
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 23 დეკემბერი, 2022 წელი 
 

დრო: 16:00 - 17:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

ასოციაცია 
4. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
5. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ცირა მესხიშვილი -  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

 

 

განსახილველი საკითხები: 

 
• 2022 წლის შეჯამება 
• 2023 წლის უახლესი გეგმის განსაზღვრა 

 
 
 
 



2022 წლის, საკოორდინაციო საბჭოს შემაჯამებელი შეხვედრა გახსნა მმართველი 
კომიტეტის თავმჯდომარე, ნინო ჩხობაძემ და მან მოკლედ მიმოიხილა გასული წელს, 
ეროვნული პლატფორმის საქმიანობა.  
2022 წელი იყო გამოწვევებით სავსე, როგორც საქართველოსთვის, ისე მთელი 
მსოფლიოსთვის. რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული სასტიკი ომი დღესაც 
გრძელდება. უპრეცედენტოა ცივილიზებული მსოფლიოს მატერიალური და მორალური 
მხარდაჭერა უკრაინისადმი.  
2022 წლის გაზაფხულზე, ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებმა კანდიდატის სტატუსის 
მისაღებად განაცხადები გააკეთეს, რასაც მოჰყვა უკრაინისა და მოლდოვის 
რესპუბლიკისთვის ევროკავშირის წევრი კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება, ხოლო 
საქართველოსთვის ევროპული პრესპექტივა და 12 პუნქტიანი რეკომენდაცია 
შესასრულებთად, რათა მომდევნო წელს ქვეყანას მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი.  
 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აქტიურად იყო ჩართული იმ სამუშო ჯგუფების 
ფუნქციონირებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა კონკრეტული 
რეკომენდაციის შესრულების მიზნით. ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭო 
და წევრი ორგანიზაციები, სამუშო ფორმატში, 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ თავიანთი პოზიციების გასაზიარებლად, 
რამდენჯერმე შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს.  
 
კოალიციის მუშაობა არაერთი მიმართულებით იყო აქტიური. წლის განმავლობაში 
შემუშავდა და სხვადასხვა მედიასაშუალებებით გავრცელდა 12 განცხადება. ჩატარდა 
საკოორდინაციო საბჭოს 21 და თემატური სამუშო ჯგუფებისა თუ ქვეჯგუფების 10 
შეხვედრა. ევროკავშირი-საქართველოს პლატფორმის 2 შეხვედრა. ასევე სექტორული 8 
შეხვედრა სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებთან. სამუშაო შეხვედრები 
პარლამენტისა თავმჯდომარესა და კომიტეტის თავმჯდომარეებთან.  
პროცესებში, კოალიციის წევრების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, 
ონლაინ ფორმატში ჩატარდა პლატფორმის წევრების გაფართოებული შეხვედრა, 
რომელშიც ყველა სამუშო ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება. მსგავი 
გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა 4 ჯერ.  
 
2023 წელს, პლატფორმა კვლავაც აქტიურად იქნება ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესებში. ასევე შენარჩუნებული იქნება ყველა ის ფორმატი, რომელიც ამ დრომდე 
წარმატებით მუშაობს. წლის დასაწყისში იგეგმება შეხვედრა საგარეო საქმეთა 
სამინისტროსთან და ასევე მოლაპარაკებების წარმოება ევროკავშირის დელეგაციასთან 
საქართველოში, რათა მოხერდხეს ელჩთან შეხვედრის ორგანიზება.  საკოორდინაციო 
საბჭო და სამუშაო ჯგუფები, წლის დასაწყისშივე შეიკრიბებიან და განსაზღვრავენ 
თავიანთ თემატურ სტრატეგიას. 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 



 


