
 

 

 

მწვანე ეკონომიკა აღმოსავლეთ სამეზობლოში 
 

 

საწყისი სამუშაო შეხვედრა საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების კანონმდებლობის განვითარების მიზნით 

 

 

წინასწარი დღის წესრიგი 

 

 

თარიღი: 25-26 აგვისტო, 2014 

ადგილი: სასტუმრო „ამბასადორი“ 

მისამართი: შავთელის ქ. #13, თბილისი, საქართველო 

 
პირველი დღე: 25 აგვისტო, 2014 

 

შეხვედრის ფასილიტატორი: ქ-ნ ელენა სანტერი, პროექტის მენეჯერი, ესპოს კონვენციის 

სამდივნო, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 

 

სინქრონული თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება 

 

10:00 - 10:20 მონაწილეების რეგისტრაცია 

10:20 - 10:35 შეხვედრის გახსნა 

 

ბ-ნ ელგუჯა ხოკრიშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრი 
 
ქ-ნ მაია ბითაძე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის მინისტრის მოადგილე 

10:35 - 11:50 მისასალმებელი სიტყვა 

 

ქ-ნ ელენა სანტერი, პროექტის მენეჯერი, ესპოს კონვენციის სამდივნო, 
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 
 
ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში    
 

10:50 - 11:05 პრეზენტაცია:  გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის 

კონვენცია ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების 



 

 

შეფასების შესახებ (ესპოს კონვენცია);  

„მწვანე ეკონომიკა აღმოსავლეთ სამეზობლოში“ პროგრამის ფარგლებში 

ტექნიკური მხარდაჭერისა და შესაძლებლობების გაძლიერების 

საქმიანობები საქართველოში კონვენციის განხორციელების მიზნით  

მომხსენებელი: ქ-ნ ელენა სანტერი, პროექტის მენეჯერი, ესპოს 
კონვენციის სამდივნო, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 

11:05 - 11:20 პრეზენტაცია: გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) საქართველოში - 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობის განვითარება: ისტორია და გეგმები 

მომხსენებელი: ქ-ნ თამარ შარაშიძე, გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

11:20 - 11:50 ყავაზე შესვენება 

11:50 - 12:40 პრეზენტაცია: ესპოს კონვენციისა და ევროკავშირის გზშ-ის დირექტივის 

მოთხოვნების გადმოტანა ეროვნულ კანონმდებლობაში - ევროპის 

გამოცდილება და კარგი პრაქტიკა 

მომხსენებელი: ბ-ნ ერჟი ჟენდროვსკა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

12:40 - 13:15 ინტერაქტიული სავარჯიშო: საქმიანობების ჩამონათვალი 

მომხსენებელი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის 
ეკონომიკური კომისიის კონსულტანტი 

13:15 - 14:15 სადილი 

14:15 - 14:40 პრეზენტაცია: საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა, რომელიც 

შესაბამისობაშია ესპოს კონვენციასთან: არსებული საკანონდებლო აქტები, 

ისტორია,  ამ სფეროში წინა წლებში არსებული უცხოური დახმარება 

მომხსენებელი: ბ-ნ მერაბ ბარბაქაძე, ეროვნული კონსულტანტი 

14:40 - 15:00 პრეზენტაცია: ეროვნული კანონმდებლობის ანალიზი ესპოს 

კონვენციასთან მიმართებაში 

მომხსენებელი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის 
ეკონომიკური კომისიის კონსულტანტი 

15:00 - 15:10 განხილვა 

15:10 - 16:10  პრეზენტაცია და დისკუსია: რეკომენდაციები საქართველოში გზშ-ის 

კანონმდებლობის განვითარების მიზნით 

საწყისი წერტილი კანონის შემუშავებისათვის 

2003 წელს მომზადებული გარემოს შეფასების სისტემის კანონპროექტი:  

მომხრეები და მოწინააღმდეგეები 



 

 

მომხსენებელი: ბ-ნ ერჟი ჟენდროვსკა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 

კომისიის კონსულტანტი 

16:10 - 16:30 ყავაზე შესვენება 

16:30 - 16:40 კანონის შემუშავების წინასწარი პროცესი და შეთავაზებული პროცესის  

სემინარის მონაწილეებთან შეთანხმება 

ქ-ნ ირმა მელიქიშვილი, კოორდინატორი 

16:40 - 16:50 განხილვა 

16:50 - 1 7:40 განხილვა: ესპოს კონვენციის რატიფიცირებასთან დაკავშირებული 

რისკები და შესაძლებლობები; კონვენციის მიერთებასთან 

დაკავშირებული საფეხურების განსაზღვრავა 

მოდერატორი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

17:40 - 17:50 საბოლოო შენიშვნები და რეკომენდაციები 

17:50 - 18:00  შეხვედრის დახურვა 

 

 

მეორე დღე: 26 აგვისტო, 2014 

 

შეხვედრის ფასილიტატორი: ქ-ნ ელენა სანტერი, პროექტის მენეჯერი, ესპოს კონვენციის 

სამდივნო, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 

 

სინქრონული თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება 

 

 

10:00  - 10:20 მონაწილეების რეგისტრაცია 

10:20  - 10:30 შეხვედრის გახსნა 

 ქ-ნ მაია ბითაძე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის მინისტრის მოადგილე 

10:30 - 10:45 პრეზენტაცია:  გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის 

პროტოკოლი სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) შესახებ; 

„მწვანე ეკონომიკა აღმოსავლეთ სამეზობლოში“ პროგრამის ფარგლებში 

ტექნიკური მხარდაჭერისა და შესაძლებლობების გაძლიერების 

საქმიანობები აღმოსავლეთ სამეზობლოში სტრატეგიული გარემოსდაცვითი 

შეფასების განხორციელების მიზნით  

მომხსენებელი: ქ-ნ ელენა სანტერი, პროექტის მენეჯერი, ესპოს კონვენციის 
სამდივნო, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 

10:45 - 11:00 პრეზენტაცია: სივრცითი დაგეგმარება და მშენებლობა 

მომხსენებელი: ქ-ნ ინგა არახამია, ეროვნული კონსულტანტი 

11:00 - 11:10  დისკუსია 



 

 

11:10 - 11:30  შესვენება ყავაზე  

 

11:30 - 12:20  

პრეზენტაცია: სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) 

პროტოკოლისა და ევროკავშირის სგშ-ის დირექტივის მოთხოვნების 

გადმოტანა ეროვნულ კანონმდებლობაში - ევროპის გამოცდილება და 

საუკეთესო პრაქტიკა 

მომხსენებელი: ბ-ნ ერჟი ჟენდროვსკა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

12:20 - 13:10  ინტერაქტიული სავარჯიშო/დისკუსია:  

რომელია სტრატეგიული დოკუმენტები საქართველოში? 

რომელი დოკუმენტები ექცევა გარემოს სტრატეგიული შეფასების 

პროტოკოლის მოთხოვნების ქვეშ? 

მოდერატორი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

13:10 - 14:10 სადილი 

14:10 - 14:20 საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა, რომელიც შესაბამისობაშია 

ესპოს კონვენციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 

პროტოკოლთან   

ბ-ნ მერაბ ბარბაქაძე, ეროვნული კონსულტანტი 

14:20 – 14:40 პრეზენტაცია: ეროვნული კანონმდებლობის ანალიზი ესპოს კონვენციის 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროტოკოლთან მიმართებაში 

მომხსენებელი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

14:40 - 15:00 დისკუსია 

15:00 - 16:10 პრესენტაცია და დისკუსია: 

ახალი კანონის აუცილებელი ელემენტები: 

 სკრინინგი 

 სკოპინგი 

 გარემოსდაცვითი ანგარიში 

 კონსულტაცია გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის ხელისუფლების 

წარმომდგენლებთან 

 საჯარო კონსულტაციები 

 კომენტარების საბოლოო გადაწყვეტილებაში ასახვა 

 მონიტორინგი 

მოდერატორები: ბ-ნ ერჟი ჟენდროვსკა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი; ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის 
ეკონომიკური კომისიის კონსულტანტი; ბ-ნ მერაბ ბარბაქაძე, ეროვნული 

კონსულტანტი 
16:10 - 16:40 ყავაზე შესვენება 

16:40 – 16:50 კანონის შემუშავების წინასწარი პროცესი და შეთავაზებული პროცესის  



 

 

სემინარის მონაწილეებთან შეთანხმება 

ქ-ნ ირმა მელიქიშვილი, კოორდინატორი 

16:50 - 17:40 განხილვა: ესპოს კონვენციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 

პროტოკოლის მიერთებასთან დაკავშირებული რისკები და 

შესაძლებლობები 

მოდერატორი: ბ-ნ დმიტრი სკრილნიკოვი, გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის კონსულტანტი 

17:40 - 17:50 საბოლოო შენიშვნები და რეკომენდაციები 

17:50 - 18:00  შეხვედრის დახურვა 

 


