
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2022 წელი 
 

დრო: 21:00 - 22:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. ნათია კუპრაშვილი - ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი 
4. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების 

ცენტრი 
5. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
6. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

ასოციაცია 
7. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
8. ცირა მესხიშვილი -  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
9. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

 

 
 

 

განსახილველი საკითხები: 

 
• ახალი წევრის მიღება 
• ფორუმის ყოველწლიური ასამბლეია 

 



 
საკოორდიანციო საბჭოს შეხვედრა გახსნა ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარემ და 
მონაწილეებს შეხვედრის დღის წესრიგი წარუდგინა.  
 
პლატფორმის სამდივნოს, გაწევრიანების სურვილით მიმართა ერთმა ორგანიზაციამ. 
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია გადაიგზავნა საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან 
შემდგომი განხილვისა და გადაწყვეტილების მისაღებად. შეხვედრაზე წარმოდგენილი 
საკოორდინაციო საბჭოს წევრების სრულმა შემადგენლობამ მხარი დაუჭირა ახალი 
წევრის მიღებას. ეროვნულ პლატფორმაში გაწევრიანდა ორგანიზაცია: 
 

• „თანასწორობა და თავისუფლება“ ( „Liberty and Equality“ )- პირველი და მეორე 
სამუშაო ჯგუფები 
 

საბჭოს შეხვედრაზე, საქართველოს ეროვნულმა კოორდინატორმა, ნათია კუპრაშვილმა, 
ისაუბრა ფორუმის ყოველწლიურ ასამბლეასთან დაკავშირებით, რომელიც დაგეგმილია 
5-7 დეკემბერს, პრაღაში. ფორუმის მმართველ კომიტეტს, ფორუმის სამდივნოს მხრიდან, 
წარედგინა ასამბლეის დღის წესრიგის სამუშაო ვერსია. ევროვნულმა კოორდინატორმა, 
ნათია კუპრაშვილმა, ისაუბრა დღის წესრიგთან დაკავშირებულ საკითხზე, რაც ძირითად 
პრობლემას წარმოადგენდა მმართველი კომიტეტის წევრებისთვის. შემოთავაზებული 
დღის წესრიგის ნარატიულ ნაწილში საუბარი იყო მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
კონტექსტზე და არსად იყო ნახსენები ტრიოს ფორმატი. მმართველი კომიტეტის მიერ 
გამართული მსჯელობის შედეგად, ფორუმის სამდივნოსგან მიიღეს თანხმობა, რომ 
შეცვლილი იქნება ნარატიული ნაწილი და მასში მკაფიოდ აისახებოდა კონტექსტი ტრიოს 
ქვეყნების ევროპული მომავლის მნიშვნელობაზე. ასევე, თანხმობა მიიღეს, რომ 
განიხილავდნენ დამატებითი პანელის ორგანიზების საკითხს, რომელიც დაეთმობა 
„ტრიოს“ ქვეყნებს. შესაბამისად, ახლა ეროვნული პლატფორმებიდან ფორუმის 
სამდივნოს უნდა გაეგზავნოს ინფორმაცია თუ ვინ შეიძლება იყოს მომხსენებელი 
აღნიშნულ პანელზე და კონკრეტულად რა საკითხები უნდა იყოს ჩასმული 
განსახილველვად. საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა, ერთმანეთს გაუზიარეს ხედვა 
დამატებითი პანელის თემატიკისა და მომხსენებლების შესახებ.  
 

 

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 
 


