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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის მოქალაქეთა 

ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა 

ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრა-

ტიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლი ტიკის 

კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და მიზნად ისახავს ამომრჩევლების 

იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი 

პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს 

მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, 

კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: თეა თედლიაშვილი, მედეა პავლიაშვილი, იოსებ ქუმელა შვილი, 

თეონა დოთიაშვილი, ფიქრია გაგიშვილი, კახაბერ ქარელიძე, ანა სვიანაძე, გიორგი 

თათანაშვილი, მერი არხოშაშვილი, ლია მელთაური, ლალი მურაჩაშვილი, ლევან 

მახათაძე, სოფიო ბარბაქაძე, ირინე გოგიტაური, ანა მამულაშვილი

მენტორები: გვანცა დოლუაშვილი, პროექტის 2020 წლის მონაწილე 

ნაილი მელანაშვილი, პროექტის 2021 წლის მონაწილე

ასევე, მადლობას ვუხდით კვლევის კომპონენტში გაწეული დახმარებისთვის მკვლევარს, 

პროექტ DRIVE Democracy-ის პირველი წლის მონაწილეს, სოსო მეზვრიშვილს.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების 
წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით 
იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ 
შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური 
პოზიცია ან თვალსაზრისი.
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ვითარების ანალიზი
საგზაო უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომლის უზრუნველყოფა 
საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის, მათ შორის, გორისთვისაც 
დიდი გამოწვევა და პრობლემაა.

ვითარების გასაუმჯობესებლად მუნიციპალიტეტს საგზაო მოძრაობის სტრა-
ტეგიული ხედვა სჭირდება, რომელიც განსაზღვრავს მოქალაქეთა უსაფრთხო 
გადაადგილების თანმიმდევრულ პოლიტიკას.

ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტს მსგავსი სტრატეგიული ხედვა არა აქვს. არ 
არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომლის განხორციელებაც მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე ადამიანების უსაფრთხო გადაადგილებას და საჭირო რესურ-
სებზე თანაბარ წვდომას უზრუნველყოფდა.

მუნიციპალიტეტს არა აქვს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო 
მოძრაობის ორგანიზების სტრატეგიაც, რომელიც შესაბამისობაში იქნე-
ბოდა ბავშვების, შშმ პირებისა და ხანდაზმულების საჭიროებებთან. ეს 
მნი შვნელოვნად გააუმჯობესებდა საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციასა და 
სოციალიზაციას.

გამოწვევად რჩება საგზაო ნიშნებთან დაკავშირებული საკითხები, რაც 
თავის თავად ართულებს გზებზე უსაფრთხოდ და მშვიდად გადაადგილებას.

პრობლემების აქტუალობას ადასტურებს დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში 
ჩატარებული კვლევები, მოქალაქეთა გამოკითხვები, დარგის სპეციალისტებთან 
გავლილი კონსულტაციები, ადგილობრივი თვითმმართველობიდან და შინა -
გან საქმეთა სამინისტროდან (შსს) გამოთხოვილი და მიღებული სხვადასხვა 
ოფიციალური დოკუმენტი თუ ინფორმაცია.

საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები კარგად ჩანს 
შსს-ის მიერ მოწოდებულ სტატისტიკაში, რომლის მიხედვითაც გორის 
მუნიციპალი ტეტში, 2021 წლის იანვრიდან 2022 წლის ივნისის ჩათვლით, 
ავტოსაგზაო შემთხვე ვების შედეგად, დაიღუპა 6 ადამიანი, ხოლო 107-მა პირმა 
მიიღო ჯანმრთე ლობის დაზიანება. აქედან - 48 პირი საგზაო მონიშვნების 
დაუმორჩილებლობისა და სხვა სახის საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევის 
გამო დაშავდა.
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პრობლემის აღწერა
დოკუმენტის სამიზნე აუდიტორიაში ონლაინპლატფორმის საშუალებით 
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ გორში საგზაო უსაფრთ-
ხოების პრობლემა უშუალოდ უკავშირდება მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქ-
ტურას, რაც მოიცავს:

• ზებრა გადასასვლელებს

• შუქნიშნებს

• ტროტუარებს

• სანიაღვრე არხებს

• პანდუსებს

• მიწისქვეშა გადასასვლელებს

• გაჩერებებს

ზებრა გადასასვლელები

ქალაქის დათვალიერებითა და მოქალაქეთა გამოკითხვით დგინდება, რომ:

• ზებრა გადასასვლელები არ არის მონიშნული უსაფრთხო ადგილას;

• უმეტეს შემთხვევაში ისინი წაშლილია;

• მათი რაოდენობა არასაკმარისია;

• გადასასვლელის ბოლოს სამიზნე ჯგუფებს ბარიერები ხვდება;

• ზოგიერთი ზებრა გადასასვლელი განთავსებულია გაჩერების შემდეგ, 
რაც ხელს უშლის მძღოლის ხილვადობას და ქმნის ავარიის რისკს.
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ქალაქის ქუჩებში ხშირად გვხვდება სახიფათო ადგილებზე დახაზული 
ზებრა გადასასვლელები. მაგალითად, ფოტოზე ნაჩვენებია გორში, 
ქუთაისის ქუჩაზე, სტალინის ბაღის მიმდებარედ არსებული ზებრა 
გადასასვლელი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ფეხით მოსიარულეთა 
გადაადგილებას (დიდია შეჯახების ალბათობა).

შუქნიშნები

გამოკითხვაში მონაწილე მოქალაქეთა 50%-ის აზრით, ქალაქში შუქნიშნები 
მოუწესრიგებელია. კერძოდ:

• ზოგიერთ დიდ გზაჯვარედინზე არ არის შუქნიშანი;

• მათი მუშაობის დროის ინტერვალი არასაკმარისია;

• ქვეითთათვის არ არსებობს დამატებითი შუქნიშნები.
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ტროტუარები

ტროტუარებთან დაკავშირებით ორი სახის პრობლემა გამოიკვეთა:

• მოუწესრიგებელი პარკირების სისტემის გამო მძღოლების ნაწილი 
ავტომობილს ტროტუარზე აჩერებს, ამიტომ მოქალაქეებს მანქანის 
სავალ ნაწილზე უწევთ გადაადგილება;

• ტროტუარები არ არის ადაპტირებული, რის გამოც ეტლით მოსარ  გე-
ბლენი იძულებულნი არიან, მანქანის სავალი ნაწილით ისარგებლონ.

რა სახის პრობლემებს აწყდებით შუქნიშნებთან 
დაკავშირებით ქალაქში?
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სანიაღვრე არხები

მოქალაქეთა პასუხების მიხედვით, გორში:

• არსებობს ღია სანიაღვრე არხები, რომელთაც გადასასვლელები 
არა აქვს;

• დახურული სანიაღვრე არხები არ არის ადაპტირებული;

• ზოგიერთ ქუჩაზე საერთოდ არ არის სანიაღვრე არხი და წვიმის 
დროს წყალი გზებზე გუბდება.

რა სახის პრობლემები გაწუხებთ სანიაღვრე არხებთან 
დაკავშირებით?



გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1111  2022

პანდუსები

გორში პრობლემას ქმნის როგორც არასტანდარტულად მოწყობილი პანდუსები, 
ისე მათი სიმცირეც. კერძოდ:

• ქალაქში პანდუსების ნაწილი ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევითაა 
მოწყობილი, რის გამოც ეტლით მოსარგებლე დამოუკიდებლად ვერ 
შეძლებს გადაადგილებას;

• დაწესებულებების ნაწილთან პანდუსები არ არის მოწყობილი;

• ზოგიერთ ადგილას პანდუსი ტროტუარის მხოლოდ ერთ მხარესაა.

მოცემულ ფოტოზე ნათლად ჩანს პანდუსების არარსებობა. ამ დეტალს 
თან ერთვის შემდეგი დაბრკოლება: ზებრა გადასასვლელის ბოლოს 
ხეს ვეჯახებით.



გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1212  2022

მიწისქვეშა გადასასვლელები

მიწისქვეშა გადასასვლელები პრობლემაა გამოკითხვაში მონაწილე შშმ 
პირების 85%, ბავშვების 73% და ხანდაზმულების 85%-ისთვის. ხელისშემშლელ 
გარემოებებად დასახელდა:

• პანდუსების არარსებობა;

• გადასასვლელებში არსებული ანტისანიტარია;

• ცუდი განათება.

რა სახის პრობლემები გაწუხებთ მიწისქვეშა 
გადასასვლელებით სარგებლობისას?

გორში მოსაცდელების სიმცირესთან ერთად, უკვე არსებული გაჩერებების 
ხარვეზებიც გამოიკვეთა. მოქალაქეთა თქმით:

• არის ადგილები, სადაც მხოლოდ ავტობუსის გაჩერების ნიშანია 
დამონტაჟებული, არ არსებობს მოსაცდელი და შესაბამისად, ამ 
ადგილს მძღოლები პარკირებისთვის იყენებენ;

• სკოლებთან, ბაგა-ბაღებთან, საავადმყოფოებთან არ არის საჭირო 
რაოდენობის გაჩერება;

მოსაცდელები ისეა მოწყობილი, რომ ადაპტირებული ავტობუსის გაჩერებისას 
ხშირად პანდუსის გადმოწევა შეუძლებელია, რადგან გაჩერებასა და ავტობუსს 
შორის არასაკმარისი სივრცეა.

გორის  
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გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1313  2022

რაოდენობრივი კვლევა და მოქალაქეთა გამოკითხვა
როგორც აღვნიშნეთ, ზემოთ აღწერილი პრობლემების იდენტიფიკაციისათვის 
ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა და მოქალაქეთა უშუალო გამოკითხვა. 
კერძოდ:

რაოდენობრივი კვლევა გორის მუნიციპალიტეტში ონლაინ, თვითადმინი სტრი-
რებადი კითხვარის საშუალებით ჩატარდა, რომელმაც 176 რესპონდენტი მოიცვა. 
აუდიტორია მკვეთრად განსაზღვრული არ ყოფილა და მასში განსხვავებული 
ჯგუფისა და ასაკობრივი კატეგორიის რესპონდენტები მონაწილეობდნენ.

კვლევის დახმარებით სტატისტიკურად გაიზომა და პროცენტულად აღიწერა 
გორის მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და საჭიროებები - როგორც შშმ პირებთან მიმართებაში, ასევე, 
სხვადასხვა კატეგორიის წარმომადგენლებთან.

კვლევის ცდომილება შეადგენს ±5%. გამოკითხულ რესპონდენტთა 76%-ს 
მდედრობითი სქესისაა, 24% - მამრობითის.

რესპონდენტთა 28% მცირეწლოვანი ბავშვის მშობელია; 12% - ეტლით 
მოსარგებლე (შშმ პირი); 60% არც ერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნება (ქვეითად 
გადაადგილდება).

რაოდენობრივი კვლევის დამუშავების შემდეგ, სადაც დახურულთან ერთად 
რესპონდენტებმა ღია შეკითხვებსაც უპასუხეს, უსაფრთხო საგზაო გარემოს 
შექმნისთვის ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი საჭიროებების გარდა, 
გამოიკვეთა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა:

• ზებრა გადასასვლელებზე მძღოლების მიერ გზის არდათმობა;

• ტროტუარების მანქანის პარკინგისათვის გამოყენება;

• მოქალაქეთათვის მოუხერხებელი ავტობუსების განრიგი; სკოლებთან 
და საბავშვო/ბაგა-ბაღებთან ახლოს გაჩერებების საჭიროება და სხვა.

დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა კვლევისათვის საჭირო ინფორმაცია 
მიიღეს ასევე მოქალაქეთა უშუალოდ - პირისპირ გამოკითხვის გზით.

გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1313  2022



გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1414  2022

გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1515  2022

მოქალაქეთა საჭიროებები
დოკუმენტის ავტორთა მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა 
ის საჭიროებები, რომლებიც სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებს აქვთ.

კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლების, შშმ პირების და ხან დაზმუ-
ლების აზრით, არსებული ვითარების გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია:

 საგზაო მონიშვნების მოწესრიგება;

 მიწისქვეშა გადასასვლელების ადაპტირება და მოწესრიგება;

 სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, გასუფთავება და საჭიროებისა-
მებრ, ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე მათი მოწყობა;

 ქუჩების ადაპტირება არსებული სტანდარტების შესაბამისი პან-
დუსების მოწყობით;

 გაჩერებების დამატება და უკვე არსებულის ეტლით მოსარგებლეთა 
საჭიროებებზე მორგება;

 ავტობუსების განრიგისა და მარშრუტის საზოგადოებრივ ინტერესებზე 
მორგება.

ხედვის დოკუმენტის მიზანი

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მნი შვ-
ნელობის გზებზე ქვეითთა უსაფრთხო გადაადგილებას. კერძოდ:

• გაზარდოს უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ბავშვების, 
ხანდაზმულებისა და შშმ პირების ხელმისაწვდომობა;

• მინიმუმამდე შეამციროს საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების 
რისკი;

გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1414  2022
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გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1414  2022

გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1515  2022

რეკომენდაციები გორის 
მუნიციპალიტეტს
1. გორში საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შეიმუშაონ სტრატე-

გიული ხედვა, რისთვისაც უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი მერიის, არასა-
მთავრობო სექტორის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისა და დარგის 
სპე ციალისტთა შემადგენლობით, რომელიც შეიმუშავებს სტრატეგიული 
ხედვის დოკუმენტს საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

2. ბიუჯეტის დაგეგმვისას გაითვალისწინონ უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუ-
ქტურასთან დაკავშირებული პროექტები და შესაბამის დოკუმენტებში 
ასახონ.

3. შშმ პირების, ბავშვებისა და ხანდაზმულთა საჭიროებები მუნიციპალი-
ტეტის ბიუჯეტში აისახოს; გზების რეაბილიტაცია/ მშენებლობისას 
გზების მოვ ლა-შენახვის ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდეს 
პროექტები შშმ პირების, ბავშვებისა და ხანდაზმულების საგზაო 
უსაფრთხოების მიმართულებით.

4. ბიუჯეტში არსებულ პროექტზე სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება 
მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის 
მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნი-
კური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 
N41 (06.01.2014წ.) დადგენილების შესაბამისად და საქართველოს 
მთავრობის N732 (04.12.2020) დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის 
– „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ გათვალისწინებით.

5. არსებული პანდუსების რეაბილიტაცია შეუსაბამონ „შეზღუდული შესა-
ძლებ ლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქი ტექ-
ტუ  რული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის“ 
მოთხოვნებს, რათა შშმ პირებს ჰქონდეთ თავისუფალი წვდომა საზო-
გადოებრივი მნიშვნელობის ყველა სახის დაწესებულებასთან.

6. უზრუნველყოფილ იქნას საგზაო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე 
მუდმივი კონტროლი.

გორის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1515  2022



შედეგები და მათი შეფასების 
კრიტერიუმები

დოკუმენტის ავტორების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების განხორ-

ციელების შემდეგ:

1. გორში შეიქმნება მოწესრიგებული საგზაო გარემო, რომელიც უსაფრთხო 

იქნება შშმ პირების, ხანდაზმულებისა და ბავშვებისთვის;

2. ადაპტირებული საგზაო გარემო ხელს შეუწყობს შშმ პირების საზოგა-

დოებაში ინტეგრაციას;

3. მოწესრიგებული და ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა თანა ბრად 

მიმზიდველი იქნება ყველა სოციალური ჯგუფის, მათ შორის, ეტლით 

მოსარგებლეთათვის;

4. მოწესრიგებული საგზაო მოძრაობა და ინფრასტრუქტურა მიმზიდველს 

გახდის ქალაქის იერსახეს.

შედეგების შეფასება უნდა მოხდეს შემდეგი 
ინდიკატორებით:

1. მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით შემუშავებული 

სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი გასაჯაროვდეს. მასზე მომუშავე ჯგუფის 

შემადგენლობა ცნობილი გახდეს საზოგადოებისათვის.

2. პერიოდულად გამოიკითხოს სამიზნე ჯგუფები, რითაც გამოჩნდება, 

უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემდეგ რამდენად 

გაუმჯობესდა ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებელი.

3. საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით 

განხორციელებული სამუშაოები შემოწმდეს და კანონით დადგენილ 

სტანდარტთან მათი შესაბამისობის დამადასტურებელი მონაცემები 

გასაჯაროვდეს.

4. შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის მერს 

და საზოგადოებას წარუდგენს ანგარიშს ადაპტირებული გზების, ტრო-

ტუარების, მოსაცდელების, შენობებისა და ა.შ. შესახებ.
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 
გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 
ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 
რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 
და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 
დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 
აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 
დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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