
wylis resursebis marTvaklimatis 
cvlilebis  pirobebSi. 
evrokavSiris midgoma  

 
mariam makarova,  
saqarTvelos garemosa da bunebrivi 
resursebis dacvis saministro 



zogadi informacia 

• dedamiwis farTobis (510 mln. kv.km) 71%  msoflio okeanes 
ukavia. 

• mtknari wyali - wylis 2,5%. 

problema:  
- gasuli saukunis 50-iani wlebi - mtknari wylis Zlier 
deficits ganicdida msoflios 15 qveyana. umravlesoba 
maTgani mdebareobs afrikis kontinentze. 
- 1990 wlebisaTvis am qveynebis ricxvi gaizarda 30-mde. 
maT Sorisaa afrikis kontinentidan daSorebuli 
poloneTi da samxreT korea. 
- 2025 wlisaTvis, savaraudod, es ricxvi gaxdeba 51. maT 
daematebaT CineTi, indoeTi, irani, Ppakistani, peru da 
afrikis yvela qveyana. 
- 2050 wlisaTvis daemateba kidev 17  qveyana, maT Soris 
belgia, salvadori, erayi, Crd. korea, TurqeTi, didi 
britaneTi da sxv. 



• 1,2 miliardze met adamians dedamiwaze, ara aqvs 
saSualeba gamoyenos sasmelad saTanado 
xarisxis sasmeli wyali. 

• yovelwliurad 3,4 mln. adamianis sikvdili    
gamowveulia gabinZurebuli wyliT.  

 

• dabinZurebuli wyali SeiZleba gaxdes 100-ze 
meti daavadebis mizezi. 



რა არის კლიმატის ცვლილება? 

• კლიმატის ცვლილება — დედამიწის კლიმატური 
რხევა, რომელიც ვლინდებოდა ან 
ვლინდება დედამიწის ზედაპირის სხვადასხვა 
რეგიონსა თუ რაიონში. 

• "éêèëàòèñ úåêèêäáèñ àðàþäêñàყðäêè øäãäâè" 
ìèøìàåñ ôèæèéóð âàðäëíøè àì áèíòàøè éêèëàòèñ 
úåêèêäáèç âàëíüåäóê úåêèêäáäáñ, ðíëêäáèú 
ëìèøåìäêíåàì ìäâàòèóð âàåêäìàñ àþãäìäì áóìäáðèåè 
ãà ðäâóêèðäáàãè äéíñèñòäëäáèñ øäëàãâäìêíáàæä, 
àöãâäìèç çåèñäáäáæä àì îðíãóõòèóêíáàæä àì 
ñíúèàêóð-äéíìíëèéóðè ñèñòäëäáèñ 
ôóìõúèíìèðäáàæä, àìãà àãàëèàìèñ ÿàìëðçäêíáàæä 
ãà éäçèêãöäíáàæä. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98


კლიმატის ცვლილების შედეგები 

    კლიმატის ცვლილების მავნე შედეგები მოიცავს 
მყინვარების დნობას მთებზე და ყინულის 
ფენების განლევას ოკეანეებში, ე.წ. „სიცხის 
ტალღებს“, გვალვებს და ძლიერ წვიმებს, 
ოკეანის დონის აწევას, დატბორვების, 
წყალდიდობების, ღვარცოფების, მეწყერებისა 
და ზვავების გახშირებას, ცუნამების, სხვადასხვა 
ქარიშხლების გაძლიერებასა და გახშირებას. 
კლიმატის შეცვლის შედეგად იცვლება ბუნება, 
ეკოსისტემები რომელთაგან მრავალი ვერ 
ასწრებს ადაპტაციას და გადაგვარდება; იზრდება 
ადამიანთა დაავადების რისკი, მათ შორის 
ეპიდემიების გავრცელების სიხშირე 





 
• klimatis cvlileba zegavlenas axdens masTan 

dakavSirebul yvelა aspeqtze:  
 

• adamianebze;  
 

• mcenareebze da cxovelebze;  
 

• sursaTis warmoebaze;  
 

• wylis xelmisawvdomobaსა da gamoyenebaze;  
 

• adamianis janmrTelobaze  
 



 
ra aris saTburis efeqti?  

 
• „სათბურის აირებს“ მიეკუთვნება: 
ნახშირორჟანგი (CO2), მეთანი (CH4), აზოტის 
ქვეჟანგი (N2O), ჰალოგენშემცველი აირები, 
ოზონი, წყლის ორთქლი.  

• აღნიშნული აირები შთანთქავენ დედამიწიდან 
ატმოსფეროში გაფრქვეულ ინფრაწითელ 
გამოსხივებას და აბრუნებენ მას დედამიწაზე. ეს 
პროცესი არის ე.წ. „სათბურის ეფექტის“ 
საფუძველი და იწვევს ტემერატურის მატებას 
დედამიწაზე. ტემპერატურის მატებას ყველაზე 
მეტად ხელს უწყობს ნახშირორჟანგი – 63%, 
შემდეგ მეთანი - 24%, აზოტის ორჟანგი – 10%, 
სხვა აირები – 3 %. 





სათბურის აირების წყაროები 

 
1. Tboeleqtro sadgurebi 
2. tyeebis Semcireba  
3. sagzao transporti 
4. navTobis da gazis warmoeba  
5. sasuqebi 
6. mecxoveleoba  
7. cementis warmoeba 
8. aviacia  
9. rkinis da foladis warmoeba 
10. nagavi/nagavsawyreli 







სათბური გაზების ემისია საქართველოს 
ტერიტორიიდან (ნახშირორჟანგის 

ექვივალენტი) 

 

• 1990 – 48,0 მლნ.ტონა 

• 2000 – 10,5 მლნ.ტონა 

• 2006 – 12,3 მლნ.ტონა 

• 2011 – 13 მლნ.ტონა 



კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია 

• 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში გამართულ კონფერენციაზე ("რიოს 
სამიტი") "გარემო და განვითარება" საერთაშორისო თანამეგობრობამ 
შეიმუშავა და მიიღო მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა 
"დღის წესიგი 21". ამ დოკუმენტმა გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემები ერთიან პოლიტიკურ ჩარჩოში მოაქცია. 
"დღის წესრიგი 21" შეიცავს 2500-ზე მეტ რეკომენდაციას, თუ რა გზით 
შევზღუდოთ ბუნებრივი რესურსების უყაირათო მოხმარება, როგორ 
დავიცვათ ატმოსფერო, ოკეანე და ბიომრავალფეროვნება, როგორ 
დავძლიოთ სიღარიბე და სხვ. 

 
რიო დე ჟანეიროში მიღებული დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი იყო გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 
კონვენცია, რომლის საფუძველიც გახდა მეცნიერთა დასაბუთებული 
დასკვნა იმის თაობაზე, რომ გლობალური დათბობით გამოწვეულმა 
კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება მომავალში სერიოზული საფრთხე 
შეუქმნას კაცობრიობას. თუმცა დღესაც აშკარაა კლიმატის 
რყევადობის მთავარი დამადასტურებელი ფაქტორის - 
"ექსტრემალური მოვლენების" გააქტურება, კერძოდ, მათი სიხშირისა 
და ინტენსივობის  



კლიმატის კონვენციის მიზანი 

• კლიმატის ცვლილების კონვენციის საბოლოო 
მიზანია მიაღწიოს ატმოსფეროში სათბურის 
გაზების კონცენტრაციების სტაბილიზაციას იმ 
დონეზე, რომელიც არ დაუშვებს კლიმატურ 
სისტემაზე საშიშ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას. 
ასეთი დონე მიღწეულ უნდა იქნას კლიმატის 
ცვვლილებასთან ეკოსისტემების ბუნებრივი 
ადაპტაციისათვის საკმარის ვადებში, რაც 
იძლევა იმის საშუალებას არ დავაყენოთ 
საფრთხის წინაშე სურსათის წარმოება და 
უზრუნველყოფს შემდგომ ეკონომიკურ 
განვითარებას მდგრად საფუძველზე  



კონვენციის სახელმძღვანელო პრინციპები 

• "სიფრთხილის პრინციპი", რომელიც 
აცხადებს, რომ სრული სამეცნიერო რწმენის 
არქონა ვერ გაამართლებს ქმედებების 
გადავადებას, რადგან არსებობს 
სერიოზული და შეუქცევადი ზიანის 
საფრთხე; 

• "მხარეთა საერთო, მაგრამ 
დიფერენცირებული პასუხისმგებლობის 
პრინციპი", რომელიც კლიმატის 
ცვლილების დაძლევაში ლიდერობას 
განვითარებულ ქვეყნებს აკისრებს; 
 



konvenciis mxareebi 

• sul – 169 (maT Soris – evrokavSiri) 

mxare qveynebi gayofilia 3 kategoriad: 

• #1 danarTSi Seyvanilia ganviTarebuli da 
ganviTarebadi qveynebi, romlebmac emisiebis 
SezRudvaze gansakuTrebuli valdebulebebi aiRes 
41; 

• #2 danarTis qveynebi  - OECD-is wevrebi, romlebmac 
gardamavali ekonomikis qveynebisadmi finansuri 
xasiaTis gansakuTrebuli valdebulebebi aiRes 
(ekologiurad sufTa teqnologiebis SemuSavebis da 
danergvis CaTvliT – 24; 

• ganviTarebadi qveynebi (maT Soris saqarTvelo). 



კიოტოს ოქმი (1997) 

• წევრი–ქვეყნების განსხვავებული შესაძლებლობიდან 
და  პასუხისმგებლობიდან  გამომდინარე კონვენციამ 
შეიმუშავა პროტოკოლი, რომელსაც ხელი მოეწერა 
კიოტოში (იაპონია), და რომლითაც დანართ 1–ში 
შესული ქვეყნები კისრულობენ  ვალდებულებას, 
შეამცირონ თავიანთი სათბურის გაზების ემისიები 
2008–2012 წლებში გარკვეული რაოდენობით. 

• Semdegi etapi: 2013-2017  wlebi. 

 

 





კიოტოს ოქმის მექანიზმები 

ერთობლივი განხორციელება; 

სუფთა განვითარების მექანიზმი და 

ემისიებით ვაჭრობა 

 ეს მექანიზმები ეხმარება დანართ 1–ში 
შესულ ქვეყნებს – შეასრულონ თავიანთი 
ვადებულებები კიოტოს პროტოკოლის 
მიმართ, ხოლო დანართ 1–ში არშესულ 
ქვეყნებს – შეამცირონ სათბურის გაზების 
ემისია თავიანთ ტერიტორიაზე. 

 



კიოტოს ოქმის მექანიზმები 

• ერთობლივი განხორციელება გულისხმობს ა პროექტების 
განხორციელებას დანართ 1–ში შესულ ორ მხარე–ქვეყანას 
შორის, ორმხრივი სარგებლობის პირობებში; 

• სუფთა განვითარების მექანიზმი (სმგ) ეხება პროექტებს დანართ 1–
ში შესულ და არშესულ ქვეყნებს შორის, როცა პირველი 
აახორციელებს სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პროექტს 
მეორის ტერიტორიაზე, ხოლო სანაცვლოდ ღებულობს 
სერტიფიკატს “დაზოგილი” ემისიებისათვის, რომელიც თავისი 
რაოდენობის შესაბამისად ამცირებს ინვესტორი (დანართ 1–ში 
შესული) ქვეყნის ვალდებულებას კიოტოს პროტოკოლის წინაშე. 
 

• ემისიებით ვაჭრობა გულისხმობს ამ სერტიფიცირებული ემისიების 
გაყიდვის შესაძლებლობას. 

  
 დანართ 1–ში არშესული ქვეყნები დაშვებული არიან მხოლოდ 

სუფთა განვითარების მექანიზმზე 



საქართველოს ვალდებულებები 

• საქართველომ მოახდინა კონვენციის რატიფიცირება 1994 წელს., 
ხოლო კიოტოს პროტოკოლს  შეუერთდა 1999 წელს. 

 
• საქართველო წარმოადგენს  კონვენციის დანართ 1 –ში არშესულ 

წევრ–ქვეყანას და ამიტომ  კიოტოს პროტოკოლის . “მოქნილი 
მექანიზმებიდან” დაშვებულია მხოლოდ სუფთა განვითარების 
მექანიზმზე. 

 
• როგორც კონვენციის დანართ 1 –ში არშესული წევრი–ქვეყანა, 

საქართველო ვალდებულია მხოლოდ იმაზე, რომ 
შეძლებისდაგავარად განახორციელოს კონვენციის პრინციპები 
ქვეყანაში სათბურის გაზების შემცირებისა და კლიმატის 
ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და გამძლეობის ამაღლების 
მიმართულებით, აღრიცხოს სათბურის გაზების ემისია ქვეყანაში 
და პერიოდულად წარუდგინოს ანგარიშები ამის შესახებ 
კონვენციის სამდივნოს.  
 



საქართველოს ვალდებულებები 

• კონვენციის  პრინციპების გატარებას საქართველოში 
ხელმძღვანელობს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების  დაცვის სამინისტრო, რომელიც 
ოფიციალურად  წარმართავს გარემოსდაცვით პოლიტიკას 
ქვეყანაში და პასუხისმგებელია საერთაშორისო 
კონვენციების მოთხოვნათა შესრულებაზეც.  
 

• კლიმატის ცვლილებასთან მიმართებაში სამინისტრო ამ 
ამოცანას ახორციელებს სპეციალური სტრუქტურული 
ერთეულის –კლიმატის ცვლილების სამსახურის მეშვეობით, 
რომელიც ამზადებს და წარუდგენს კონვენციის სამდივნოს 
ეროვნულ ანგარიშებს, სათბურის გაზების ეროვნულ 
ინვენტარიზაციას  და კოორდინაციას უწევს სგმ წარმართვა–
მიმდინარეობას ქვეყანაში.  
 



ვალდებულებების შესრულება 

• 1994 წლიდან საქართველომ  შეადგინა და 
წარუდგინა  კლიმატის ცვლილების კონვენციას  
ორი ეროვნული ანგარიში: 1998 წელს და 2009 
წელს. 

• პირველი და მეორე ეროვნული ანგარიშების 
ფარგლებში ჩატარებულია სათბურის გაზების 
ორი ინვენტარიზაციაც.  

• მეორე ინვენტარიზაცია ითვალისწინებს 
პირველში მიღებულ გამოცდილებას და ასახავს 
საანგარიშო პერიოდში შეცვლილ რეალობას და 
გაუმჯობესებულ შესაძლებლობებს.  

 



პირველი ეროვნული ანგარიში 

 პირველმა ეროვნულმა ანგარიშმა ასახა 
ქვეყნის მდგომარეობა სათბურის გაზების 
ემისიის წყაროების, მათი რაოდენობის, 
და შემცირების შესაძლებლობების 
შესახებ. კლიმატის ცვლილებისადმი 
ადაპტაციის მიმართულებით გამოიკვეთა 
3 სავარაუდო რეგიონი, რომელთა 
შესწავლა  გადაიდო  შემდეგი 
საანგარიშო პერიოდისათვის. 

 



მეორე ეროვნული ანგარიში 

• 2006–2009 წწ   შესრულებულ ეროვნულ ანგარიშში 
შესწავლილ იქნა და აისახა კლიმატის ცვლილების მავნე 
შედეგები საქართველოში  და გამოკვეთა განსაკუთრებული 
შესწავლის არეები. დადგინდა  კლიმატის ცვლილებისადმი  
განსაკუთრებით მგრძნობიარე 3 რეგიონი. ესენია: 

 დედოფლისწყაროს რაიონი, სადაც მიმდინარეობს 
გაუდაბნოების პროცესი; 

 საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, სადაც 
მიმდინარეობს ზღვის მიერ ხმელეთის მიტაცებისა და 
წარეცხვის პროცესი; 

  ქვემო სვანეთი (მიწის დეგრადაცია და მეწყერული 
მოვლენები)   

• შემუშავდა რამდენიმე წინადადება  ამ  რეგიონების 
ადაპტაციისათვის.  
 



კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია 

• კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების მავნე შედეგები 
მკვეთრად სულ უფრო და უფრო მკვეთრად ვლინდება ბევრ 
ქვეყანაში და მათ შორის, საქართველოშიც, რაც აისახა 
მეორე ეროვნულ ანგარიშშიც.  

• ამ ანგარიშზე დაყრდნობით სამინისტრომ ოფიციალურად 
განსაზღვრა ადაპტაციის მიმართულება ქვეყნის 
პრიორიტეტულ მიმართულებად კლიმატის ცვლილების 
სფეროში. 

• ადაპტაცია მოითხოვს მნიშვნელოვან ხარჯებს, რომლის 
სახსრებიც ქვეყანას არა აქვს. ამიტომ ამ სფეროში 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინვესტირება.  

• კონვენცია ავალდებულებს ზოგიერთ წევრ–ქვეყნებს 
(დანართ 2–ში შესულ ქვეყნებს) – დაეხმარონ განვითარებად 
ქვეყნებს  რესურსებითა და ტექნოლოგიებით, მათ შორის, 
ადაპტაციის სფეროში.  
 



სუფთა განვითარების მექანიზმი (სმგ) 

• სგმ განხორციელება მოითხოვს ქვეყანაში  ეროვნული 
უფლებამოსილი ორგანოს დანიშვნას. ეს ორგანო 
საქართველოში არის საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. 

• შექმნილია სგმ საბჭოც, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა 
რელევანტური სამინისტროს წარმომადგენლებს, და 
რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას შესაძლო სგმ 
პროექტების მოწონებისა(ან არმოწონების) შესახებ, რის 
საფუძველზეც გაიცემა (ან არ გაიცემა) შესაბამისი 
“მოწონების წერილი”.  

• შემუშავებულია მდგრადი განვითარების კრიტერიუმები, 
რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია ნებისმიერი 
პროექტის მოწონებისათვის. 
 



სუფთა განვითარების მექანიზმი 
(პროექტის ციკლი) 

ეროვნული პროცედურები: 
• პროექტის იდეის ან დასრულებული საპროექტო დოკუმენტის 

წარდგენა უფლებამოსილი ორგანოს განსახილველად 

• სგმ ეროვნული საბჭოს მიერ პროექტის განხილვა და შეფასება (რა 
ცვლილი  შეაქვს პროექტს ქვეყნის მდგრადი განვითარების 
პროცესში) 

• საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე უფლებამოსილი ორგანო  
(სამინისტრო) გასცემს დასტურის წერილს. 



სუფთა განვითარების მექანიზმი 
(პროექტის ციკლი) 

საერთაშორისო პროცედურები: 

• პროექტის მონაწილეებმა საპროექტო დოკუმენტაცია 
დასტურის წერილთან ერთად უნდა გადასცენ 
საერთაშორისო პროცედურების შესაბამისად 
აკრედიტირებულ ორგანოს შემდეგი “ვალიდაციის” 
მიზნით 

• დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პროექტი 
სავალიდაციო მოხსენებასთან ერთად ეგზავნება სმგ 
აღმასრულებელ საბჭოს რეგისტრაციისთვის 

• პროექტის რეგისტრაციის შემთხვევაში როგორც სგმ  
საქმიანობა  - წარმოებსმასზე მონიტორინგი პროექტის 
მონაწილეთა მიერ 



პოტენციური სგმ პროექტები 
საქართველოში 

• nagavsayrelebis meTani 

• ეnergoefeqturoba 

• cementis warmoeba 

• rusTavis “azoti” 

• gazsadenebi da gazis gamanawilebeli 
qselebi 

• ტransporti 

• soflis meurneoba 

• satyeo seqtori 



დარეგისტრირებული პროექტები 

• გუდაურის მცირე ჰესის პროექტი (პარტნიორი - 
ავსტრია) 

• emisiis Semcireba q. Tbilisis gazis 
distribuciis qselidan meTanis 
gaჟonvebis SemcirebiT (ბრიტანეთი) 

• q. TbilisSi nagavsayrelis meTanis CaWera 
da energetikaSi gamoyeneba (იაპონია) 

• ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის 
რეაბილიტაცია (EBRD) 



merebis SeTanxmeba 
(evrokavSiris iniciativa 2008 weli) 

 

• 2020 wlisaTvis xelmomwerma 
qalaqebma saTburis gazebis emisia 
Tavis teritoriidan unda 
Seamciron 20% 



merebis SeTanxmeba 
(evrokavSiris iniciativa 2008 weli) 

• saqarTveloSi xelmomweri qalaqebia: Tbilisi, 
quTaisi, baTumi, rusTavi, foTi, gori, zugdidi 

• qalaqebma unda moamzadon energetikis mdgradi 
ganviTarebis samoqmedo gegma (SEAP) 

• Tbiliss, rusTavs da gors ukve momzadebuli da 
wardgenili aqvT aseTi gegmebi.  

• baTumi exla iwyebs momzadebas.  
• Tbiliss aqvs saTburis gazebis Semcirebis 

gamoTvlis gansxvavebuli meTodologia 
• mesame erovnuli Setyobinebis farglebSi momzadda 

baTumisaTvis da amJamad unda momzaddes 
foTisaTvis sabaziso emisiebisa da samoqmedo 
gegmis zogierTi elementebi (saproeqto 
winadadebebis ideebi) 



dabalemisiani/dabalnaxSirbadiani 
ganviTarebis strategia (LEDS) 

• aSS saerTaSoriso daxmarebis saagentos 
(USAID) iniciativa. Aam iniciativas xeli 
moewera 2012 wlis 28 noembers.  

• strategia unda damtkicdes ara ugvianes 2015 
wlisa 

• strategiis mosamzadeblad da 
dasamtkiceblad Seqmnilia gadawyvetilebis 
miRebis orsafexuriani sistema (eqspertebi da 
gadawyvetilebis mimRebebi) 

• 2013 wlis ivnisis TveSi Catarda pirveli 
Sexvedra, romelzec ganxiluli iyo samuSao 
reglamenti da gadawyvetilebis miRebis 
procesi. 



dabalemisiani strategiebi 
saqarTveloSi 

• proeqtma daxmareba unda gauwios 
saqarTvelosmTavrobas da LEDS--‐is 
momamzadebel jgufs strategiis elementebis 
momzadebaSi 

• proeqtis farglebSi unda momzaddes SEAP--
‐ebi saqarTvelos 10 yvelaze didi 
qalaqisaTvis. 

• pirvel rigSi ganxilul iqneba merebis 
SeTanxmebis xelmomweri qalaqebi 

• proeqtis erT-erTi komponenti calke 
ganixilavs Senobebis seqtorSi 
energomoxmarebas da mwvane Senobebis 
ganviTarebis xelSewyobas 


