
 

 
 
 
 

პირველი ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
თარიღი: 1 ივლისი, 2022 წელი 
 

დრო: 11:00 -12:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ლაშა ტუღუში - ფონდი ლიბერალური აკადემია თბილისი 
2. კორნელი კაკაჩია - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 
3. ლია ნადარაია - ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი 
4. ცირა მესხიშვილი - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“. 
5. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
6. ნატო ხოხიაშვილი - ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის 
7. მერი ლობჟანიძე - პედაგოგთა კავშირი "განათლება და სამყარო" 
8. მაია ბიბილეიშვილი - ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება 
9. ზურა ბენდიანაშვილი - სივილ ფორუმი 
10. ტატა ბერიძე - ბუღალტერთა კავშირი 
11. ქრისტინე კილანავა -ასოციაცია ,,იმედი,, დევნილ ქალთა მოძრაობა 

მშვიდობისათვის 
12. ია ხუციშვილი 
13. ვახტანგ მაისაია - საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაციის კვლევების ინსტიტუტი 
14. თამუნა ახობაძე - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 
15. გიორგი თევზაძე - ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოციალური 

უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია 



16. ავთანდილ ხაზალია -ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 
17. ლადო მკერვალიშვილი - უფლებები საქართველო 
18. მარიამ გოგოსაშვილი - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 
19. ქეთევან ჩცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი "სპექტრი" 
20. გიორგი ძამუკაშვილი - სათემო ფონდი "აფგილის დედა" (Genius Loci) 

 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 

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

 

 
 

პირველი სამუშო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა, 
რომელმაც შეხვდრის მიზანსა და ამოცანებზე ისაუბრა.  

საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხმა ჩვენი ქვეყანა ახალი 
რეალობის წინაშე დააყენა. ევროპულმა საბჭომ დაამტკივა ის რეკომენდაციები, რომელიც 
კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, ჩვენმა ქვეყანამ უნდა შეასრულოს მიმდინარე წლის 
ბოლომდე. ის ფაქტი, რომ ასოცირებული ტრიოს წევრმა ქვეყნებმა, უკრაინამ და 
მოლდოვამ, მიიღეს კანდიდატის სტატუსი, და საქართველოს ამისთვის გარკვეული 
რეკომენდაციები დაუწესდა, ჩვენს ქვეყანას ახალი გამოწვევბის წინაშე აყენებს.  

რეკომენდაციების 12 პუნქტში განსაზღვრულია ის პრობლემური საკითხები და 
სფეროები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ წინსვლას აფერხებს. ყურადღება 
გამახვილებულია პოლარიზაციის შემცირების მნიშვნელობასაზე, სამოქალაქო 
საზოგადოების ჩართულობის გაღრმავებაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, 
სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, თავისუფალი მედიაგარემოს უზრუნველყოფასა და 
დეოლიგარქიზაციაზე.  

პირველი სამუშაო ჯგუფის წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ იმ დროს როდესაც 
სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან არ არის მზაობა და სურვილი, ითანამშრომლონ 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთა, კოალიციის როლი, რომელსაც 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები აქვს გაფორმებული როგორც 
მთავრობასთან, ისე საკანონმდებლო ორგანოსთან, და რომელიც ასოცირების 
ხელშეკრულებით გამყარებული თანამშრომლობაა, შესაძლოა იყოს გადამწყვეტად 



მნიშვნელოვანი და აუცილებელი.  წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ პლატფორმა 
შესაძლოა იქცეს მესამე ძალად, რომელიც გამართავს საკონსულტაციო შეხვედრებს, 
როგორც მმართველ პოლიტიკურ ძალასთან, ასევე ოპოზიციურ პარტიებთან.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები შეთანხმდნენ, რომ პირველ ეტაპზე, მნიშვნელოვანია 
მმართველი პოლიტიკური პარტიის, გადაწყვეტილების მიმღებ, წარმომადგენლებთან 
შეხვედრის ორგანიზება, სადაც მათ უნდა წარმოადგინონ სამოქმედო გეგმა,  თუ როგორ 
აპირებენ აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულებას, სად ხედავენ პრობლემებს და 
როგორია მათი ხედვა ამ პრობლემურ საკითხებთან მიმართებაში.  

აქვე მნიშვნელოვანია, რომ იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობენ რეკომენდაციებში 
ასახულ კონკრეტულ თემებზე, წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები, შეაჯერონ 
კოალიციის წევრებთან და ამის შემდეგ წარუდგინონ ხელისუფლებას.  

პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ჩამოყალიბებული ხედვები მიეწოდება 
საკოორდინაციო საბჭოს.  

 
  

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 
 

 

 

 

 



 


