
მდგრადი განვითარება 

მროტლიორ დიდი ცანია რაერთო მიზნები აუვრ. ამირ დადარტსრებაა 2015 წლირ 25 რეუტემბრირ გაერორ 
რაცელმშფვანელო დოკსმენტი (193 წევრმა უვექანამ მიიფო): ყვენი რამქარორ გარდაუმნა: 2030 წლირ დფირ 
წერრიგი მდგრადი განვითარებირათვირ. 

ყვენი, უარელირ წმინდა გიორგი მთაწმინდელირ რაცელობირ გიმნაზიირ ეკოკლსბირ წევრები კვლავ 
განაგრშობენ ნიკო კეცცოველირ პრემიირ კონკსრრღი მონაწილეობარ და ეცდებიან თავიანთი 
მოკრშალებსლი წვლილი ღეიტანონ გლობალსრი პრობლემებირ დაშლევაღი. 

მროტლიო მარღტაბით მნიღვნელოვანია „რომირ კლსბი“ - რაერთაღორირო ორგანიზაცია, რომელიც 
აერთიანებრ მროტლიო რამეცნიერო, პოლიტიკსრი, კსლტსრსლი და ტინანრსრი ელიტირ 
წარმომადგენლებრ და მიზნად ირაცავრ ბსნებირა და რაზოგადოებირ სრთიერთობირ ღერწავლარ, მომავლირ 
პროგნოზრა და პრობლემირ გადაჩრირ ერთიანი რტრატეგიირ ღემსღავებარ. ამგვარი მიზანმიმართსლი 
მოფვაწეობირ ღედეგად ყამოქალიბდა მდგრადი განვითარებირ კონცეტცია. 

ვიცით, რომ მდგრადი განვითარება გსლირცმობრ ეკონომიკსრი განვითარებირ ირეთ მოდელრ, როდერაც 
რერსრრებით მორაცლეობირ სზრსნველქოტა ცდება გარემორადმი ზიანირ მიქენებირ გარეღე, თანაც 
იმგვარად, რომ დაკმაქოტილებსლი იქორ არა მარტო დფევანდელი, არამედ მომდევნო თაობებირ 
მოთცოვნილებებიც. ერ არაყვესლებრივად რთსლი და შნელადმირაფწევი ამოცანაა, რომელიც მოითცოვრ 
შირტერვიანად ღეიცვალორ არა მარტო ენერგიირა და ნედლესლირ წქაროები და მათი გამოქენებირ 
ტეუნოლოგია, არამედ ზოგადად ცცოვრებირ წერი. მროტლიორ ქველა რაცელმწიტო ცდილობრ რცვადარცვა 
რტეროებღი თავირი რაუმიანობით მაურიმალსრად დასაცლოვდნენ მდგრად განვითარებარ. 

ყვენმა უვექანამ არაერთი პროეუტი განაცორციელა ამ მიმართსლებით: ყვენრ მეზობელ გორირ რაიონღი 
ამოუმედდა რრსლიად სრატრთცო და ეკოლოგისრად მიზანღეწონილი უარირ ენერგიაზე მომსღავე 
ელეუტრორადგსრი. 

მდგრადი განვითარებირ მიზნებიდან ყვენ ღეგვიშლია მივიფოთ მონაწილეობა და ყვენი წვლილი 
ღევიტანოთ ბსნებრივი გარემორ ღენარყსნებაღი და დაცვაღი, გარემორ დაბინშსრებირ აფმოტცვრაღი და 
მორაცლეობირ ეკოლოგისრ განათლებაღი. კონკსრრღი ყაბმირთანავე ყვენი შირითადი ამოცანა რწორედ 
გარემორ დაცვა იქო და ამჟამადაც ამ კსთცით გავაგრშელებთ მსღაობარ. ბრშოლა გამოვსცცადეთ 
პლარტმარრ. მიზნად დავირაცეთ გამოვცმასრებოდით მოწოდებარ - „დედამიწა პლარტმარირ გარეღე“ და ამ 
რაუმიანობარ ამჟამადაც ვაგრშელებთ. 

მნიღვნელოვანია რაცელმწიტორ წვლილი მდგრადი განვითარებირ კსთცით, რაც გამოიცატება იმაღი, რომ 
უალაუ უარელღი რაერთო რაცცოვრებლებრ, მნიღვნელოვან რამღენებლო ობიეუტებრ, ენერგიირ დაზოგვირ 
მიზნით გარედან თბოიზოლაცისრი რაღსალებებით ტარავენ. 

ყვენი ეკოკლსბი თავირი ღერაშლებლობირ ტარგლებღი იზრსნებრ გარემორ რირსტთავირთვირ, გალამაზებირა 
და გამწვანებირათვირ. ერთად ვიცცოვროთ მქსდრო, ეკოლოგისრად რსტთა და ერთეტიკსრად რარიამოვნო 
გარემოღი. 

ლსკა გოგოყაღვილი 
ააიპ-რაუართველორ რაპატრიარუორ სრბნირირა და რსირირ 

ეპარუიირ უარელირ წმინდა გიორგი მთაწმინდელირ  
რაცელობირ გიმნაზიირ ეკოკლსბ „ტენიური“-ირ წევრი 

 
 
 
 
 



გამოქნებსლი ლიტერატსრა 
1. „მდგრადი განვითარებირ მიზნები“ - მაია ბლიაშე; თბილირი 2022; 
2. თავი 3, გაკვეთილი 27 „მდგრადი განვითარება და მირი არპეუტები“ 

https://www.civiceducation.ge/ka/lessons/3-27 
3. მდგრადი განვითარებირ მიზნები https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/post-2015.html 
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