
  

  

სავარჯიშოების რვეული 

სივრცითი მოწყობის 
სოციო-ეკონომიკური 
საფუძვლები 

თბილისი, 2020 



  

 

მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე “სივრცითი მოწყობის სოციო-

ეკონომიკური საფუძვლები” კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, გაეროს 

განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა 

(SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით. გამოცემაში 

გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი 

საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას. 
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I თავი. შესავალი სივრცით მოწყობაში 

1.3: სივრცითი მოწყობის მიზნები და ამოცანები 

1. ინდივიდუალური სავარჯიშო: რატომ გვჭირდება სივრცის დაგეგმარება? 

სავარჯიშოს მიზანი სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ სივრცითი მოწყობის 

როლი და მნიშვნელობა მუნიციპალური სამსახურებისათვის. ასევე გამოვლინდეს და 

განეიტრალდეს ის სკეპტიკური მიდგომები, რომლებიც, შესაძლოა, მონაწილეებს დარგის 

მიმართ ჩამოუყალიბდათ. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:  15 წთ  

საჭირო მასალები: ქაღალდის სტიკერები (ერთ ჯგუფზე მინ. 20 ფურცელი); მარკერები (მინ. 2ც 1 

ერთ ჯგუფზე); ფლიფჩარტის 1 ფურცელი, ფლიფჩარტის დაფა; მარკერები. 

მიმდინარეობა:  ტრენერი სთხოვს მონაწილეებს სტიკერებზე ჩამოწერონ (თითო სტიკერზე, 

თითო მიზეზი) სივრცის დაგეგმარების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რაზედაც მათ 

ეძლევათ 5 წთ. სანამ ისინი მუშაობენ, ტრენერი ფლიფჩარტის ფურცელს ყოფს ორ ნაწილად. 

ერთი ნაწილი “+ “ დადებითი მხარეებისთვის, ხოლო მეორე “ - “ უარყოფითი მხარეებისათვის.  

ვადის დასრულების შემდეგ ტრენერი თხოვს მონაწილეებს შესაბამის სვეტში დააკრან 

სტიკერები. როდესაც ყველა თავის სტიკერს მიამაგრებს, ტრენერი იწყებს შედეგების შეჯამებას. 

ტრენერი კითხულობს გამოკრულ თითოეულ პოზიციას და აკეთებს მასზე რეფლექსიას; ითვლის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების თანაფარდობას.  

სავარჯიშოს ბოლოს ტრენერი უბრუნდება პრეზენტაციას (სლაიდები “რატომ გვჭირდება 

სივრცითი მოწყობა” და კიდევ ერთხელ აჯამებს მის სარგებელს მუნიციპალური 

განვითარებისათვის.  

განხილვა: შესაძლო მოსაზრებებია უარყოფოთი მხარეების შესახებ: 

-  “ძვირია: გეგმების დამუშავების ფასი არ ამართლებს შედეგს”. გეგმარება უფრო მეტ შედეგს 

იძლევა გრძელვადიან პერსექტივაში. გეგმის დასრულებიდან პირველი 5 წელი არის 

მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელება, რომლებმაც, შესაძლოა, ხილვადი ეფექტი არ 

მოგვცეს, მაგრამ დინამიკის შეცვლა შეუძლიათ.  

- “ზედმეტად კომპლექსურია. პრაქტიკაში ვერ ვიყენებთ” - თუ მუნიციპალიტეტის ყველა 

სამსახური არ არის გეგმის დამუშავების პროცესში სათანადოდ ჩართული, არ არის გასაკვირი, 

რომ გაუჭირდეთ მათ საქმიანობასა და გეგმას შორის კავშირების დანახვა. ასევე, არ არის 

გამორიცხული, რომ ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული სამსახურის ყოველდღიური 

საქმიანობასთან დაკავშირებული გამოწვევებს გეგმამ სათანადოდ არ უპასუხოს. ამიტომ 

აუცილებელია გეგმა იყოს ყველასთვის და ყველასთან ერთად დამუშავებული. 

- “უტოპიურია. მიზნების განხორციელება შეუძლებელია. არაფერი აქვს საერთო 

რეალობასთან” - კარგი გეგმა ყოველთვის მიბმულია რეალურ მიზნებს და ამ მიზნების 
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მაჩვენებლებთან, რომ შევძლოთ გავაკონტროლოთ, რამდენად რეალისტურია და 

განხორციელებადია ესა თუ ის ამოცანა.” 

რეკომენდაცია:   

 

II თავი. სივრცითი დაგეგმვის სისტემები: საქართველოს რეალობა 

საერთაშორისო კონტექსტში 

2.3: სივრცით-ტერიტორიული მიდგომა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებისადმი 

(SDG) 

2. ჯგუფური სავარჯიშო: მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ტერიტორიზაცია 

სავარჯიშოს მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს გაითავისონ განვითარების ტერიტორიული 

ასპექტები SDG მიზნების მეშვეობით; შეეძლოთ მსჯელობა გეგმების ინტეგრაციის პროცესზე. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა:  45 წთ 

საჭირო მასალები: ფლიფჩარტის დაფა, ფლიპჩარტის ფურცლები, ამობეჭდილი მასალა სია#1 და 

სია#2. მარკერები.  

 

მიმდინარეობა:  მონაწილეები ნაწილდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებში. თუ მუნიციპალიტეტი 

გეოგრაფიულად მრავალფეროვანია, ჯგუფები იყოფა სამ სამიზნე არეალად, რომელზედაც ისინი 

იმუშავებენ: მუნიციპალიტეტი, ქალაქი/დაბა და სოფელი.   

ტრენერი არიგებს SDG მე-11 მიზნის ამოცანების სიას (სია #1) და დანარჩენი მიზნების სიას (სია 

#2) თითოეული ჯგუფისთვის. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ეცნობიან სიას და აკეთებენ 

პირად არჩევანს, თუ რომელი ამოცანა არის მათი მუნიციპალიტეტისთვის აქტუალური და 

აფასებენ მას 1, 2, ან 3 ქულით, სადაც 3 ნიშნავს რომ საკითხი უკიდურესად მნიშვნელოვანია. 

შემდეგ ირჩევენ სამ ყველაზე მნიშვნელოვანს მათთვის. სავარჯიშოს ამ ნაწილს ეთმობა 5 წთ.  

შემდეგ, მონაწილეები ჯგუფურად აჯერებენ მიზნებს და ამოცანებს. მონაწილეებმა უნდა 

იმსჯელონ კონრეტულ მაგალითებზე მათი შერჩეული არეალისთვის, თუ რატომ არის 

შერჩეული მიზნები და ამოცანები მნიშვნელოვანი და, რაც მთავარია, აღნიშნონ რა კავშირებია 

მათ შორის. ამ ნაწილს ეთმობა 10 წთ. 

ჯგუფები ირჩევენ ერთ სპიკერს, რომელიც წარადგენს ჯგუფის დასკვნას. პრეზენტაციებს ჯამში 

ეთმობა 20 წთ (მაქს. 5 წთ ჯგუფზე) 

ბოლოს, შედეგები განიხილება მთელს ჯგუფთან ერთად, ჯამში 10 წთ. 

ტრენერი აჯამებს ძირითად მიზნებს და სხვამს შეკითხვას: ასახულია თუ არა ჯგუფების მიერ 

გამოვლენილი მიზნები და ამოცანები მუნიციპალიტეტის განვითარების 

ხედვაში/სტრატეგიაში/სივრცითი მოწყობის გეგმაში ან სხვა სახის პოლიტიკურ დოკუმენტში?  
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თუ კი, რომელი მიზანი შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული? 

როგორ შეიძლება მიზნების ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის სტრატეგიაში? რა დაბრკოლებები 

შეიძლება იყოს? 

რამდენად გაქვთ შეხება გამოვლენილ მიზნებთან ყოველდღიურ საქმიანობაში? დაასახელეთ 

კონკრეტული მაგალითები. 

განხილვა: სავარჯიშოს დროს ტრენერის მთავარი ამოცანა არის დაეხმაროს მონაწილეებს 

დაინახონ კავშირები გამოვლენილ მიზნებს შორის და ასევე კავშირები იმ მიზნებთან, რომლებიც 

მათ არ დაასახელეს. ასევე, იყოს კონრეტული და ადგილზე, ტერიტორიაზე მიმართული. 

მიზნებს შორის კავშირების ახსნისას სთხოვოს მონაწილეებს დაასახელონ კონკრეტული 

ადგილები მათ მუნიციპალიტეტში. ხაზი უნდა გაესვას იმასაც, რომ ინტეგრაციის პროცესი 

იწყება მიზნების და ამოცანების შეჯერებიდან. 

რეკომენდაცია:   რეკომენდებულია ტრენერი გაეცნოს მუნიციპალიტეტში არსებულ 

სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომ შეეძლოს კონკრეტული კავშირების ხაზგასმა.  

 

 

III თავი. სივრცითი მოწყობის სისტემები საქართველოში 

3.2: კერძო და საჯარო ინტერესები და 3.3. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

3. ჯგუფური სავარჯიშო: მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ტერიტორიზაცია 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გამოიმუშაონ სივრცით განვითარებაში 

დაინტერესებულ მხარეთა და მათი კერძო თუ საჯარო ინტერესების გამოვლენის უნარი. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 50 წთ 

საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის დაფა, ფლიფჩარტის ფურცლები, სამი სხვადასხვა ფერის 

მარკერები.  

მიმდინარეობა: მონაწილეები ნაწილდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებად (შესაძლებელია #2 სავარჯიშო 

ჯგუფების აღდგენა). თითოეული ჯგუფი ირჩევს #2 სავარჯიშოს დროს გამოვლენილ 

მნიშვნელოვან მიზანს ან ამოცანას, რომელიც დასახულია კონკრეტული არეალისთვის.  

სავარჯიშოს პირველ ნაწილში ჯგუფები ადგენენ დაინტერესებულ მხარეთა სიას. მხარეები უნდა 

იყოს რაც შეიძლება კონკრეტული და განპირობებული ადგილით. ფლიპჩარტის ფურცლის ერთ 

ნაწილში უნდა ჩამოიწეროს მხარეთა სია, მეორე მხარეს კი მათი ინტერესები. ჯგუფებმა უნდა 

იმსჯელონ და რაც შეიძლება ზუსტად აღწერონ ინტრესები. ბოლოს, სხვა ფერის მარკერით 

მიუთითონ საჯაროა ინტერესი თუ კერძო. მხარეებს, შესაძლოა, ქონდეთ როგორც საჯარო, ასევე 

კერძო ინტერესები. დრო - 15 წთ 

მეორე ნაწილში, ჯგუფებმა უნდა იმსჯელონ, რა იქნება, თუ გეგმაში გადაწონის კერძო ინტერესი? 

საჯარო ინტერესი? დრო - 10 წთ 
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თითოეული ჯგუფი წარადგენს თავის სიას და ყურადღებას ამახვილებს ორ საკითხე: 1. რა არის 

საჯარო ინტერესები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ვის შეუძლია მათი დაცვა და 2. რომელია 

კერძო ინტერესი და რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს ამ ინტერესმა პროექტზე, განსაკუთრებით, 

თუ მან გადაწონა საჯარო ინტერესი? დრო 15 წთ 

ტრენერი აჯამებს შედეგებს, დისკუსია და კითხვა-პასუხი. დრო 10 წთ 

განხილვა: სავარჯიშო მიმართულია, რომ გამოვლინდეს ის კერძო ინტერესები, რომლებიც, 

ხშირად, ეკონომიკური განვითარების მოტივით, წახალისებულია საჯარო ინტერესების ხარჯზე. 

ტრენერმა მსჯელობა უნდა წაიყვანოს საჯარო ინტერესების დაცვის ღირებულებაზე და რომ 

ისინი გრძელვადიანად უფრო მომგებიანია, ვიდრე მოკლევადიანი ინვესტიცია. ასევე 

ყურადღება უნდა მიექცეს ყველაზე დაჩაგრული ჯგუფების ინტერესებს - იქნება ეს კერძო თუ 

საჯარო - და რა გავლენას იქონიებს მათი არ დაცვა იმ კონკრეტული არეალის განვითარებაზე.  

შეჯამების დროს ტრენერმა კავშირები უნდა გაავლოს სივრცითი მოწყობის პრინციპებზე და 

აღნიშნოს, რა შემთხვევებში იქნებოდა მათი დაცვა აუცილებელი და როგორ შეცვლიდა ის 

შედეგს. 

რეკომენდაცია: 

 

V თავი.  დასახლების სივრცითი განვითარების ფორმები და მათი სოციო-

ეკონომიკური მახასიათებლები 

5.1. დასახლების სივრცითი სტრუქტურის გავლენა განვითარებაზე 

4. ჯგუფური სავარჯიშო: ქალაქის სტრუქტურის დიაგნოსტიკა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა აითვისონ დასახლების ზრდის 

სივრცითი სტრატეგიების შერჩევის ტექნიკა.  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 45 წთ 

საჭირო მასალები:ფლიპჩარტის დაფა, ფლიფჩარტის ფურცლები, სამი სხვადასხვა ფერის 

მარკერები, დასახლების (სასურველია, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის) რუკა 

A2 ფორმატზე ძირითადი გეოგრაფიული ელემენტების აღნიშვნით. 

მიმდინარეობა: სანამ ჯგუფები დაიწყებენ დავალების შესრულებას, მთლიანი ჯგუფი 

განიხილავს რუკას ეკრანზე, რათა ყველას შეეძლოს მისი წაკითხვა და ძირითადი ელემენტების 

იდენტიფიცირება. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია დამატებითი აღნიშვნების დატანა, 

რუკის უკეთესი წაკითხვადობისათვის. (5წთ) 

მონაწილეები ნაწილდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებად. თითოეულ ჯგუფს აქვს დასახლების 

რუკა/გეგმა.  მონაწილეებმა ჯგუფურად უნდა იმსჯელონ, ჩამოთვლილი ზრდის 

ტენდენციებიდან, რომელია რელევანტური მათი დასახლებისათვის. თითოეული შემთხვევა 

მონიშნონ რუკაზე. (დრო -10 წთ).  
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შემდეგ, ჯგუფებმა უნდა იმსჯელონ, რა მოხდება, თუ არაფრი შეიცვლება - როგორ განვითარდება 

ქალაქი ამ შემთხვევაში? რა ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება 

თვითმმართველობა? აღნიშნეთ განვითარების ვექტორები (ისრებით, განვითარების 

მიმართულებით) რუკაზე. (დრო - 10 წთ). 

დასრულების შემდეგ, თითოეული ჯგუფი წარადგენს თავის რუკას. ყოველი მომდევნო ჯგუფი 

ამატებს მხოლოდ იმ საკითხს, რომელიც არ იყო აქამდე დასახელებული, ან აფიქსირებს 

განსხვავებულ მოსაზრებას.  

ბოლოს ტრენერი აჯამებს გამოვლენილ სივრცით სტრუქტურებს. ადგენს ერთ საერთო რუკას. 

განხილვა: სავარჯიშოს განხილვისას განსხილველია შემდეგი საკითხები:  

- რამდენად შესაძლებელია გამოვლენილი განვითარების ტენდენციების შეჩერება? ყურადღება 

უნდა მიექცეს საკითხის პოლიტიკურ ასპექტს. ხშირად, მიუხედავად იმისა, რომ განვითარება 

არამდგრადია, მისი აღსრულება პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო შეუძლებელია. 

ტრენერს შეუძლია დააკავშიროს ეს საკითხი დაინტერესული მხარეების ჩართულობასთან, 

რათა ჯგუფმა განიხილოს თუ ვინ შეიძლება იყოს დაინტერესებული მავნე პრაქტიკის 

შეჩერებასა და რა არის ამ მხრივ გასაკეთებელი.  

- რა ეკონომიკური სარგებელი ექნება მუნიციპალიტეტს, თუ ის არამდგრად განვითარებას 

შეაჩერებს? ტრენერის მიზანია რაც შეიძლება მკვეთრად დაანახოს კავშირი რესურსის 

ფლანგვასა და უმართავ სივრცითი მოწყობას შორის.  

რეკომენდაცია: სასურველია იმ მუნიციპალიტეტის რუკა იყოს გამოყენებული, სადაც ტარდება 

ტრენინგი, მონაწილეების უკეთესი ჩართულობის უზრუნველსაყოდად. რუკის მომზადებისას 

სასურველია open steet map-ის გამოყენება, რუკის მარტივად წაკითხვის უზრუნველსაყოფად.  

VI თავი.  კომპაქტური განვითარება 

6.1. სიმჭდროვე, 6.2. შერეული ზონირება და 6.3. შეკავშირებულობა 

6. ჯგუფური სავარჯიშო: კომპაქტური ქალაქის ამოცანების დასახვა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გაითავისონ კომპაქტური ქალაქის 

მნიშვნელობა და გააანალიზონ ამ სტრატეგიის გამოყენებადობა მათი დასახლების ეკონომიკური 

განვითარების ხელშესაწყობად. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 45 წთ 

საჭირო მასალები:ფლიპჩარტის დაფა, ფლიფჩარტის ფურცლები, მარკერები 

მიმდინარეობა:მონაწილეები ნაწილდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებად, უკეთესია წინა ჯგუფების 

აღდგენა. თითოეულმა ჯგუფმა უნდა იმსჯელოს როგორ შეიძლება კომპაქტური ქალაქის 

კონცეფციის გამოყენება იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რომლებიც მათ წინა სავარჯიშოს დროს 

გამოავლინეს და უპასუხონ შემდეგ შეკითხვებს: 
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1. რამდენად კომპაქტურია დასახლების სტრუქტურა ამჟამად? რატომ? შეფასებაში გამოიყენეთ 

სამივე კრიტერიუმი - სიმჭიდროვე, ფუნქციათა მრავალფეროვნება, შეკავშირებულობა. 

2. თქვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გამოავლინეთ რა იქნებოდა სასურველი სიმჭდროვე 

(სართულიანობა) სხვადასხვა უბნისთვის?  

3. ჩამოაყალიბეთ, რა ტიპის უბნებზე არის უმეტესი მოთხოვნა (სად იყიდება ბინები, რა ტიპის 

მშენებლობებია უფრო აქტიური - კერძო თუ კორპუსები)?  

4. იმსჯელეთ, რამდენად აქვს ქალაქს რესურსი ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილოს ახალი მიწების 

ათვისების გარეშე?  

5. გაიხსენეთ მდგრადი განვითარების ის მიზნები, რომლებიც წინა დღეს გამოვლინდა. 

იმსჯელეთ, რომელ მიზნებს პასუხობს თქვენს მიერ შეთავაზებული კომპაქტური ქალაქის 

მიდგომები. 

თითოეულ კითხვას ეთმობა 5 წთ. მსჯელობის დასრულებისას, ჯგუფებმა უნდა გააკრან მათი 

პასუხები და გაეცნონ სხვა ჯგუფების ვერსიებს. ტრენერი ასევე ეცნობა ნამუშევრებს, აჯამებს მათ 

და ყურადღებას ამახვილებს იმ საკითხებზე, რომლებიც, შესაძლოა, მონაწილეებმა 

სრულყოფილად ვერ აითვისეს და დამატებითად განმარტავს კონკრეტულ შემთხვევას.  

 

განხილვა: სავარჯიშოს შედეგების განხილვისას უმნიშვნელოვანესია იმ კავშირების გამოვლენა 

და ხაზგასმა, რომლებიც ყალიბდება სიმჭიდროვის, შეკავშირებულობისა და შერეული 

ზონირების ერთდროულად გამოყენებისას. იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე ერთი 

კომპონენტი გამორჩენილია, ტრენერმა უნდა ახსნას მსგავსი სცენარის უარყოფითი მხარეებიც.  

შედეგების აღწერისას ასვე ყურადღება უნდა გამახვილდეს სოციალური მოზაიკაზე, 

სეგრეგაციის შემცირებასა და თანაცხოვრების სხვადასხვა ფორმებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ 

ქალაქში ინკლუზიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას ყველასათვის. 

რეკომენდაცია:  

 

IX თავი. სივრცითი მოწყობის გეგმის მიმართ მოთხოვნების შემუშავება 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის საფუძველზე 

7. ჯგუფური სავარჯიშო: კომპაქტური ქალაქის ამოცანების დასახვა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა, ტრენინგის განმავლობაში მიღებული 

ცოდნის საფუძველზე, შეიმუშაონ მოთხოვნები სივრცითი მოწყობის გეგმის შემუშავებისათვის, 

რაც მათ დაეხმარებათ მომავალში სივრცითი მოწყობის პროცესში აქტიურად ჩაერთონ. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 150 წთ 
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საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის დაფა, ფლიფჩარტის ფურცლები, მარკერები, ადგილობრივი 

განვითარების გეგმა ამობეჭდილი სახით. 

მიმდინარეობა:სავარჯიშო შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან: 

1. მონაწილეები ინდივიდუალურად ეცნობიან ადგილობრივი განვითარების გეგმას, 

სასურველია გეგმის დეტალური გაცნობა ტრენერმა მონაწილეებს წინა საღამოს თხოვოს. (10 წთ) 

2. მონაწილეები ნაწილდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებად და მსჯელობენ აეგ-ის გეგმის რომელი 

მიზნები მოიცავენ სივრცით ასპექტს. ადგენენ შესაბამის სიას. (10 წთ) 

3. შედეგების ჯგუფური განხილვა ტრენერთან ერთად. ყოველი მომდევნო ჯგუფი ასახელებს 

მხოლოდ იმ ასპექტებს, რომლებიც წინა ჯგუფმა არ დაასახელა (10 წთ) 

4. ქალაქის სტრუქტურის საერთო რუკის (რომელიც მე-4 სავარჯიშოს დროს შემუშავდა) და 

მდგრადი განვითარების გამოვლენილი მიზნების გათვალისწინებით, ჯგუფები აყალიბებენ 

მიზნებისა და ამოცანების საერთო სიას. ამოცანები უნდა იყოს რაც შეიძლება კონკრეტული და 

ითვალისწინებდეს ადგილობრივ გარემოებებს (30 წთ). 

5. შეარჩიეთ თქვენს მიერ დასახული მიზნების და ამოცანების გადასაჭრელად ოპტიმალური 

სივრცითი მოწყობის გეგმის ტიპი. იმსჯელეთ, რატომ აირჩიეთ გეგმის ესა თუ ის ტიპი.  

6. შედეგების შეჯამება და განხილვა ტრენერთან ერთად.  

 

განხილვა: სავარჯიშოს შედეგების განხილვისას ტრენერმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს 

მიზნებისა და ამოცანების ინტეგრირების ხარისხზე და რამდენად ავსებენ ისინი ერთმანეთს. 

ასევე, რამდენად რეალისტურია კონკრეტული ამოცანები ადგილობრივი კონტექსტიდან 

გამომდინარე. ბოლოს, ტრენერმა უნდა იმსჯელოს თუ რა ტიპის სივრცითი განვითარების გეგმა 

ან მათი კომპინაციები ყველაზე უკეთ შეძლებს მონაწილეების მიერ გამოვლენილ ამოცანების 

გადაჭრას. 

რეკომენდაცია:  



სია #1.  

მდგრადი განვითარების მიზანი 11: 
ქალაქებისა და დასახლებების 
ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი 
განვითარება 

ქალაქების მიერ გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება, მათ შორის 
ჰაერის დაბინძურების შემცირება და ნარჩენების მართვა. 

უსაფრთხო, ინკლუზიურ საჯარო სივრცეებსა და გამწვანებასთან 
წვდომის უზრუნველყოფა განსაკუთრებით ქალებსა და ბავშვებისათვის, 
ხანდაზმულთა და შშმ პირებისათვის. 

ძლიერი ეროვნული და რეგიონული განვითარების დაგეგმარების 
მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს საქალაქო და სასოფლო დასახლებების და 
მათ შორის ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი კავშირების 
მხარდაჭერას. 


დასახლებებში ინკლუზიურობის, რესურსების ეფექტიანობისა და 
ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირების პოლიტიკების 
გატარება, მათ შორის კლიმატის ცვლილების ეფექტის შემცირებისა და 
ადაპტაციის ინტეგრირებული გეგმების განხორციელება.


ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების* ფინანსური და ტექნიკური 
მხარდაჭერა მდგრადი და მედეგი დასახლებების  გაუმჯობესებაში 
ადგილობრივად ხელმისაწვდომი მასალების მეშვეობით.


სათანადო, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ საცხოვრისსა და საბაზისო 
კომუნალურ სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა, თვითნაშენი და 
სახუფათო საცხოვრისის განახლება.



ხელმისაწვდომი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების დანერგვა, 
მათ შორის საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება, განსაკუთრებით საჯარო 
სატრანსპორტო ქსელის გაფართოებით, რომელიც მორგებული იქნება 
ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და 
შშმ პირების საჭიროებებს. 


ინკლუზიური და მდგრადი ურბანიზაციის ხელშეწყობა 
თანამონაწილეობითი, ინტეგრირებული დაგეგმარების გემგების მეშვეობით.


მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი გარემოს დაცვა.




ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შემცირება, რაც გულისხმობს იმ 
ადამიანთა რაოდენობის შემცირებას, რომლებიც დაიღუპნენ ან 
დაზარალდნენ ბუნებრივი კატასტროფის დროს, განსაკუთრებით ღარიბ, 
მოწყვლად მოსახლეობაში და, ასევე, იმ ეკონომიკური დანაკარგების 
შემცირებას, რომელიც სტიქიასთანაა დაკავშირებული. 




სია #2 

მდგრადი განვითარების მიზნები (ქალაქებზე ადაპტირებული) 
 

ადგილობრივი ეკონომკური განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც 
მიმართულია დასაქმების ადგილების შექმნასა და შემოსავლების გაზრდაზე 

(მიზნები 1+8)


ჰაერის დაბინძურების შემცირება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა 
და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება (მიზანი 3)




სივრცითი დაგეგმარების მეშვეობით ქალებისათვის უსაფრთხო გარემოს 
შექმნა (მიზანი 5)




სუფთა წყალისა და წყალარინების მიწოდების უზრუნველყოფა, 
განსაკუთრებით არასათანადო საცხოვრისის არეალებში (მიზანი 6)




მცირე მეწარმეობისა და სტარტაპების ხელშეწყობა ადგილობრივი 
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების მეშვეობით (მიზანი 9)




უთანასწორობის აღმოფხვრა დასახლებებს შორის (მიზანი 10)





“მოკლე მანძილების” მიწოდების ჯაჭვების ხელშეწყობა, რათა შემცირდეს 
ტრანსპორტირების მანძილი და, შესაბამისად, ნახშირორჯანგის ემისიები

(მიზანი 12)


ზღვის, ტბებისა და მდინარეების დაცვა მათ აუზებში პირდაპირ ჩამდინარე 
ნარჩენების აღმოფხვრით (მიზანი 14)


ბიომრავალფეროვნების დაცვა საკონსერვაციო არეალების სივრცითი 
მოწყობის გეგმებში ინტეგრირების გზით. (მიზანი 15)





