
საერთო საზღვრები. პრობლემის ერთობლივად გადაჭრა

ევროკავშირის  მ ი ერ
დაფინანსებული პროექტი

ინოვაციისა და ცოდნის გაზიარება 

მდგრადი განვითარებისა და 

შავი ზღვის აუზში საზღვაო ნარჩენების შემცირებისათვის



პროექტის შესახებ

 პროექტის საერთო ამოცანას წარმოადგენს შავი ზღვის აუზში გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგისა და საზღვაო ნარჩენებთან დაკავშირებული ინფორმაციის, ცოდნის, 

ექსპერტიზის  უფრო ძლიერი ტრანსსასაზღვრო ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის 

მიზანია საზღვაო ნარჩენების შემცირების მიზნით, გაუმჯობესდეს მონიტორინგის ციფრულ 

მონაცემებსა და მონაცემებთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე საჯარო ხელმისაწვდომობა 

და მათი ეფექტიანად გამოყენების პირობები. პროექტის პარტნიორები ისწრაფვიან ამ 

მიზნის სამი კონკრეტული ამოცანის გადაჭრის გზით მიღწევისაკენ:

პროექტი „გარემოს მონიტორინგის მონაცემებსა და მონაცემთა ინსტრუმენტებზე 

საზოგადოების ონლაინ წვდომის გაუმჯობესება შავი ზღვის აუზში საზღვაო 

ნარჩენების შემცირების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობისათვის (MARLITER) 

წარმოადგენს ინოვაციურ პროექტს, რომელიც საზღვაო დაბინძურების აღმოფხვრისაკენ 

მიმართული მდგრადი მართვის პოლიტიკის, არაფორმალური განათლებისა და 

შესაძლებლობათა გაძლიერების ხელშესაწყობად ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს 

იყენებს. პროექტი დაფინანსებულია „შავი ზღვის აუზი 2014-2020“ ერთობლივი 

სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში. პროექტის ხუთი პარტნიორი: ვარნას შავი ზღვის 

არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (ბულგარეთი), კონსტანცას  არასამთავრობო 

ორგანიზაცია Mare Nostrum (რუმინეთი), თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტი 

(საბერძნეთი), უკრაინის ოდესის ზღვის ეკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი (უკრაინა) და 

ბათუმის შავი ზღვის ეკო-აკადემია (საქართველო) ერთობლივად მუშაობს 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გაუმჯობესების, რაც პროგრამის ერთ-ერთ ძირითად 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, და შავი ზღვის აუზში საზღვაო ნარჩენების შემცირების 

საკითხში გარემოსდაცითი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის კუთხით. 

 პროექტი მოიცავს თანამშრომლობას პროგრამის ქვეყნების არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს 

შორის ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობის კუთხით, საზღვაო ნარჩენების 

შემცირებისათვის საერთო პოლიტიკის ხელშეწყობასა და შავი ზღვის ქვეყნებს შორის 

თანამშრომლობის წახალისებას. პროექტი ხელს უწყობს პროდუქტებსა და 

მომსახურებაში საზღვაო გარემოსთან დაკავშირებული ღია მონაცემების გამოყენებასა და 

ინტეგრირებას. ღია ინფორმაცია ძვირფასი ქონებაა და მისი ხელმისაწვდომობა 

უმნიშვნელოვანესია შავი ზღვის წინაშე არსებულ საფრთხეებთან გამკლავებისას, 

რომელთა შორისაც არის საზღვაო ნარჩენებით გამოწვეული დაბინძურებაც.

Ÿ ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდება, მართვა და ინტეგრაცია.

Ÿ  ინფორმაციულ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ინსტრუმენტისა და 

ინფორმაციული პროდუქტების შექმნა, აქტივირება და წახალისება.

Ÿ  ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინსტრუმენტებისა და ინფორმაციული 

პროდუქტების გამოყენების თვალსაზრისით დაინტერესებული მხარეების 

შესაძლებლობათა გაძლიერება.



 გარემოს დაბინძურება, განსაკუთრებით კი საზღვაო გარემოში მყარი 

ნარჩენების მოხვედრა და შემდგომ ბუნებრივი მოვლენების შედეგად მათი 

გადაადგილება,  სცდება ეროვნულ საზღვრებს. MARLITER-ის პარტნიორობამ შედეგზე 

ორიენტირებული მიდგომა აირჩია, რაც გარემოს მდგომარეობასთან დაკავშირებული 

კომპლექსური საკითხების გადასაჭრელად პროექტის ზონაში არსებულ დაინტერესებულ 

მხარეთა სხვადასხვა ჯგუფების კოლაბორაციულ ძალისხმევას მოიცავს. სამოქმედო 

დონეზე გარემოსა და საზღვაო ნარჩენების წყაროებისა და გადაადგილების 

მონიტორინგის გაუმჯობესება უმნიშვნელოვანესია ზღვაში ნარჩენების შემცირების 

პროგრესზე დასაკვირვებლად. ამგვარად, პროექტის ძალისხმევა მიმართულია 

რეგიონულ დონეზე ინფორმაციის, მონაცემების, ცოდნის, საუკეთესო პრაქტიკებისა და 

გარემოსდაცვით მონიტორინგსა და საზღვაო ნარჩენებთან დაკავშირებული ცოდნის 

ტრანსსასაზღვრო მიმოცვლისა და ინტეგრაციისაკენ; საკითხის გადაჭრის ინოვაციური 

გზების ხელშეწყობისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) 

ერთობლივი განვითარებისკენ; მულტისექტორულ დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის წახალისების, მათ შორის, სამოქალაქო მეცნიერებისა და ელექტრონული 

სწავლების მეშვეობით, პროცესში ახალგაზდების ჩართვისაკენ. 

საზღვაო ნარჩენი არის ნებისმიერი მდგრადი, წარმოებული ან დამუშავებული მყარი 

ნივთიერება, რომელსაც ყრიან, განათავსებენ ან ტოვებენ საზღვაო და სანაპირო 

გარემოში. საზღვაო ნარჩენები დიდ გამოწვევას წარმოადგენს შავი ზღვისათვის, 

რომელიც  თავისი აუზის 2 მილიონ კმ2-ზე მეტი ფართობის მქონე ტერიტორიაზე 

არსებული ოცზე მეტი ქვეყნის სახმელეთო წყაროებიდან წამოსულ მნიშვნელოვან 

ზეწოლას განიცდის. მჭიდროდ დასახლებული სანაპირო, სწრაფადგანვითარებადი 

ტურიზმი, აქტიური ნაოსნობა და სხვადასხვა ჩამონადენი მდინარეებიდან, საზღვაო 

ნავსადგურებიდან, საწარმოო ზონებიდან და ურბანული ტერიტორიებიდან უფრო მეტად 

ართულებს მდგომარეობას.   

შავი ზღვის აუზის გამოწვევები



 უკეთესი და გაცილებით ხელმისაწვდომი მონაცემები წინაპირობას 

წარმოადგენს უკეთესი მმართველობის, ინფორმირებული დაინტერესებული მხარეებისა 

და ლურჯი ზრდის გზით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდამჭერი პოლიტიკის 

გაუმჯობესებისათვის. 

ღია მონაცემები

საზღვაო გარემოდან მონაცემების შეგროვება ბევრი ქვეყნისა და ინსტიტუციის მიერ 

ხორციელდება. განსაკუთებით ღირებულია სტანდარტიზებული ღია ინფორმაცია, 

რომლის შექმნაც ერთობლივად მიღებული წესებისა და ხარისხის სტანდარტების 

შესაბამისად ხდება. უფასო და სწრაფი წვდომა ამ სანდო და ზუსტ ინფორმაციაზე 

არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია საზღვაო გარემოს წინაშე არსებულ 

საფრთხეებთან გასამკლავებლად, ჩვენი ზღვებისა და სანაპიროების მოწყვლადი 

ტერიტორიების დასაცავად პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებისას, არსებული 

ტრენდების გასაგებად და სამომავლო ცვლილებების პროგნოზირებისათვის. არც შავი 

ზღვა და მისი გარემოს წინაშე არსებული საფრთხეები, მაგალითად, ნარჩენებით 

დაბინძურება, წარმოადგენს გამონაკლისს. 

 MARLITER ეხმარება რეგიონში არსებულ დაინტერესებულ მხარეებს იმის 

გაცნობიერებაში, რომ ცოცხალი ზღვისა და მდგრადი ლურჯი ეკონომიკისათვის 

აუცილებელია ქვეყნებმა ინვესტირება განახორციელონ საუკეთესო ხელმისაწვდომ 

მეცნიერებაში, მონაცემებსა და ტექნოლოგიებში, რაც გრძელვადიანი 

განვითარებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. რადგანაც უნარები და განათლება 

ინოვაციების საკვანძო მამოძრავებელია, პროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ამახვილებს სწავლაზე, ცოდნის გაზიარებასა და შესაძლებლობათა გაძლიერებისაკენ 

მიმართულ აქტივობებზე. MARLITER-ის მონაცემებთან დაკავშირებული პროდუქტები და 

სერვისები მხარდაჭერილია სანდო და მრავალმხრივი ცოდნის ბაზითა და შევსებულია 

მართვასა და განვითარებასთან დაკავშირებული რესურსებით, რომელიც შთააგონებს და 

ხელს უწყობს ინოვაციებს.  MARLITER მუშაობს  ინოვაციებისა და ინფორმაციის 

მიმოცვლის კულტურის განვითარებაზე, რათა საფუძველი ჩაუყაროს საზღვაო 

ნარჩენების პრევენციასა და აღმოფხვრასა და მდგრად პოლიტიკას შავი ზღვის აუზში.

 MARLITER უზრუნველყოფს თავისუფალ წვდომას მეცნიერულ მონაცემებზე, 

რასაც გრძელვადიანი პოზიტიური გავლენა აქვს შავი ზღვის მდგომარეობასა და მისი 

გაუმჯობესებისათვის აუცილებელ პოლიტიკურ ზომებთან დაკავშირებულ დებატებზე. 

პროექტის მონაცემებთან დაკავშირებული პროდუქტები და სერვისები მიბმულია 

გარემოსთან, ზღვის მდგომარეობასთან, საზღვაო დაბინძურების შემცირებისაკენ  

მიმართულ პოლიტიკასა და ზომებთან და საზღვაო, ცოცხალი რესურსების 

კონსერვაციასთან დაკავშირებულ ყოველდღიურ საკითხებთან. ეს ხელს უწყობს ცოდნის 

გავრცელებას და აქტიური სამოქალაქო ჩართულობის ფორმირებას, რაც საბოლოოდ 

მეცნიერების დემოკრატიზაციას, საზოგადოებრივ განვითარებასა და მმართველობის 

გაუმჯობესებას უწყობს ხელს.



 ICT ინსტრუმენტის განსაკუთრებულ კომპონენტებს წარმოადგენს პოლიტიკის 

ხელსაწყო და ელექტრონული სწავლების მოდული. ელექტრონული პორტალი ასევე 

მოიცავს ინფორმაციას შესაძლებლობათა გაძლიერებისაკენ მიმართულ აქტივობებთან 

დაკავშირებით ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე და პლატფორმას შავი ზღვის 

გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ კომუნიკაციისათვის.

ინტერაქტიული ინსტრუმენტი

პროექტ MARLITER-ის მთავარ პროდუქტს წარმოადგენს შავი ზღვის აუზის ინოვაციური ICT 

(ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური) ინსტრუმენტი, რომელიც შემუშავებულია საზღვაო 

სფეროში დაინტერესებული მხარეების საჭიროებათა გათვალისწინებით. ეს 

ინტერაქტიული, მომხმარებლისადმი მეგობრული პორტალი მხარს უჭერს სხვადასხვა, 

ცოდნაზე დაფუძნებულ აქტივობას. იგი მოიცავს განახლებულ ინფორმაციას საზღვაო 

ნარჩენების სტატუსსა და მონიტორინგზე.

 სივრცული კარტოგრაფიული მონაცემების ხელსაწყო უზრუნველყოფს 

წვდომას პროექტის ხუთი პარტნიორი ქვეყნისა და მთლიანად რეგიონის სანაპირო და 

საზღვაო გარემოსთან დაკავშირებულ მრავალფეროვან მონაცემებზე. 

გეოინფორმაციული სისტემების (GIS) ხელსაწყო მომხმარებელს სთავაზობს 

ინტერაქტიული სახით წარმოდგენილ საზღვაო გარემოს ფაქტორებთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას.  

 ყველა მონაცემი დატანილია რუკის ინტერფეისზე. ასზე მეტი გეოგრაფიული 

ფენა მოიცავს სხვადასხვა, ღია წვდომის მონაცემთა ნაკრებს, ბიოტურ და აბიოტურ 

მონაცემებს, რომლებიც რელევანტურია საზღვაო გარემოს მდგომარეობისა და საზღვაო 

ნარჩენებით დაბინძურებისათვის ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე. თითოეულ 

მონაცემთა ნაკრებს ახლავს დამატებითი აღწერა და პირველწყაროს ბმული. მონაცემთა 

ნაკრებების ჩამოტვირთვა თავისუფლადაა შესაძლებელი. 

 სიმულაცია იმის დემონსტრირებას ახდენს, თუ სად შეიძლება აღმოჩნდეს 

პლასტიკის ნარჩენი სხვადასხვა საზღვაო ქალაქიდან წყალში მოხვედრის შემდეგ. 

მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ შეარჩიონ კონკრეტული ლოკაცია და იხილონ 

პლასტიკური ნარჩენების გადაადგილების პოტენციური მარშრუტი, სადაც ალბათობები 

ფერთა გრადიენტის სახით არის წარმოდგენილი.



 დაინტერესებული მხარეებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოიცავს საზღვაო 

და სანაპირო გარემოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩართულ და 

საზღვაო ნარჩენებით დაბინძურების შეზღუდვაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციებისა და 

ორგანოების აღწერას. ძირითადი ჯგუფები წარმოდგენილია გრაფიკული სახით და 

თითოეულ დაინტერებულ მხარეს ახლავს მოკლე შენიშვნები და შესაბამისი ბმული.

პოლიტიკის ხელსაწყო ICT ინსტრუმენტის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს და 

მომხმარებელს გზას უკვლევს საზღვაო ნარჩენების შემცირების ეფექტიანი პოლიტიკის 

შემუშავებისა და გამოყენების პროცესში. იგი აერთიანებს ეროვნული კანონმდებლობების 

მიმოხილვას, დაინტერესებულ მხარეებზე მონაცემთა ბაზებს და კარგ პრაქტიკებთან 

დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. პოლიტიკის ხელსაწყოს მიზანია მზა მონაცემებისა და 

რესურსების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ადმინისტრაციების, ბიზნესების, 

მეცნიერებისა და ექსპერტების ხელშეწყობა იმგვარი პოლიტიკის ფორმულირებაში, 

რომელიც სარგებლიანი იქნება საზღვაო გარემოსა და მასზე დამოკიდებული სხვადასხვა 

მომხმარებლებისათვის. 

 სამართლებრივი ჩარჩო მოცემულია ქრონოლოგიური სახით, იწყება 1970-იანი 

წლების საზღვაო გარემოს დაცვის პირველი საერთაშორისო კონვენციებით, 1990-იანი 

წლების რეგიონული საზღვაო კონვენციებით და მოიცავს ევროკავშირის 

გარემოსდაცვითი დირექტივებსა და 2020 წლამდე მიღებული ეროვნულ 

სამართლებრივი აქტებს. 

 კარგ პრაქტიკებთან დაკავშირებული მრავალფეროვანი რეკომენდაციები 

ორგანიზებულადაა დალაგებული თემატურ კატეგორიებში, რომლებიც   ეროვნულ და 

რეგიონულ დონეზე არსებული გამოცდილების გაზიარების საშუალებას იძლევიან ისეთ 

სექტორებზე, როგორიცაა ნარჩენების მართვა, საპორტო აღჭურვილობები, გემების 

ნარჩენები, თევზჭერის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები. ასევე ხელს უწყობენ 

ცნობიერების ამაღლებასა და ხელმისაწვდომს ხდიან ინფორმაციას საკანონმდებლო და 

ეკონომიკური ქმედებებსა და ახალი ქმედებებისათვის დაფინანსების 

შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. 

პოლიტიკის ხელსაწყო



Ÿ გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიზნები და მეთოდები.

ელექტრონული სწავლება

Ÿ როგორ შეგვიძლია შევამციროთ საზღვაო დაბინძურება ევროპულ, რეგიონულ და 

ეროვნულ დონეზე და ჩვენ მიერ ყოველდღიურად გაკეთებული არჩევანით? 

Ÿ საზღვაო გარემო - შავი ზღვის მახასიათებლების ძირითადი თვისებები.

Ÿ საზღვაო მყარი ნარჩენებით დაბინძურების გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და 

სოციალური ზემოქმედებები.

 სასწავლო მასალები მოიცავს არაფორმალური განათლებისათვის შესაფერის, 

საზღვაო გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების სერიას. თითოეული საკითხი 

წარმოდგენილია მოკლე პრეზენტაციის ან ვიდეოს სახით და მიღებული ცოდნს 

გაღრმავება ხდება ქვიზების, დავალებებისა და გარე თუ საკლასო აქტივობებთან 

დაკავშირებული იდეების მეშვეობით. მოდულში არსებული მასალები იოლად 

ადაპტირებადი და გამდიდრებადია ადგილობრივი საჭიროებებდან გამომდინარე. 

მოდულის ძირითად საკითხებს წარმოადგენს:

Ÿ რა ხდება, როდესაც საზღვაო ნარჩენი ზედაპირზე ტივტივებს, ზღვის ფსკერზე 

იძირება და მიკროსკოპულ ნაწილაკებად იშლება.

ელექტრონული სწავლების მოდული ICT ინსტრუმენტის უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტია. მის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების აღჭურვა საზღვაო გარემოსთან 

დაკავშირებული სიღრმისეული ცოდნით, მათი ხელშეწყობა სამოქალაქო მეცნიერებაში 

ჩასართავად აუცილებელი უნარების განვითარებაში და მხარდაჭერა საზღვაო 

ნარჩენების შემცირებისაკენ მიმართული ყოველღიური გადაწყვეტლებების მიღებაში. 

ელექტრონული სასწავლო კურსები, რომელშიც მოდულში არსებული მასალები 

გამოიყენება, წარმატებით მიმდინარეობს პროექტის პარტნიორ ქვეყნებში. 

Ÿ სამოქალაქო მეცნიერება - მიდგომები და აქტივობების ტიპები.

Ÿ საზღვაო გარემოს დაცვის რეგიონული პოლიტიკა.

Ÿ სანაპირო მყარი ნარჩენების მონიტორინგი - როგორ შეუძლია თითოეულ ადამიანს 

წვლილის შეტანა? 



ერთობლივ სამოქმედო პროგრამას შავი ზღვის აუზი 2014-2020 ერთობლივად აფინანსებენ ევროკავშირი - ევროკავშირის 

სამეზობლო ინსტრუმენტის მეშვეობით და მონაწილე ქვეყნები: სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, 

მოლდოვას რესპუბლიკა, რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა. ეს გამოცემა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური 

ხელშეწყობით. გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი და არ 

გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020

გამოცემა რედაქტირებულია შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის მიერ

ვარნა, მაისი 2021

შავი ზღვის არასამთავრობო 

ორგანიზაციათა ქსელი

2 Dr. L. Zamenhof Str.
9000 ვარნა, ბულგარეთი

ტელ: +359 52 615 856

ელ.ფოსტა: bsnn@bsnn.org

ვებ-გვერდი: marliter.bsnn.org
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