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მოქმედი საერთაშორისო შეთანხმებები 

 „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკისმთავრობას შორის 
გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ (1997) 

მუხლი 6 

მხარეები სათანადოდ აფასებენ რა მდინარე მტკვრისა და ჯანდარის (ჯანდარგელის) ტბის 
მნიშვნელობას ორივე სახელმწიფოს სახალხო_სამეურნეო კომპლექსებისა და 
მოსახლეობისათვის, მხარეები გააერთიანებენ თავიანთ ძალისხმევას მათი აუზების 
დაჭუჭყიანებისაგან დაცვის, ისევე როგორც წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების 
მიზნით. 

 „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ (1998) 

მუხლი 8 

მხარეები ითანამშრომლებენ ტრანსსასაზღვრო ეკოსისტემების ან მათი ცალკეული უბნების 
არსებობის ადგილებში განსაკუთრებულად დაცული ზონების შესაქმნელად, ამ ზონებში 
მხარეთა მიერ სამეურნეო საქმიანობის რეჟიმის შემდგომი შემუშავებისა და შეთანხმების 
პირობით 



საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 
ხელშეკრულება 

 დირექტივა N 2000/60/EC წყლის პოლიტიკის სფეროში გაერთიანების 
მოქმედებებისათვის  ჩარჩოს შემუშავების შესახებ,  N 2455/2001/EC 
გადაწყვეტილებით შეტანილი შესწორებების შესაბამისად: 

 

მდინარის აუზის უბნების განსაზღვრა და ადმინისტრაციული მექანიზმების 
დაწესება საერთაშორისო მდინარეების, ტბებისა და სანაპირო წყლებისათვის   

 



მიმდინარე თანამშრომლობა 

 საერთაშორისო  (რეგიონული) პროექტები - EU, GEF, UNDP, OECD, OSCE, UNECE 

 

 შეთანხმება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის და საქართველოს შორის მდინარე მტკვრის აუზის 
წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრადი გამოყენების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 
(პროექტი): 

დაიწყო 2010 წელს UNECE-ს და OSCE-ს ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით; 
2010-2014 წლებში ტექნიკური ექსპერტების 6 ორმხვრივი შეხვედრა; 
2015 წელს - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი 
მოადგილის შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების 
მინისტრთან; 
დაგეგმილია ორივე ქვეყნის მიერ მდ. მტკვრის აუზის ფარგლებში წყალმოთხოვნის შესახებ 
სრულყოფილი კვლევის ჩატარება შეთანხმების პროექტის კონკრეტული მუხლების საბოლოო 
ვერსიის ჩამოყალიბების მიზნით 
 
 მიმდინარეობს მოლაპარაკება თურქეთის რესპუბლიკის სატყეო და წყლის რესურსების 

სამინისტროსთან მდ. მტკვრის წყლის დონის შეცვლაზე წინასწარ გაფრთხილებაზე და 
ქვეყნებს შორის წყლის ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე და ხარისხზე ინფორმაციის მუდმივ 
გაცვლაზე. 



გმადლობთ  
ყურადღებისათვის! 
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