
evropis politika da 
kanonmdebloba wylis 
resursebis marTvis 

sferoSi  

 

 

მარიამ მაკაროვა 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების  დაცვის  სამინისტრო 

 
 

 



რა არის წყლის რესურსების ინტეგრირებული 

მართვა (წრიმ)? 

• წრიმ-ის პირველი კონცეფცია - წყლის რესურსებზე და გარემოზე 

საერთაშორისო კონფერენცია, დუბლინი, 1992 

 

• მსოფლიო სამიტი მდგრად განვითარებაზე, იოჰანესბურგი, 2002 

 

• განმარტება (წყლის გლობალური პარტნიორობა): 

     “წრიმ - პროცესი, რომელიც მიმართულია კოორდინირებული 

განვითარების უზრუნველსაყოფად და წყლის, მიწის და მასთან 

დაკავშირებული რესურსების რაციონალურად გამოყენებაზე, რაც 

მიიღწევა ეკონომიური და სოციალური კეთილდღეობის 

მაქსიმიზაციის ხარჯზე სიცოცხლისათვის აუცილებელ 

ეკოლოგიურ სისტემაზე ზიანის მიუყენებლად”.  



 წრიმ-ის ექვსი ძირითადი პრინციპი 

• წყლის რესურსების მართვა მდინარეთა წყალშემკრებ აუზების 
დონეზე და არა ადმინისტრაციული საზღვრებით; 

• წყლის რესურსები და მიწები, სადაც ფორმირდება მდინარის აუზი 
უნდა იყოს ინტეგრირებული და მათი გამოყენების დაგეგმვა და 
მართვა უნდა იყოს კომპლექსური 

• სოციალური, ეკონომიური და ეკოლოგიური ფაქტორები  უნდა 
განიხილებოდეს ერთიანად,  ინტეგრირებული წყლის 
რესურსების მართვის ჩარჩოებში; 

• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ასევე  ეკოსისტემები  
განხილული უნდა იქნას ერთობლივად ინტეგრირებული წყლის 
რესურსების მართვის ჩარჩოებში; 

• წყლის რესურსებზე ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად 
აუცილებელია საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვიტელების 
მიღების პროცესში; 

•  წყლის რესურსების მდგრად მართვაზე გადაწყვეტილების 
მიღებისას გამჭვირვალობა და ანგარიშგება აუცილებელი 
პირობაა.  



წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა 

უზრუნველყოფს: 

• სხვადასხვა წყალმოსარგებლეთა (სოფლის მეურნეობა, 

მრეწველობა, ენერგეტიკა, კომუნალური მეურნეობა და სხვა) 

საქმიანობის კოორდინაციას და ინტერესების გათვალისწინებას 

• მდინარის ზედა და ქვედა დინებაში განლაგებული 

წყალმოსარგებლეთა ინტერესების გათვალისწინებას 

• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების, ზღვის სანაპირო წყლების, 

აგრეთვე მიმდებარე ტერიტორიების მართვის ერთიანი სისტემის 

ჩამოყალიბებას 

• დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა 

დაინტერესებული მხარეების და მოსახლეობის ფართო ფენების 

მონაწილეობას  
 

 



წყლის ჩარჩო დირექტივა 2000/60/EC 

• მიღებულია 2000 წელს 

• მიზანი: წყლის კარგი სტატუსის მიღწევა 2015 
წლისათვის 

ქმედებები:  

• მდინარეთა აუზების გაყოფა 

• კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა 

• მახასიათებლების ანალიზი da wylis statusis 
dadgena 

• ადამიანიs საქმიანობის ზეგავლენის შესწავლა 
ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სტატუსზე 

• წყლის გამოყენების ეკონომიკური ანალიზი 

• მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება 

 



6 year 

planning  

cycle 

1. Characterisation  

A. Natural conditions 

B. Description of human activity, pressure and impact analysis 

C. Water bodies at risk (WBR), AWB and HMWB 

D. Water body delineation 

2. Set up a WFD monitoring program  

reflecting the characterisation 

3. Implement monitoring in line with the 

WFD monitoring programme 

4. Classify water bodies  

based upon monitoring results.  

Revise list of WBR 

6. Set environmental objectives 

7. Identification of priority measures and  

design the programme measures for the pilot basins 

8. Implement the measures 

9. Monitor the effect of the measures 

By the WFD monitoring programme 



წყლის ჩარჩო დირექტივა 2000/60/EC 

ეროვნული კანონმდებლობა   2003 

ადმინისტრაციული ქმედებები   2003 

გარემოს მდგომარეობის  და  

გარემოზე ზემოქმედებისანალიზი:             2004  

მონიტორინგის პროგრამები             2006 

საზოგადოების ჩართვა                      2006 

მნიშვნელოვანი პრობლემების დადგენა      2007 

სააუზო მართვის გეგმების პროექტები        2008 

გეგმების დამტკიცება                           2009 

ღონისძიებათა პროგრამა                           2012 

შესრულება , შესწორება               2015 - 2027 
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auzebis dayofa riskebis mixedviT 

 
  

 

 

 

 

Map of SW bodies in risk to 

fail the Environmental 

Objectives of WFD (79 in 

risk (pink) and 59 in 

potential risk (yellow) and 

46 no risk) in Morava RBD 

(Czech Republic) 



წყლის ჩარჩო დირექტივა 2000/60/EC 

   evrokavSiris mTel teritoriaze  uzrunvelyoფილი უნდა 
იყოს: 

• zedapiruli wylebis xarisxis degradaciis aRkveTa; 
zedapiruli wylis obieqtebis dacva, gaumjobeseba da 
aRdgena. wylis saTanado maRali xarisxis uzrunvelyofa 
da Camdinare wylebiT gamowveuli dabinZurebis da 
saxifaTo nivTierebaTa CaSvebis Semcireba; 

• miwisqveSa/gruntis wylebis dacva, xarisxis gaumjobeseba 
da aRdgena. miwisqveSa wylebis dabinZurebisa da 
degradaciis aRkveTa. miwisqveSa wylebis moxmarebasa da 
TviTaRdgenas Soris  balansis uzrunvelyofa; 

• wylis resursebis integrirebuli marTvis meTodebis 
danergva mdinareTa wyalSemkrebi auzebis doneze;  



წყლის ჩარჩო დირექტივა 2000/60/EC 

• erTgvarovani monitoringis sistemis formireba da wylis 
sferoSi monacemTa  integrirebuli informaciuli 
sistemis Seqmna;  

• wylis obieqtebis damcavi zolebis/zonebis aRricxva da 
am teritoriebze saqmianobaTa zusti reglamentacia; 

• sasmeli wylis xarisxis gaumjobeseba da sasmeli wylis 
xarisxisadmi erTian evropul moTxovnebTan Sesabamisoba; 

• wyalmomaragebis, wyalarinebisa da wylis gamwmendi 
sawarmoebis mier gaweul momsaxurebaze ekonomikuri da 
aseve, socialuri TvalsazrisiT optimaluri tarifebis 
daweseba;.   

 

 



ევროკავშირის სხვა დირექტივები 

• დირექტივა „პლიაჟის ზონების (სარეკრეაციო ზონის) წყლის 

ხარისხის შესახებ” (2006/7/EС) 

• დირექტივა საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შესახებ 

(91/271/EEC) 

• დირექტივა წყალდიდობების რისკების შესახებ (2007/60/EC) 

• დირექტივა „სოფლის მეურნეობის წარმოების შედეგად 

გენერირებული ნიტრატებით წყლის დაბინძურების შესახებ” 
(91/676/EEC) 

• დირექტივა “ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის 

ხარისხის შესახებ”  (98/83/EC)  

 



წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

საფრანგეთი 
• 6 hidrografiuli auzi 

• auzebSi Seqmnilia wylis komitetebi (wylis parlamentebi) da 
wylis saagentoebi 

• wylis komitetis funqcia – auzis ganviTarebis politikis 
gansazRvra, wyalze tarifebis dadgena (SemadgenlobaSi 
Sedian wyalmosargebleTa, municipalitetebisa da 
saxelmwifo administraciis warmomadgenlebi).  

• wylis saagento waramoadgens aRmasrulebel organos, 
romlis  funqcia  aris auzis ganviTarebis politikis 
realizacia TviTdafinansebis safuZvelze. Eeqvemdebareba 
garemos dacvis saministros da finansTa saministros. 

• dafinansebis wyaroa – gadasaxadebi wylis aRebaze da 
Camdinare wylebis CaSvebaze 

 



წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

ნიდერლანდი 

• wylis sabWoebis dakom[pleqteba xdeba arCevnebiT (nebismieri 
moqalaqes aqvs ufleba miiRos monawileoba) 

• wylis sabWoebi arian TviTdafinansebaze. Dafinansebis 
wyaroebia: gadasaxadi, romelic ixdian yvela moqalaqe da miwis 
mflobeli, agreTve gadasaxadi Camdinare wylebis CaSvebaze 

• municipaliteti pasuximgebeli aris mxolod sakanalizacio 
sistemebis (qselebis) eqspluataciaze. Municipalitetebi 
sakmaod avtonomiuria da finansurad Zlieria 

• qveyanaSi wylis marTvis sistema xasiaTdeba: 

  wylis sabWoebisa da municipalitetebis mWidro kontaqtSi 
muSaobiT; mosaxleobis Zalian maRali aqtiurobiT; 

• sistema jer kidev ar aris bolomde Camoyalibebuli 



წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

ინგლისი და უელსი 

• wylis resursebis marTvis politikis gansazRvraze 
pasuxismgebelia garemos, sursaTisa da soflis meurneobis 
departamenti 

• Ggaremos dacvis saagento – pasuxismgebelia dagegvmaze, 
wyalsargeblobaze nebarTvebis gacemaze, wylis monitoringze, 
TevzWerisa da sanaosnos sakiTxebis regulirebaze, 
wyaldidobebis problemebze 

• gansazRvrulia 10 mdinareTa auzi, magram marTva ZiriTadad 
centralizebulia 

• Ddafinansebis wyaroa – wyalsargeblobaze licenzirebis 
gadasaxadi 

• 8 regionSi Seqmnilia agreTve wyaldidobebTan brZolis 
komitetebi, romelTa saqmianobis dafinanseba xdeba saxelmwifo 
grantebiT da adgilobrivi mTavrobis finansuri daxmarebiT 

 



წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

ბულგარეთი 

• 4 wylis resursebis auzuri marTvis direqtorati 
(eqvemdebareba garemos dacvisa da wylis saministros) 

• saministro: 
 SeimuSavebs wylis erovnul politikas da erovnul programebs; 
 SeimuSavebs wylis erovnul gegmas 
 amtkicebs mdinareebis marTvis auzur gegmebs. 

 
• auzuri marTvis dereqtorati: 
 Ggascems nebarTvebs wyalaRebaze da Camdinare wylebis 

CaSvebaze; 
 Aakontrolebs nebarTvebis pirobebis Sesrulebas; 
 Aagrovebs gadasaxadebs wyalaRebaze da wyalCaSvebaze 

(gadasaxadebi grovdeba specialur fondSi da gamoiyeneba 
prioritetuli proeqtebis ganxorcielebaze) 

 Aaxorcielebs wylis monitorings 
• Dდafinansebis wyaroa – saxelmwifo biujeti 

 



წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

ავსტრია.  

• politikas gansazRvravs soflis meurneobis, tyis, garemosa da wylis 
federaluri saministro 

• saministros daqvemdebarebaSia garemos dacvis saagento (Sps – 100% 
saxelmwifos sakuTreba) 

• saagentos funqciebia (wylis dargSi): sakanonmdeblo da normatiuli 
aqtebis SemuSaveba, wylis resursebis marTva, monitoringi, kontroli, 
sainformacio bazebis Seqmna 

• Seqmnilia 8 regionuli sammarTvelo, romlebic arian saagentos 
daqvemdebarebaSi. 

• saagento uzrunvelyofs regionuli sammarTveloebis Soris 
koordinacias, raTa miRweuli iqnas evrokavSiris wylis CarCo 
direqtivis (2000) moTxovnebis Sesruleba, kerZod, mdinareebis auzebis 
raionireba da marTvis gegmebis SemuSaveba (direqtivis mixedviT 
gegmebis SemuSavebis vada aris 2009 weli) 

• municipalitetebi valdebulni arian warmoadginon saagentos saWiro 
informacia 

• dafinansebis wyaroebia – saxelmwifo biujeti, Semosavali 
momsaxurebidan (sakonsultacio da saproeqto samuSaoebi, teqnikuri 
eqspertiza da sxva) 
 



espaneTi 

• 14 auzuri konfederacia.romlebiT xelmZRvaneloben 

prezidenti da direqtorTa komiteti (warmomadgenlebi 

wyalmoxmarebis saministrodan, avtonomiebidan – 

funqcionaluri mmarTveloba, wyalmomxmareblebelTa 

saerTo TaTbiri – sakonsultacio organo). prezidentebi 

daniSnulia ministrTa sabWos mier. 

konfederaciis funqciebia: 

•  wylis samuSaoebi (kaSxlebisa da rezervuarebis 

mSenebloba) 

• wylis auzuri gegmebis SemuSaveba 

• wylis aRebaze da Camdinare wylebis CaSvebaze 

licenziebis gacema 

• wylis xarisxobrivi da raodenobrivi monitoringi 

• wylis raodenobisa da xarisxis normebis kontroli 

• dafinansebis wyaroa – centraluri biujeti (subsidiebi), 

gadasaxadi wylis aRebaze da Camdinare wylebis CaSvebaze, 

gadasaxadi inertuli masalebis amoRebaze, gadasaxadi 

auzSi warmoebul eleqtroenergiaze. 

 

 



amerikis SeerTebuli Statebi  

(tenesis xeobis organizacia –Tennessee Valley Authority) 

• iTvleba rogorc erTerTi ukeTesi organizacia wylis resursebis 

marTvis sferoSi 

• wylis marTvis funqciebis garda axorcielebs sxva programebs 

(energetika, ekonomikuri ganviTareba, bunebrivi resursebis 

SenarCuneba da sxva) 

• wylis marTvis sferoSi: 

gascems nebarTvebs wyalaRebaze da wyalCaSvebaze;  

aqvs Tavis gankargulebaSi 54 kaSxali da wyalsacavi; 

akontrolis md. Tenesis auzis wylis mdgomareobas; 

ixilavs konfliqtebs sxvadasxva wyalmosargebleTa Soris; 

axorcielebs miznobriv programebs wylis resursebis marTvisa da 

dacvis sferoSi. 

• organizaciis biujeti yovelwliurad mtkicdeba aSS-s kongreciT. 

• 1959 wlidan aqvs ufleba nawilobriv TviTdafinansebaze (gascems 

bonds) 



საქართველოში განხორციელებული და მიმდინარე 

ძირითადი საერთაშორისო პროექტები 

• ევროკავშირის პროექტი “მდ. მტკვარ-არაქსის აუზში წყლის 
რესურსების ინტეგრირებული მართვისათვის ხელშემწყობი 
გარემოს შექმნა” (2007-2009, აზერბაიჯანი, საქართველო, 
სომხეთი) 

 

     მდ. მტკვარ-არაქსის აუზში წყლის რესურსების ინტეგრირებული 
მართვის გადასვლაზე გზამკვლელის შემუშავება, ევროკავშირის 
დირექტივის პრინციპების საფუძველზე 

 

• ევროკავშირის პროექტი “მდ. მტკვრის აუზისითვის 
ტრანსსასაზღვრო მდინარის მართვის მე-2 ფაზა”  (2008-2011, 
სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) 

 

     სააუზო მართვის გეგმის პროექტები:ალაზანი, ხრამი-დებედა, 
არაგვი 

 
 



EU Tacis Project: Trans-Boundary River Management Phase II for the Kura 

River basin – Armenia, Georgia, Azerbaijan 

Poor status 

(canals, agric, pop.) 

Moderate and poor status 

(canals, agriculture, population, food industry) 

Poor and bad status 

(chemical industry, canals,  

population, agriculture) 



klasifikacia 



საქართველოში განხორციელებული და მიმდინარე 

ძირითადი საერთაშორისო პროექტები 

• GEF-UNDP პროექტი “ტრანსსასაზღვრო დეგრადაციის 

შემცირება მტკვარი-არაქსის აუზში” (2011-2014, აზერბაიჯანი, 
საქართველო, სომხეთი) 

 წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის ეროვნული გეგმის 
პროექტის შემუშავება 

• წრიმ აკადემია (ტრენინგები სხვადასხვა უწყებების, სამეცნიერო-
კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებების 
წარმომადგენლებისთვის) 

www.kura-aras.org 

• USAID-ს პროექტი “წყალშემკრებ აუზებში ბუნებრივი რესურსების 
ინტეგრირებული მართვა – პროგრამა საქართველოსთვის” 
(2010-2014) 

 საქართველოში ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული 
მართვის პრინციპების დანერგვა საპილოტო აუზების (რიონი, 
ალაზანი) მაგალითზე 

www.globalwaters.net 
 

 

http://www.kura-aras.org/
http://www.kura-aras.org/
http://www.kura-aras.org/
http://www.globalwaters.net/


საქართველოში განხორციელებული და 

მიმდინარე ძირითადი საერთაშორისო 

პროექტები 

• ევროკავშირის პროექტი “”გარემოს დაცვა საერთაშორისო 
მდინარეთა აუზებში” (2012-2016, აზერბაიჯანი, ბველირუსია, 
მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა) 

 

  მდ.. ჭოროხი-აჭარისწყლის სააუზო მართვის გეგმის და 
ღონისძიებათა პროგრამის მომზადება 

 

http://blacksea-riverbasins.net  

http://blacksea-riverbasins.net/
http://blacksea-riverbasins.net/
http://blacksea-riverbasins.net/


saerTaSoriso konvenciebi 

• Savi zRvis dabinZurebisagan dacvis konvencia 

• transsasazRvro mdinareebisa da saerTaSoriso tbebis 
gamoyenebis da dacvis konvencia 

• londonis oqma “wyali da janmrTeloba” 

• transsasazRvro avariebis konvencia 

• transsasazRvro aspeqtSi zemoqmedebis Sefasebis 
konvencia (espos konvencia) 



მადლობა 

ყურადღებისათვის! 


