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შესავალი 
ანგარიში მომზადდა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა 

საჯარო ადმინისტრაციის მონიტორინგის პროცესში - თბილისის მერია“ ფარგლებში, 

რომელიც დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების ფარგლებში. პროექტის მიზანს 

წარმოადგენდა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წელს 

განხორციელებული პროექტების შესწავლა სამი ძირითადი მიმართულებით: 

გენდერული თანასწორობა, გარემოს დაცვა და ახალგაზრდული საკითხები. პროექტი 

ასევე ითვალისწინებდა თბილისის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული 

მმართველობის ეფექტიანობის შემოწმებას, ოფიციალური დოკუმენტების 

ხელმისაწვდომობის დადგენას და საჯარო პირების პერფორმანსის შეფასებას.  

 პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა როგორც თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შესაბამის საჯარო პირებთან, ასევე ექსპერტებთან. 

თბილისის მერიიდან შეხვედრები დაიგეგმა საფინანსო-საქალაქო სამსახურის, 

ახალგაზრდობის, განათლების, გარემოს მიმართულებით მთავარ სპეციალისტებთან. 

რაც შეეხება ექსპერტებს, კვლევაში ჩართულნი იყვნენ გარემოს დამცველები, 

გენდერის მკვლევრები, ურბანისტები, გეოგრაფები, სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლები.   

 პროექტის ფარგლებში გამართული შეხვედრები წარმოადგენდა კარგ 

შესაძლებლობას, დაფიქსირებულიყო სხვადასხვა აქტორის პოზიცია როგორც 

მთავრობის, ასევე მესამე სექტორის მხრიდან.  

მეთოდოლოგია: სამაგიდე კვლევა (ოფიციალური დოკუმენტების, 

ანგარიშების, კვლევების, ანალიზი), საჯარო მოხელეებთან და ანალიტიკოსებთან 

ინტერვიუ. 

 პროექტის შეზღუდვებს წარმოადგენდა საჯარო პირების თუ მკვლევრების 

გადატვირთული გრაფიკი. ამასთანავე, შემზღუდველი აღმოჩნდა თბილისის მერის 

აპარატის პროცედურები, რის გამოც თბილისის მერთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: დეკემბერი, 2017 - აპრილი, 2018 

ანგარიშში წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში თბილისის მერიიდან 

გამოთხოვილი ოფიციალური დოკუმენტების და ანგარიშების ანალიზი, ასევე 

შეხვედრების და დისკუსიების დროს განხილული ძირითადი საკითხები. 
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თბილისის მერიის 2017 წლის ბიუჯეტი 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი, საკრებულოს 

დადგენილების №30-87-ის შესაბამისად, 2016 წლის 16 დეკემბერს დამტკიცდა. 

ბიუჯეტის მოცულობამ 801,302,000 ლარი შეადგინა. 2017 წლის პროექტშიც 

პრიორიტეტს წარმოადგენდა მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საგზაო 

ინფრასტრუქტურა, გამწვანება, განათლება, აგრეთვე, ჯანდაცვის და სოციალური 

უზრუნველყოფის სფეროები.  

აღსანიშნავია, რომ გამწვანების მიმართულებით 2017 წლის ბიუჯეტში, წინა 

წელთან შედარებით, ორ-მილიონიანი ზრდა აღინიშნებოდა. „ეკოლოგიური 

მდგომარეობის შენარჩუნების და გაუმჯობესების“ პროგრამა 2017 წელს ოპერირებდა 

შემდეგი ქვე-პროგრამების მიხედვით: გამწვანების ღონისძიებები, დასუფთავების 

ღონისძიებები, თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის 

განვითარების ხელშეწყობა. ახალგაზრდული საკითხები მოქცეული იყო „კულტურა, 

სპორტი და ახალგაზრდობის“ დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ.  

2017 წლის ბიუჯეტში „ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების და 

გაუმჯობესების“ პროგრამაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი - 71,492,900, ხოლო  

„კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის“ მიმართულებით გამოყოფილი თანხა - 

28,178,700 ლარს შეადგენდა.1 მიუხედავად 2017 წელს გამწვანების ქვე-პროგრამაზე 

გაზრდილი ბიუჯეტისა, 2016 წელს, ორივე მიმართულება უფრო მეტად იყო 

დაფინანსებული: „ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება“ -  

77,975,500 ლარი; „კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა“ - 32,238,400 ლარი.2 

 რაც შეეხება გენდერულ საკითხებს, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ 

გენდერული მეინსტრიმინგის ელემენტები არათუ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში, 

არამედ თავად საძიებო სისტემაშიც კი არ იძებნება. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, თუ რამდენად მწვავეა გენდერის საკითხები თბილისის მერიაში. 

 

                                                           
1 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3484619 
2 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3204489 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3484619
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3204489
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გენდერის საკითხები 
 

ათეულობით წლებია, საქართველო იზიარებს საერთაშორისო ტრენდს 

პოლიტიკურ ინსტიტუტებში გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებასთან 

დაკავშირებით. ქართულმა მხარემ 1994 წელს ხელი მოაწერა კონვენციაზე „ქალის 

მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ“ (CEDAW), მიღებული 

გაეროს მიერ 1979 წელს. კონვენციის მიხედვით, სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან 

ჩართონ ქალთა და მამაკაცების თანასწორობის პრინციპი კონსტიტუციასა და სხვა 

საკანონმდებლო აქტებში. ამასთანავე, გაატარონ ზომები, მოქმედი კანონების, წეს-

ჩვეულებების და ნებისმიერი სხვა პრაქტიკის წინააღმდეგ, რომელიც ქალისთვის 

დისკრიმინაციულია. უზრუნველყონ თანაბარი შესაძლებლობები ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული, მოქალაქეობრივი უფლებებით სარგებლობაში 

ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის.3 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულია 851 მამაკაცი და 417 ქალი, 

ხოლო შვებულებით ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, 

სარგებლობს 10 თანამშრომელი. (ქალი თანამშრომლების რაოდენობა შეადგენს 

სრული პერსონალის 32,9%-ს) 

კონკრეტული რიცხვი, ან მერიის თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგოს 

შესახებ გენდერული სტატისტიკა არ იქნა მოწოდებული. ოფიციალური პასუხის 

მიხედვით,  თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო შეესაბამება ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-1-ის დადგენილებას. 

აღსანიშნავია ის რეალობა, რომ გენდერული თანასწორობის პრინციპი ნაკლებად 

არის გათვალიწინებული თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მაღალ 

თანამდებობებზე. მაგალითად, თბილისის ვიცე-მერი, 4-დან-2 მერის მოადგილე, 

მერიის ადმინისტრაციის უფროსი, 11-დან - 10 საქალაქო სამსახურის უფროსი, 10-

დან - 9  გამგებელი სწორედ რომ მამაკაცია. 

თბილისის მერის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში არის 

ერთადერთი პოზიცია, რომელიც თბილისის მერიაში გენდერის მიმართულებით 
                                                           
3 პოლიტიკაში ქალთა დაწინაურების კამპანია და პოლიტიკოსის უნარ-ჩვევები - სახელმძღვანელო, 

ქალთა განათლების და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 2006 გვ.130 

https://bit.ly/2rxvH7J  
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არსებობს. კვლევის პროცესში, მრჩევლის მიერ მოწოდებულ იქნა ინფორმაცია 2017 

წელს, მისი საქმიანობის პრიორიტეტების და ძირითადი მიმართულებების შესახებ. 

თბილისის მერიაში გენდერულ საკითხებზე მერის მრჩევლის ინიციატივით, 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა გენდერული აუდიტი, მათი რეკომენდაციების 

შესაბამისად, გამოიცა მერის ბრძანება გენდერზე პასუხისმგებელი საჯარო 

მოსამსახურეების განსაზღვრის თაობაზე (თბილისის მერიის ოთხი თანამშრომელი 

და ადმინისტრაციულ ერთეულებში თითო ადამიანი).  

მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს თბილისის გენდერული სტრატეგია, 

რომელიც დამტკიცდა 2017 წლის 3 თებერვალს, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს №2-7 დადგენილებით.  სტრატეგიის მიზანია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი 

მონაწილეობის და მათი უფლება-შესაძლებლობების თანაბარი და ეფექტიანი 

რეალიზების ხელშეწყობა.  სტრატეგია ეფუძნება ხუთ ძირითად მიმართულებას: 

1. გენდერული თანასწორობის სამართლებრივ-ორგანიზაციული 

უზრუნველყოფა; 

2. საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფა; 

3. კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საკითხებისა და სპორტის 

სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა; 

4. ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მათი 

დახმარების უზრუნველყოფა.4 

თბილისის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განხორციელდა შემდეგი 

სამუშაოები: 

✓ გაიმართა შეხვედრები გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებლად 

და ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით; 

✓ თბილისის რაიონულ გამგეობებში დაიდგა ანონიმური ყუთები ოჯახში 

ძალადობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით; 

✓ გაგრძელდა ტრეინინგები გენდერზე პასუხისმგებელი საჯარო 

მოსამსახურეებისა და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისათვის 

გენდერის საკითხებზე; 

✓ ჩატარდა საქველმოქმედო აქცია შშმ ბავშვებისათვის „საერთაშორისო 

წარმატებულ ქალთა კლუბთან“ ერთად;  
                                                           
4 საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 

დამტკიცების შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3568866  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3568866
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თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, საგანმანათლებლო სემინარებს ატარებს 

ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, როგორებიცაა OXFAM 

(Oxford Committee for Famine Relief, ოქსფორდის კომიტეტი შიმშილობის 

დასაძლევად ) და ADB (Asian Development Bank, აზიის განვითარების  ბანკი).  

აღსანიშნავია, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის ერთ-

ერთ მიმართულებად საფინანსო‐ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფა განისაზღვრა; ამ მიზნით, თბილისის მუნიციპალიტეტი, როგორც 

სამიზნე ჯგუფი, ჩაერთო ევროკავშირის პროექტში გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე მომუშავე უწყებათშორისი კომისიის მხარდასაჭერად. ეს უკანასკნელი 

ითვალისწინებდა გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების კუთხით ცნობიერების 

ამაღლებას. 

მიუხედავად ხელშეკრულებებისა და გენდერული სტრატეგიებისა, ქვეყანაში 

მაინც საგრძნობლად შეინიშნება გენდერული დისონანსი. ის უამრავი საერთაშორისო 

კონვენცია თუ ხელშეკრულება, რომლის ხელმომწერიც საქართველოა, ქვეყანას 

ავალდებულებს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენდერული ანალიზი 

გაითვალისწინოს (გენდერული ანალიზი კეთდება განვითარების ყველა სტადიაზე, 

რათა აღმოიფხვრას უთანასწორობა და მოღწეულ იქნას განვითარების მიზნების 

შესაბამისი შედეგიანობა.)5 

არსებული უთანასწორობის შესამცირებლად, კარგი იქნებოდა თუ 

გადავხედავდით საერთაშორისო პრაქტიკას. ამ მხრივ საინტერესოა გერმანია/ 

ზაარლანდის მაგალითი (1996) და შესაბამისი „კანონი ქალთა და მამაკაცთა 

თანასწორუფლებიანობის განხორციელების შესახებ“. კანონის მიხედვით, საჯარო 

დაწესებულებებს დაევალა როგორც გენდერული სტატისტიკის წარმოება (ქალების 

და მამაკაცების მიერ დაკავებული სრული და არასრული შტატები სატარიფო 

თანრიგების მიხედვით, შრომის ანაზღაურება, შვებულებების რაოდენობა და 

ხანგრძლივობა, პროფესიული განათლების მიმღებთა რაოდენობა სქესთა მიხედვით), 

ასევე ქალთა თანასწორუფლებიანი განვითარების გეგმის შემუშავება ( სამსახურის 

სამწლიანი გეგმა ქალთა წარმომადგენლობის სიმცირის აღსაკვეთად; გეგმა 

შეეხებოდა მამაკაცებით დაკომპლექტებული სამუშაო ადგილების იმგვარად 

შეცვლას, რომ მათი დაკავება ქალებსაც შეძლებოდათ). გენდერული სტატისტიკის 

წარმოება და ქალთა თანასწორუფლებიანი განვითარების გეგმის შემუშავება ერთ-

                                                           
5 პოლიტიკაში ქალთა დაწინაურების კამპანია და პოლიტიკოსის უნარ ჩვევები, ქალთა განათლების და 

ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი 2005, 126-127 

 https://bit.ly/2rxvH7J  
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ერთი გამოსავალი იქნებოდა როგორც თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ასევე 

სხვა საჯარო სტრუქტურებში, არსებული გენდერული დისბალანსის 

აღმოსაფხვრელად.6  

გენდერის ექსპერტი, თამარ აბრამიშვილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად 

ქაღალდზე დამტკიცებული გენდერული თანასწორობის კანონის და გენდერული 

თანასწორობის მიმართულებით უამრავი საერთაშორისო კონვენციისა, ქვეყანაში 

გენდერული პარამეტრები შესაბამისად არ არის გათვალისწინებული. ექსპერტი 

მიიჩნევს, რომ აუცილებელია თბილისის მერიაში სპეციალური სამსახურის 

არსებობა, წინასწარ გაწერილი დებულებით და ფუნქცია-მოვალეობებით,  რათა 

ბიუჯეტი გახდეს უფრო გენდერულად მგრძნობიარე.   

კარგად უნდა იქნეს გააზრებული, რომ გენდერული თანასწორობა ნიშნავს: 1) 

თანაბარ ხელმისაწვდომობას რესურსებზე; 2) არსებული სოციალური ასიმეტრიის 

დარეგულირებას. აგრეთვე, აუცილებელია გენდერული კონსულტანტ-მრჩევლების 

ფუნქციების გაფართოება, რათა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ქალისა და 

მამაკაცის თანასწორობა რეალურად იქნეს მიღწეული.  ექსპერტი აკრიტიკებს, იმას, 

რომ თბილისის მერიის შემთხვევაში, იშვიათია ქალი მაღალანაზღაურებად 

თანამდებობაზე. ერთეულების კონტრიბუციას კი აზრი არ აქვს მანამ, სანამ 

კომპლექსურად არ იქნება სისტემა გაჯანსაღებული. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 ლელა ხომერიკი, სახელმწიფო პოლიტიკა გენდერულ და ქალთა პრობლემების სფეროში, ქალთა 

განათლების და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი, „გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში“, 

თბილისი, 2002, 207-208 

 https://bit.ly/2I8JyZh  
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გარემოს დაცვა  
 

გარემოსდაცვითი საკითხები როგორც სისტემურ, ასევე ლოკალურ დონეზე 

ქვეყნის ერთ-ერთ უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს. მსოფლიოს ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის 2016 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველოში დაბინძურებული 

ჰაერით 100 000-დან 290 ადამიანი იღუპება.7 ევროპის ფარგლებში, სტამბულის და 

სკოპიეს შემდე, თბილისი, მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქად.8 

საინტერესოა, პრევენციის რა ზომებს  მიმართა თბილისის მერიამ არსებული 

გამოწვევების გადასალახად.  

ზემოხსენებული საკითხები შედიოდა თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის კომპეტენციაში, რომელიც 

უზრუნველყოფდა თბილისის ტერიტორიის გამწვანებას, გარემოს დაცვასა და 

ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას. სამსახურის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქალაქში 

ჯანსაღი ეკოლოგიური პირობების შექმნა. 9   

გიორგი ბლუაშვილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიის და 

გამწვანების საქალაქო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 2009-2017 წლებში, 

აღნიშნავს, რომ 2017 წელი, ხეების დარგვის კამპანის მხრივ, მთელი თბილისის 

მასშტაბით აქტიური იყო. ასევე, მიმდინარეობდა სხვა გამწვანებითი სამუშაოები: 

ბალახის, ყვავილების, სხვადასხვა სახის დეკორაციული მცენარეების დარგვა, 

დასასვენებელი და რეკრეაციული ზონების გაშენება. გარემოს დაცვის სხვა 

მიმართულებები (ჰაერი, წყალი) ძირითადად, გარემოს დაცვის სამინისტროს 

პრეროგატივას წარმოადგენდა. სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ მერიის კომპეტენციაში 

გარემოსდაცვითი ელემენტები 2018 წლის 22 თებერვლიდან შევიდა, როდესაც 

ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურმა რეორგანიზაცია განიცადა  და 

ქალაქ თბილისის „გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური“ დაერქვა. სამსახურმა 

შეიცვალა ამოცანები და დაემატა გარემოს დაცვასთან, ჰაერთან წყალთან, ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებული საკითხები. სამსახურს ამჟამად უფრო გაფართოებული 

ფუნქციები გააჩნია და მიზნად ისახავს გარემოს დაცვისა და ურბანული  

                                                           
7 Mortality rate attributed to air pollution (household and outdoor) by country, who (2016b) and IES analysis 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016Energyan

dAirPollution.pdf  
8 Mean concentrations of PM 10 and PM 2.5 https://infogram.com/en-who-report-most-polluted-eu-cities-

1hnq41xm3jmk23z   
9 საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, ქალაქ თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიის და 

გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულება, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2643718  

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPollution.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPollution.pdf
https://infogram.com/en-who-report-most-polluted-eu-cities-1hnq41xm3jmk23z
https://infogram.com/en-who-report-most-polluted-eu-cities-1hnq41xm3jmk23z
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2643718
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ეკოსისტემების მართვის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას.10 გარემოს დაცვის 

საქალაქო სამსახური ახორციელებს სამიზნე ჯგუფებისთვის საგანმანათლებლო, 

კვლევითი, და ცნობიერების დონის ასამაღლებელ ღონისძიებებს, ასევე საქართველო-

ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმებით 

გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებას 

უზრუნველყოფს მუნიციპალურ დონეზე. 11  

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო 

სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2017 წლის განმავლობაში 

ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით არ ჩატარებულა პრევენციული 

ღონისძიებები. აგრეთვე, 2017 წელს საქალაქო სამსახურს არ ჰქონია გარემოსდაცვითი 

ეკო-პროგრამები. მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ სამსახურის დებულების 

ამოცანებსა და მოვალეობებში არ შედიოდა ჰაერის დაბინძურების პრევენცია. 

არსებული ფუნქციების შესაბამისად, საქალაქო სამსახურმა განახორციელა 

გამწვანების ღონისძიებები: არსებული მწვანე ზოლების, ბაღ-პარკების მოვლა-

პატრონობა (აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები), ხე-ბუჩქების ფორმირება, 

გამწვანებული ტერიტორიების შევსება ნერგებით. განხორციელდა სხვადასხვა 

სკვერის და გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენითი სამუშაოები: კ. ხეთაგუროვის 

სახელობის სკვერი, ვაზის უბნის დასახლებაში №90 სკოლის წინ არსებული სკვერი, 

ტექსელის სკვერი, ცირკის მიმდებარედ სკვერი, დ.აბაშიძის სკვერი, კრწანისის №7 

სკვერი, ინსბრუკის სახელობის სკვერი, ბუკიას სახელობის ბაღი, კრწანისის  №12 

მიმდებარედ არსებული სკვერი, ჯ.კახიძის სახელობის სკვერი, ევროპის მოედანის 

ფურნიტურის აღდგენა.  

იოსებ სალუქვაძე - გეოგრაფიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი, გეო-

ურბანისტი, ქალაქის ურბანული განვითარების კომპონენტებს შემაშფოთებლად 

მიიჩნევს. პროფესორი ამბობს, რომ სპორადული განვითარების პირობებში, ქალაქის 

განვითარება მიუყვება არა წინასწარ დასახულ პრიორიტეტებსა და სტრატეგიებს, 

არამედ ბაზრის მოთხოვნებს და ცალკეული ინტერეს ჯგუფების პრეფერენციებს. ის, 

რომ კერძო კომპანიას სურს მოგების მაქსიმიზაცია, გასაგებია და ეს ყოველივე 

შეესაბამება საბაზრო პრინციპს, თუმცა, ეს უკანასკნელი წინააღმდეგობაში არ უნდა 

მოდიოდეს საზოგადოებრივ ინტერესებთან. შესაძლებელია, ქალაქის კონკრეტული 

                                                           
10საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის 

საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4001122   
11 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური   

http://tbilisi.gov.ge/page/69  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4001122
http://tbilisi.gov.ge/page/69
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ადგილის განაშენიანება წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ხდება, თუმცა არ 

არსებობს სტრატეგიული, ანუ მთელი ქალაქის დაგეგმარება. აუცილებელია 

სახელმწიფო გეგმის მიღება მიწათსარგებლობის შესახებ, რათა გამოჩნდეს საერთო 

სურათი.  ასეთ პირობებში მერიისთვის მანევრირება გართულდებოდა, რადგან 

კონკრეტულ ადგილებზე მშენებლობის ნებართვას მარტივად ვეღარ გასცემდა. 

ამავდროულად, გადაწყვეტილებები მიღებული იქნებოდა წინასწარ დადგენილი 

პარამეტრების მიხედვით, რომელსაც არ უნდა გასცდეს განაშენიანება. „ქალაქის 

დაგეგმარება - როგორც ინსტრუმენტი, იმიტომ არის შემოღებული, რომ ქალაქი 

განვითარდეს არა სპონტანურად, არამედ სწორად, საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაცვით“ - ამბობს ურბანისტი. იგი აუცილებლად მიიჩნევს ძველი სამშენებლო 

ნორმების განახლებას, შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების და მშენებლობის 

კოდექსის სრულფასოვან სისტემად ჩამოყალიბებას.  

გარემოს დაცვასთან მიმართებით, მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს 

თბილისის გარემოს დაცვითი სტრატეგია 2015-2020, რომელიც დამტკიცებულია 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 17 სექტემბერს. 

სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებებია: ჰაერი, წყალი, 

ბიომრავალფეროვნება და ურბანული გარემო, მყარი ნარჩენების მართვა და 

კლიმატის ცვლილება. სტრატეგიის ძირითადი მიზნებია: თბილისის 

გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრა, გარემოსდაცვითი მმართველობის და 

ინსტიტუციური მართვის გაძლიერება, გარემოსდაცვითი განათლების და 

მეცნიერების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და 

საზოგადოებრივი ჩართულობის გაძლიერება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს 

ავტოტრანსპორტი წარმოადგენს, რომელზეც ჰაერის საერთო დაბინძურების 90% 

მოდის. ამისი მიზეზები კი არის შემდეგი: საგზაო მოძრაობის არასათანადო 

ორგანიზება, საწვავის დაბალი ხარისხი, კატალიზატორი კონვერტორის 

გაუმართაობა, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ასაკი. აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოში ავტოპარკის ზრდა აქტიურად მიმდინარეობს. ქალაქის გენერალური 

გეგმის მონაცემების მიხედვით, ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ადგილი 5,6 

კვადრატულ მეტრს შეადგენს, რაც ბევრად ნაკლებია როგორც 80-იანი წლების 

მონაცემებზე (13,0 ), ასევე, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმაზე (11,0).12 

 

                                                           
12 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ 

http://tbsakrebulo.gov.ge/uploads/dadgenileba_seqtemberi_/23-93.pdf  

http://tbsakrebulo.gov.ge/uploads/dadgenileba_seqtemberi_/23-93.pdf
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საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წევრი, გარემოსდამცველი - ნატო 

კირვალიძე აღიარებს, რომ მერიას ამ ეტაპზე არ გააჩნია გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, 

რაც არსებულ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს. კირვალიძე მიიჩნევს, რომ 

სტრატეგიები და გეგმები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სტრატეგია აუცილებლად 

უნდა გამაგრდეს შესაბამისი გეგმით და ბიუჯეტით.“ მეორე პრობლემა, რასაც 

გარემოსდამცველი ხედავს, არის ხარჯების არასათანადო დათვლა. ის რეალობა, რომ 

გეგმები და პროექტები არ არის ეკოლოგიურად სამართლიანი, იწვევს დამატებით 

ხარჯებს ჯანდაცვის სფეროში. სახელმწიფოს არ აქვს რეგულაცია ტრანსპორტის 

საწვავის ხარისხზე, ეს უკანასკნელი კი იწვევს მოსახლეობის დაავადებას და ზრდის 

ჯანმრთელობის ხარჯებს. პრობლემატურია ის საკითხიც, რომ ქალაქს არ გააჩნია 

ნაგვის სეპარაციის სისტემები.  

ახალგაზრდობის საკითხები 
 

ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, ახალგაზრდობა ქვეყნისთვის ერთ-

ერთ ძირითად ფასეულობას წარმოადგენს. ამის შესაბამისად, საქართველოს 

ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2014 წელი ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერის წლად გამოაცხადა.13 აგრეთვე, შემუშავებულია საქართველოს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი (2014 წელს) და 

„საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო 

გეგმა 2015-2020 წლებისთვის“, რომელიც აერთიანებს 76 ამოცანას და 200-ზე მეტ 

ღონისძიებას. მნიშვნელოვანია იმისი კვლევა, თუ რამდენად არის ფურცელზე 

დატანილი ღირებულებები და გეგმები რეალურად განხორციელებული. რამდენად 

არის თბილისში ახალგაზრდების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობები და 

უწყობს თუ არა ხელს ახალგაზრდობის ჩართულობას თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქართველი სტუდენტების უმეტესობა 

თბილისშია კონცენტრირებული, ახალგაზრდობის საქალაქო სამსახურს საკმაოდ 

დიდი პასუხისმგებლობა გააჩნია.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად,  სამსახური თანამშრომლობს ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: 

• ელსა / ELSA  

                                                           
13 სტატია „პრემიერ მინისტრმა 2014 წელი ხალგაზრდობის მხარდაჭერის წლად გამოაცხადა“, 18 

დეკემბერი, 2013 http://www.interpressnews.ge/ge/politika/264065?ar=A  

http://www.interpressnews.ge/ge/politika/264065?ar=A
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• ეისეკ საქართველო / AIESEC Georgia  

• ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი - საქართველო 

• საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევარ-სოციოლოგთა ასოციაცია “GYRSA” 

• დრონი 

• World Vision Georgia 

• წითელი ჯვარი 

• საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო 

• Helping Hand  

• ახალგაზრდები მსოფლიოსთვის 

• კრეატიული განვითარების ცენტრი 

საქალაქო სამსახურის მიერ 2017 წელს განხორციელებული პროექტების და 

ღონისძიებების ანგარიში დევს თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და 

ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი.14 

2017 წლის განათლების პროგრამის განყოფილების 9 თვის ანგარიშის, 

განხორციელებულ პროექტებს შორის აღსანიშნავია შემდეგი პროგრამები: 

• სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, თუ რამდენად ახალისებს თბილისის მერია თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს, ამ მხრივ სტიპენდია 

გადაეცა 145 მაგისტრანტს და 1700 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს სწავლის 

გადასახადი დაუფინანსდა. 

• პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 

 თბილისში დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს აქვთ პროფესიული განათლების 

პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა. ამ მხრივ, 2017 წელს პროფესიული კოლეჯების 

„იკაროსი“ „მერმისი“ და „სპექტრი“ ბაზაზე გადამზადდა 700-მდე პირი 

მომსახურების, ტურიზმის და სამშენებლო სექტორის მოთხოვნად სპეციალობებში. 

ამასთანავე, საქალაქო სამსახურის და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს 

ორგანიზებით გაიმართა პროფესიული განათლების ფესტივალი.  

• სტაჟირების პროგრამა „დაიწყე კარიერა“ 

საინტერესოა, რამდენად ღიაა საჯარო სტრუქტურა ახალგაზრდებისთვის. ამ მხრივ, 

აღსანიშნავია თბილისის მერიის სტაჟირების პროგრამა „დაიწყე კარიერა“ 

                                                           
14 განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, 2017 წლის პროექტები, 9 

თვის ანგარიში, თბილისი 2017 http://tbilisi.gov.ge/page/3212  

http://tbilisi.gov.ge/page/3212
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ბაკალავრიატის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის. 2017 წელს 200-მდე 

სტუდენტმა გაიარა სტაჟირება მერიის სხვადასხვა დეპარტამენტში.  

• ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების 

ხელშეწყობა 

თბილისის მერიის ანგარიშების მიხედვით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 

საგანმანათლებო აქტივობები საჯარო სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის.  

• უცხოელი პროფესორების ვიზიტების პროგრამა 

აღსანიშნავია, რომ თბილისის მერიას გააჩნია პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

შესაძლებელია საერთაშორისოდ აღიარებული პირების მოწვევა, ადგილობრივი 

ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. პროგრამის ფარგლებში 2017 

წელს თბილისის ეწვია 10 უცხოელი პროფესორი ისეთ მიმართულებებში, 

როგორებიცაა არქიტექტურა, ურბანული განვითარება, გარემოს დაცვა და 

ტრანსპორტი, ინჟინერია და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.  

სპორტული პროგრამების განყოფილება 

სპორტის პროგრამების განყოფილების ანგარიშის მიხედვით, 2017 წლის პირველ 9 

თვეს ჩატარდა 199 ღონისძიება; მათ შორის დაფინანსდა თბილისის 37 სპორტული და 

საქართველოს 23 ეროვნული ფედერაცია. ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 34 

000-მა ბენეფიციარმა. დაფინანსებულ იქნა ისეთი ღონისძიებები, როგორებიცაა - 

„,მსოფლიო თასის გათამაშება ჭადრაკში“, „გრან-პრის ტურნირი ძიუდოში“, 

„თბილისის ლიგა“ - სამოყვარულო ჩემპიონატი ფეხბურთში, სასკოლო სპორტული 

ოლიმპიადა თბილისი 2017“, „მსოფლიო რბენა 2017“ და ა.შ.   

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწია სპორტულ დაწესებულებებში მოღვაწე 345 მწრთვნელს. ასევე 18 წლამდე 140-

მდე წარმატებულ ახალგაზრდა სპორტსმენს. 2017 წლის ინფრასტრუქტურული 

პროექტებიდან აღსანიშნავია მუხიანის სარაგბო კომპლექსი, 18 სკვერში 

დამონტაჟებული გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები / ტრენაჟორები, 

ველოპარკინგები. 

ახალგაზრდულ საქმეთა პროგრამების განყოფილება 

ახალგაზრდულ საქმეთა პროგრამების განყოფილების ანგარიშის მიხედვით, 2017 

წლის პირველ 9 თვეს დაფინანსდა შემდეგი პროექტები და ღონისძიებები: „AIESEC in 

Georgia” -ს პროექტი „BElingual- ორენოვანი“, „საზოგადოებრივი აზრი“-ს პროექტი 

„იდეების კონკურსი 2017“, „ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი - საქართველო“-ს 
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პროექტი „ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საქართველოს 2017 წლის ქალაქის 

სესია“,  „26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“, „1-ლი ივნისი - ბავშვთა 

უფლებების დაცვის დღე“ და ა. შ. 

მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 

გაერთიანებამ“ არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ჩაატარა 17 

ტრენინგი, სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდებისთვის გაიმართა საჯარო 

შეხვედრები და ტრეინინგები.  

შეიქმნა პროგრამა „მერიასთან ერთად“, რომლის ფარგლებშიც მერიამ შეიძინა 30 

ველოსიპედი, 120 კემპინგის აღჭურვილობა და 5 საჯომარდო ნავი. არსებული 

ინვენტარით სარგებლობა ახალგაზრდებისთვის უფასოა და მიზნად ისახავს 

ახალგაზრდების ფიზიკურ და ინტელექტუალურ განვითარებას, თავისუფალი 

დროის ეფექტურ გამოყენებას. ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის სასწავლო 

პროგრამებში ( IT ინჟინერია, გრაფიკა, ხელნაკეთი ნივთების დამზადება, დიზაინი, 

სამოქალაქო განათლება, ინგლისური ენა, ჭადრაკი) მონაწილეობა მიიღო 600-მდე 

ახალგაზრდამ.  

პრობლემები და გამოწვევები 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქართველი სტუდენტების უმეტესობა 

კონცენტრირებულია თბილისში; ასევე, თბილისის მოსახლეობის 29% 

ახალგაზრდები წარმოადგენენ.15 აქედან გამომდინარე, თბილისის მერიას აქვს იმისი 

მორალური ვალდებულება, რომ შესაბამის ორგანოებთან  ერთად, აქტიურად 

იმუშაოს მრავალფეროვან და ახალგაზრდების ინტერესებზე მორგებულ 

პროგრამებზე. მიუხედავად სამსახურის ანგარიშში აღწერილი მრავალფეროვანი 

აქტივობებისა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ზემოხსენებული საგანმანათლებლო 

ცენტრების ვალიდურობა.  ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის სოციალური 

გვერდი 2017 წლის ნოემბრის შემდეგ არ არის განახლებული. არ არსებობს ცენტრის 

ვებ-გვერდი ინტერნეტში, სადაც ინფორმაციის გადამოწმება იქნებოდა შესაძლებელი. 

ამასთანავე, ცენტრისგან არ მიმიღია პასუხი კითხვაზე თუ ამჟამად რა აქტივობებს 

ახორციელებენ ისინი. 

ახალგაზრდებს არ აქვთ მარტივი და თავისუფალი სივრცე გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებთან კომუნიკაციისთვის. ახალგაზრდულ ჯგუფებს ბიუროკრატიული 

პროცედურები ხელს უშლის მათი ინიციატივების განხორციელებაში, მაშინ როცა ეს 

                                                           
15 ალექსანდრე კორეპანოვი, საქართველოს ახალგაზრული სახელმწიფო პოლიტიკა- საბაზისო 

კვლევის შედეგები, 25-26 ოქტომბერი, 2017, გვ 5 

 http://www.parliament.ge/uploads/other/80/80560.pdf 

http://www.parliament.ge/uploads/other/80/80560.pdf
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უკანასკნელი კი საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. 16  

ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ანატოლი კორეპანოვის 

კვლევაში გამოიკვეთა სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ის გამოწვევები, 

რომლის წინაშეც მთავრობა, მათ შორის თბილისის მერიაც დგას. ესენია: რეფორმების 

განხორციელებისთვის პოლიტიკური ნების არასაკმარისობა, ახალგაზრდული 

პოლიტიკის მიზნების და შედეგების ადვოკატირება, ახალგაზრდული პოლიტიკის 

ხელშემწყობი საკომუნიკაციო სტრატეგიის არ არსებობა, ადამიანური რესურსის 

კვალიფიკაცია, პოლიტიკის იმპლემენტაციის მონიტორინგი, ქვეყნის მიერ აღებული 

საერთაშორისო ვალდებულებები და დაფინანსება.17 

აღსანიშნავია, რომ განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო 

სამსახურმა განიცადა რესტრუქტურიზაცია და 2018 წლის 22 თებერვლის შემდეგ 

დამტკიცდა როგორც „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის, 

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური“18 

გამჭვირვალობა და საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა 
 

პროექტის ამოცანას ასევე წარმოადგენდა ელექტრონული მმართველობის 

ეფექტიანობის შემოწმება, ოფიციალური დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 

დადგენა და საჯარო პირების პერფორმანსის შეფასება. კვლევის პროცესში, 

თბილისის მერიიდან საჯარო ინფორმაციის მიწოდებასთან ან ვადების 

გადაცდენასთან დაკავშირებული პრობლემა არ შეინიშნებოდა.  

• info@Tbilisi.gov.ge -მისამართზე თბილისის მერიის პიარის და მედიის 

დეპარტამენტი პასუხს აბრუნებს მეორე სამუშაო დღეს.  23 იანვარი, 2018 

• foi@Tbilisi.gov.ge  - საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი 

ელექტრონულ შეტყობინებას ადასტურებს მეორე სამუშაო დღეს. შესაბამისი 

                                                           
16 „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმა (2015-

2020 წ.წ)  https://bit.ly/2aGuovo  
17 ალექსანდრე კორეპანოვი, საქართველოს ახალგაზრული სახელმწიფო პოლიტიკა- საბაზისო 

კვლევის შედეგები, 25-26 ოქტომბერი, 2017, გვ 19-20 

 http://www.parliament.ge/uploads/other/80/80560.pdf  
18 საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის, 

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4001441  

mailto:info@Tbilisi.gov.ge
mailto:foi@Tbilisi.gov.ge
https://bit.ly/2aGuovo
http://www.parliament.ge/uploads/other/80/80560.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4001441
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პასუხი ეკოლოგიასთან და გამწვანებასთან დაკავშირებით გამოიგზავნა მე-9 

სამუშაო დღეს ( 22 იანვარი - 2 თებერვალი) 

• foi@Tbilisi.gov.ge -დან შესაბამისი პასუხი გენდერთან დაკავშირებულ 

კითხვაზე ბრუნდება 4 სამუშაო დღის ვადაში. კითხვებზე პასუხი სრულადაა 

წარმოდგენილი. ამასთანავე, მოწოდებულია დამატებითი ინფორმაცია 

თბილისის მერის მრჩევლის მიერ გენდერის საკითხებში. (24 იანვარი - 30 

იანვარი)  

• foi@Tbilisi.gov.ge  შესაბამის პასუხს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ 

კითხვაზე 7 სამუშაო დღის ვადაში გზავნის. ( 24 იანვარი - 2 თებერვალი)  

• შეთანხმებულ შეხვედრებზე, საშვის დაშვებასთან დაკავშირებით, რაიმე სახის 

შეზღუდვა არ აღინიშნებოდა; 

• კვლევის პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა 

თბილისის მერიის აპარატი.  

კვლევის პროცესში პრობლემური აღმოჩნდა თბილისის მერის აპარატთან 

კომუნიკაცია.  სამსახურმა არ დაადასტურა ელექტრონული შეტყობინების მიღება და 

არ მოახდინა დროული რეაგირება. თბილისის მერის აპარატის უფროსმა მხოლოდ 

ტელეფონზე საუბრისას მიუთითა თბილისის მერთან შეხვედრისთვის აუცილებელ 

პროცედურებსა და ბიუროკრატიულ ელემენტებზე. როგორც აღმოჩნდა,  მერთან 

შეხვედრის წინაპირობას წარმოადგენს, ზემდგომი ინსტიტუციის/ორგანიზაციის 

მიერ წერილობითი მიმართვა შეხვედრის თაობაზე. ზემოხსენებულიდან 

გამომდინარეობს, რომ დამოუკიდებელი მკვლევრისთვის შეუძლებელია თბილისის 

მერთან შეხვედრა, რადგან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი პროცედურებისთვის 

საჭირო ოფიციალურ წერილს ზედა ინსტიტუციებისგან ვერ მიიღებს. ეს პრაქტიკა 

ხელს უშლის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და ახალგაზრდებს შორის 

დიალოგის ხელმისაწვდომობას. ეს ყოველივე ხდება იმის ფონზე, როდესაც 

სტრუქტურული დიალოგის გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდული 

პოლიტიკის დოკუმენტის ერთ-ერთი ძირითად ამოცანას წარმოადგენს. არსებული 

მიდგომები და ბიუროკრატიული ბარიერები, ბუნებივია, ახალგაზრდებში 

პოლიტიკური ჩართულობის და თანამონაწილეობის სურვილს ამცირებს.  

 

 

 

mailto:foi@Tbilisi.gov.ge
mailto:foi@Tbilisi.gov.ge
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რეკომენდაციები 
 

გენდერის საკითხებთან მიმართებით: 

  

- მერიის მიერ შემუშავებული თუ დაფინანსებული პროექტების განხილვისას 

გათვალისწინებულ იქნას გენდერული ანალიზი და გაირკვეს, თუ რა გავლენა 

აქვს ამა თუ იმ კონცეფციას, პროგრამას თუ პოლიტიკას ქალის და მამაკაცის 

განვითარებაზე; 

- მოხდეს გენდერული სტატისტიკის წარმოება, ანალიზი და მისი განახლება 

ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ; 

- შემუშავდეს ქალთა თანასწორუფლებიანი განვითარების გეგმა - რომლის 

საშუალებითაც, მაღალანაზღაურებადი ადგილების დაკავება ქალებისთვისაც 

იქნება შესაძლებელი; 

- გაფართოვდეს გენდერულ საკითხებში თბილისის მერის მრჩევლის ფუნქცია-

მოვალეობები; 

- გენდერულ საკითხებში თბილისის მერის მრჩევლის გარდა, შეიქმნას მერიის 

სპეციალური სამსახური, წინასწარ გაწერილი ფუნქცია-მოვალეობებით, 

რომელიც უფრო კომპლექსურად უზრუნველყოფს გენდერულ თანასწორობას 

სტრუქტურის შიგნით; 

- ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესში, გათვალისწინებული იქნას ის საკითხები, 

რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტი იქნება უფრო გენდერულად მგრძნობიარე; 

- მოხდეს არასრული სამუშაო დროის მოდელის შეთავაზება იმ პირებისთვის, 

რომლებიც ზრუნავენ ოჯახის წევრებზე და სჭირდებათ დრო საოჯახო 

მოვალეობის შესათავსებლად; 

- თბილისის მერიის სისტემაში მაქსიმალურად იქნეს პოპულარიზებული 

მამაკაცთა დეკრეტული შვებულება, რათა საოჯახო ვალდებულებები 

თანაბრად იქნას გადანაწილებული. 

 

გარემოს დაცვასთან მიმართებით: 

- რეგულაციები დაწესდეს თბილისში არსებულ საქალაქო-სატრანსპორტო 

საშუალებებზე; მაქსიმალურად მოხდეს ყვითელი ავტობუსების ლურჯი, 

ეკოლოგიურად მეგობრული ავტობუსებით ჩანაცვლება; 

- სავალდებულო გახდეს თბილისის მაცხოვრებლების მსუბუქი 

ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება; 
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- მაქსიმალურად წახალისდეს მანქანების რაოდენობის შემცირებაზე 

მიმართული ღონისძიებები; 

- მოხდეს ავტოტრანსპორტის ნაკადების მოძრაობით წარმოქმნილი ხმაურის 

სრულფასოვანი შესწავლა და მისი შემცირების ღონისძიებების 

განხორციელება; 

- შემუშავდეს ქალაქის სტრატეგიული და სივრცითი დაგეგმარების სისტემა. 

- გარემოსდაცვითი საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე, მოხდეს არსებული 

გამოწვევების დროული პრევენცია და შემუშავდეს ეკოლოგიურად 

სამართლიანი პროექტები, რათა შემცირდეს მოსახლეობის პრობლემები 

ჯანდაცვის კუთხით და გაუმჯობესდეს ქალაქში მათი სასიცოცხლო პირობები.  

 

ახალგაზრდობის საკითხებთან მიმართებით 

- გამარტივდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ახალგაზრდების 

კომუნიკაციის ფორმატი, რათა მოხდეს საინიციატივო ჯგუფების მეტად 

წახალისება; 

- ახალგაზრდებში ჩართულობის და თანამონაწილეობის პრინციპის 

პოპულარიზების მიზნით, გაიმართოს შეხვედრები არაფორმალურ 

ვითარებაში 

- სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, 

მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდული პოლიტიკის (Youth policy in Georgia) 

განვითარებაში; 

- წახალისდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არა მხოლოდ სოციალური კამპანიების 

ხარჯზე, არამედ გადაიდგას რეალური ნაბიჯები ახალგაზრდებში ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის პოპულარიზებისთვის (შესაბამისად აღიჭურვოს სასკოლო 

სპორტ-დარბაზები, ახალგაზრდებს გადაეცეთ ფიტნეს-კლუბების და საცურაო 

აუზების ვაუჩერები და ა.შ.) 

- მოხდეს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა „საქართველოს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის 

(2015-2020 წ.წ) შესაბამისად. 

 

თბილისის მერის აპარატს 

- გამარტივდეს თბილისის მერთან ახალგაზრდების კომუნიკაცია, რათა 

შესაძლებელი გახდეს მათ შორის სტრუქტურული დიალოგი.  
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დანასკვი 
ამრიგად, ანგარიშში წარმოდგენილია თბილისის მერიის მიერ,  2017 წელს 

გენდერული თანასწორობის, გარემოსდაცვითი და ახალგაზრდულ საკითხებზე 

მიმართული პროექტების თუ ინიციატივების ძირითადი ანალიზი. ამასთანავე 

მოკლედ არის შეფასებული თბილისის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული 

მმართველობა, ოფიციალური დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და საჯარო პირების 

პერფორმანსი, კვლევის პროცესში. 

გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით შესამჩნევია მცირედი, თუმცა 

გარკვეული სახის პროგრესი. წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს გენდერული 

სტრატეგიის დამტკიცება. მიუხედავად ამისა, თბილისის მერიაში აშკარაა მაღალ 

პოზიციებზე მამაკაცთა დომინანტური როლი; აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია 

გენდერული სტატისტიკის წარმოება და ქალთა თანასწორუფლებიანი განვითარების 

გეგმის შემუშავება. აგრეთვე, პროექტში გაწერილი სხვა რეკომენდაციების 

გათვალისწინება. 

გარემოსდაცვითი საკითხების სიმწვავიდან გამომდინარე, პოზიტიურად არის 

შესაფასებელი თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის 

ფუნქციების გაზრდა და „გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურად“ რეორგანიზება. 

ამასთანავე, აუცილებელია, დროულად მოხდეს ქალაქში სატრანსპორტო 

რეგულაციების დაწესება და სპეციალური ეკო-პროგრამების განხორციელება,  

არსებული გამოწვევების პრევენციისთვის.  

როგორც კვლევაში აისახა, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა 

ახალგაზრდულ საკითხებთან მიმართებით. თბილისის მერია აწარმოებს 

მრავალმხრივ სპორტულ თუ საგანმანათლებლო პროგრამებს. თუმცა, პროექტის 

ფარგლებში შექმნილი საგანმანათლებლო ცენტრების ვალიდურობა მაინც 

საყურადღებოა.  

კვლევის პროცესში, თბილისის მერიიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია 

თავის დროზე იქნა მოწოდებული, მარტივად დაიგეგმა საქალაქო სამსახურების 

ხელმძღვანელებთან შეხვედრები, თუმცა რთული აღმოჩნდა თბილისის მერის 

აპარატთან კომუნიკაცია.  

ცხადია, პროექტით გათვალისწინებული ფორმატი არ იძლეოდა უფრო 

სიღრმისეული კვლევის საშუალებას; აქედან გამომდინარე, ჩემი შემდგომი მუშაობა 

და დაკვირვება ზემოხსენებულ საკითხებზე პერმანენტულად გაგრძელდება. 


