
                                       
 

 
 

 

 
 

 

ეროვნული საკოორდინაციო კომიტეტის მე-5 

შეხვედრა საქართველოში წყლის სექტორში  

ეროვნული პოლიტიკის დიალოგის თაობაზე 

 

 

შეხვედრის  თარიღი: 2017 წლის 11 აპრილი 

 

შეხვედრის  ადგილი: სასტუმრო ამბასადორი, იოანე შავთელის #13, ქ. თბილისი. 

 

შეხვედრის მიზანი: ეროვნული პოლიტიკური დიალოგის  მიმდინარე სტატუსის და 

საქართველოსთვისევროკავშირის წყლის ინიციატივის (EUWI+) 

პროექტის ფარგლებში  ეროვნული პრიორიტეტების განხილვა  2017-

2020 წლების განმავლობაში; ამასთან ერთად, შეხვედრის ამოცანა 

იქნება საქართველოში წყლის სექტორში მიმიდინარე საერთაშორისო  

პროექტებს შორის სასარგებლო კავშირებისა და თანამშრომლობის 

გაძლიერება 

 

დღის წესრიგი: 

 

9:00-9:30 მონაწილეთა რეგისტრაცია 

 

9:30-9:45 შეხვედრის გახსნადა დღის წესრიგის დამტკიცება 

 

ქ-ნი ეკატერინე გრიგალავა,  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული პოლიტიკური დიალოგის 

საკოორდინაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. 
 

მისალმება: 

 ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 

 EUWI+ პროექტი: 

o ბო ლიბერტ (UNECE), გაეროს  ევროპის   ეკონომიკური 

კომისია 

o ტატიანა ეფიმოვა (OECD), ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

o მაიკლ სუტერი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

კონსორციუმი. 



                                       
 

 
 

 

 
 

 

09:45-11:30   სესია 1- ეროვნული პრიორიტეტები EUWI+პროექტის ფარგლებში 

 

 ინფორმაცია EUWI+პროექტის თაობაზე 

 EUWI+ეროვნული სამუშაო გეგმა 2017-2020 წლებისთვის. 

 

 

o შედეგი 1- OECD/UNECE (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაცია/გაეროს ევროპის ეკონომიკური 

კომისია) 

o შედეგი 2-(EUMS) ევროკავშირის წევრ 

სახელმწიფოებისკონსორციუმი 

o შედეგი 3- (EU MS) ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების 

კონსორციუმი 

 

კომენტარებიდამოსაზრებები 

 

 

11:30-12:00   შესვენება (ყავა/ჩაი) 

 

 

12:00-13:00 სესია 1 - ეროვნული პრიორიტეტებიEUWI+პროექტის ფარგლებში 

(გაგრძელება) 

 - საქართველოს რეგიონალური აქტივობებიEUWI+ პროექტის 

ფარგლებში 

 

კომენტარები და მოსაზრებები 

 

13:00:14:00 სადილი 

 

 

14:00-15:00 სესია 2 -საქართველოში წყლის სექტორისგანვითარების სიახლეები  

 

 წყლის კანონმდებლობა: წყლის კანონისა და კანონქვემდებარე 

აქტების მომზადება და მიღება -საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო (ქ-ნი მარიამ 

მაკაროვა) 



                                       
 

 
 

 

 
 

 გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა - 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო (ქ-ნი ნანა გაბრიაძე) 

 ენერგეტიკული სექტორის სტრატეგია- საქართველოს 

ენერგეტიკის სამინისტრო (ქ-ნი მარიტა არაბიძე) 

 ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პერსპექტივები - ჯორჯიან უოთერ 

ენდ ფაუერი (ბ-ნი ბესიკ კობერიძე) 

 

კომენტარები და მოსაზრებები 

 

 

15:00-15:30   შესვენება (ჩაი/ყავა) 

 

 

 

15:30-16:30 სესია 3 - სხვა საერთაშორისო პროექტების იმპლემენტაცია  

საქართველოში. 

 

 UNDP(ქ-ნი ნინო ანთაძე) 

 

 GEF-UNDP"Kura-2"(ქ-ნი მერი მეთიუსი,რეგიონალური 

კოორდინატორი) 

 ევროკავშირის პროექტი ‘’შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის 

გაუმჯობესება’’(ქ-ნი მარინე არაბიძე,ეროვნული კოორდინატორი) 

 USAID-ის პროექტი"მმართველობა განვითარებისთვის"(ქ-ნი 

ნატალია ბერუაშვილი, ჯგუფის ხელმძღვანელი) 
 

16:30-17:00   სესია 4- შეხვედრის დახურვა 

 

 

მოსაზრებები და გადაწყვეტილებები 

 

 

 

 


