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ქალაქის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების და პროგრესული გადაწყვეტილებების  

კვალდაკვალ, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი წარმოადგენს ქალაქის წინსვლის 

მამოძრავებელ ძალას, რომელიც ემსახურება ცხოვრების მაღალი დონის უზრუნველყოფას და 

საზოგადოებრივ კეთილდღეობას. 

2007 წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო და ადგილობრივი ქალაქების  მონაწილეობით LED 

ფორუმი ყოველწლიურად იმართება ქალაქ თბილისში. ფორუმი ორგანიზებულია თბილისის მერიის 

მიერ და პარტნიორი ორგანიზაციების, ექსპერტების და ინსტიტუტების აქტიური ჩართულობით. 

ორგანიზების პირველი დღიდან, ღონისძიება დიდი პოპულარობით სარგებლობს და საზოგადოების 

ფართო მასების ინტერესს იწვევს. ფორუმი წარმოადგენს დიალოგის პლატფორმას ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისა და ექსპერტებისათვის, სადაც საერთო მნიშვნელობის აქტუალური 

საკითხები მოქალაქეთა ჩართულობით განიხილება. იგი უზრუნველყოფს ქალაქებისთვის გონიერი და 

პროგრესული ქალაქის სტატუსის განმტკიცებას და თავს უყრის მდგრად ურბანულ 

გადაწყვეტილებებს.  

ინარჩუნებს რა გასული ფორუმების გამოცდილებას, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-

10 საერთაშორისო ფორუმი ბიძგს აძლევს ინოვაციებს, სახავს კონკრეტულ მიზნებს და იდეებს, რათა 

ხელი შეეწყოს გონიერი და პროგრესული ქალაქების სწრაფ განვითარებას.   
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დავით ნარმანია თბილისის მერი 

 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების (LED) საერთაშორისო 

ფორუმი წარმოადგენს თბილისის მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებას, რომელიც 

ყოველწლიურად ადგილობრივი 

გამოწვევების, პრიორიტეტული 

მიმართულებების და საზოგადოების 

საჭიროებების გადაწყვეტას ემსახურება. 

ქალაქის განვითარების კონცეფციების 

ბოლო მიდგომების გათვალისწინებით, 

2017 წლის ფორუმი “პროგრესული 

ქალაქები“ ორიენტირებულია იდეებისა და 

წარმატებული პრაქტიკების განხილვებზე, 

მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებასა 

და ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე; 

უზრუნველყოფს ურბანული ქსელების 

ფორმირებას, საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გაღრმავებას და 

ქალაქის მარკეტინგული 

შესაძლებლობების წარმოჩენას.  

ფორუმის უკანასკნელი ათწლეულის 

მანძილზე ჩვენი პარტნიორი ქალაქების, 

დაინტერესებული მხარეების და 

ექსპერტების აქტიური მონაწილეობით 

მივაღწიეთ მნიშვნელოვან პროგრესს, 

ვიმსჯელეთ ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიებზე, 

მოქალაქეების, ქალაქმგეგმარებლების, 

ეკონომისტების ჩართულობაზე მართვის 

პროცესში.  აღნიშნული განხილვებით ჩვენ 

ვდგავართ გრძელვადიანი ეფექტური 

გადაწყვეტილებების ფორმირების გრძელ 

გზაზე, რათა ერთიანი ძალისხმევით 

უზრუნველვყოთ „პროგრესული 

ქალაქების" ინიციატივის წარმატებული 

განხორციელება ჩვენს ქალაქში.   
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მიმოხილვა 

 

2017 წლის 13-14 სექტემბერს, სასტუმრო “ბილტმორ თბილისში” გაიმართა ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი, სახელწოდებით „პროგრესული 

ქალაქები“.  

მე-10 საიუბილეო ფორუმის ფარგლებში განხილულ იქნა საკითხები ქალაქების 

ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების, მდგრადი და უკეთესი გარემო პირობების 

წახალისების, უახლესი მიდგომების და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების თემატიკის ირგვლივ.  

ფორუმის ფარგლებში სესიები მიმდინარეობდა პარალელურ რეჟიმში, 16 სხვადასხვა 

თემატიკასთან დაკავშირებით: 

ეფექტური მმართველობა    

ქალაქები ეკონომიკური ზრდისათვის   

ურბანული მედეგობა 

მდგრადი მომავალი 

ჯანსაღი გარემო    

ენერგოეფექტურობა          

მომავლის ქალაქები 

მიზნები და ხედვა         

საერთაშორისო ურთიერთობები 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობა 

ინვესტიციები თბილისში 

სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში  

საქალაქო ტურიზმი 

ინოვაციური პოზიციონირება და ბრენდინგის სტრატეგიები  

ინტეგრირებული მიდგომა ტერიტორიული განვითარებისთვის  

ღია მმართველობის თანამშრომლობა 

2 დღის განმავლობაში ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 800-ზე მეტმა ადგილობრივმა და 

საერთაშორისო მონაწილემ, ფორუმს მოდერაციას უწევდა 16 მოდერატორი, პრეზენტაციები 

წარადგინა 100-ზე მეტმა მომხსენებელმა, მათ შორის 50-ზე მეტი მოწვეული საერთაშორისო 

სპიკერი. ფორუმის შედეგად თბილისს მიეცა არაერთი რეკომენდაცია, გაკეთდა 

კონკრეტული პროექტების შეთავაზება, როგორც ეკონომიკური, ასევე ურბანული და გარემოს 

განვითარების მიმართულებით. მომზადდა პლატფორმა საერთაშორისო ურთიერთობების 

ჩამოყალიბების და ახალი კონტაქტების დასამყარებლად.  
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ფორუმის მოსამზადებელი სამუშაოები  

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმის წარმატებით 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად, წინა მოსამზადებელი სამუშაოები 6 თვის 

განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ფორუმის საორგანიზაციო საქმეებში 

ჩართული იყო არა მარტო მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, არამედ 

მერიის სხვა სტრუქტურული ერთეულები და პარტნიორი ორგანიზაციები.  

ფორუმის ფარგლებში განსახილველი 16 თემატური სესია ჩამოყალიბდა საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან და კონსულტანტებთან აქტიური თანამშრომლობის 

შედეგად. საერთაშორისო მომხსენებლების, თბილისის დაძმობილებული და პარტნიორი 

ქალაქების წარმომადგენლების ვიზიტის ორგანიზებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი 

მერიის ადმინისტრაცია, საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების და  პროტოკოლის 

წარმომადგენლები.   
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მხარდაჭერა და პარტნიორები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმის 

განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საერთაშორისო ორგანიზაციების, 

სხვადასხვა პარტნიორების და თბილისის მეგობარი ქალაქების ჩართულობამ. მოხარულები 

ვართ აღვნიშნოთ, რომ, როგორც ფინანსური, ისე ინტელექტუალური თანამონაწილეობით 

ფორუმის წარმატებით ორგანიზებაში წვლილი შეიტანეს შემდგომმა ორგანიზაციებმა: 

ევროკომისია 

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 

EUROCITIES 

100 მედეგი ქალაქები 

აშშ-ის საელჩო საქართველოში 

USAID 

UNDP 

UN-Habitat 

PMCG 

UNWTO 

SIDA 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი 

AFD 

მერების შეთანხმება 

FDI Magazine, Financial Times 

აღმოსავლეთის კვლევების ფონდის ინსტიტუტი 

საქართველოს პარლამენტის რეგიონული  

პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი  

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო 

„სითი ინსტიტუტი - „საქართველო“, თბილისი, საქართველო 

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა  ასოციაცია 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 

საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა 

საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო პალატა 

თურქულ-ქართული საინვესტიციო ასოციაცია 

პოლონეთი-უკრაინის პალატა 

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი 
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აზიის განვითარების ბანკი                ევროკომისია                                     EBRD 
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ფორუმის გახსნა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი (LED) სასტუმრო 

„The Biltmore hotel Tbilisi“-ში 13 სექტემბერს გაიხსნა. ფორუმი დედაქალაქის მერმა, დავით 

ნარმანიამ გახსნა.  

ფორუმის გახსნით ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს: 

აზიის განვითარების ბანკის ცოდნის მართვისა და მდგრადი განვითარების ვიცე-

პრეზიდენტი - ბამბანგ სუსანტონო 

ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების 

დირექტორატის გენერალური დირექტორი - კრისტიან დანიელსონი  

აშშ-ს ელჩის მოადგილე - ელიზაბეთ რუდი 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური დირექტორი 

სამხრეთ კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელარუსში - ბრუნო ბალვანერა 

საქართველოს პარლამენტი - რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის 

კომიტეტის თავმჯდომარე - გრიგოლ ლილუაშვილი 
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თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების საერთშორისო ფორუმს თბილისი 2007 წლიდან მასპინძლობს და ქალაქის 

ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარებისა და პროგრესული გადაწყვეტილებების 

კვალდაკვალ, ფორუმი თბილისის წინსვლის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალაა. დავით 

ნარმანიამ აღნიშნა, რომ 2017 წლის ფორუმი, სახელწოდებით - „პროგრესული ქალაქები“ 

ორიენტირებულია იდეებისა და წარმატებული პრაქტიკების გაზიარებაზე. ადგილობრივ 

მმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებასა და ანგარიშვალდებულების 

გაზრდაზე. სწორედ ამიტომ, საერთაშორისო ფორუმი საუკეთესო შესაძლებლობაა 

გაღრმავდეს თანამშრომლობა თვითმმართველობებს შორის და წარმოჩნდეს მარკეტინგული 

შესაძლებლობები. 

 

ფორუმის გახსნითი ნაწილის ბოლოს აზიის განვითარების ბანკის ცოდნის მართვისა და 

მდგრადი განვითარების ვიცე-პრეზიდენტმა ბამბანგ სუსანტონომ გააკეთა პრეზენტაცია 

აზიის განვითარების ბანკის მიერ საქართველოში და კერძოდ თბილისში განხორციელებული 

პროექტების და სამომავლო ინიციატივების შესახებ. 
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შეხვედრები 

 

სესიების ნაწილის დაწყებამდე გაიმართა დახურული შეხვედრები თბილისის მერიასა და 

პარტნიორ ქალაქების წარმომადგენლებს შორის. კერძოდ, თბილისის მერმა მოადგილესთან - 

ბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან და საერთაშორისო ურთიერთობების წარმომადგენლებთან 

ერთად სამუშაო შეხვედრა გამართეს კიევის მერიის დელეგაციის წევრებთან, რომელსაც 

კიევის ვიცე-მერი ბატონი გენადი პლისი ხელმძღვანელობდა. ქალაქების ხელმძღვანელებმა 

ისაუბრეს თანამშრომლობის მექანიზმებსა და საერთო პროექტების თაობაზე, რაც დღემდე 

განხორციელებულა და სამომავლოდ შესაძლოა დაინერგოს მეგობარ ქალაქებს შორის.  
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აღსანიშნავია, რომ ფორუმის ფარგლებში ასევე 

გაიმართა EUROCITIES შეხვედრა, რომელიც 

ყოველწლიურად იმართება ევროპის სხვადასხვა 

ქალაქებში. თბილისი EUROCITIES ქალაქთა 

ქსელის წევრია და ასევე თანახელმძღვანელობს 

აღმოსავლეთ სამეზობლოს და გაფართოების 

სამუშაო ჯგუფს. შეხვედრა მიმდინარეობდა 

დახურულ ფორმატში და მასში მონაწილეობას 

იღებდნენ ქსელის წევრი ქალაქების 

წარმომადგენლები. სამუშაო შეხვედრის 

ფარგლებში შედგა პროგრამა, რომლის 

განხორციელებაც დაიგეგმა მომავალი ერთი 

წლის განმავლობაში და რომელშიც ქსელის 

ყოველი წევრი ქალაქი მიიღებს მონაწილეობას.  
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სესია 1: ეფექტურიმმართველობა 
 

სესიაზე,,ეფექტური მმართველობა“მომხსენებლებმაისაუბრესკარგიმმართველობისცნების, 

მნიშვნელობისდაკომპონენტებისშესახებ, 

რომლებიცაუცილებელიაადგილობრივიეკონომიკურიგანვითარებისათვის. 

შეფასდათანამედროვე მსოფლიოს განვითარებული ქალაქების ტენდენციები და ასევე ის 

რეფორმები რაც აუცილებელია თბილისისთვის რათა გააჩნდეს თანამედროვე სტანდარტების 

და მოთხოვნების შესაბამისი მმართველობა. 

სესიის მოდერატორი იყო 

პოლიტიკისა და მართვის 

საკონსულტაციო ჯგუფის 

(PMCG) აღმასრულებელი 

დირექტორი ბატონი ალექსი 

ალექსიშვილი. 

მომხსენებლები: 

სტეფან დუგლას ვაითფილდი 

- რუსეთის და აღმოსავლეთ 

ქვეყნების პოლიტიკის და 

საზოგადოების პროფესორი, 

ოქსფორდის უნივერსიტეტი 

ლოდევიკუს იოჰან მარია 

ვერდულტი - რეგიონული 

პოლიტიკისა და 

ეკონომიკური მმართველობის 

პარტნიორი და უფროსი 

მრჩეველი; Ecorys Nederland 

BV 

იავიდ კაზიმოვი - სამეცნიერო 

და კულტურის ცენტრის 

დირექტორი, აზერბაიჯანის 

სახელმწიფო ისტორიულ-
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არქიტექტურული ნაკრძალის ,Icherisheher” ადმინისტრაცია,   

ბატონმა სტეფან დუგლას ვაითფილმა  წარმოადგინა მსოფლიო ბანკის და OECD-ის 

შეფასების კრიტერიუმები და მეთოდოლოგია კარგი მმართველობის შესახებ და აღნიშნა რომ 

1996 წლიდან საქართველოს მდგომარეობა კარგიმ მართველობის ეფექტურობის კუთხით 

სტაბილურად უმჯობესდება, მოწინავეა რეგიონში დაუახლოვდებაOECD-ის საშუალო 

მაჩვენებელს. 

ბატონმა ლოდევიკუს იოჰან მარია ვერდულტმა შეაფასა საქართველოს (თბილისის) 

მდგომარეობა, ის მიღწევები, რაც უკვე არსებობს და ხაზი გაესვა იმ გამოწვევებს, რომლებიც 

თბილისის მუნიციპალიტეტის წინაშე დგას, როგორებიცაა: ფინანსური რესურსების სიმწირე 

და დამოუკიდებლად პოლიტიკის შექმნის ბერკეტების ნაკლებობა, ასევე გარკვეული 

ბიუროკრატიული ელემენტები რომლებიც უნდა გამოსწორდეს.  

ბატონმა იავიდ კაზიმოვმა რეკომენდაციის სახით ბაქოს მაგალითზე წარმოადგინა 

მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მაგალითი, რაც გულისხმობს გადასაჭრელი საკითხების 

ინიცირებას მოქალაქეთა მხრიდან, დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვას მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილების მიღების დროს. ბატონმა იავიდმა სხვა სტუმრებთან ერთად, გამოთქვა 

მზადყოფნა, ითანამშრომლოს თბილისისმთავრობასთან და გაუზიაროს გამოცდილება 

სხვადასხვა დარგის რეგულაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 
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სესია 2: ქალაქები ეკონომიკური ზრდისათვის   
 

სესიაზე,,ქალაქები ეკონომიკური ზრდისათვის“ დისკუსია გაიმართა სამუშაო ძალის 

გადამზადების, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების, 

ენერგოეფექტურობის, განათლებისა და ტექნოლოგიების შესახებ.  

სესიის მოდერატორი იყო გლობალური პრაქტიკის რეგიონალური და ურბანული 

განვითარების დირექტორი; Ecorys -  ატზე ვერკენისი. 

მომხსენებლები: 

კნუდ ანდერსენი - ბორნჰოლმის ყოფილი მერი. ქალაქ ჰასლეს ყოფილი მერი (დანია) 

ოსტინ კილროი - მთავარი ეკონომისტი; მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 

ჰოლგერ ერიკ პინდტი - საერთაშორისო საკონსულტაციო განყოფილების ყოფილი 

დირექტორი, ადგილობრივი მთავრობა დანია (LGDK) დანიის მუნიციპალიტეტის 

ეროვნული ადმინისტრაცია 

ბატონმა კნუდ ანდერსენმა ისაუბრა მოქალაქეთაი ნიციატივების მნიშვნელობის და მათი 

გათვალისწინების მექანიზმების შესახებ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

მიმართულებით. ასევე, თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების და ბიზნესის 

სტიმულირების შესახებ.  

ბატონმა ოსტინ კილროიმ წარმოადგინა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქთან შედარებითი 

ანალიზი და მის საფუძველზე გამოყო ის მიმართულებები, რომლებშიც თბილისს მეტი 

პოტენციალი აქვს, როგორც რეგიონის ტურისტულ, ლოჯისტიკურ და ფინანსურ ცენტრს.  

ბატონი ჰოლგერ ერიკ პინდტის 

წარმოდგენილ პრეზენტაცია ეხებოდა  

მუნიციპალიტეტისა და კერძო სექტორის 

თანამშრომლობის მნიშვნელობას, 

დასაქმების ცენტრის შექმნას, რომელიც 

შრომის ბაზრის ბალანსისა და 

უმუშევრობის აღმოფხვრის 

ინსტრუმენტია. მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებას, ბიზნესს შეუქმნას 

ხელსაყრელი გარემო ბიუროკრატიის 

შემცირების, საინვესტიციო პაკეტების შეთავაზების და პროექტები სთანადაფინანსები 

სგზით. 
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სესია 3: ურბანული მედეგობა 
 

ურბანული მედეგობის სესიის 

მომდინარეობას მოდერაციას უწევდა 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ახლად შერჩეული მედეგობის მთავარი 

მრჩეველი (Chief Resilience Officer) ანა 

არდელინი. პანელის ფარგლებში 

პრეზენტაცია ჩაატარეს და სიტყვით 

გამოვიდნენ: 

ლუის ალვარადომ - 100 მედეგი ქალაქის 

პროგრამის მენეჯერი, ევროპა და ახლო 

აღმოსავლეთი 

ლუსია ვრაითი - Global Water Operators’ 

Partnerships Alliance-ის კვლევითი 

კონსულტანტი, Technische Universität 

Darmstadt- ის მკვლევარი 

ფავზი მასადი - ქ.ამანის მედეგობის 

მთავარი მრჩეველი 

ურბანული მედეგობის სესიის 

მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერმა, 

როელმაც მედეგობის მთავარი მრჩეველის 

პოზიციაზე წარადგინა ანა არდელინი. 

სესიაში მონაწილეობა მიიღო 100 მედეგი 

ქალაქის ქსელის პროგრამის მენეჯერმა 

ლუის ალვარადომ, რომელმაც თავის 

პრეზენტაციაში მიმოიხილა მედეგობის 

კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები 

და ის დახმარება, რომელსაც თბილისი  

მიიღებს, როგორც წევრი ქალაქი. კერძოდ: 

მედეგობის მთავარი მრჩევლის პოზიციის 

დაფინანსება, ტექნიკური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა სტრატეგიული 

პარტნიორის ჩართულობით, წევრი 

ქალაქების გამოცდილების გაზიარება და 

საერთაშორისო მედეგობის პლატფორმის 

გამოყენება ცალკეული მიმართულებების 

გასავითარებლად. 

ქალაქ ამანის მედეგობის მთავარი 

მრჩევლის რეკომენდაციები შეეხებოდა 

მუნიციპალიტეტის და ქალაქის 

შესაძლებლობებს გაუმკვლავდნენ ყველა 

იმ გამოწვევებს, რომელიც მათ წინაშე 

დადგება ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ 

გარემოსდაცვითი კუთხით.  
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სესია 4: მდგრადი მომავალი 
 

მდგრადი მომავლის სესიას მოდერაციას 

უწევდა თბილისის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის თანაავტორი, ბატონი 

მამუკა სალუქვაძე. სესიის მსვლელობაში 

მონაწილეობა მიიღეს: 

ფერნანდა ლონარდონი - გაეროს 

ჰაბიტატის პროგრამის საცხოვრისის 

განყოფილების ხელმძღვანელი 

გიორგი ღიბრაძე - კრიზისული 

სიტუაციების მართვის ეროვნული 

ცენტრის დირექტორი, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის 

საბჭო 

ჯონ ბუროუსი - საერთაშორისო ექსპერტი 

ქალაქების მართვისა და განვითარების 

მიმართულებით 

ნინო ანთაძე - გაეროს განვითარების 

პროგრამა, გარემოს დაცვის და 

ენერგეტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი 

ნატალია ბუნდა - ქ.ლვოვის მერია, 

განვითარების დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

კრიზისული სიტუაციების მართვის 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

გიორგი ღიბრაძის პრეზენტაციაში 

განხილული იყო ის ძირითადი 

კრიზისული მოვლენები, რომლის წინაშეც 

დღეს თბილისი დგას. ასევე ყურადღება 

გამახვილდა კატასტროფების რისკის 

შემცირების ჩარჩო დოკუმენტსა და იმ 

მიდგომებზე, რომელსაც ეროვნული 

ცენტრი ამუშავებს. 

ურბანული განვითარების საერთაშორისო 

ექსპერტმა ჯონ ბაროუსმა ურბანული 

მედეგობა თბილისის მაგალითზე 

განიხილა, როგორც მიწათსარგებლობის 

ასევე, ყოფილი ინდუსტრიული ზონების 

ათვისების კუთხით და აღნიშნა, რომ 

სატრანსპორტო ქსელის მედეგობისთვის 

აუცილებებლია არსებული სარკინიგზო 

ქსელის შენარჩუნება და მეტროს 

პარალელურად მისი საქალაქო-სამგზავრო 

ფუნქციით დატვირთვა.  

გაეროს განვითარების ფონდის 

წარმომადგენელმა ნინო ანთაძემ 

ყურადღება გაამახვილა UNDP-ს მიერ 

კატასტროფების რისკის შემცირების 

მიმართულებით ჩატარებულ 

საქმიანობაზე და ქ.თბილისის მედეგობის 

მიმართულებით ჩატარებულ 

საქმიანობაზე.  
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სესია 5: ჯანსაღი გარემო           
 
 

სესიას მოდერაციას უწევდა ქალბატონი ხათუნა ზალდასტანიშვილი პროგრამის ხელმძღვანელი; Sida; 
შვედეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში. 
აღნიშნულ სესიაში მონაწილეობდნენ შვედეთის გარემოსდაცვითი კვლევითი ინსტიტუტის 
წარმომადგენელი ბატონი რუნი არნბერგი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისია 
ევროპისთვის; ეკონომიკურ საქმეთა ასოცირებული ოფიცერი; საცხოვრებელი სახლების და მიწის 
მართვის განყოფილების წარმომადგენელი ქალბატონი დომენიკა კარეირო; აბრეშუმის გზის პავილიონის 
გენერალური დირექტორი, ბატონი ლუო ჯი და  გარემოს დაცვის ინდუსტრიის ექსპერტი ბატონი ერიკ 
ვან ცუიკი. 
სესიის მონაწილეებმა ისაუბრეს საერთაშირისო გამოცდილებებზე ჩინეთის, ნიდერლანდებისა და 
შვედეთის მაგალითზე. გაგვიზიარეს ისეთი წარმატებული გამოცდილება, როგორიცაა ნარჩენების 1%-ზე 
ნაკლები ოდენობის მიღწევა შვედეთში.  ასევე იმ ეტაპებზე, რომელთა გავლის შემდეგ ბიოგაზი იქცა 
ქვეყნის ენერგიის ძირითად წყაროდ ბოლო 25 წლის განმავლობაში.  
ნარჩენების შემცირების მთავარ მიზეზად სპიკერებმა მათი დახარისხება დაასახელეს და განაცხადეს, რომ 
ჩვევის ცვლილება ადამიანებში შესაძლებელია და მოგვიწოდეს ნარჩენები გამოვიყენოთ სხვა რამის 
შესაქმნელად (მბრუნავი ეკონომიკა).  
ნაჩვენები იქნა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, თუ როგორ იქცა შვედეთი მწვანე მიმართულების ქალაქად და 
რა გზა გაიარა ამისთვის ქვეყანამ. 
საუბარი შეეხო ტრანსპორტის სექტორს, ისაუბრეს არამოტორიანი ტრანსპორტის გამოყენების 
აუცილებლობასა და მათი მოხმარების პოპულარიზაციაზე (ველოსიპედი, ფეხით), მთავრობის მიერ   
მწვანე ტრანსპორტის წახალისებაზე, ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული აქციების, ტრენინგების 
მნიშვნელობაზე.  
სესიის სპიკერებმა ცალსახად აღნიშნეს, რომ როდესაც ქვეყანა/ ქალაქი პირველ ნაბიჯებს დგამს 
ენერგოეფექტურობის მიმართულებით, გადამწყვეტია ცნობიერების ასამაღლებელი 
პროგრამები/ტრენინგების მნიშვნელობა, ვინაიდან ყველაზე დიდ ბარიერს წარმოადგენს საზოგადოებაში 
ცნობიერების დაბალი დონე , რომელიც  ახალი რეფორმის  გატარების განმსაზღვრელია. 
სესიის წარმომადგენლებმა გამოხატეს მზადყოფნა, რომ გარდა ფორუმის მიმდინარეობისა, სხვა 
ფორმატითაც გაუზიარებენ თბილისს იმ გამოცდილებას, რომლითაც მათმა ქალაქებმა დიდ წარმატებებს 
მიაღწიეს და  ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი გარემო შექმნეს საცხოვრებლად.  
დასკვნის სახით ითქვა, რომ გონივრული მდგრადი ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები საბოლოო ჯამში 
ჯანსაღი გარემოს, გაზრდილი ეკონომიკის და  გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს საწინდარია. 
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სესია 6: ენერგოეფექტურობა           
 

 

სესიაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის, ასევე კერძო სექტორისა 

და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.  

სესია გახსნა „ენერგოეფექტურობის ცენტრი - საქართველოს“ დირექტორმა, მერების შეთანხმება 

აღმოსავლეთით-ეროვნულმა ექსპერტმა ბატონმა გიორგი აბულაშვილმა.  მოკლედ ისაუბრა 

კლიმატის ცვლილებაზე და ამ პროცესში ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობაზე, რომელიც 

დღეისათვის მსოფლიოს ქალაქებს აერთიანებს. ბატონმა გიორგიმ წარადგინა სესიის 

მონაწილეები და სიტყვა გადასცა ახალი ტექნოლოგიების  ცენტრის გენერალურ დირექტორს  

ბატონ ზაალ ხელაძეს, რომელმაც ისაუბრა 2017 წლის მაის-სექტემბრის პერიოდში თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის და ცხრა გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის რესურსეფექტური 

რეაბილიტაციის მიზნით ჩატარებული კვლევების შესახებ, რომელიც ჩაატარა კომპანია 

„დაგენბახ ლანდსკეიპს“-ის საპროექტო გუნდმა.  მომხსენებელმა ყურადღება გაამახვილა ენერგო 

მოხმარების შემცირებით მიღებულ შედეგებზე, რაც ენერგოაუდიტის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებას შეიძლება მოყვეს. საბოლოო ჯამში, ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად 

შემცირდება შენობებიდან ნახშირორჟანგის ემისია და ეს ყველაფერი დადებითად აისახება 

ჰაერის ხარისხზე და საცხოვრებელ გარემოზე. 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ენერგოეფექტურობისა და ალტერნატიული ენერგიის 

წყაროების სამმართველოს უფროსმა - ქალბატონმა მარგალიტა არაბიძემ ისაუბრა ქვეყანაში 

მიმდინარე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების შესახებ პროექტებზე. 

კერძოდ,  პირველ ეროვნულ ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმასა და პირველადი 

ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონზე, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს ევროკავშირის 

დირექტივების გათვალისწინებით. მოხსენებაში საუბარი იყო ქვეყნის მიერ აღებულ 

ვალდებულებებსა და სამომავლო გეგმებზე, გამოწვევებსა და 

მათი მოგვარების გზებზე ენერგოეფექტურობის  საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისია 
ევროპისთვის ეკონომიკურ საქმეთა ოფიცერმა,  ბატონმა ოლეგ 
ძიუბინსკიმ  ისაუბრა  იმ დაბრკოლებების გადალახვის გზებზე, 
რომელიც  ენერგო ეფექტური მიმართულების პროექტების  
ინვესტირებისთვის შეიძლება შეგვხვდეს.   
მთავარ ბარიერებს შორის დაასახელა პოლიტიკური, 
საკანონმდებლო, ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის 
ბარიერები. 
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ევროკავშირის წამყვანი ინიციატივის- მდგრადი მუნიციპალური განვითარება- 

წარმომადგენელმა, ბატონმა კრისტოფ ფრერინგმა ისაუბრა ევროკავშირის „მერების 

შეთანხმების“ ინიციატივაზე, მის მნიშვნელობაზე ქალაქებისთვის. ასევე იმ ფინანსურ 

სარგებელზე, რომელიც ხელმომწერმა ქალაქებმა შეიძლება მიიღონ ენერგოეფექტური  

მიმართულების პროექტების განსახორციელებლად საგრანტო დაფინანსების ხაზით. 
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სესია 7: მომავლის ქალაქები           
 

სესიას „მომავლის ქალაქები“ მოდერაციას უწევდა აზიის განვითარების ბანკის 

კონსულტანტი ურბანული დაგეგმარების საკითხებში ქ-ნი ნანა ადეიშვილი. ქ-ნმა ნანამ 

მისასალმებელ სიტყვაში მოკლედ ისაუბრა აზიის განვითარების ბანკის პრიორიტებებზე და 

პროექტებზე და ასევე ქალაქში გასატარებელ ღონისძიებებზე, რომლებიც აქცევენ ქალაქს 

საცხოვრებლად მიმზიდველ და ეკოლოგიურად ჯანმრთელ ადგილად. 

სესიის პირველმა მომხსენებელმა, რეგიონული დაგეგმარების მთავარმაარქიტექტორმა და 

ურბანისტმა ბ-ნმა ერიკ ჰუბრეჩტიმ ისაუბრა მეტროპოლიის განვითარების პრაქტიკაზე და 

პერსპექტივებზე და იმ პროექტების დანერგვის ფაზებზე, რომლის შედეგად პარიზის, 

სტამბულის და სხვა ევროპულ ქალაქებში სამანქანო გზები გარდაიქმნა საჯარო სივრცედ. 

მოხსენება ასევე შეეხო ურბანული მემკვიდრეობის პროექტებს. 

ბ-ნმა მასიმო პეტრონემ აზიის განვითარების ბანკის მთავარმა ურბანისტმა, წარმოადგინა 

წყლის და საკანალიზაციო სისტემების შეცვლის თანამედროვე გეგმა. 

გარემოს დაცვის უფროსმა ინჟინერმა - ქალაქების განვითარების ინიციატივა აზიისთვის ბ-ნი 

ნილ ჩადერმა ვრცლად ისაუბრა CDIA-ის ინიციატივის ფარგლებში თბილისის საჯარო 

ტრანსპორტის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პროექტებზე. მოხსენება ეხებოდა 

ქალაქში არსებული საჯარო ტრანსპორტის მდგომარეობის შემსწავლელ კვლევებს და 

განვითარების კონცეფციას. კველევების თანახმად გამოვლინდა: ქალაქის ყველა ის 

ტერიტორია, რომელიც საჭიროებს საჯარო ტრანსპორტის ახალი ხაზების დამატებას; 

ამორტიზირებული ტრანსპორტის რაოდენობას, რომელიც საჭიროებს ახლით ჩანაცვლებას; 

უბნები, სადაც ტრანსპორტის გამტარიანობა სავალალო მდგომარეობაშია და საჭიროებს 

აუცილებელ ღონისძიებების გატარებას. 
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ავსტრიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტის ტრანსპორტის დაგეგმვის და 

მოდელირების მიმართულებით ბატონი გერნოტ ლენზის მოხსენება წარმოადგენდა ბატონი 

ნილ ჩადერის თემატიკის გაგრძელებას ტრანსპორტის საკითხებში. ბატონმა ლენზმა ისაუბრა 

საჯარო  ტრანსპორტის განვითარების პროექტებზე ქ. ვენაში, არსებულ გამოწვევებზე და  

გადაჭრის მექანიზმებზე. ასევე, თბილისში დიდუბის მეტრო სადგურის და ავტოსადგურის 

განახლების გეგმაზე, რომელიც ეფუძნება წინასწარ განხორციელებულ დეტალურ კველევებს. 

აზიის განვითარების ბანკის ურბანული განვითარების მთავარმა სპეციალისტმა ბატონმა  

მასიმო პეტრონემ და ცენტრალური და დასავლეთ აზიის ურბანული განვითარების 

განყოფილების მთავარმასპეციალისტმა,  (CWRD),ქალბატონმა რამოლა ნაიკ სინგრუმ 

წარმოადგინეს ერთიანი მოხსენება ურბანული სერვისების გაუმჯობესების საინვესტიციო და 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამების მიზნებზე და პროექტის 

დანერგვის ეტაპებზე, სფეროებზე და შედეგებზე, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. პროექტი მოიცავს თბილისის მეტროს მოდერნიზაციას, 

ეკომიკური კორიდორების და ტურისტული კლასტერების შექმნას და ინტეგრირებული 

ურბანული ტერიტორიების განვითარების კუთხით კვლევების განხორიელებას და სხვა. 
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სესია 8: მიზნები და ხედვა 

 
სესია წარმოდგენს  „მომავლის ქალაქების“  თემატიკის გაგრძელებას. სესია გახსნა ბატონმა 

მაიკლ ლეიკმა, ინიციატივა „ლიდერი ქალაქების“ აღმასრულებელმა დირექტორმა. ბატონმა 

ლეიკმა ისაუბრა ქალაქის გრძელვადიანი და სტრატეგიული დაგეგმარების საკითხებზე, 

სოციალური, ცხოვრებისეული პირობების გაუმჯობესებაზე. ეკოლოგიურ მდგრადობაზე, 

რაც გულისხმობს მზის ენერგიის სწორ გამოყენებას, ტრადიციული საწვავის უფრო ჯანსაღი 

საწვავით ჩანაცვლებას და ბოლოს რაც მთავარია ადამიანურ მოთხოვნებზე მორგებულ 

ქალაქების ჩამოყალიბების და ახალ ინდუსტრიების დანერგვას.  

VDI /VDE innovation Technik-ის საერთაშორისო ტექნოლოგიების ტრანფერი & კლასტერების 

განყოფილების უფროსმა ბატონმა გერდ კოკერმა ისაუბრა ქ. ჰამბურგის ლოჯისტიკის, 

ციფრული ინდუსტრიის, განახლებადი ენერგიის და კრეატიული ინდუსტრიის 

განვითარების ეტაპებზე და მიმართულებებზე.  

ბატონი კავალკო, რომელიც წარმოდგენდა ქალაქ ლუბლინს, ისაუბრა ეფექტური 

ეკოსისტემის დანერგვის ეტაპებზე ქალაქ ლუბლინში. მან ხაზი გაუსვა, რომ ქალაქში 

ეფექტური ეკოსისტემის დანერგვაზე არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტია პასუხისმგებელი, 

არამედ  ქალაქში და მის გარეთ ყველა მოქმედი სექტორი: არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

ბიზნესს წრეები, სხვადასხვა ინსტიტუტები და რაც მთავარია ადგილობრივი მოსახლეობა. 

და, თუ როგორ მოახერხა აღნიშნული სექტორების გაერთიანება ერთ სივრცეში ქალაქ 

ლუბლინის მთავრობამ, ბატონმა კავალკომ ისაუბრა თავის მოხსენაბაში „ინოვაცია-

პარტნიორობა და თანამშრომლობა“  

ქალაქში მოქნილი სტანდარტების დანერგვის აუცილებლობაზე და ეფექტიანობაზე ისაუბრა 

ლონდონიდან მოწვეულმა ექსპერტმა ბატონმა მაიქლ მალქუინმა. მან აღნიშნა, მაშინ, 

როდესაც თითოეული სამოქმედო არეალისთვის არსებობს დანერგილი სტანდარტები, 

ქალაქში არსებული გამოწვევების გადაჭრა გაცილებით იოლია და ქალაქს  მეტად მოქნილს 

და სწრაფად რეაგირებადს ხდის. ექსპერტმა ისაუბრა სტანდარტების დანერგვის ეტაპებზე. 

საწყის ეტაპად დასახელდა ღია მონაცემთა ბაზის (Open Data) შექმნა, სადაც თავს მოიყრის 

ყველა საჭირო ინფორმაცია და საჭიროებები.  

სესიის ბოლო მომხსენებელმა კომპანია „მასტერ ქარდის“ უკრაინის ოფისის 

წარმომადგენელმა, მომსახურების ქსელის განვითარების უფროსმა  ბატონმა ვალერი 

ნოვიკოვმა ისაუბრა კომპანიის მიერ დანერგილ და სამომავლო პროექტებზე, როგორც 

საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მოხსენების ძირითადი თემატიკა შეეხო 
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გადახდის ინოვაციური მეთოდების დანერგვას და როლს  ქალაქის განვითარების 

საკითხებში. 

ვინაიდან, სესიაზე წარმოდგენილი თემები ეხებოდა ქალაქის განვითარების ახლებურ 

ხედვას და მიდგომებს, სესიამ დიდი ინტერესი გამოიწვია დამსწრე საზოგადოების 

წარმომადგენლებს შორის. სესია მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.  

მოგვიანებით, მოდერატორმა ბატონმა ლეიკმა ბოსტონში დაბრუნების შემდეგ „Smart & 

Resilient Cities” გვერდზე ფორუმს ვრცელი სტატია მიუძღვნა. სადაც, აღნიშნავს, რომ 

თბილისი წარმოადგენს დიდი პოტენციალის მქონე ქალაქს და ასევე მან ხაზი გაუსვა იმ 

მნიშნელოვან თემებს, რომელიც განიხილებოდა ფორუმის ფარგლებში. 

მოგახსენებთ, რომ ქვემოთ მოცემული ინტერნეტ საიტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

ინფორმაციის წყაროს მსოფლიოს ურბანისტებისთვის, ლიდერებისთვის, ბიზნეს 

წრეებისთვის. ამ გვერდზე მუდმივად თავს იყრის მსოფლიოში განხორცილებული 

მნიშვნელოვანი პროექტები და ღონისძიებები. 

იხ:  

https://www.smartresilient.com/progressive-cities-were-talk-tbilisis-led-

forum?eid=302950346&bid=1880821 
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სესია 9: საერთაშორისო ურთიერთობები 

 

სესიაზე „საერთაშორისო ურთიერთობები“ მომხსენებლებმა ისაუბრეს ქვეყნისა და ქალაქის 

განვითარებისთვის საერთაშორისო ურთიერთობების როლზე და მისი აუცილებლობის 

მნიშვნელობაზე, როგორც, ქვეყნის სუვერენიტეტის, ისე ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის. 

ქალაქ ბრისტოლის მერიის წარმომადგენელმა, მრჩეველმა და ელჩმა საერთაშორისო 

ვაჭრობისა და საინვესტიციო მიმართულებით, ჰიბაქ ჯამამ,  ხაზი გაუსვა საქალაქთაშორისო 

ქსელის მნიშვნელობას, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებს 

შესაძლებლობა აქვთ ერთმანეთს გაუზიარონ პრაქტიკაში კარგად დამკვიდრებული 

საუკეთესო გამოცდილება, რაც შესაძლებელს ხდის დაიზოგოს დრო, ფინანსური და 

ადამიანური რესურსი. ქალბატონმა ჯამამ ისაუბრა ბრისტოლის, როგორც სწრაფად მზარდი 

ქალაქის შესახებ და ხაზი გაუსვა ქალაქის საკრებულოს მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო 

სტრატეგიას, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდას.   

ქალბატონმა ჯამამ დადებითად შეაფასა დაძმობილებულ ქალაქებს შორის არსებული 

თანამშრომლობა და ხაზი გაუსვა ბრისტოლ-თბილისის ასოციაციის მიერ, თბილისში, 

სავაჭრო - ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის, განხორციელებულ და 2018 

წელს დაგეგმილ მისიას. ამასთანავე, დააფიქსირა მზადყოფნა თბილისთან, სხვადასხვა 

მიმართულებით, სამომავლო ურთიერთობის გაღრმავებაზე.  

ოდესის პრიმორსკის რაიონის ადმინისტრაციის თავჯდომარემ, ბატონმა მარატ კოროლიოვმა 

ისაუბრა ქალაქ ოდესას ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შესახებ და 

განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ქალაქში არსებულ  მიმზიდველ ბიზნეს - გარემოს, 

გატარებულ რეფორმებსა და ბიზნესისათვის აქტუალურ მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

ბატონმა კოროლიოვმა დაძმობილებული ქალაქების, ოდესასა და სტამბოლის, მაგალითზე 

ისაუბრა ქალაქებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და ხაზი გაუსვა ქალაქ 

თბილისთან შემდგომი ურთიერთობის გაღრმავების აუცილებლობას. 

სესიის ფარგლებში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ სტოკჰოლმის შრომის ბაზრის 

ადმინისტრაციის საერთაშორისო კოორდინატორი რებეკა გლეიზერი, საქართველოში 

ევროკავშირის დელეგაციის პირველი მდივანი კაიდო სირელი, საქართველოს ელჩი 

ევროკავშირში ნატალია საბანაძე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორუმის მმართველი კომიტეტის წევრი კახა გოგოლაშვილი,  პროგრესული 

და ინოვაციური მიდგომების, ძლიერი პარტნიორობისა და ახალი ინიციატივების 

პლატფორმის ჩამოსაყალიბებლად, ყურადღება გამახვილდა ქალაქებსა და საერთაშორისო 
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ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე, საერთაშორისო დემოკრატიული და ეკონომიკური 

განვითარების საკითხებზე. ამასთანავე, ხაზი გაესვა ევროკავშირის ასოცირების 

ხელშეკრულების მნიშვნელობას, რომელსაც საქართველომ 2014 წელს მოაწერა ხელი და  

მიიღო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგი, 

როგორიცაა ვიზალიბერალიზაცია.  

მოწვეულმა მომხსენებლებმა მზადყოფნა გამოთქვეს თბილისის მთავრობასთან 

თანამშრომლობისა და სხვადასხვა სფეროში დამკვიდრებული გამოცდილების 

გაზიარებასთან დაკავშირებით.  
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სესია 10: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

თანამშრომლობა 

 

სესიაზე ,,აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნების 

თანამშრომლობა“ 

მომხსენებლებმა 

ისაუბრეს ქალაქებს 

შორის პარტნიორობის 

ფორმების, 

თანამშრომლობის და 

სამომავლო 

პერსპექტივების შესახებ. 

აღინიშნა, რომ ქალაქებს 

შორის პარტნიობის 

ფარგლებში 

ხორციელდება როგორც 

სოციალური და 

ინფრასტრუქტურული, 

ისე მეწარმეობის 

ხელშეწყობის პროექტები. 

პოლონეთის ქალაქ 

ბიალისტოკის 

წარმომადგენელმა 

ისაუბრა გორთან უკვე 

არსებული თანამშრომლობის შესახებ და დააფიქსირა 

პოზიცია თბილისთან სამომავლო ურთიერთობის 

გაღრმავების შესახებ. ბეშიქთაშის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელმა ისაუბრა საერთაშორისო ურთიერთობის 

შესახებ და გამოთქვა თბილისთან როგორც მე-14 ქალაქთან 

დაძმობილების სურვილი. პოლონეთის ქალაქ გდანსკის 

წამომადგენელმა ისაუბრა საკუთარი ქალაქის 

გამოცდილებაზე საერთაშორისო ურთიერთობების და სხვა 

ქალაქებთან თანამშრომლობის როლზე ქალაქის 

განვითარებისათვის. ასევე, გამოთქვა სურვილი 

თბილისთან სხვადასხვა მიმართულებით 

თანამშრომლობის და დაძმობილების შესახებ.  
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სესია 11: 

ინვესტიციები 

თბილისში 

 

 

 

სესიაზე „ინვესტიციები 

საქართველოსთვის“  

წარმოდგენილი იყვნენ 

მომხსენებლები: 

გაელასაიაგი - 

სამხრეთკავკასიისწარმომად

გენლობითიოფისისხელმძღ

ვანელი;  AFD - რომელმაც 

გააკეთა პრეზენტაცია 

საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოს მუშაობის 

შესახებ მიმოხილვა და 

აღნიშნა, რომ სააგენტო 

ეხმარება ქვეყნებს და 

ქალაქებს განვითარებაში, 

აძლევს მათ ფინანსურ 

რესურსებს სხვადასხვა 

პროექტების და სექტორების 

მიმართულებით, კერძოდ 

აქტიურად მუშაობს 

მდგრადი ურბანული 

განვითარების მხრივ, 

ურბანული ეკონომიკური 

სექტორების და 

სერვისებისმიმართულებით  

და  ხელს უწყობენ  

ტურიზმის განვითარებას 

ქვეყანაში. 

ნარინეაბელიანო - 

განვითარებისდასაინვესტიც

იოინფრასტრუქტურულიპრ

ოექტებისგანყოფილებისუფ

როსი, 

ერევნისმუნიციპალიტეტში, 

რომელმაც წარმოადგინა 

ქალაქერევნის აქტივობები, 

მიმდინარეპროექტები, 

რომელსაც ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტი 

საერთაშორისო 

დონორებთან და 

ადგილობრივ ბიზნესთან 

ერთად, კერძოდ ტურიზმის 

განვითარებისთვის, 

კულტურული ცენტრების 

და ისტორიული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ტრანსპორტის სისტემის და 

დაუსახლებელი 

ტერიტორიების 

განვითარების ხელშეწყობი 

პროგრამები.  

ანნამარიაროზეკი - 

ვარშავისსაკრებულოსწევრი;

მრჩეველი, რომელმაც 

გააკეთა მოხსენება ვარშავის 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების და 

სექტორების შესახებ, 

აღნიშნული მოიცავს  

ქალაქისსტატისტიკურ 

მიმოხილვას,  განათლების 

მაღალი დონეს, პოლონეთის 

მდგრად ეკონომიკას, 

ვარშავაში  მიმზიდველ  

ბიზნეს გარემოს , ქალაქში 

მწვანე სივრცეების და 

ენერგო ეფექტური 

შენობების არსებობას და 

აღინიშნა, რომ  ეს ყველა 

პირობა კომპლექსურად   

ვარშავას ხდის როგორც 

საცხოვრებლად ისე 

ბიზნესისთვის 

მიმზიდველს. 

ბაიდილოვაიდინკონისბეკოვ

იჩი - 

აბრეშუმისგზისასოციაციის

გენერალურიდირექტორი, 

რომელმაც წარმოადგინა 

პრეზენტაცია 

ყაზახეთშიარსებული 
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სიტუაციის მოკლე 

მიმოხილვის შესახებ, 

კერძოდ მთავრობის 

ხელშეწყობა ბიზნესის 

სექტორში, ახალი 

საერთაშორისო ბაზრების 

ათვისება, საგადასახადო 

სისტემის ცვლილებები და 

ქალაქის ტურისტული 

პოტენციალის განვითარება . 

განიხილა საქართველო-

ყაზახეთის ბიზნეს 

ურთიერთობები და 

გამოითქვა მზადება  

ქვეყანაში  მნიშვნელოვან 

სექტორებში ინვესტიციების 

ჩადებისთვის. 

გიორგი კაპანაძე - 

“აქსისგრუპ”‐ის 

გენერალური დირექტორმა 

წარმოადგინა სამშენებლო 

კომპანია აქსისის საქმიანობა  

ქართულ ბაზარზე კერძოდ,  

მათი დასრულებული და 

მიმდინარე პროექტები. 

ისაუბრა  „აქსის თაუერს“-ის 

შესახებ როგორც მაღალი 

სტანდარტების დაცვით  

აშენებული შენობა, სადაც 

წარმოჩინდა ქართული 

ბიზნესის მზაობა 

მშენებლობაში ახალი 

სტანდარტების 

დამკვიდრების მიზნით. 

საბოლოოდ, სესიის  

„ინვესტიციები 

საქართველოში“, არსი 

მდგომარეობდა იმაში, რომ 

განხილულიყო 

ინვესტიციების 

პრიორიტეტები  და 

გავცნობოდით სხვა 

ქალაქების გამოცდილებას 

ამ მიმართულებით, 

აგრეთვე დაისახა გეგმები  

სამომავლო 

თანამშრომლობისთვის. 
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სესია 12: სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში 

 

სესიაზე „სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში“ წარმოდგენილი იყვნენ 

შემდეგი მომხსენებლები:  

მარიანა მორგოშია- სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორი, რომელმაც თავის 

პრეზენტაციაში ყურადღება გაამახვილა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია  საქართველოსთვის 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება, მეწარმეების ხელშემწყობი პროექტების 

შემუშავება და ცნობიერების ამაღლების პროგრამები და განხილულ იქნა  ეკონომიკის 

სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არსებული სააგენტოების მიერ ინიცირებული პროექტები. 

მაიკ ქაუგლი - ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა, წამოადგინა პრეზენტაცია  

საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების, თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე 

პროცესების შესახებ, რომელიც მოიცავდა  სავაჭრო ურთიერთობებს, ექსპორტ-იმპორტის 

მიმოხილვას და  ამერიკის დაფინანსებით საქართველოში მიმდინარე პროგრამების 

მიმოხილვას,  რომლებიც ძირითადად მიმდინარეობს: ინფრასტრუქტურის, საბანკო 

სისტემის, ენერგეტიკის, საცალო ვაჭრობის და აგრარული ბაზრის მიმართულებით. 

იციკ მოშე - საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ხაზი 

გაუსვა ინვესტიციების მნიშვნელობას ქვეყნისთვის და ქალაქისთვის, წარმოადგინა 

პრიორიტეტები  ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, აღნიშნა  ისრაელის მხარდაჭერა 

ქართული ბაზრისთვის, განსაკუთრებით  სასტუმროების მშენებლობის მიმართულებით და  

წარმოადგინა ამ მხრივ  დაფინანსების წყაროების დეტალური მიმოხილვა. 

ეტიენ გაშე-მოროზი - საფრანგეთი-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის 

აღმასრულებელი დირექტორმა ისაუბრა საფრანგეთის  მხარდაჭერის ღონისძიებებზე  

საქართველოში, რომელიც მოიცავს:  ინვესტიციებს ვაჭრობისა და ბიზნესის მიმართულებით, 

ასევე ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას საფრანგეთში. 

მიხეილ ჭელიძე - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტმა 

წარმოადგინა პრეზენტაცია ასოციაციის მიერ ჩატარებული საქმიანობის შესახებ ექსპორტის 

გაზრდის ხელშეწყობისთვის და მიმდინარე გასატარებელ ცვლილებებზე რაც კიდევ უფრო 

ხელს შეუწყობს ამ მიმართულების განვითარებას, კერძოდ აღნიშნა რეკომენდაციები: 

კანონმდებლობის დახვეწა ვაჭრობის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით, 

ექსპორტის განვითარებისთვის რეგიონალური კვლევების ჩატარების მნიშვნელობა და 

სახელმწიფოს როლი ექსპორტის პოლიტიკის განსაზღვრაში. 
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საბოლოოდ, სესიის  არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ განეხილათ სამეწარმეო და ბიზნეს 

შესაძლებლობები საქართველოში, ადგილობრივი ორგანიზაციების მიმდინარე პროექტების 

და სამომავლო გეგმების მაგალითზე და გაეზიარებინათ მიღებული გამოცდილებები. 
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სესია 13: საქალაქო ტურიზმი 

 

ტურიზმის სესია გაიმართა ცენტრალურ 

საკონფერენციო დარბაზში და ფორუმის 

მონაწილეთა შორის განსაკუთრებული 

დაინტერესება დაიმსახურა. პანელის 

მოდერატორმა ბატონმა ბექა ჯაყელმა - 

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის 

ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის მთავარმა 

ოფიცერმა შესავალი სიტყვით გახსნა სესია 

და წარადგინა მომხსენებლები. სესიის 

ფარგლებში განხილულ იქნა ევროპის 

მასშტაბით წამყვანი ტურისტული 

მიზიდულობის ცენტრების მაგალითები, 

მსოფლიო ტურისტული ბაზრის 

ტენდენციები და განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები.  

ჩატარებული პრეზენტაციების და პანელის 

მსვლელობისას დაფიქსირებული 

მნიშვნელოვანი მოსაზრებები და 

რეკომენდაციები. მათ შორის აღსანიშნავია 

ტურიზმის სფეროში ჩართულ 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის 

თანამშრომლობის გაძლიერება, რაც 

მიუხედავად ბაზარზე არსებული 

კონკურენციისა ხელს შეუწყობს ტურიზმის, 

როგორც ერთიანი ინდუსტრიის 

გაძლიერებას.  

ეკონომიკის მდგრადი განვითარება 

საშუალებას აძლევს ქალაქებს მოახდინონ 

საერთაშორისო რეპუტაციის გაუმჯობესება 

და უკეთესი პოზიციონირება.  

ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების ინტეგრირება 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალაქის 

ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებაზე და 

ახდენს სამუშაო ადგილების შექმნის 

სტიმულირებას.  

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ევროპული 

გამოცდილების გაზიარება, რომლის ერთ-

ერთი ამოსავალი წერტილი ტურიზმის 

სფეროს განვითარებისთვის, როგორც 

წარმატებისთვის აუცილებელი ძირითადი 

ელემენტი, მისი მდგრადობაა. 

 

პანელის ფარგლებში პრეზენტაცია ჩაატარეს და სიტყვით გამოვიდნენ: 

 იორდ ვილიამ კარნესი - ბარსელონას ტურიზმის საბჭოს აღმასრულებელი 

დირექტორი 

 მარტინ ბოისენი - ორგანიზაცია Boisen: For the Love of Place’’ მრჩეველი, ლოკაციების 

საერთაშორისო ბრენდინგის ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი 

 დარია რადიკი - ტურიზმის ექსპერტი, სლოვენიის ყოფილი ტურიზმის მინისტრი 
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 იულია ზგურსკა - ქ. ხარკოვის საკრებულოს საერთაშორისო თანამშრომლობის 

სამსახური, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების და ბრენდინგის  

პროექტების დეპარტამენენტის ხელმძღვანელი 

 ანდრეი ჩაპლინსკი - ტურიზმის განვითარების განყოფილების ოფიცერი, რეკლამის 

და ტურიზმის დეპარტამენტი, ქ. კრაკოვის მუნიციპალიტეტი 
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სესია 14: ინოვაციური პოზიციონირება და ბრენდინგის 

სტრატეგიები  

ქალაქების საერთაშორისო არენაზე ახდენენ პოზიციონირებას, როგორც ,,მწვანე’’ და 

,,მდგრადი’’ ქალაქები, რაც უმეტეს შემთხვევაში განიხილება არა როგორც 

დამატებითი ტურისტების მიზიდვის საშუალება, არამედ მოქალაქეების ცხოვრების 

სტილი, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს დამატებითი ვიზიტორების 

დაინტერესებაზე.  

სესიაზე ყურადღება გამახვილდა ციფრული ტურიზმის მნიშვნელობასა და მისი 

გამოყენების შესაძლებლობაზე ქალაქის ბრენდინგის მიმართულებით. 

მნიშვნელოვანია ციფრულმა საკომუნიკაციო საშუალებებმა არ მოახდინონ 

ტრადიციული ტურისტული მიმართულებების გადაფარვა და ჩანაცვლება.  

ქალაქების ტურისტული პოტენციალის უკეთ წარმოჩენის და პოპულარიზაციისთვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ცალკეული მეგა ღონისძიებების ჩატარების 

გამოცდილებას. თანამედროვე კონკურენციის პირობებში აუცილებელია 

ინოვაციური ტურისტული პროექტების წახალისება.  

განხილვისას სესიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ თითოეული ქალაქის კონტექსტის 

და სპეციფიკის გათვალისწინებით ქალაქის ტურისტული განვითარების 

სტრატეგიული დოკუმენტების და გეგმების მომზადების მნიშვნელობას.  

 

პანელის ფარგლებში პრეზენტაცია ჩაატარეს და სიტყვით გამოვიდნენ: 
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 ანიტა ბლუმბერგი - Thon Hotels რეგიონული დირექტორი დასავლეთის 

რეგიონის მიმართულებით  

 ჰელენა შაპოვალოვა - პოლონეთ-უკრაინის პალატის პრეზიდენტი 

 გიორგი ბრეგაძე - ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი 

 მიკოლა ტაუბერი - უფროსი კოორდინატორი, ცენტრალური აზიის, სამხრეთ 

კავკასიის და თურქეთის თანამშრომლობისთვის, აღმოსავლეთის კვლევების 

ფონდის ინსტიტუტი 
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სესია 15: ინტეგრირებული მიდგომა ტერიტორიული 

განვითარებისთვის  

მოდერატორი  ‐  ევროკავშირის  პროექტის  “რეგიონული  პოლიტიკის  განხორციელება 

საქართველოში “ ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე ტომაშ კილიანსკი 

დირექტორის  მოადგილე;  ეკონომიკური  სტრატეგიის  დეპარტამენტი,  ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო, პოლონეთი დანიელ ბალინსკი 

რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ექსპერტი - ვიტოლდ სარტორიუსი 

მმართველობისა და რეგიონალური განვითარების ექსპერტი - პიტერ ჰილი 

საქართველოს  ეკონომიკისა  და  მდგრადი  განვითარების  სამინისტრო  სივრცითი 

დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი - ნინო გვენცაძე 

სესიის მოდერატორი იყო ტომაშ 

კილიანსკი ევროკავშირის პროექტის „ 

რეგიონული პოლიტიკის განხორციელება 

საქართველოში“ ჯგუფი ხელმძღვანელის 

მოადგილე. მან პირველ რიგში განმარტა 

მოდერატორის ფუნქციები წარადგინა 

სპიკერები  და და მოკედ ისაუბრა სესიის 

კონტექსტზე.  

პირველი გამომსვლელი იყო 

მმართველობისა და რეგიონული 

განვითარების ექსპერტი პიტერ ჰილი, 

რომლის პრეზენტაციაც ეხებოდა  

ევროკავშირის ახალ  მიდგომებს 

ტერიტორიულ განვითარებაში და 

ისაუბრა ევროკავშირის 2020 წლის 

სტრატეგიებზე. დაასახელა მთავარი 

გამოწვევები: გლობალიზაცია, 

გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკის 

საკითხები, დემოგრაფიული ცვლილებები,  

სოციალური უთანასწორობა და ისაუბრა 

თითოეულ მათგანზე.  

შემდგომი მომხსენებელი  გახლდა 

ეკონომიკური სტრატეგიის   

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე-

დანიელ ბლიანსკი, რომლის პრეზენტაცია 

ეხებოდ ინტეგრიტებილ ტერიტორიულ 

ინვესტიციებს (ITI). მან ისაუბრა 

პოლონეთის მაგალითზე და აღნიშნა, რომ 

გამოცდილებიდან გამომდინარე 

ინტეგრირებულ ტერიტორიული 

ინვესტიციებისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 

მთავრობის ჩართულობა, ერთმანეთის 

გამოცდილების გაზიარება და პროექტების 

წარმატებით განხორციელებისთვის 

საჭირო თითოეული დეტალის მალევე 

იდენტიფიცირება.  

რეგიონალურიდაადგილობრივიგანვითარ

ებისექსპერტი - ვიტოლდ სარტორიუსი 

წარსდგა პრეზენტაციით- „მოქალაქეთა 

ჩართულობის მნიშვნელობა 

ტერიტორიული განვითარებისთვის, 

გერმანიის გამოცდილება საქართველოს“, 
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მისი მოხსენება ეხებოდა ტერიტორიულ 

განვითარებაში მოსახლეობის 

ჩართულობის მნიშვნელობას. მან მოიყვანა 

გერმანიის მაგალითი. განმარტა 

„ჩართულობის პირამიდის“ მნიშვნელობა 

და კონკრეტული მაგალითებითა და 

ქეისებით ახსნა როგორ იცვლებოდა 

გერმანიაში მოსახლეობის ტერიტოტიულ 

განვითარებაში ჩართულობა. საბოლოოდ 

კი განმარტა ტერმინის “GAMIFICATION” 

მნიშვნელობა და დასძინა, რომ 

დღესდღეობით მას გერმანია ფართოდ 

იყენებს.  

სესიის ბოლო მომხსენებელი იყო  ნინო 

გვენცაძე, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო 

პოლიტიკის დეპრტამენტის უფროსი, მან 

დიდი მადლობა გადაუხადა კოლეგებს 

გამოცდილების გაზიარებისთვის და 

ისაუბრა ქვეყანში 

განხორციელებულ პროექტებზე სივრცით 

დაგეგმარებაში, სივრცითი დაგეგმარების 

დოკუმენტების მნიშვნელობაზე, 

წარმოადგინა საქართველოს რეგიონალურ 

ჭრილში სივრცითი მოწყობის პრინციპის 

გათვალისწინებით შერჩეული ლოკაციები, 

მათი განვითარების თავისებურებები და 

სამომავლო პერსპეტქივები. 

მომხსენებლების გამოსვლის დასრულების 

შემდეგ მოდერატორმა შეაჯამა სესია და 

თქვა, რომ სესიიდან გამომდინარე 

საბოლოოს გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი 

საკითხები ტერიტორიული 

განვითარებისთვის და ესენი: 

გამოცდილებების ერთმანეთისთვის 

გაზიარება სწორი პროცესის არჩევა, 

მთავრობისა და მოქალაქეების 

მნიშვნელოვან პროცესებში ჩართულობა 

და დაფინანსებების მოძიება პროექტების 

განხორციელებისთვის. 
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სესია 16: ღია მმართველობის 

თანამშრომლობა 

 

მოდერატორი  ‐ უფროსი  მმართველი  მრჩეველი,  კარგი 

მმართველობის  ინიციატივა  (GGI)  /  USAID - მიხეილ 

დარჩიაშვილი 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე- ნინა 

ხატისკაცი 

მუნიციპალური  სერვისების  განვითარების  სააგენტოს 

თავმჯდომარის  მოადგილე;  თბილისის  მერია - გელა ტალახაძე “ტექნოლოგიური 

ინოვაციების - გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა ჩართულობისა და მთავრობის 

ანგარიშვალდებულების სამსახურში“; 

პროექტის ხელმძღვანელი, კარგი მმართველობის ინიციატივა (GGI) / USAID -დევიდ სმიტი 

“ღია მმართველობის თანამშრომლობა” პროექტის წარმომადგენელი -  ანანო ცინცაბაძე 

ხარკოვის  მერიის  ადმინისტრაციის  დირექტორი - ვიქტორია  კიტაიგოროდსკაია 

„პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობა ღია მმართველობის თანამშრომლობის 

განვითარებისათვის“ 

მოდერატორმა მოკლედ მიმოიხილა ზოგადად  ღია მმართველობის პარტნიორობის 

მრავალფუნქციური დატვირთვის მქონეინიციატივა; ისაუბრა საქართველოს 

მასშტაბით OGP-ში მონაწილეობის და წარმატების, მათ შორის OGP 

ქვენაციონალური პროგრამით. შემდგომ მიერ მოკლედ წარადგინაპანელის 

მომხსენებლები და მათი როლი პროგამის წარმატებით განხორციელებაში, როგორც 

უშუალო ჩართულობის, ისე გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ ქალბატონმა  ნინა ხატისკაცმა თავის 

სიტყვაში ყურადღება გაამახვილა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ფარგლებში 

შექმნილ „თბილისის სამოქმედო გეგმაზე“. OGP-ის ადგილობრივ  ხელისუფლებათა 

საპილოტე პროგრამის ფარგლებში თბილისმა აიღო ამბიციური, რელევანტური და 

გონივრული ვალდებულებები. შედეგად თბილისი გახდება იმ დიდი ქსელის ნაწილი, 

რომელიც აერთიანებს სხვა ადგილობრივ ხელისუფლებებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს, 

სამეცნიერო საზოგადოებასა და სხვა პირებს, რომლებიც  მიზნად ისახავენ შეცვალონ და 

გააუმჯობესონ მმართველობის კულტურა, სწორედ „ღია მმართველობის პარტნიორობას“ ამ 

მიზნის მიღწევის საშუალებად მოიაზრებენ. „თბილისის სამოქმედო გეგმის“ 

განხორციელებას შედეგად მოჰყვება: ელექტრონული მმართველობის განვითარება 
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მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალური სერვისები ერთ სივრცეში; ინფორმაციის საჯაროობა და 

ხელმისაწვდომობა; მოქალაქეთა ჩართულობა მუნიციპალურ გადაწყვეტილებებში; 

სერვისების მიღების შემცირებული ბიუროკრატიული მექანიზმი; დაზოგილი დრო და 

რესურსი და ა.შ. 

შემდგომ OGP-ის ფარგლებში განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა 

მუნიციპალურისერვისებისგანვითარებისსააგენტოსთავმჯდომარისმოადგილემ - გელა 

ტალახაძემ. მან გაამახვილა ყურადღება ხუთი ძირითადი ელექტრონული პროდუქტის 

დანერგვა-განვითარებაზე: 

- ღია მმართველობისა და სამოქალაქო ჩართულობის მრავალპროფილური მექანიზმი  

საინფორმაციო და სამოქალაქო აქტივობის პორტალი “smart.map” 

- პეტიციის დანერგვა მერიის სისტემაში, ელექტრონული პეტიცია 

- ბიუჯეტის მონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმის დანერგვა 

- ბიუჯეტის ხარჯვის ინტერაქტიული ხელმისაწვდომობისა და სამოქალაქ 

კონტროლის მექანიზმების დანერგვა 

- სერვისების სამოქალაქო კონტროლისა და ხელმისაწვდომობის მექანიზმების 

დანერგვა; 

განმარტა თითოეული ვალდებულების შინაარსი და გაგვაცნო თითოეული 

ინიციატივის მნიშვნელობა ღია მმართველობის , განხორციელების ეტაპები, 

გაგვაცნო  ჩატარებული სამუშაოები/ ღონისძიებები.  

“ღია მმართველობის თანამშრომლობა” პროექტის შესახებ ისაუბრა ფონდი "ღია 

საზოგადოება - საქართველოს" წარმომადგენელმა  ანანო ცინცაბაძემ. იგი ზოგადად შეეხო 

პროექტის განხორციელების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, ღია მმართველობის 

პრინციპების დანერგვას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე. მან ისაუბრა შემდეგ 

ძირითად საკითხებზე: 

თანამშრომლობის შექმნის პროცესის მოკლე აღწერა და პარტნიორების შერჩევის 

კრიტერიუმი; 

- სამომავლო თანამშრომლობის პროცესში ფართო საზოგადოებისა და აქტივისტების 

ჩართვის საჭიროება; 

- თანადაფინანსების პროცესში ფართო საზოგადოების ჩართულობის გავლენა; 

- OGP ვალდებულებების საზღვრების გაფართოების აუცილებლობა მდგრადი 

განვითარების მიზნების (SDG) მეშვეობით; 
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- SDG-ი გზების გადანაწილებისკენ მოუწოდებს OGP-ის ვალდებულებებს 

მოსახლეობის რეალური საჭიროებების მიმართ. 

სესიაზე მოხსენებით წარსდა  კარგიმმართველობისინიციატივა  (GGI)  / 

USAIDპროექტისხელმძღვანელი,დევიდ სმიტი. მას ისაუბრა OGP-ის ქსელში შემავალი 

ქვეყნების გამოცდილებაზე აღნიშნული მიართულებით, საქართველოს გამოწვევებზე 

აღნიშნულ ქსელში ჩართულობასთან მიმართებაში, პროექტის განხორციელების 

აუცილებლობასა და სხვა რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

ბოლო მომხსენებელი გახლდა ხარკოვისმერიისადმინისტრაციისდირექტორი - 

ვიქტორიაკიტაიგოროდსკაია - პრეზენტაციით „პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობა 

ღია მმართველობის თანამშრომლობის განვითარებისათვის“, რომელმაც გაგვაცნო ქ. 

ხარკოვის გამოცდილება ღია მმართველობის დანერგის მიმართულებით, კერძოდ 

მიმოიხილა ქალაქში მოქმედი ე.წ. „ადმინისტაციული მომსახურების ცენტრის“ მუშაობის 

პრინციპები, როგორ შეიქმნა, რა მომსახურების გაწევის შესაძლებლობებს იძლევა, როგორია 

მოქალაქეების კმაყოფილების დონე  და ა.შ.  
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ფორუმის დახურვის ცერემონია 

 

ფორუმის დასკვნითი ნაწილი 14 სექტემბერს სასტუმრო ბილტმორში, კონგრეს ჰოლში 

გაიმართა და მასში მონაწილეობდნენ: თბილისის მერი დავით ნარმანია, მერის მოადგილე - 

ირაკლი ლექვინაძე, კიევის მერის მოადგილე - გენადი პლისი, ბილიასტოკის მერის 

მოადგილე- რაფალ რუდნიცკი, გარემოსდაცვისადაბუნებრივირესურსებისმინისტრის 

პირველი მოადგილე-სოლომონ პავლიაშვილი, კეთილტვედტი-EBRD‐ისმთავარიეკონომისტი  

დარობერტბეილი  ჩეხური კომპანია  ENVIROS‐ისდირექტორი, EBRD‐ისკონსულტანტი „მწვანე 

ქალაქის სამოქმედო გეგმა“. 

 სესიაზე, რობერტ ბეილის მიერ წარმოდგენილი იყო „მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა“- 

თბილისისთვის შესახებ პრეზენტაცია.  დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ‘მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პოლიტიკის 

დიალოგის’ ჩარჩოს ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად და 

დოკუმენტი მიზნად ისახავს დაეხმაროს თბილისს მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებაში, რომელიც მოიცავს: მწვანე ქალაქის საბაზისო მონაცემების შედგენას, 

ხედვისა და სტრატეგიული მიზნების ჩამოყალიბებას, გარემოსდაცვითი სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად ძირითადი პროგრამებისა და ღონისძიებების შემუშავებას და ამ 

ღონისძიებების განხორციელების, პროგრესისა  და  მონიტორინგის  წარმოების განსაზღვრას. 

ფორუმის დახურვის ცერემონიაზე ასევე განხორციელდა თბილისისთვის „მერები 

ეკონომიკური ზრდისათვის“ კლუბის წევრობის სერტიფიკატის გადაცემა. აღნიშნული 

წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს რამდენიმე 

ქალაქი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას იწყებს. 

სესიაზე წარმოდგენილმა ოფიციალურმა პირებმა თავიანთ შემაჯამებელ გამოსვლაში ხაზი 

გაუსვეს „მწვანე პოლიტიკაზე“ გადასვლის მნიშვნელობას და დაისახეს სამომავლოდ 

გასატარებელი  ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს ქალაქისთვის ყველა მნიშვნელოვან 
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სფეროს: მდგრადი ენერგეტიკა, ჰაერი, სატრანსპორტო სისტემა, წყლის სისტემა, ნარჩენების 

გადამუშვება, მედეგობა და მრეწველობა.    
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ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური 

თბილისის მერია 

შარტავას ქ. #7, 0160 თბილისი, საქართველო 

ტელ.:  +995 322 378 128;  

ფაქსი:  +995 322 378 225 

ელ-ფოსტა:  forum@tbilisi.gov.ge  

www.economicforum.ge 

www.tbilisi.gov.ge 


