
 

 

 

 

 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

 

თარიღი: 2 სექტემბერი, 2020 წელი 

დრო: 15:00 -17:00 

შეხვედრის ადგილი: Zoom  

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

 

 
1. ლაშა ტუღუში - ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი 

2. მაკა ჯახუა - ასოციაცია და რადიო „მწვანე ტალღა“ 

3. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

4. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

ასოციაცია 

5. ნინო ჩხობაძე -  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

6. მურმან მარგველაშვილი - მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 

7. ნუკრი ყველაშვილი - ახალგაზრდული ალტერნატივა 

8. ნუგზარ კოხრეიძე -  თაობათა დიალოგი 

 

 

 

 

 



 

განსახილველი საკითხები:  

 

 საერთო პოზიციის დოკუმენტის შემუშავების საკითხი 

 პროგრამული მხარდაჭერის განხორციელება 

 აჭარაში, რეგიონალური წარმომადგენლობის ჩამოყალიბების საკითხი 

 ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების შეხვედრების დაგეგმვა 

 ჯგუფის კოორდინატორების მიერ პოზიციის დოკუმენტების მომზადება 

 სხვა საკითხები 

 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გახსნა საბჭოს თავმჯდომარემ, ლაშა ტუღუშმა. 
შეხვედრაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.  

მმართველმა კომიტეტმა განიხილა ჯგუფების მიერ შესამუშავებელი პოზიციის დოკუმენტების 
საკითხი. აღინიშნა, რომ პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში არსებული გენდერული 
თანასწორობის ქვეჯგუფი, წინა დღეს გამართულ შეხვედრაზე, შეთანხმა, რომ პოზიციის 
დოკუმენტი მომზადდება ქვეჯგუფის წევრების მიერ გენდერული თანასწორობის საკითხზე. 
მეორე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა კი აღნიშნა, რომ ერთი დოკუმენტი უკვე 
მომზადებულია. აქვე დაწყებულია მუშაობა მეორე პოზიციის დოკუმენტზე, რომელიც მზად 
იქნება სექტემბრის ბოლოსთვის. მსგავსი სიტუაციაა მესამე სამუშაო ჯგუფის შემთხვევაშიც. 
საერთო ჯამში, სამი პოზიციის დოკუმენტი უკვე შემუშავებულია და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 
კიდევ 4 დოკუმენტზე მუშაობა.  

საკოორდინაციო საბჭომ განიხილა მაღალი დონის კონფერენციის ჩატარების საკითხიც. 
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ასევე იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ოქტომბერში 
დანიშნულია საპარლამენტო არჩევნები, სავარაუდოდ მაღალი დონის კონფერენცია გაიმართება 
იანვარში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, დაიწყება მოლაპარაკებები საგარეო საქმეთა 
სამინისტროსთან.  

აჭარაში რეგიონული წარმომადგენლობის დანისვნასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ 
კონკურსზე განაცხადი წარმოადგინა ორგანიზაციამ „ჭაობი“. მათ მიერ გადმოგზავნილი 
მასალები გაზიარდა საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან. საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა 
ერთხმად მიიღეს გადაწვეტილება და ორგანიზაცია „ჭაობი“ დაინიშნა ეროვნული პლატფორმის 
რეგიონალურ წარმომადგენლად აჭარაში.  

პროგრამული მხარდაჭერის პროცესის შედეგები განიხილეს საკოორდინაიცო საბჭოს წევრებმა. 
პლარფორმის სამდივნომ მათ მიაწოდათ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. 
მეორე ეტაპის ფარგებში შემოვიდა 2 საპროექტო განაცხადი, რომელთა შემთხვევაშიც 



შემფასებელ კომისიას ქონდა რამდენიმე რეკომენდაცია და შენიშვნა. აღნიშნული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ, შემფასებელმა კომისიის წევრებმა ხელმეორედ განიხილეს 
პროექტები და გააკეთეს საბოლოო შეფასება. მეორე ეტაპის ფარგლებში შემოსული ორივე 
საპროექტო განაცხადი დადებითად იქნა შეფასებული. აქვე აღინიშნა, რომ პროგრამული 
მხარდაჭერის ფარგლებში უნდა გამოცხადდეს მესამე ეტაპიც. მესამე ეტაპის გამოცხადების 
გადაწყვეტილება მიიღო საკოორდინაციო საბჭომ და უახლოეს დღეებში გამოცხადდება 
პროგრამული მხარდაჭერის მესამე ეტაპი.  

მმართველმა კომიტეტმა იმსჯელა საერთო პოზიციის დოკუმენტის მომზადების საკითხზე. 
შეთანხმებისამებრ, სამდივნოს საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა უკვე მიაწოდეს თავიანთი 
მოსაზრებები, თუ რა მიმართულებებს და რა პრიორიტეტებს უნდა გაესვას ხაზი აღნიშნულ 
დოკუმენტში. უახლოეს მომავალში დოკუმენტს მიეცემა ერთიანი ფორმა, დაემატბა 
სექტორული მიმართულებით არსებული გამოწვევების კონკრეტული ჩამონათვალი. 
ფორმირებული და ერთიან სისტემაში მოყვანილი დოკუმენტი გადაეგზავნება საკოორდინაციო 
საბჭოს. მათი დასტურის შემდეგ მოხდება დოკუმენტსი გასაჯაროება.  

 

 
 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა. 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე  

 


