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დოქტ. კორნელი კაკაჩია, დირექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი

(GIP)

ელენე ნიჟარაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, სამართლიანი არჩევნებისა და

დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)

ლუს ლამერტსი, ელჩის მოადგილე, ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

საქართველოში 

ვინსენტ რეი, პროექტების განყოფილების უფროსი, ევროკავშირის

წარმომადგენლობა საქართველოში

13:00  -  მისალმება
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13:20  -  ანგარიშის პრეზენტაცია 5 პარალელურ სესიად

კომპლექსური შედეგები (ინგლისურ ენაზე)

მომხსენებლები: 

ანა ანდღულაძე, ISFED  |  “სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეტი
ჩართულობა” 

ბაია პატარაია, საფარი  |  “გენდერული თანასწორობის ზრდა და დისკრიმინაციის
აღმოფხვრა”

თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდი (MDF)  |  “სტრატეგიული
კომუნიკაციების გაძლიერება და მედიის პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის
მხარდაჭერა”

მოდერატორი: ვანო ჩხიკვაძე, OSGF



უფრო ძლიერი ეკონომიკა. ეკონომიკური განვითარება 

და საბაზრო შესაძლებლობები (ქართულ ენაზე)

მომხსენებლები:

დავით ცისკარიძე, საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი  |
“საინვესტიციო და ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესება და მცირე და საშუალო საწარმოების
ზრდის პოტენციალის ხელშეწყობა” / “ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია” 

გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკები  |  “ხარვეზების შევსება ფინანსების
ხელმისაწვდომობის და ფინანსური ინფრასტრუქტურის საკითხებში”

კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
კვლევის ფონდი (GFSIS),  |  “რეგიონის შიდა ვაჭრობის მხარდაჭერა პარტნიორ ქვეყნებსა 
და ევროკავშირს შორის” | "ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელების (TEN-T) ძირითადი
სატრანსპორტო ქსელების გაფართოვება"

მოდერატორი: დოქტ. ნათია დაღელიშვილი, კავკასიის ეკონომიკური
და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი (CIESR)
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უფრო ძლიერი მმართველობა. ინსტიტუტების 

გაძლიერება და სათანადო მმართველობა (ქართულ ენაზე)

მომხსენებლები:

ვერონიკა ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო (TI)  |  “სამართლის
უზენაესობის და ანტიკორუფციული მექანიზმების გაძლიერება” 

გვანცა წულუკიძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)  |  “ძირითადი
სასამართლო რეფორმების განხორციელების მხარდაჭერა” 

მარიამ მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)  |
“საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა”

დოქტ. ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტი/საქართველოს სტრატეგიული
ანალიზის ცენტრი (GSAC) | “უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობის გაძლიერება”

მოდერატორი: ელენე ნიჟარაძე, ISFED
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04უფრო მტკიცე კავშირები. კავშირები, ენერგოეფექტურობა,
გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილება (ქართულ ენაზე)

მომხსენებლები:

დოქტ. მურმან მარგველაშვილი, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG)  |  
“ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების ზრდა;
სათბურის აირების ემისიის შემცირება”

მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივა  |  “გარემოს დაცვა და ადაპტაცია კლიმატის
ცვლილებისადმი”

მოდერატორი:  შორენა ლორთქიფანიძე, თავდაცვის და უსაფრთხოების 
სამოქალაქო საბჭო



უფრო ძლიერი საზოგადოება. მობილობა და ხალხთა 

შორის კონტაქტები (ქართულ ენაზე)

მომხსენებლები:

თათია დოლიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) აფილირებული ანალიტიკოსი  | 
“წარმატება ვიზა-ლიბერალიზაციის საკითხებზე მოლაპარაკებების და მობილური
პარტნიორული 
ურთიერთობების სფეროებში” 

ლაშა შაყულაშვილი, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)  |  
“ინვესტირების გაუმჯობესება ახალგაზრდების უნარებში, მეწარმეობისა და დასაქმების
პოტენციალში”

დოქტ. ბიძინა ლებანიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP)  |
“აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის კვლევითი და ინოვაციების სისტემების და
პროგრამების ინტეგრაცია”

მოდერატორი:  ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა (TI) საქართველო
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14:30    პლენარული სესია, ჯგუფის მომხსენებლების პრეზენტაციები

 

14:55    კითხვა-პასუხის სესია, დისკუსია 

15:15    შეჯამება


