
 
 

 
 

 
 
 
 

EaP CSF-ის ყოველწლიური ასამბლეის დამატებითი 

ღონისძიება 
 
  
 
 

''CSO-ების როლის ანალიზი DCFTA იმპლემენტაციაში 

ასოცირების ტრიო ქვეყნებში - საქართველო, მოლდოვა 

და უკრაინა'' 
 
 

კონფერენცია 
 
 

 

1 დეკემბერი, 2021, 16:30 (CET) 19:30 (GET) 
 

ზუმის პლატფორმა 
 
 
 

სამუშაო ენა: ინგლისური ( თარგმანი ქართულ, უკრაინულ და რუმინულ 

ენებზე) 

 

 
 

 



 
 

 
 

Agenda  

 
  
 16:30– 16:35 (CET) | 19:30-19:35 (GET) 

– მისალმება 

დოქტორი კორნელი კაკაჩია, დირექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

(GIP)  

მოდერატორი: ბ-ნი მაიკლ ემერსონი, უფროსი მკვლევარი, ევროპული პოლიტიკის 

კვლევების ცენტრი (CEPS).  
 

 16:35– 16:45 (CET) | 19:35 - 19:45 (GET) 

– სამოქალაქო საზოგადოების როლი DCFTA-ს განხორციელებაში საქართველოში 

დოქტორი თინათინ ახვლედიანი, მეცნიერ მკვლევარი, ევროპული პოლიტიკის 

კვლევების ცენტრი (CEPS) და აფილირებული ანალიტიკოსი, საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) 

ქ-ნი ელენე ფანჩულიძე, აფილირებული ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტი 

  

 16:45-16:55 (CET) | 19:45-19:55 (GET) 

– CSO-ების როლი DCFTA-ს განხორციელებაში მოლდოვას რესპუბლიკაში 

ბ-ნი სტანისლავ ღილეტჩი, დირექტორის მოადგილე, ევროპული პოლიტიკისა და 

რეფორმების ინსტიტუტი (IPRE, მოლდოვა) 

ბ-ნი მიჰაი მოგილდეა, გუნდის ლიდერი, ევროპეიზაციის პროგრამა, ევროპული 

პოლიტიკისა და რეფორმების ინსტიტუტი (IPRE, მოლდოვა) 

  

 16:55- 17:05 (CET) | 19:55- 20:05 (GET) 

–  CSO-ების როლი DCFTA-ს განხორციელებაში უკრაინაში 

ქ-ნი ანასტასია კროპოვა, უმცროსი მკვლევარი, ეკონომიკური კვლევებისა და 

პოლიტიკის კონსულტაციის ინსტიტუტი (IER Ukraine) 

ბ-ნი ბოჰდან კოსტივი, უმცროსი მკვლევარი, ეკონომიკური კვლევებისა და 

პოლიტიკის კონსულტაციის ინსტიტუტი (IER Ukraine) 

 

 17:05- 17:20 (CET) | 20:05 - 20:20 (GET) 

– პოტენციური დისკუსანტების კომენტარები 

ქ-ნი მინდი ბოჯკოვა, ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელი საქართველოში 

ბ-ნი დანიელ კრამერი, სავაჭრო საქმეთა მენეჯერი, ევროკავშირის დელეგაცია 

უკრაინაში 

ბ-ნი ვასილ პლამადეალა, სავაჭრო ოფიცერი, ევროკავშირის დელეგაცია მოლდოვაში  

 

 17:20 - 17:30 (CET) | 20:20 - 20:30 (GET) 

– დისკუსია (Q&A) 



 
 

 
 

  

 
 

ღონისძიების შესახებ:  
  

2021 წლის 1 დეკემბერს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) ევროპული 

პოლიტიკისა და რეფორმების ინსტიტუტთან (IPRE) და ეკონომიკური კვლევისა და 

პოლიტიკის კონსულტაციის ინსტიტუტთან (IER) ერთად გამართავს კონფერენციას 

''CSO-ების როლის ანალიზი DCFTA იმპლემენტაციაში ასოცირების ტრიო ქვეყნებში 

- საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა.'' 
 

კონფერენციის მიზანია წარმოადგინოს ქართველი, მოლდოველი და უკრაინელი 

მკვლევარების მიერ შემუშავებული ერთობლივი ანგარიშის ძირითადი დასკვნები და 

რეკომენდაციები ასოცირებულ ტრიოში DCFTA-ის განხორციელებაში სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO) როლის შესახებ. მომხსენებლები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებენ CSO-ების როლების შეფასებაზე 

ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის ინფორმირებაში DCFTA-ის 

შესაძლებლობების შესახებ. დისკუსიის ნაწილი დაეთმობა სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის კარგ პრაქტიკას და შეზღუდვებს 

DCFTA-ების განხორციელებაში საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. 

ღონისძიების დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ექნება მოისმინოს ევროკავშირის 

საერთაშორისო ექსპერტის შეფასებები და ევროკავშირის დელეგაციის 

წარმომადგენლების მოსაზრება საქართველოდან, მოლდოვიდან და უკრაინიდან. 

 

ღონისძიების ძირითადი აუდიტორია იქნება EaP CSF პლატფორმის 

წარმომადგენლები შესაბამისი სამუშაო ჯგუფებიდან, დამოუკიდებელი ექსპერტები, 

მეცნიერები, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები და სხვა 

დაინტერესებული მხარეები, რომლებსაც ექნებათ შესაძლებლობა ჩაერთონ 

დისკუსიაში. ღონისძიების ოფიციალური ენა იქნება ინგლისური, ხოლო Zoom-ში 

წარმოდგენილი იქნება სინქრონული თარგმანი ქართულ, რუმინულ და უკრაინულ 

ენებზე. 

 

ონლაინ ღონისძიება ტარდება პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების როლი DCFTA-ის განხორციელებაში საქართველოში, მოლდოვასა 

და უკრაინაში“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსურად მხარდაჭერილია ევროკავშირის 
მიერ,  EaP CSF-ის საგრანტო სქემის ფარგლებში. 


