საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს
დაცვითი პროგრამა (EPIRB)
კონტრაქტი No. ENPI/2011/279-666
დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ, განმახორციელებელი სააგენტო კონსორციუმი Hulla & CO. Human Dynamics-ის
ხელმძღვანელობით

დღის წესრიგი
EPIRB-ის მესამე ეროვნული საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა და მდ. ჭოროხიაჭარისწყალის საპილოტე აუზის დაინტერესებულ მხარეთა
საკონსულტაციო შეხვედრა
ბათუმი, საქართველო
2014 წლის 18 ივნისი
ადგილი: საკონფერენციო დარბაზი
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
რუსთაველის #28. ბათუმი 6000, საქართველო
ტელ.: +995 422 229 000;Fax: +995 422 229 029
www.sheratonbatumi.com
მიზნები:
- ეროვნული საკოორდინაციო საბჭოს (NCC) წევრებისთვის და სხვა ადგილობრივი და
საერთაშორისო დაინტერესებული მხარეების წინაშე ანგარიშგება პროექტის
განხორციელების თვალსაზრისით მიღწეული შედეგებზე;
- ინფორმაციის წარდგენა შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდისთვის დაგეგმილი
საქმიანობების თაობაზე;
- შემოთავაზებული საპილოტე პროექტების განხილვა საქართველოში მდინარეთა სააუზო
მართვის გეგმის ფარგლებში შერჩეული განსახორციელებელი ზომების ხელშეწყობის
მიზნით;
- მდ. ჭოროხი-აჭარისწყალის საპილოტე აუზის შესახებ მოკვლეული შედეგების წარდგენა
და წყლის რესყრსების მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტების განხილვა;
- დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებების მიღება და წყლის მართვასთან
დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების იდენტიფიცირება;
- მდინარეთა სააუზე მართვის გეგმის შემუშავების მხარდაჭერა საპილოტე აუზში საწყის
ეტაპზე გამოვლენილი წყლის რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხების
(Significant Water Management Issues) განხილვის და შეჯერების გზით.
სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური; უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული
თარგმანი.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ:
ქეთი მეტრეველი, ოფის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: kate.metreveli@blacksea-riverbasins.net
ტელ.: +995 32 236 8877; მობ: +995 599551 014
http://www.blacksea-riverbasins.net
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დღის წესრიგი

09:00-09:30

რეგისტრაცია

09:30-09:45

მისასალმებელი სიტყვა
ქ-ნი ნინო თხილავა, გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო
ქ-ნი ნადია ბონევა, კომპანია „ჰიუმან დაინამიკს“
ბ-ნი ტიმოთი ტერნერი, EPIRB პროექტის ხელმძღვანელი

10:15 - 12:00

I.

09:45- 10:15

პროექტის მიმოხილვა, ბ-ი ტიმოთი ტერნერი, EPIRB-ის პროექტის
ხელმძღვანელი
ბოლო NCC შეხვედრის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მიერ
განხორციელებული ღონისძიებების და შედეგების და მომავალი
საანგარიშო პერიოდისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების მიმოხილვა
ბ-ნი ზურაბ ჯინჭარაძე, EPIRB-ის პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე
შემოთავაზებული საპილოტე პროექტები და განხორციელების გრაფიკი
ბ-ნი ტიმოთი ტერნერი, EPIRB-ის პროექტის ხელმძღვანელი,

10:15- 10:45

10:45 - 11:00

პროექტის განხორციელების სტატუსი

თავმჯდომარე: ბ-ნი ზურაბ ჯინჭარაძე, EPIRB პროექტის ხელმძღვანელის
მოადგილე

11:00- 11:15

შესვენება ყავით

11:15 - 11:30

ბენეფიციარების მოსაზრებები პროექტის შედეგებსა და მოლოდინებთან
დაკავშირებით,
ქ-ნი მარიამ მაკაროვა, წყლის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

11:30 - 11:45

კითხვა-პასუხის სესია

11:45 - 13:00

II. საინფორმაციო სესია: მოსამზადებელი ღონისძიებები
თავმჯდომარე: ბ-ნი ტიმოთი ტერნერი, EPIRB პროექტის ხელმძღვანელი

11:45 - 12:00

მიზნებისა და შეხვედრის დღის წესრიგის წარდგენა,
ქ-ნი მაგდოლინა ტოტი ნეგი, REC

12:00- 12:30

ჭოროხი-აჭარიწყალის მდინარეთა აუზში ზემოქმედების/ზეგავლენის
კვლევის ანგარიშის პროექტის წარდგენა,
ქ-ნი ელისო ბარნოვი, კონსორციუმი REC Caucasus და Greentecs, LTD

12:30- 13:00

კითხვა-პასუხის ნაწილი მონაწილეების სამუშაო სესიისთვის
მოსამზადებლად
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13:00- 14:00

შესვენება სადილზე

14:00-16:00

III. სამუშაო სესია

14:00 - 14:15

მიმოხილვითი პრეზენტაცია: წყლის რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი
საკითხები
ქ-ნი იმოლა კოშტა, REC

14:15- 16:00

ჯგუფებში მუშაობა: მონაწილეები იმუშავებენ ჯგუფებში, სადაც
განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
-

A ჯგუფი: დაბინძურება (წერტილოვანი დაბინძურების წყაროები),
ფასილიტატორი: ბ-ნი ზურაბ ჯინჭარაძე, EPIRB-ის პროექტის
ხელმძღვანელის მოადგილე

-

B ჯგუფი: დაბინძურება (დიფუზიური დაბინძურების წყაროები),
ფასილიტატორი: ქ-ნი ელისო ბარნოვი, კონსორციუმი REC Caucasus
და Greentecs, LTD

-

C ჯგუფი: ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები (წყალაღება,
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და სხვა),
ფასილიტატორი: ქ-ნი სოფიკო ახობაძე, კონსორციუმი REC Caucasus
და Greentecs, LTD

15:30- 16:00

ჯგუფებში მუშაობის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ყავა, ჩაი

16:00- 17:00

IV. აზრებისა და მიდგომების შეჯერება
თავმჯდომარე: ქ-ნი იმოლა კოშტა, REC

16:00- 16:50

პლენარული დისკუსია: ჯგუფებში მუშაობის შედეგების წარდგენა და
განხილვა (7 წთ, თითო ჯგუფი და 30 წთ. დისკუსია)

16:50 - 17:00

დასკვნითი კომენტარები და სესიის დახხურვა, ქ-ნი მაგდოლინა ტოტი
ნეგი, REC
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