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ABSTRACT
A number of measures are implemented in Georgia from the perspective of waste management. Laws have 

been developed, including within the framework of harmonization with the European Union. Some practical 
steps have also taken but challenges still remain. Becoming familiar with EU practices will play a valuable role in 
overcoming these challenges. In this paper, some of the measures implemented and planned to improve waste 
management in EU are studied and analyzed. The 8th Environmental Action Program of the European Union has 
prioritized that by 2050 at the latest, people will live well, taking into account planetary boundaries in a welfare 
economy. In this kind of world, where nothing is lost, growth is regenerative, achieving climate neutrality across 
the Union and with significantly reduced inequality. The European experience of waste management shows that 
it should be developed in coordination with environmental action plans. In addition, activating the involvement 
of all stakeholders is a daily task to achieve the set goals of waste management. The final part of the paper pres-
ents the important aspects of the measures to be taken to increase the efficiency of waste management in the 
European Union, which will also be useful for overcoming the relevant challenges in Georgia.
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ნაწილში მოცემულია ევროკავშირში ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის ასამაღლებლად გასატარებელი 
ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ასპექტების შესახებ, რაც ასევე, სასარგებლო იქნება საქართველოში 
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საკვანძო სიტყვები: ნარჩენების მართვა; ევროკავშირის ნარჩენების ჩარჩო დირექტივა.

შე სა ვა ლი
ევ რო კავ შირ მა გარ კვე ულ პროგ რესს მი აღ წია 

ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნით გა რე მო სა და ად ამ ინ ის 
ჯან მრთე ლო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა ში. 
სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა და 
წევრ ქვეყ ნებ ში ტრან სპო ზი ცია ას ევე წარ მა ტე ბით 
მიმ დი ნა რე ობს, მაგ რამ ნარ ჩე ნე ბის სა ერ თო მო ცუ-
ლო ბის შემ ცი რე ბა არ არ ის მიღ წე ული. სა მო მავ ლო 
ამ ოც ან ები კვლავ უკ ავ შირ დე ბა რო გორც გა რე-
მო ზე, ისე ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე უარ ყო ფი-
თი გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას და ეს გან სა კუთ რე ბით 
და კავ ში რე ბუ ლია არ ად ამ უშ ავ ებ ული ნარ ჩე ნე ბის 
შე და რე ბით მა ღა ლი რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბას თან. 
არა ერ თგვა რო ვა ნია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში აღ-
ნიშ ნუ ლი ზე გავ ლე ნის მას შტა ბე ბი, ჯერ კი დევ მრა-
ვა ლი მო უწ ეს რი გე ბე ლი ნა გავ საყ რე ლია მრა ვალ 
წევრ ქვე ყა ნა ში. ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე-
ბის სა მო მავ ლო აქ ცენ ტე ბი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 
ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დო ნის შემ ცი რე ბი სა და 
ნარ ჩე ნე ბის მო წეს რი გე ბის გარ შე მო. ამ ას თან, ამ 
პრი ორ იტ ეტ ული ამ ოც ან ებ ის რე ალ იზ აცი ას ევ რო-
კავ ში რი უკ ავ ში რებს ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ევ რო პარ ლა მენ ტის 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ში ხაზ გას მუ ლია წინ სვლა კე-
თილ დღე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ის კენ, რო მე ლიც უბ რუ-
ნებს პლა ნე ტას იმ აზე მეტს, ვიდ რე მო იხ მა რა და 
აჩ ქა რებს გა დას ვლას არ ატ ოქ სი კურ ცირ კუ ლა რულ 
ეკ ონ ომ იკ აზე, სა დაც ზრდა რე გე ნე რა ცი ულია, რე-
სურ სე ბი გა მო იყ ენ ება ეფ ექ ტი ან ად და მდგრა დად 
და გა მო იყ ენ ება ნარ ჩე ნე ბის იერ არ ქია [1].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტი დან 
მიჩ ნე ულია, რომ ყვე ლა ზე დი დი ეკ ოლ ოგი ური სარ-
გე ბე ლი მო აქ ვს ნარ ჩე ნე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ას, 
მაგ რამ პრაქ ტი კა ში მე ტად რთუ ლია აღ ნიშ ნუ ლის 
მიღ წე ვა და სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის ერთ მე სა მედ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა კვლავ 
მზარ დია, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ თით ქმის ყვე ლა 

წევ რმა სა ხელ მწი ფომ შე იმ უშ ავა გარ კვე ული ტი-
პის პო ლი ტი კა პრე ვენ ცი ის მი მართ. პო ლი ტი კის 
ინ სტრუ მენ ტე ბის ორი მე სა მე დი მი მარ თუ ლია ინ-
ფორ მა ცი ისა და ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა ზე, თუმ ცა 
უმ ეტ ეს ობა ფო კუ სი რე ბუ ლია ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ზე 
და უგ ულ ებ ელ ყოფს სხვა სექ ტო რებს [2]. ნარ ჩე ნე-
ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში რი გი 
ღო ნის ძი ებ ები ხორ ცი ელ დე ბა. შე მუ შავ და კა ნო ნე-
ბი, მათ შო რის ევ რო კავ შირ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
ფარ გლებ ში და გარ კვე ული პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი 
გა და იდ გა, თუმ ცა გა მოწ ვე ვე ბი კვლავ რჩე ბა. სა-
ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი მი უთ ით ებს, 
რომ ნარ ჩე ნე ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბა, რო მე-
ლიც თა ვის თა ვად საკ მა ოდ რთუ ლი პრო ცე სია და 
მო იც ავს: ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის, ტრან სპორ ტი-
რე ბის, გა და მუ შა ვე ბის, მე ორ ადი გა მო ყე ნე ბის ან 
ნაგ ვის უტ ილ იზ აცი ის პრო ცე სებს, თა ვის მხრივ, 
მო ითხოვს მთავ რო ბი სა და მო სახ ლე ობ ის მხრი დან 
მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას [3]. 

„სა ქარ თვე ლო ცირ კუ ლა რულ ეკ ონ ომ იკ აზე გა-
დას ვლის დაჩ ქა რე ბულ გზას და ად გა. მთავ რო ბის, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და სა ერ თა-
შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის შე თან ხმე ბუ ლი ძა ლის ხმე-
ვით, სა ქარ თვე ლომ ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა წა მო იწყო და გარ კვე ული 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა, რო გო რი-
ცაა, მა გა ლი თად, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სში 
მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბის 
შე მო ღე ბა. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გზა ზე 
სა ქარ თვე ლომ უნ და ის არ გებ ლოს მო წი ნა ვე ეკ ონ-
ომ იკ ებ ის გა მოც დი ლე ბით... რა თა ცირ კუ ლა რულ 
ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლი სას ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი 
მარ შრუ ტი შე არ ჩი ოს“ [4]. 

მო ცე მულ ნაშ რომ ში მიზ ნად და ვი სა ხეთ ევ რო-
კავ შირ ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბის-
თვის გა ტა რე ბუ ლი და სა მო მავ ლოდ და სა ხუ ლი გარ-
კვე ული თა ნა მედ რო ვე ღო ნის ძი ებ ებ ის შე სა წავ ლა 
და გა ან ალ იზ ება, რაც, ჩვე ნი აზ რით, სა სარ გებ ლო 
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იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში არ ეს ებ ული გა მოწ ვე ვე ბის 
და საძ ლე ვად. რამ დე ნა დაც ეკ ონ ომ იკ ის ზრდას თან 
ერ თად მუდ მი ვად წარ მო იქ მნე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის პრობ ლე მე ბი, შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კაც მუდ მი-
ვად ვი თარ დე ბა. ხაზ გა სას მე ლია, რომ ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის პო ლი ტი კა ევ რო კავ შირ ში მი მარ თუ ლია 
გა რე მოს დაც ვი თი ტვირ თის შემ ცი რე ბა ზე და კო-
ორ დი ნი რე ბუ ლია რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან ხარ ჯვა-
ზე მი მარ თულ გა ფარ თო ებ ისა და გაძ ლი ერ ებ ის 
პო ლი ტი კას თან. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის პო ლი ტი კა გან ვი-

თარ და გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის 
სე რი ის და კა ნონ მდებ ლო ბის ჩარ ჩოს მეშ ვე ობ ით, 
რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს გა რე მო ზე და ჯან მრთე-
ლო ბა ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბას 
და ეფ ექ ტი ანი ენ ერ გე ტი კუ ლი და რე სურ სუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის შექ მნას [5]. ამ კონ ტექ სტით აქ ტუ ალ-
ურია ევ რო კავ ში რის ბო ლოდ რო ინ დე ლი რამ დე ნი მე 
პო ლი ტი კა და პროგ რა მა, მათ შო რის მე-8 გა რე მოს-
დაც ვი თი სა მოქ მე დო პროგ რა მა [6], რე სურ სე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის საგ ზაო რუ კა, ნედ ლე ულ ის ინ იცი-
ატ ივა და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის პა კე ტი. 
ევ რო კავ ში რის მე-8 გა რე მოს დაც ვით სა მოქ მე დო 
პროგ რა მა პრი ორ იტ ეტ ულ მიზ ნად ის ახ ავს, რომ 
არა უგ ვი ან ეს 2050 წლის თვის ად ამი ან ებ მა იცხოვ-
რონ კარ გად, პლა ნე ტა რუ ლი საზღვრებ ში კე თილ-
დღე ობ ის ეკ ონ ომ იკ აში, სა დაც არ აფ ერი იკ არ გე ბა, 
ზრდა არ ის რე გე ნე რა ცი ული, მიღ წე ულია კლი მა-
ტის ნე იტ რა ლი ტე ტი კავ შირ ში და უთ ან ას წო რო ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა. ჯან სა ღი გა რე მო 
სა ფუძ ვლად უდ ევს ყვე ლა ად ამი ან ის კე თილ დღე-
ობ ას და არ ის გა რე მო, რო მელ შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა, აყ ვავ დე ბა ეკ ოს ის ტე მე ბი 

და ბუ ნე ბა და ცუ ლია და აღ დგე ბა, რაც იწ ვევს კლი-
მა ტის ცვლი ლე ბის, ამ ინ დი სა და კლი მატ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის და სხვა ეკ ოლ ოგი ური 
რის კე ბი სად მი მდგრა დო ბას [7].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ჩარ ჩო-დი რექ ტი ვით გან-
საზღვრუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა არ არ ის მარ ტი ვი 
მთლი ან ად ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე. 

ევ როს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით 2018 წელს ევ რო კავ-
ში რის 28 ქვეყ ნა ში ნარ ჩე ნე ბის მთლი ან მა მო ცუ ლო-
ბამ 2 620 400 000 ტო ნა შე ად გი ნა, ხო ლო 2020 წლის 
მო ნა ცე მე ბით მი სი რა ოდ ენ ობა ევ რო კავ ში რის 27 
ქვე ყან ში 2 150 950 000 ტო ნაა. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით გა ტა რე-
ბუ ლი რი გი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი უხ ედ ავ ად ნა ხა ზი 1 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ნარ ჩე ნე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის 
შემ ცი რე ბა ში დი დი პროგ რე სი არ არ ის. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მიზ ნე-
ბის შე სას რუ ლებ ლად ევ რო კავ ში რი დიდ მნიშ ვნე-
ლო ბას ან იჭ ებს ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნი სა და მარ-
თვის მა ღა ლი ხა რის ხის სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ას, 
რა თა სწო რი ინ დი კა ტო რე ბით ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი-
კა და მო ნი ტო რინ გი გა ნა ხორ ცი ელ ოს. ევ როს ტა ტი 
მხარს უჭ ერს ამ პო ლი ტი კას (იხ. ნახ. 1). 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მართ ევ რო კავ ში რის 
მიდ გო მა ეფ უძ ნე ბა ნარ ჩე ნე ბის იერ არ ქი ას, რო მე-
ლიც გან საზღვრუ ლია ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი-
ვა ში [9], რო მე ლიც ად გენს შემ დეგ პრი ორ იტ ეტ ულ 
წეს რიგს ნარ ჩე ნე ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა 
და ნარ ჩე ნე ბის სა ოპ ერ აციო დო ნე ზე მარ თვი სას: 
პრე ვენ ცია, მომ ზა დე ბა ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის-
თვის, გა და მუ შა ვე ბა, აღ დგე ნა და გა ნად გუ რე ბა. 
ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა აყ ალ იბ ებს ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის რამ დე ნი მე ძი რი თად პრინ ციპს: 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბი სა 
და გა რე მოს თვის ზი ან ის მი ყე ნე ბის გა რე შე; წყლის, 

წყა რო: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en

ნახ. 1. ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დი ნა მი კა ევ რო კავ შირ ში, 2004-2020 წწ., მლრდ ტო ნა [8]
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ჰა ერ ის, ნი ად აგ ის, მცე ნა რე ებ ისა და ცხო ვე ლე ბის 
რის კის გა რე შე; ხმა ურ ის ან სუ ნის გა მო უსი ამ ოვ-
ნე ბის გა რე შე; სოფ ლად ან გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ-
ტე რე სის ად გი ლებ ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის 
გა რე შე. ის გან მარ ტავს, რო დის წყვეტს ნარ ჩე ნი 
არ სე ბო ბას და ხდე ბა მე ორ ადი ნედ ლე ული და რო-
გორ გან ვას ხვა ვოთ ნარ ჩე ნე ბი და ქვეპ რო დუქ ტე ბი. 
ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვამ გან საზღვრა „დამ-
ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის პრინ ცი პი“ და „მწარ მო ებ ლის 
გა ფარ თო ებ ული პა სუ ხის მგებ ლო ბა“.

ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცია მი იჩ ნე ვა საკ ვან ძო ფაქ-
ტო რად ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ნე ბის მი ერ სტრა-
ტე გი აში, რად გან თუ კი ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა 
შემ ცირ დე ბა პირ ველ რიგ ში და მი სი სა ხი ფა თო ობა 
შემ ცირ დე ბა პრო დუქ ტებ ში სა ში ში ნივ თი ერ ებ ებ ის 
გა მო ყე ნე ბის შემ ცი რე ბით, მა შინ მი სი გა ნად გუ-
რე ბა ავ ტო მა ტუ რად გა მარ ტივ დე ბა. ნარ ჩე ნე ბის 
პრე ვენ ცია მჭიდ რო კავ შირ შია წარ მო ებ ის მე თო-
დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და მომ ხმა რებ ლებ ზე 
ზე მოქ მე დე ბას თან, რომ მო ითხო ვონ უფ რო მწვა ნე 
პრო დუქ ტე ბი და ნაკ ლე ბი შე ფუთ ვა.

თუ ნარ ჩე ნე ბის თა ვი დან აც ილ ება შე უძ ლე ბე-
ლია, სა სურ ვე ლია, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი მა სა ლა აღ-
დგეს გა და მუ შა ვე ბით. ევ რო კო მი სი ამ გან საზღვრა 
რამ დე ნი მე კონ კრე ტუ ლი „ნარ ჩე ნე ბის ნა კა დი“ 
პრი ორ იტ ეტ ული ყუ რადღე ბის თვის, რომ ლის მი-
ზა ნია გა რე მო ზე მა თი მთლი ანი ზე მოქ მე დე ბის 
შემ ცი რე ბა. ეს მო იც ავს შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნებს, 
ვა და გა სუ ლი მან ქა ნებს, ბა ტა რე ებს, ელ ექ ტრო და 
ელ ექ ტრო ნულ ნარ ჩე ნებს. ევ რო კავ ში რის დი რექ-
ტი ვე ბი წევრ სა ხელ მწი ფო ებს ავ ალ დე ბუ ლებს, 
შე მო იღ ონ კა ნონ მდებ ლო ბა ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო-
ვე ბის, ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა 

და ნარ ჩე ნე ბის ამ ნა კა დე ბის გან კარ გვის შე სა ხებ. 
სა დაც შე საძ ლე ბე ლია, ნარ ჩე ნე ბი, რო მელ თა გა და-
მუ შა ვე ბა ან ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლე ბე ლია, 
უს აფ რთხოდ უნ და იწ ვე ბო დეს, ნა გავ საყ რე ლი კი 
მხო ლოდ უკ ან ას კნელ სა შუ ალ ებ ად უნ და გა მო იყ-
ენ ებ ოდ ეს. ორ ივე ეს მე თო დი სა ჭი რო ებს მჭიდ რო 
მო ნი ტო რინ გს, რად გან მათ შე უძ ლი ათ გა რე მო ზე 
სე რი ოზ ული ზი ან ის გა მოწ ვე ვა. 

ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ შირ-
ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის ზრდა, 
გა და მუ შა ვე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, და ბა ლი 
ხა რის ხის რე ციკ ლი რე ბა, ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის 
არა ეფ ექ ტი ანი სის ტე მე ბი კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე-
ბა. ზო გი ერ თი კონ კრე ტუ ლი ნა კა დის თვის, რო გო-
რი ცაა ნარ ჩე ნი ზე თე ბი და ტექ სტი ლი, კვლე ვებ მა 
აჩ ვე ნა, რომ „დამ ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის პრინ ცი პი“ 
სრუ ლად არ არ ის და ნერ გი ლი. ამ ას თან, ზო გი ერ თი 
ნარ ჩე ნის უკ ან ონ ოდ გან თავ სე ბა იწ ვევს გა რე მოს 
და ბინ ძუ რე ბის ზრდას [10]. გრძელ ვა დი ანი პო ლი-
ტი კა ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის თვის მომ ზა დე ბი სა და 
გა და მუ შა ვე ბის გაზ რდას მი ნი მუმ 55%, 60% და 
65%-ით, შე სა ბა მი სად 2025, 2030 და 2035 წლის-
თვის [11]. ევ რო კავ ში რის თვის გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით მიღ წე ული 
შე დე გე ბის უთ ან აბ რო ბა წევრ ქვეყ ნებ ში. ნა ხა ზი 2 
გვიჩ ვე ნებს, რომ კავ ში რის წევრ რო გორც ძლი ერი 
ეკ ონ ომ იკ ის (მა გა ლითდ, გერ მა ნია, საფ რან გე თი), 
ისე შე და რე ბით სუს ტი ეკ ონ ომ იკ ის (ბულ გა რე თი, 
რუ მი ნე თი) მქო ნე ქვეყ ნებ ში დი დია წარ მოქ მნი ლი 
ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა. ქვეყ ნე ბი ზო გი ერთ შემ-
თხვე ვა ში მე ტად გან სხვავ დე ბი ან ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის იერ არ ქი ის მი ხედ ვით მიღ წე ულ წა მა ტე ბებ ში. 

ნახ. 2. ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, 2004-2020 წწ., ტო ნა [12]
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ამ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი ხდე ბა ევ რო კავ ში რის 
დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი დი რექ ტი ვე ბის ქვეყ ნებ ზე 
მორ გე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ-
შა ვე ბი სას (იხ. ნახ. 2).

ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო-
ბის მი უხ ედ ავ ად, ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში 
წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნე ბის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა იზ-
რდე ბა, გან სა კუთ რე ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი. 
ევ რო პის გა რე მოს დაც ვის სა აგ ენ ტოს მი მო ხილ ვე ბი 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის შე სა ხებ გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ევ რო კავ შირს რი გი გა მოწ ვე ვე ბი აქ ვს ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მნის შემ ცი რე ბის პო ლი ტი კის მიზ ნის მი-
საღ წე ვად [13].

ევ რო პა ში ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ-
ლე ბით პროგ რე სის შე სა ხებ ას კვნის, რომ წევ რი 
სა ხელ მწი ფო ები იშ ვი ათ ად ად გე ნენ მიზ ნებ სა და 
ინ დი კა ტო რებს თა ვი ან თი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა ში, 
რაც აფ ერ ხებს ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო-
რინ გს. 2018 წელს, მთლი ანი ნარ ჩე ნე ბის მხო ლოდ 
38%, ხო ლო 2019 წელს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
48% გა და მუ შავ და ევ რო კავ შირ ში. მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა წევრ სა ხელ მწი-
ფო ებ ში - 10%-დან 60%-მდე [14]. ად რე ული გაფ-
რთხი ლე ბის მე ქა ნიზ მის მხარ და სა ჭე რად ევ რო კავ-
ში რის გა რე მოს დაც ვის სა აგ ენ ტოს შე ფა სე ბე ბის 
თავ და პირ ვე ლი დას კვნე ბი აჩ ვე ნებს, რომ წევ რი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის ნა ხე ვარ ზე მეტ ში 2025 წლის თვის 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი-
სა და გა და მუ შა ვე ბის და სა ხულ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა 
საფ რთხის ქვე შაა. ნარ ჩე ნე ბის არა ოპ ტი მა ლუ რი 
შეგ რო ვე ბა, და ხა რის ხე ბა და და მუ შა ვე ბა იწ ვევს 
რე სურ სე ბის და კარ გვას და მეტ ზე მოქ მე დე ბას 
გა რე მო ზე და ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე. გა და-
მუ შა ვე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ის ევე, რო გორც 
და ბა ლი ხა რის ხის რე ციკ ლი რე ბა, ნა წი ლობ რივ 
გა მოწ ვე ულია ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის არა ეფ ექ-
ტი ანი სის ტე მე ბით. ეს სის ტე მე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან სხვავ დე ბა ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით. ის ინი და-
მო კი დე ბუ ლია ად გი ლობ რივ პი რო ბებ ზე და ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის სა ერ თო არ ჩე ვან ზე წევრ ქვეყ ნებ ში, 
მაგ რამ ყო ველ თვის არ ეფ უძ ნე ბა პრინ ცი პებ სა და 
პრაქ ტი კას, რო მე ლიც და დას ტუ რე ბუ ლია ოპ ტი-
მა ლუ რი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად ევ რო კავ ში რის 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო-
ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის თვის მო სამ ზა დებ ლად. 
კვლე ვე ბი მი უთ ით ებს, რომ ზო გი ერ თი ნარ ჩე ნი 
ზე თე ბი კვლავ უკ ან ონ ოდ ნად გურ დე ბა, რაც იძ ვევს 
და ბინ ძუ რე ბას. შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნი ზე თე ბის 
და ახ ლო ებ ით 61% რე გე ნე რი რე ბუ ლია, და ნარ ჩე-

ნი კი ძი რი თა დად გა მო იყ ენ ება რო გორც საწ ვა ვი, 
რო მელ საც აქ ვს სათ ბუ რის გა ზე ბის ემ ისი ები, ვიდ-
რე რე გე ნე რა ცი ას და უფ რო მე ტად უწყობს ხელს 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბას და რე სურ სე ბის ამ ოწ ურ ვას. 
შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნი ზე თე ბის გა და მუ შა ვე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა, რაც 
მი უთ ით ებს გა უმ ჯო ბე სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან შე საძ-
ლებ ლო ბებ ზე ზო გი ერთ წევრ ქვე ყა ნა ში. [15]

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის პროგ რე სის თვის და მა ტე-
ბი თი სტი მუ ლის მი სა ცე მად ევ რო კო მი სი ის ეგ იდ ით 
ფარ თო ღო ნის ძი ებ ები ჩა ტარ და ნარ ჩე ნე ბის ჩარ-
ჩო დი რექ ტი ვის მი ზან მი მარ თუ ლი გა და სინ ჯვის, 
ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის კონ ტექ სტში წი ნას წა რი 
ან ალ იზ ის და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კონ-
სულ ტა ცი ებ ის გზით. 

წი ნა და დე ბე ბის მი სა ღე ბად გახ სნილ ონ ლა ინ 
პლატ ფორ მა ზე გა მო კითხვი სას („თქვი შე ნი აზ რი: 
WFD რე ვი ზია“) რეს პონ დენ ტთა დიდ მა ნა წილ მა ყუ-
რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა მოხ მა რე ბი სად მი სა თა ნა დო 
მიდ გო მის აუც ილ ებ ლო ბა ზე, ცირ კუ ლა რუ ლო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თვის უშუ ალო ხე ლახ ლა გა მო-
ყე ნე ბის წა ხა ლი სე ბა სა და დი ზა ინ ის შე მუ შა ვე ბა ზე 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით. რეს პონ დენ ტთა 
დიდ მა ნა წილ მა მხა რი და უჭ ირა კონ ცეფ ცი ას, 
რომ სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა არ ის ხე ლა ხა ლი 
გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
წი ნა პი რო ბა. რეს პონ დენ ტმა ნა წილ მა გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცია შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას ამ კუთხით. რამ დე ნი მე ბიზ ნე სა სო-
ცი აცი ამ აღ ნიშ ნა მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული 
ვალ დე ბუ ლე ბის (EPR) სქე მე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
თა ობ აზე, გან სა კუთ რე ბით ტექ სტი ლის ინ დუს-
ტრი აში. 2022 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ჩა ტარ და 
კონ სულ ტა ცი ებ ის უფ რო ფარ თო სპექ ტრი, რა თა 
თი თოეულ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შეძ ლე ბო და 
სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო ხატ ვა. ძი რი თა დი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ები არი ან ერ ოვ ნუ ლი ხე-
ლი სუფ ლე ბა, მწარ მო ებ ლე ბი სა და მწარ მო ებ ლე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ები, ნარ ჩე-
ნე ბის შემ გრო ვებ ლე ბი და გა და მუ შა ვე ბე ბი, ში ნა-
მე ურ ნე ობ ები და ბიზ ნე სი, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ები და სა მეც ნი ერო ექ სპერ ტე ბი. რო გორც 
ამ ძა ლის ხმე ვის ნა წი ლი, სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ები 
ღია იყო გა მოხ მა ურ ებ ის თვის.

ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით და ის ახა ან ალ იზ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბა რო გორც „2018 
წლის ნარ ჩე ნე ბის პა კე ტის“ გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, 
ას ევე, შე მუ შავ და ახ ალი მიდ გო მე ბი მიმ დი ნა რე 
ინ იცი ატ ივ ის რე ალ იზ აცი ის თვის - შე ფუთ ვი სა და 
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შე სა ფუ თი ნარ ჩე ნე ბის დი რექ ტი ვა, ბა ტა რე ებ ის 
რე გუ ლა ცია, სამ რეწ ვე ლო ემ ისი ის დი რექ ტი ვა, 
ეკო-დი ზა ინი მდგრა დი პრო დუქ ტე ბის რე გუ ლი რე-
ბის თვის. კო მი სი ამ გან საზღვრა პო ლი ტი კის ინ იცი-
ატ ივ ის ფარ გლე ბი ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვის 
მიზ ნობ რი ვი შეს წო რე ბის თვის 2023 წელს. სა ერ თო 
ჯამ ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე-
ბის იერ არ ქი აზე დაყ რდნო ბით ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ-
ცი ასა და ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბა ზე.

ინ იცი ატ ივა ფო კუ სი რე ბუ ლია პო ლი ტი კის ვა-
რი ან ტებ ზე, რა თა გან ხორ ცი ელ დეს უფ რო მე ტად 
ცირ კუ ლა რუ ლი და მდგრა დი მარ თვა. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ ტექ სტი ლი სა და სურ სა თის სექ ტო რე ბი 
რჩე ბა მნიშ ვნე ლო ვან და მა ბინ ძუ რებ ლად ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. ამ იტ ომ ახ ალი ინ იცი ატ ივა 
ეკ ონ ომ იკ ის ამ სეგ მენ ტებს ფა რავს და მო იც ავს 
ევ რო კავ ში რის მდგრა დი და ცირ კუ ლა რუ ლი ტექ-
სტი ლის სტრა ტე გი ით გან საზღვრუ ლი მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვას. ას ევე, ინ იცი ატ ივა შე აფ ას ებს სურ სა თის 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნე ბის და სახ ვის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბას გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბი თა და „ფერ მი დან სუფ რამ დე“ (Farm to Fork) 
სტრა ტე გი ით გა ერ თი ან ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე-
სას რუ ლებ ლად და შეზღუ დავს სურ სა თის მი წო დე-
ბის ჯაჭ ვის გავ ლე ნას გა რე მო სა და კლი მატ ზე [16].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით მე ტი 
პროგ რე სის მი საღ წე ვად გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ებ-
ათ აგ ან აღ სა ნიშ ნა ვია და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა 
ჩარ თუ ლო ბით ფარ თო სექ ტო რუ ლი კონ სულ ტა ცი-
ები. მა გა ლი თად, მიმ დი ნა რე წელს (2022) ტექ სტი-
ლის სექ ტორ ში გა ნიხ ლეს ტექ სტი ლის ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზე ბი.

ევ რო კო მი სია მიზ ნად ის ახ ავს გა აფ არ თო ოს სა-
მეც ნი ერო კვლე ვე ბი და გა აზი არ ოს გა მოვ ლე ნი ლი 
სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა, გა უწი ოს პო პუ ლა რი ზა ცია 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო რინ გს, მშრა ლი 
გა და მუ შა ვე ბა დი და ბი ონ არ ჩე ნე ბის ცალ კე შეგ-
რო ვე ბას და ნარ ჩე ნი ზე თე ბის მდგრა დი მარ თვას. 
ამ მიზ ნით ევ რო კო მი სია ევ რო პის გა რე მოს დაც-
ვით სა აგ ენ ტოს თან აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს. 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მოქ მე დე ბა და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე თა აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით სა ერ თო შე დე გის 
მი საღ წე ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მა გა ლი თად, „ევ რო-
პუ ლი მწვა ნე გა რი გე ბა“ [17] მო იც ავს პო ლი ტი კურ 
ვალ დე ბუ ლე ბას „გა მარ ტივ დეს ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვა მო ქა ლა ქე ებ ის თვის და უზ რუნ ველ ყოს უფ რო 
სუფ თა მე ორ ადი მა სა ლე ბი ბიზ ნე სის თვის“. გარ და 
ამ ისა, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სა მოქ მე დო 

გეგ მა [18] იღ ებს ვალ დე ბუ ლე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე ამ ცი როს მთლი ანი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნა: ის 
მიზ ნად ის ახ ავს ნარ ჩე ნი (არ არ ეც იკ ლი რე ბუ ლი) 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ოდ ენ ობ ის გა ნა ხევ რე-
ბას 2030 წლის თვის, ხელს უწყობს ნარ ჩე ნე ბის უს-
აფ რთხო და სუფ თა ნა კა დებს და უზ რუნ ველ ყოფს 
მა ღა ლი ხა რის ხის გა და მუ შა ვე ბას. ეს ინ იცი ატ ივა 
გააერთიანებს ინ იცი ატ ივ ას საკ ვე ბის ნარ ჩე ნე ბის 
შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, რად გან ეს უკ ან ას კნე ლი წარ-
მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვან ნა წილს.

ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩოს რე ვი ზია 
და და სა ხუ ლი ზო მე ბი მი მარ თუ ლია ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მნის შემ ცი რე ბის კენ, მათ შო რის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ის ეთი ღნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება, 
რომ ლე ბიც სტი მულს მის ცე მენ პრო დუქ ტე ბის ან 
კომ პო ნენ ტე ბის ხე ლა ხალ გა მო ყე ნე ბას, შე რე ული 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბას, ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი 
გა მო ყე ნე ბის ან გა და მუ შა ვე ბის თვის მზა დე ბის გაზ-
რდას სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზით. აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბე ბი სა ბო ლო ოდ ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვას გააუმჯობესებს და შე ამ ცი რებს 
გა რე მო ზე და ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე ნარ ჩე-
ნე ბის უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შე დე გებს. ახ ალი 
ინ იცი ატ ივ ის სრულ ფა სო ვა ნი გან ხორ ცი ელ ებ ის-
ათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის, 
ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის თვის 
მომ ზა დე ბის დე ბუ ლე ბე ბის სრუ ლი გან ხორ ცი-
ელ ებ ის ხელ შეწყო ბა წევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან 
გაძ ლი ერ ებ ული თა ნამ შრომ ლო ბით; და მა ტე ბი თი 
მი თი თე ბე ბის მი წო დე ბა, მაგ., ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ-
ცი ის დე ბუ ლე ბე ბის გარ კვე ვა და დე ტა ლუ რი ახ სნა; 
გან მარ ტე ბა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გააუმჯობესოს 
ცალ კე შეგ რო ვე ბამ ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო-
ყე ნე ბა, ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე-
ბის თვის მომ ზა დე ბა და რო გორ გააუმჯობესოს 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ობა ცალ კე შეგ რო ვე ბა ში; 
და ახ სნა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს 
შე სა ბა მი სო ბა მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მოთხოვ ნებ თან [19]. ამ ას-
თან, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა ში გა დამ წყვეტ როლს 
თა მა შობს თე მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბა და წინ სვლა 
უფ რო ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის მი საღ წე ვად. ჩა-
ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი [20] ად ას ტუ რებს, რომ ეკ ონ-
ომ იკ ური ინ სტრუ მენ ტე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ერია ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის სრულ ფა სო ვა ნი შე დე გე ბის მიღ წე ვა ში. 
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ამ იტ ომ ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბის დო ნის ამ აღ ლე ბას ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე-
ლო ბე ბის დო ნე ზე და შეს რუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ნარ ჩე ნე ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მას. 

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები
ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ახ ალი 

ინ იცი ატ ივა გა ლის ხმობს არ სე ბუ ლი ჩარ ჩო-პროგ-
რა მის გა და ხედ ვას, რა თა და მა ტე ბი თი იმ პულ სე ბი 
მის ცეს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის იერ არ ქი ის მი ხედ ვით 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. გა ან ალ იზ ებ ული 
კვლე ვე ბი და ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბი გვარ-
წმუ ნებს, რომ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია და სა ქარ-
თვე ლოს პრაქ ტი კა შიც სა სურ ვე ლია ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვილ დეს შემ დეგ პრინ ცი პებ სა და ღო ნის ძი-
ებ ებ ზე:

ნარ ჩე ნე ბის ეფ ექ ტი ანი მარ თვა გა რე მოს დაც-
ვით სა მოქ მე დო გეგ მებ თან კო ორ დი ნი რე ბუ ლად 
უნ და გან ვი თარ დეს;

ნარ ჩე ნე ბის სა მო მავ ლო მარ თვის თვის პრი ორ-
იტ ეტ ულია ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დო ნის შემ ცი-
რე ბა და ნარ ჩე ნე ბის მო წეს რი გე ბა;

ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის სტი მუ ლი რე ბა უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს წარ მო ებ ის მე თო დე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბი სა და მომ ხმა რებ ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბის გზით; 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობ ას აამ აღ ლებს 
მი სი მჭიდ რო და კავ ში რე ბა ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ-
ომ იკ ის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას თან;

უნ და გა მოვ ლინ დეს კონ კრე ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის 
ნა კა დე ბი, რომ ლებ შიც შე იძ ლე ბა მე ტი მა სა ლა აღ-
დგეს გა და მუ შა ვე ბით; 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი კის 
გა სა ტა რებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნარ ჩე ნე ბის წარ-
მოქ მნი სა და მარ თვის სა თა ნა დო სტა ტის ტი კის 
წარ მო ება; 

ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე ნარ-
ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობ ის ას ამ აღ ლებ ლად 
პირ ვე ლი რი გის ამ ოც ანაა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ამ აღ ლე ბა, ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბის მი ცე მა და მო ნი-
ტო რინ გი; 

ხე ლი უნ და შე ეწყოს სა თა ნა დო სა მეც ნი ერო 
კვლე ვებს და შე დე გე ბის გა ზი არ ებ ას, გა მოვ ლე ნი-
ლი სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის პო პუ ლა რი ზა ცი ას, ნარ-
ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო რინ გს, ნარ ჩე ნე ბის სე-
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