
                 

 

      

                  თანასწორი შესაძლებლობების გაძლიერება  
                                         საქართველოში 

 

 

სასტუმრო „ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი“ 
 

2017 წლის 17 მარტი 
 

დღის წესრიგი  
 

დრო თემა მომხსენებლები თანამდებობა 

09:15-09:45 

რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი 
მთელი დღის მანძილზე, რეგისტრაციის და შესვენებების დროს, მონაწილეებს შეეძლებათ დაათვალიერონ ფოიეს 
საგამოფენო სივრცეში განთავსებული მრავლფეროვანი ნამუშევრები და ინიციატივები; დააგემოვნონ, შეიძინონ 
ქართული პროდუქცია და ფოტოკონკურსის მონაწილე ფოტოების მეშვეობით გაიგონ უფრო მეტი რეგიონებში 
მცხოვრებ ადამიანებზე 

09:45-9:55 
მისალმება 
 

შორენა ლორთქიფანიძე,  
 
დემეტრე ერგემლიძე 

გენდერის და სამოქალაქო 
საზოგადოების ექსპერტი  
ტელე-წამყვანი, ფერმა 

1-ლი სესია – ღონისძიების გახსნა, ძირითადი მოხსენებები 

09:55-10:10 
ღონისძიების წარდგენა - რას მოვიაზრებთ 
თანასწორი შესაძლებლობების გაძლიერებაში? 

ჰელენ ბრადბერი, 
ძირითადი მომხსენებელი 

განვითარების სპეციალისტი 

10:10-10:20 
რატომაა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და 
მისი რეგიონებისთვის თანასწორი 
შესაძლებლობების გაძლიერება 

თამარ ჩუგოშვილი,  
ძირითადი მომხსენებელი 

საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარის პირველი 
მოდგილე, გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
თავმჯდომარე 

10:20-10:30 
საქართველოს თანასწორობის ვალდებულებები 
მსოფლიოს წინაშე 

ლიკა ნადარაია,  
ძირითადი მომხსენებელი 

CEDAW-ს ექსპერტი 

10:30-10:40 თანასწორი ეკონომიკური გაძლიერება 
ქეთევან ბოჭორიშვილი,  
ძირითადი მომხსენებელი 

საქართველოს ეკონომიკის და 
მდგრადი განვითარების 
მინისტრის მოადგილე 

10:40-10:50 
როგორ ამდიდრებს ცხოვრებას გენდერული 
ბალანსი 

გიორგი კეკელიძე,  
ძირითადი მომხსენებელი 

საქარველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის 
დირექტორი, მწერალი 

10:50-11:00 
მოკლე ვიდეო რეგიონებში მცხოვრები ქალების 
წარმატებაზე 

  

11:00-11:30 ყავის შესვენება 

მე-2 სესია – სამოქალაქო განყოფილება 

11:30 – 11:40  
 სამოქალაქო განყოფილების გახსნა -  
ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად  

დიმიტრი ცქიტიშვილი, 
ძირითადი მომხსენებელი 

პარლამენტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს წევრი, 
საგარეო ურთიერთობათა 
კომიტეტის თავმჯდომარის 
მოადგილე  

11:40-11:45 მე რეგიონიდან ვარ  
დუტა სხირტლაძე, 
ძირითადი მომხსენებელი 

მსახიობი 

11:45-11:55 ბიზნესი საქართველოს რეგიონებში ნანული ბოლქვაძე 
რძის საწარმოს დირექტორი, 
წალკა 

11:55-12:05 ოჯახური აგრო-ტურიზმი და ქალები შუშანა ფუტკარაძე 
შუახევი, მარეთის საოჯახო 
სასტუმრო 

12:05-12:15 
ქალების მიერ ინიცირებული ახალი საბავშვო 
ბაღები 

ეკა აკობაშვილი დმანისი, ბოსლები 



                 

 

12:15-12:25 წყალი სოფლისთვის მადონა ოქროპირიძე თეთრიწყარო, კოდა 

12:25-12:35 ენის კურსები სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის თამარ პაპიაშვილი ბორჯომი 

12:35-12:50 
“ქალთა ოთახი” – არასამთავრობო სექტორის 
მთავარი მოკავშირე მუნიციპალიტეტში 

გიორგი ხიმშიაშვილი,  
 
 
სოფია ბაკურიძე 

საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაციის აჭარის 
ფილიალი 
ასოციაცია ‘ერთმანეთისთვის’ 

12:50-13:00 კითხვა- პასუხის სესია, მეორე სესიის შეჯამება 
შორენა ლორთქიფანიძე,  
დემეტრე ერგემლიძე 

მოდერატორები 

13:00-14:00 
ლანჩი 
ლანჩის დროს ფოიეში გაიმართება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტის გამოფენა-გაყიდვა და ფოტოკონკურსი 

მე-3 სესია  – “აქციე ეს რეალობად” რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე 

14:00-14:05 სესიის წარდგენა 
შორენა ლორთქიფანიძე,  
დემეტრე ერგემლიძე 

მოდერატორები 

14:05-14:15 
სოფლად მცხოვრები თანასწორი შესაძლებლობების 
მქონე საზოგადოება, მმართველობა და ეკონომიკა 

გიორგი ბაქრაძე, 
ძირითადი მომხსენებელი 

 
ეკონომისტი, მოაზროვნე 

14:15-14:25 
თანასწორი შესაძლებლობების გაძლიერება ქვემო 
ქართლში   

პაატა ხიზანიშვილი 
სახელმწიფო რწმუნებული – 
გუბერნატორი ქვემო ქართლში 

14:25-14:35 
როგორ იცვლება ადგილობრივი პოლიტიკოსების 
პოლიტიკური კაპიტალი ქალების მხარდაჭერით 

გოგი ბარბაქაძე 
დმანისის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი 

14:35-14:45 მუნიციპალიტეტის გენდერული სამოქმედო გეგმა 
დავით შერაზადიშვილი,  
 
ფატიმა ტვილდიანი 

ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი, 
გენდერის მრჩეველი 

14:45-14:55 
შემდეგი განყოფილების გაცნობა:  აქციე ეს 
რეალობად - ახალი გენდერული სახელმძღვანელო 
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის 

შორენა ლორთქიფანიძე 
გენდერის და სამოქალაქო 
საზოგადოების ექსპერტი 

14:55-15:05 
გენდერული სახელმძღვანელოს პრაქტიკული 
გამოყენება - სოფლის წარმომადგენლების ახალი 
თაობა 

ლევან ვერძაძე,  
 
იანა ბერიანი 

სოფლის წარმომადგენლები 
ქედის და ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტებიდან 

15:05-15:15 
თანასწორობის პრინციპებით დახარჯული 
ბიუჯეტი – ინოვაციური პროექტი მარნეულიდან 

მერაბ თოფჩიშვილი 
 
 
რიმა ოთარაშვილი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი, 
ქალთა ოთახის მენეჯერი 

15:15 – 15:25 
ერთი  დღე  ქალთა  ოთახში -  
ახალი მუნიციპალური სერვისის ფუნქციები და 
აქტივობები 

თეა შარაშიძე 
ქედის მუნიციპალიტეტის 
ქალთა ოთახი 

15:25-15:40 
კითხვა-პასუხის სესია 
 
სესიის მოკლე შეჯამება  

დემეტრე ერგემლიძე,  
 
შორენა ლორთქიფანიძე 

მოდერატორები 

15:40-15:50 
ჩვენ ვაგრძელებთ - თანასწორი შესაძლებლობების 
გაძლიერება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

თამარ ხულორდავა, 
ძირითადი მომხსენებელი 

საქართველოს პარლამენტის 
გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს წევრი, ევროპასთან 
ინტეგრაციის კომიტეტის 
თავმჯდომარე 

15:50-16:10 
კონფერენციის შეჯამება: პლენარული სესია 
გამომსვლელებისთვის კომენტარების და 
შეკითხვების დასასმელად 

დემეტრე ერგემლიძე, 
შორენა ლორთქიფანიძე 

მოდერატორები 

16:10-17:00 დახურვა / ფოიეში დაგეგმილ აქტივობებში მონაწილეობა 

 


