
      

           

            

  

           

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ორგანიზატორები: 

 



 

“ურბანიზაციის მზარდი ტემპები თანამედროვე ქალაქების ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად იქცა. ურბანული განვითარება 

კომპლექსური და დინამიური პროცესია, რომლის სწორად მართვა 

ადგილობრივი ხელისუფლებების მხრიდან განვითარების 

გააზრებული პოლიტიკის შემუშავებას და გონივრული გეგმარებითი 

გადაწყვეტილებების მიღებას გულისხმობს. ამ პროცესში 

დაინტერესებული მხარეების: კერძო, საჯარო და სამოქალაქო 

სექტორების ჩართულობა გადამწყვეტია ისეთი ინოვაციური 

მიდგომების შესამუშავებლად,  რომლებიც ქალაქის მოსახლეობის 

ცხოვრების ხარისხის სწრაფ გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. 

შესაბამისად ინტეგრირებული და მოქალაქეებზე ორიენტირებული 

ურბანული განვითარება ხდება ერთადერთი გზა წარმატების 

მისაღწევად. 

 

                             ფორუმის მოკლე მიმოხილვა 

მოგესალმებით 

ვაცნობიერებთ რა მასშტაბური ურბანული პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის ერთობლივი ძალისხმევის 

მნიშვნელობას, გიწვევთ დიალოგის რეჟიმში იდეების გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის. გვჯერა, რომ  

პარტნიორობა და მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის სწრაფი გაუმჯობესების, ქალაქის 

სწორი ურბანული განვითარების საწინდარია. 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-8 საერთაშორისო ფორუმზე 

თბილისში; ღრმად გვჯერა, რომ ეს ღონისძიება გამოიწვევს თქვენს გულითად ინტერესს და აქტიურ ჩართულობას. 

ვიმედოვნებთ, აღნიშნული ფორუმი გააძლიერებს თბილისის აღქმას ინოვაციური იდეების გაზიარების რეგიონალურ 

ცენტრად; ასეთი ცენტრები კი  განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ თანამედროვე მსოფლიოს სწრაფად ცვალებადი 

სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ლანდშაფტის ფონზე”. 

ბ-ნი დავით ნარმანია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი 

ურბანიზაციის დაჩქარებული ტემპები მოქალაქეებს ახალი საფრთხეების წინაშე აყენებს. საბაზრო ტენდენციებით 

ნაკარნახევი ურბანული განვითარება ხშირად იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას: გადატვირთული ქუჩები, 

რეკრეაციული ზონების დეფიციტი, საფეხმავლო სივრცეების სიმწირე და გარემოს დაბინძურება ის პრობლემებია 

რომლებიც საერთოა თანამედროვე სწრაფად მზარდი ქალაქებისთვის. არსებული მდგომარეობა იწვევს კონფლიქტს 

ადგილობრივ ხელისუფლებას, ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. შედეგად, კიდევ უფრო უარესდება 

საცხოვრებელი პირობები, იფლანგება დრო და რესურსები უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. აქედან გამომდინარე, 

სამივე მხარის გაერთიანება საერთო მიზნის გარშემო, რომელიც ქალაქის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას 

გულისხმობს, ადგილობრივი ხელისუფლებების უმნიშვნელოვანეს  გამოწვევად გვევლინება. 

ეფექტური მმართველობა არის გარანტი მხარეთა ჩართულობის და ერთობლივი ძალისხმევის უზრუნველსაყოფად. 

მუდმივი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ხელს უწყობს ურბანული განვითარების ისეთი მიზნობრივი პროექტების 

განსაზღვრას,  რომლებიც ემსახურება სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას, ახალი სამუშო ადგილებისა და შემოსავლის 

წყაროების შექმნას. არსებითი მნიშვნელობა ეთმობა ინოვაციურ ფინანსურ ინსტრუმენტებს ურბანული განვითარების 

პროექტების განსახორციელებლად (სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, მყარი ნარჩენების მართვა, საბინაო სექტორის 

განახლება, რეკრეაციული ზონები და სხვა). ადგილობრივი ხელისუფლებების ფინანსური დამოუკიდებლობა არის  

დინამიური განვითარებისა და მნიშვნელოვანი ურბანული პროექტების განხორციელების გარანტი. 

წარმატებული ცვლილებებისა და დაუჯერებელი ტრანსფორმაციის ბევრი მაგალითი საუკეთესო სტიმულია 

ქალაქებისთვის, რომლებიც მიისწრაფვიან უკეთესი და „მწვანე“ მომავლისკენ. შეზღუდვები, იქნება ეს გამოცდილების 

ნაკლებობა, რესურსების სიმწირე თუ საზოგადოების სეგრეგაცია, ვერ შეაჩერებს დინამიურ განვითარებას როდესაც 

ლიდერთა მიზანდასახულობა, მტკიცე ნება და სწორი მმართველობა ერთიანდება სასიკეთო ცვლილებების 

მოსახდენად. 



 

სესიები 

სამშაბათი, 5 მაისი 

  

09:00-10:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია / დილის ყავა 
  

10:00-11:30 ფორუმის გახსნის ცერემონია 
 

ინტეგრირებული ურბანული განვითარება – დაგეგმარებისადმი ახალი 

მიდგომები (ნაწილი I) 

 ევროპული და გერმანული ხედვა 

 ლაიფციგის მაგალითი 

 
განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 

 

11:40-12:00 შესვენება  

 

12:00-13:00 ინტეგრირებული ურბანული განვითარების ინოვაციური 

ინსტრუმენტები (ნაწილი II) 

 ურბანული მმართველობის სპეციფიკა 

 დიდი ქალაქების როლი ურბანულ განვითარებაში 

 
განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 

 

13:00-14:00 სადილი 

 

14:00-15:00 ინტეგრირებული ურბანული განვითარების ინოვაციური 

ინსტრუმენტები (ნაწილი II) 

 ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტები 

 მუნიციპალური საწარმოების როლი ურბანული განვითარების პროცესში 

 
განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 

 

15:00-15:30 შესვენება 

15:30-17:00 მომავლის ქალაქი (ნაწილი III) 

 დისკუსია თემაზე: გზა მომავლის ქალაქისკენ 

 Morgenstadt – თბილისის ინიციატივა: ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონიალი 

 

17:00-17:30 პრესკონფერენცია 

 

 



  

ფორუმის გახსნის ცერემონიალი 10:00-11:30 
Ballroom  

გახსნითი სიტყვა: ბ-ნი ირაკლი ბერეკაშვილი. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი 

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსი 

GEO/ENG/RU 

მისასალმებელი სიტყვა: 

ბ-ნი გიორგი კვირიკაშვილი. ვიცეპრემიერი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრი 

ბ-ნი დავით ნარმანია. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი 

ბ-ნი ორტვინ ჰენიგი. გერმანიის ელჩი საქართველოში 

ბ-ნი მარტინ ჰომოლა. დირექტორი, GIZ სამხრეთ კავკასია 

ბ-ნი პატრიკ ფოშერი. საფრანგეთის პრემიერ მინისტრის მრჩეველი ევროპულ 

საკითხებში 

 

  

ფორუმის მოდერატორი: ბ-ნი იოჰან გაული. დამოუკიდებელი ექსპერტი, სივრცითი 

დაგეგმარება & ურბანული განვითარება „Gauly & Heck“ 

 

  

ინტეგრირებული ურბანული განვითარება  – დაგეგმარებისადმი ახალი 

მიდგომები (ნაწილი I) 

 

 ევროპული და გერმანული ხედვა 
ინტეგრირებული ურბანული განვითარება, როგორც: 

- ურბანული განვითარების კონცეფციის წარმატების ფაქტორი 

- დაგეგმარებისადმი ახალი მიდგომა ევროკავშირში 

- ურბანული განვითარების ეროვნული პოლიტიკის ნაწილი გერმანიაში 

 

მომხსენებელი: ბ-ნი ოლივერ ვაიგელი. გარემოს, ბუნების დაცვისა და ბირთვული 

უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო, გერმანია 
 

 ლაიფციგის მაგალითი 
ინტეგრირებული ურბანული განვითარება როგორც მდგრადი განვითარების მიღწევის საშუალება 

 

მომხსენებელი: ბ-ნი სტეფან ჰეინიგი. ურბანული განვითარების დაგეგმარების 

განყოფილების უფროსი, ქ. ლაიფციგის მერია, გერმანია 

 

  

ინტეგრირებული ურბანული განვითარების ინოვაციური ინსტრუმენტები 

(ნაწილი II) 

12:00-13:00 

 ურბანული მმართველობის სპეციფიკა 
მთავარი მოთამაშეები და წარმატებული ურბანული მმართველობისთვის აუცილებელი 

პარტნიორობის საფუძვლები   

 

მომხსენებელი: ქ-ნი რატკა კოლიკი. ურბანული დაგეგმარების ეროვნული ექსპერტი, 

სერბეთი 
 

 დიდი ქალაქების როლი ურბანული განვითარებისას 
წარმატებული ქალაქების მაგალითები 

 

მომხსენებელი: ქ-ნი კორალი მარტი. კონსულტანტი, Horwath HTL, საფრანგეთი 

Ballroom 

GEO/ENG/RU 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინტეგრირებული ურბანული განვითარების ინოვაციური 

ინსტრუმენტები (ნაწილი II) 

14:00-15:00 

 ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტები 
ურბანული განვითარების პროექტების დაფინანსების ინოვაციური ინსტრუმენტები 

 

მომხსენებელი: ბ-ნი კარლოს მორალეს-შეჩინგერი. ექსპერტი, საბინაო და ურბანული 

კვლევების ინსტიტუტი, ერასმუსის უნივერსიტეტი, როტერდამი, ჰოლანდია 

 

 მუნიციპალური საწარმოების როლი ურბანული განვითარების 

პროცესში 
შეზღუდული ბიუჯეტური სახსრების პირობებში მუნიციპალური სერვისების 

გაუმჯობესების გზები (საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა და ა.შ.) 

 

მომხსენებელი: ბ-ნი არნე გუსი. აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა & ცენტრალური 

აზიის ურბანული და რეგიონული განვითარების განყოფილების უფროსი, KfW 

Ballroom 

GEO/ENG/RU 

  

  

  

მომავლის ქალაქი  (ნაწილი III) 15:30-17:00 

 დისკუსია თემაზე: გზა მომავლის ქალაქისკენ 

 
მომხსენებლები: 

ბ-ნი ალექსანდრე რიეკი. ფრაუნჰოფერის ინსტიტუტი, შტუდგარტი, გერმანია 

ბ-ნი პეტრ სუსკა. სტრატეგიისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, 

დაგეგმარებისა და განვითარების ინსტიტუტი, პრაღა, ჩეხეთი 

ბ-ნი სტეფან ჰეინიგი. ურბანული განვითარების დაგეგმარების განყოფილების 

უფროსი, ქ. ლაიფციგის მერია, გერმანია 

 

 Morgenstadt – თბილისის ინიციატივა: ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონიალი 

 
მომხსენებლები:  

ბ-ნი დავით ნარმანია. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი 

ბ-ნი ოთარ ნემსაძე.პირველი მოადგილე, თბილისის არქიტექტურა, ურბანული 

დაგეგმარების განყოფილების კურატორი, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 

ბ-ნი არნე გუსი. აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა & ცენტრალური აზიის ურბანული 

და რეგიონული განვითარების განყოფილების უფროსი, KfW, გერმანია 

ბ-ნი ალექსანდრე რიეკი. ფრაუნჰოფერის ინსტიტუტი, შტუდგარტი, გერმანია 

 

Ballroom 

GEO/ENG/RU 

  

პრესკონფერენცია 17:00-17:30 

  

 

6th LED Forum 



 ფორუმის ჩატარების ადგილი: 

სასტუმრო Radisson Blu Iveria 

ვარდების რევოლუციის მოედანი 1 

0108, თბილისი, საქართველო  

ტელ: +995 322 402200 ფაქსი: +995 322 402201  

ელ. ფოსტა: info.tbilisi@radissonblu.com  

ვებ–გვერდი: www.radissonblu.com/hotel-tbilisi 
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ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 

შარტავას ქუჩა #7., 0160 თბილისი, საქართველო 

ტელ.: +995 322 378 128; ფაქსი: +995 322 378 225 

ელ. ფოსტა: forum@tbilisi.gov.ge ვებ–გვერდი: www.new.tbilisi.gov.ge 


