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15 სექტემბერი - მსოფლიო დასუფთავების დღე,  2018 წლის 15 სექტემბრის 

აქციების შედეგები 
  

15 და 16 სექტმბერს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ტარდება დასუფთავების ყოველწლიური 

საერთაშორისო კამპანია – ,,დავასუფთაოთ მსოფლიო“ (Clean Up the World), რომელიც 1992 წელს 

დაფუძნდა გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) ინიციატივით. დღეისათვის აღნიშნული 

კამპანიის ირგვლივ ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციების ჩასატარებლად გაერთიანებული 

არიან  150-მდე  ქვეყნის ხელისუფლებისა და ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლები, 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სასწავლო დაწესებულებები და მოქალაქეები.  

2018 წელს „დავასუფთაოთ მსოფლიო“ კამპანიის მოწოდებაა “Beat Plastic Pollution”- “შევამციროთ 

პლასტმასით დაბინძურება“ (“Beat Plastic Pollution”). 

,,დავასუფთაოთ მსოფლიო“ (Clean Up the World) კამპანიის დაარსებიდან 26 წლის შემდეგ, 2008 

წელს,  ესტონეთში ადგილობრივი მოსახლეობის 4%-ზე მეტი მოქალაქე ჩაერთო დასუფთავების 

აქციებში, რამაც საფუძველი ჩაუყარა მოძრაობას - „მოდი გავაკეთოთ ეს მსოფლიოსთვის“  - Let’s Do 

It World“.  ამ მოძრაობამ ხელი შეუწყო  მსოფლიო კამპანიაში მონაწილე ქვეყნების რიცხვის 

გაზრდას.  

წელს მთელ მსოფლიოში დასუფთავების აქციები ტარდება ორი კამპანიის  „დავასუფთაოთ 

მსოფლიო“ (15,16 სექტემბერი) და „მსოფლიო დასუფთავების დღე“ (15 სექტემბერი),  ფარგლებში.  

საქართველოში, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ტარდება არასამთავრობო ორგანიზაციათა 

კონსორციუმის (,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები–საქართველო“, 

საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“,  ,,ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება 

და ნარჩენებიის მართვა”) მიერ, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-

საქართველოს ორგანიზებით,  პროექტი „დავასუფთაოთ საქართველო“-ს ფარგლებში.  

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანიასთან და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების კომიტეტთან, ასევე საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან  თანამშრომლობით. 

რეგიონებში დაგეგმილ დასუფთავების აქციებს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად  

ორგანიზებას უწევენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს 

რეგიონალური კოორდინატორები.  

მათ მიერვე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს არალეგალური და სტიქიური ნაგავსაყრელების 

(ცხელი წერტილების)  აღრიცხვა, სპეციალურ რუკაზე გადატანა და მონიტორინგი. ეს ხელს 

უწყობს მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრებას, რაც  ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობაა ევროკავშირის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს შორის.  
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აღსანიშნავია, ისიც რომ პროექტის განმახორციელებელმა კონსორციუმმა აქტიური მონაწილეობა 

მიიღო ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის“ და  მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი 

გეგმების შემუშავების პროცესში, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტებს გაეზარდათ ბიუჯეტებში 

კომუნალური მომსახურების დაფინანსება. 

ქვეყნის მასშტაბით პროექტის ფარგლებში დაწესებულმა კონკურსმა „სუფთა რეგიონი“, რომელიც 

2018 წელს გამოცხადდა მესამედ, ხელი შეუწყო სტიქიური ნაგავსაყრელების შემცირებას, 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ნარჩენების მართვის პროცესში მოქალაქეების 

ჩართულობის გაზრდას.  

2018 წლის 15 და 16 სეტემბერს საქართველოს ყველა რეგიონში, წინასწარ შერჩეულ 

ტერიტორიებზე ჩატარდა დასუფთავების აქციები. მოძრაობა - „მოდით გავაკეთოთ ეს 

მსოფლიოსთვის!“ და კამპანია „დავასუფთაოთ მსოფლიო - დავასუფთაოთ საქართველოს“  

საქართველოს“  („Let’s Do it! World”  და  „Clean Up the World -   Clean Up the Georgia“) გაერთიანება 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ. 

დასუფთავების ყოველწლიურ საერთაშორისო კამპანიაში – ,,დავასუფთაოთ მსოფლიო“, 

მონაწილეობა მიიღეს გიორგი მარგველაშვილმა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებმა. აქციის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილმა ადმინისტრაციის უფროსთან, 

ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანთან და 

ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან ერთად თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია 

დაასუფთავა. 
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15 სექტემბერს ჩატარებული აქციები 

თბილისი 
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გამოცემაზე მუშაობდა: მარიკა ფიროსმანაშვილი 
 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო  

თბილისი, სლავა მეტრეველის 4 

ტელ: (+995 32) 2399543; ელ.ფოსტა info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge, www.cleanup.ge 
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