
 

 
 
 
 

მეოთხე ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
თარიღი: 2 ივლისი, 2022 წელი 
 

დრო: 12:00 -14:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ხუხუა, მეოთხე სამუშაო ჯგუფის თანა- კოორდინატორი  
2. ცირა მესხიშვილი- მეოთხე სამუშაო ჯგუფის თანა-კოორდინატორი  
3. ნანული რამიშვილი - ა(ა)იპ პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“  
4. იულია ხარაშვილი - იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა”  
5. ნაირა ბეპიევა - კავკასიური მოზაიკა  
6. მარინე ზუხბაია- საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 

ევროკომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები, რომელიც კანდიდატის სტატუსის 
მისაღებად ქვეყანამ უნდა შეასრულოს 

 

 
 



მეოთხე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა, ჯგუფის თანაკოორდინატორმა ნინო ხუხუამ და 
ისაუბრა შევხდრის მიზანზე, კერძოდ ევროკომისიის მიერ საქართველოს ევროკავშირის 
კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად განსაზღვრული 12 პირობიდან, რომელ 
საკითხებზე შეუძლია სამუშაო ჯგუფს მოსაზრებების მომზადება და ამასთან 
თანამშრომლობის რომელი მექანიზმები უნდა იქნას შეთავაზებული ხელისუფლებისთვის 
იმისათვის, რომ ექვსთვიანი პერიოდი, რაც საქართველოს განსაზღვრული აქვს 12 პუნქტის 
შესასრულებლად მაქსიმალურად იყოს სწორად კოორდინირებული და უზრუნველყოფილი 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობა.  
შეხვედრაზე განიხილული იქნა სამუშაო ჯგუფის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა და ის 
პრიორიტეტული საკითები, რომელიც ჯგუფის წევრების მიერ ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში 
იყო განსაზღვრული. აღინიშნა, რომ კარგი იქნება, თუ სამოქმედო გეგმაში შევა ცვლილებები, 
კერძოდ კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლებში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცის 
საკითხებზე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებზე საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან ერთად შეხვედრა ასევე ჩაინიშნოს სოფლის 
მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან.  
შესაბამის სტრუქტურებთან თემატურ შეხვედრებამდე საჭიროა იმ მოთხოვნების 
გაანალიზება, რომელიც განსაზღვრა ევროკომისიამ. ხაზი გაესვა მონიტორინგის გეგმის 
შემუშავების საჭიროებას, ასევე კონკრეტული საკითხებისა და ცალკეული წინადადებების 
სტუქტურულად მომზადების აუცილებლობას.  
შეხვედრაზე გამოითქვა მოსაზრებები, რომ ერთის მხრივ ჩაინიშნოს პლატფორმის მეოთხე 
სამუშაო ჯგუფის წევრების შეხვედრები საელჩოებთან, რათა იმსჯელონ საჭირო 
მხარდაჭერის შესაძლებლობებზე, და მეორეს მხრივ განხორციელდეს სექტორული სამუშაო 
ფორმატის შეხვედრები სამინისტროებთან.  
აღინიშნა შეხვედრის აუცილებლობა საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 
ეროვნულ ასოციაციასთან (NALAG) იმისთვის, რომ რეგიონებში მუნიციპალიტეტების 
მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან ჩაინიშნოს შეხვედრები ადგილობრივ 
დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.  
 
შეხვედრაზე, ასევე საუბარი შეეხო დეოკუპაციისა და შერიგების 10 წლიან სტრატეგიას. 
კონფლიქტების მოწესრიგებისა და ტრანსფორმაციის შესაბამისი გზების მოძებნას. 
მონაწილეებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ კონფლიქტები ერთ-ერთი მწვავე თემაა, რომელიც 
საჭიროებს მყისიერ სამართლებრივ რეაგირებას. შესაბამისად, აუცილებელია ამ საკითხის 
კვლავ გაჟღერება და მასზე მსჯელობა. შესაბამისად მეოთხე სამუშაო ჯგუფის ქვე-ჯგუფის 
„კონფლიქტების ტრანსფორმაცია“ს შეკრება განისაზღვრა უახლოესი პერიოდის აქტივობად.  
ჯგუფის წევრებმა ეტაპობრივად განიხილეს ევროკომისიის მიერ წამოყენებული 12 
(თორმეტი) პირობა და შეჯერდნენ შემდეგ ოთხ პრიორიტეტულ თემაზე, კერძოდ:  

„2. ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის სრულად ფუნქციონირების გარანტია, მათი 
დამოუკიდებლობისა, ეფექტიანი ანგარიშვალდებულებისა და დემოკრატიული 
ზედამხედველობის მექანიზმების გაძლიერება. საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესება 
და OSCE/ODIHR-ის მიერ გამოვლენილი ყველა ხარვეზის აღმოფხვრა.  
8. გადადგას მყისიერი ნაბიჯები , რათა დაცული იყოს მოქალაქეთა და მოწყვლადი 
ჯგუფების უფლებები. მათ შორის, გაძლიერდეს გამოძიებები ძალადობრივ 



დანაშაულებთან მიმართებით.  
9. განამტკიცოს გენდერული თანასწორობა და ებრძოლოს ქალთა წინააღმდეგ 
ძალადობას. 
10. უზრუნველყოს სამოქალაო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების 
მიღების ყველა  
დონეზე“.  

რაც შეეხება სტრუქტურას, თუ ვისთან მოუწევდა ჯგუფს მუშაობა, შეჯერდნენ, რომ 
უმჯობესია ჩაინიშნოს შეხვედრები საპარლამენტო დონეზე (კომიტეტების დონეზე), 
სამთავრობო დონეზე (შესაბამის სამინისტროებთან) და საელჩოებთან.  

 
 
 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 
 

 

 

 

 



 


