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პარტნიორები

პარტნიორი ქალაქები



თბილისისთვის!
ქალაქის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების და 
პროგრესული გადაწყვეტილებების  კვალდაკვალ, ადგილობრივი 
ეკონომიკური განვითარების ფორუმი წარმოადგენს ქალაქის 
წინსვლის მამოძრავებელ ძალას, რომელიც ემსახურება 
ცხოვრების მაღალი დონის უზრუნველყოფას და საზოგადოებრივ 
კეთილდღეობას.

2007 წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ქალაქების  მონაწილეობით LED ფორუმი ყოველწლიურად იმართება 
ქალაქ თბილისში. ფორუმი ორგანიზებულია თბილისის მერიის მიერ 
და პარტნიორი ორგანიზაციების, ექსპერტების და ინსტიტუტების 
აქტიური ჩართულობით.

ორგანიზების პირველი დღიდან, ღონისძიება დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს და საზოგადოების ფართო მასების ინტერესს იწვევს. 
ფორუმი წარმოადგენს დიალოგის პლატფორმას ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისა და ექსპერტებისათვის, სადაც საერთო 
მნიშვნელობის აქტუალური საკითხები მოქალაქეთა ჩართულობით 
განიხილება. იგი უზრუნველყოფს ქალაქებისთვის გონიერი და 
პროგრესული ქალაქის სტატუსის განმტკიცებას და თავს უყრის 
მდგრად ურბანულ გადაწყვეტილებებს. 

ინარჩუნებს რა გასული ფორუმების გამოცდილებას, ადგილობრივი 
ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი ბიძგს 
აძლევს ინოვაციებს, სახავს კონკრეტულ მიზნებს და იდეებს, 
რათა ხელი შეეწყოს გონიერი და პროგრესული ქალაქების სწრაფ 
განვითარებას.  

წლევანდელი ფორუმი იძლევა პირობას რომ გააგრძელებს წარსულის 
წარმატებულ პრაქტიკას და საფუძველს ჩაუყრის მომავალს ახალი 
შესაძლებლობებით.



მისალმება

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (LED) საერთაშორისო ფორუმი 
წარმოადგენს თბილისის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას, რომელიც ყოველწლიურად 
ადგილობრივი გამოწვევების, პრიორიტეტული მიმართულებების და საზოგადოების 
საჭიროებების გადაწყვეტას ემსახურება. 

ქალაქის განვითარების კონცეფციების ბოლო მიდგომების გათვალისწინებით, 
2017 წლის ფორუმი “პროგრესული ქალაქები“ ორიენტირებულია იდეებისა და 
წარმატებული პრაქტიკების განხილვებზე, მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებასა 
და ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე; უზრუნველყოფს ურბანული ქსელების 
ფორმირებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას და ქალაქის 
მარკეტინგული შესაძლებლობების წარმოჩენას. 

ფორუმის უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე ჩვენი პარტნიორი ქალაქების, 
დაინტერესებული მხარეების და ექსპერტების აქტიური მონაწილეობით მივაღწიეთ 
მნიშვნელოვან პროგრესს, ვიმსჯელეთ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგიებზე, მოქალაქეების, ქალაქმგეგმარებლების, ეკონომისტების 
ჩართულობაზე მართვის პროცესში. აღნიშნული განხილვებით ჩვენ ვდგავართ 
გრძელვადიანი ეფექტური გადაწყვეტილებების ფორმირების გრძელ გზაზე, რათა 
ერთიანი ძალისხმევით უზრუნველვყოთ „პროგრესული ქალაქების” ინიციატივის 
წარმატებული განხორციელება ჩვენს ქალაქში.

დავით ნარმანია
თბილისის მერი



13 სექტემბერი

09:30-10:30 რეგისტრაცია / მისასალმებელი ყავა

10:30-12:00 მისასალმებელი სიტყვა და მთავარი პანელი - პროგრესული ქალაქები

12:00-13:00 ლანჩი

13:00-14:30
ეფექტური მმართველობა                     
                                    
            საკონფერენციო დარბაზი

ურბანული მედეგობა            
         
      შეხვედრების ოთახი N3

ჯანსაღი გარემო           
  
  შეხვედრების ოთახი N4

მომავლის ქალაქები
                
                 კონგრეს ჰოლი

14:30-15:00 ყავის შესვენება

15:00-16:30

ქალაქები ეკონომიკური 
ზრდისათვის  
         საკონფერენციო დარბაზი

მდგრადი მომავალი             
     

      შეხვედრების ოთახი N3

ენერგოეფექტურობა   
 
  შეხვედრების ოთახი N4

მიზნები და ხედვა 
             
              კონგრეს ჰოლი

თანმდევი ღონისძიება: Eurocities სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა (დახურული პანელი)
                                                                                                                                     შეხვედრების ოთახიN1 

16:30-17:00 ყავის შესვენება

17:00-18:00 სადისკუსიო პანელი - მოდერატორთა დიალოგი                                                            კონგრეს ჰოლი

ფორუმის განრიგი



ფორუმის განრიგი

14 სექტემბერი

09:30-10:30 რეგისტრაცია / მისასალმებელი ყავა

10:30-12:00

საერთაშორისო 
ურთიერთობები                  
                            
                

 კონგრეს ჰოლი

ინვესტიციები 
თბილისში
        

 შეხვედრების ოთახი N4

საქალაქო ტურიზმი        
       

საკონფერენციო დარბაზი

ინტეგრირებული 
მიდგომა ტერიტორიული 
განვითარებისთვის              

კონგრეს ჰოლი

12:00-13:00 ლანჩი

13:00-14:30

აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების 
თანამშრომლობა                          

კონგრეს ჰოლი

სამეწარმეო 
შესაძლებლობები 
გლობალურ 
ვაჭრობაში        
 შეხვედრების ოთახი N4

ინოვაციური 
პოზიციონირება და 
ბრენდინგის სტრატეგიები

  საკონფერენციო დარბაზი

ღია მმართველობის 
თანამშრომლობა
       

   შეხვედრების ოთახი N3

14:30-15:00 ყავის შესვენება 

15:00 -16:00
პლატფორმა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის - მწვანე ქალაქები ჯანსაღი 
ტრანსფორმაციისთვის
                                                                                                                                                        კონგრეს ჰოლი



საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

თბილისის მერი

აზიის განვითარების ბანკის ცოდნის მართვისა და მდგრადი განვითარების 
ვიცე-პრეზიდენტი

ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების 
დირექტორატის გენერალური დირექტორი 

საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

აშშ-ს ელჩის მოადგილე

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური 
დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელარუსში

საქართველოს პარლამენტი - რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის 
კომიტეტის თავმჯდომარე

აზიის განვითარების ბანკის ცოდნის მართვისა და მდგრადი განვითარების ვიცე-
პრეზიდენტი
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მოდერატორი - FDI Magazine- ის რედაქტორი, Financial Times

მისასალმებელი სიტყვა:

მთავარი მომხსენებელი:

 კორტნი ფინგარი

გიორგი კვირიკაშვილი

დავით ნარმანია

ბამბანგ სუსანტონო

კრისტიან დანიელსონი

დიმიტრი ქუმსიშვილი

ელიზაბეთ რუდი

ბრუნო ბალვანერა

გრიგოლ ლილუაშვილი

ბამბანგ სუსანტონო

კორტნი ფინგარი

FDI Magazine-ის 
რედაქტორი, Financial 
Times

გიორგი კვირიკაშვილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

დავით დარმანია

თბილისის მერი

ბრუნო ბალვანერა

ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის რეგიონალური 
დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში, 
მოლდოვასა და ბელარუსში

კრისტიან დანიელსონი
ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა 
და გაფართოების მოლაპარაკებების 
დირექტორატის გენერალური დირექტორი

გრიგოლ ლილუაშვილი

საქართველოს პარლამენტი - რეგიონული 
პოლიტიკისა და თვითმმართველობის 
კომიტეტის თავმჯდომარე

დიმიტრი ქუმსიშვილი

საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

ელიზაბეთ რუდი

აშშ-ს ელჩის მოადგილე

ბამბანგ სუსანტონო

აზიის განვითარების ბანკის ცოდნის 
მართვისა და მდგრადი განვითარების 
ვიცე-პრეზიდენტი

მისასალმებელი სიტყვა და მთავარი პანელი - პროგრესული ქალაქები

10:30-12:00
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მოდერატორი - აღმასრულებელი დირექტორი; პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG)

მოდერატორი - გლობალური პრაქტიკის რეგიონალური და ურბანული განვითარების დირექტორი; Ecorys.

ეფექტური მმართველობა საკონფერენციო დარბაზი

ქალაქები ეკონომიკური ზრდისთვის საკონფერენციო დარბაზი

13:00-14:30

15:00-16:30

რუსეთის და აღმოსავლეთ ქვეყნების პოლიტიკის და 
საზოგადოების პროფესორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი

პარტნიორი და უფროსი მრჩეველი
რეგიონალური პოლიტიკა და ეკონომიკური მმართველობა; Ecorys 
Nederland BV

სამეცნიერო და კულტურის ცენტრის დირექტორი.
სახელმწიფო ისტორიულ-არქიტექტურული ნაკრძალის 
““Icherisheher“ადმინისტრაცია, აზერბაიჯანი

ბორნჰოლმის ყოფილი მერი.
ქალაქ ჰასლეს ყოფილი მერი (დანია)

მთავარი ეკონომისტი;
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი

საერთაშორისო საკონსულტაციო განყოფილების ყოფილი დირექტორი, 
ადგილობრივი მთავრობა დანია (LGDK),
დანიის მუნიციპალიტეტების ეროვნული ასოციაცია

ალექსი ალექსიშვილი

სტეფან დუგლას ვაითფილდი

ლოდევიკუს იოჰან მარია ვერდულტი

იავიდ კაზიმოვი

ატზე ვერკენისი

კნუდ ანდერსენი

ოსტინ კილროი

ჰოლგერ ერიკ პინდტი

ალექსი ალექსიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი; 
პოლიტიკის და მართვის 
კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG)

სტეფან დუგლას ვაითფილდი

რუსეთის და აღმოსავლეთ 
ქვეყნების პოლიტიკის და 
საზოგადოების პროფესორი, 
ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ლოდევიკუს იოჰან მარია ვერდულტი 

პარტნიორი და უფროსი მრჩეველი
რეგიონალური პოლიტიკა და 
ეკონომიკური მმართველობა; 
Ecorys Nederland BV

იავიდ კაზიმოვი
სამეცნიერო და კულტურის 
ცენტრის დირექტორი. სახელმწიფო 
ისტორიულ-არქიტექტურული 
ნაკრძალის ““Icherisheher“ 
ადმინისტრაცია, აზერბაიჯანი

ატზე ვერკენისი

გლობალური პრაქტიკის 
რეგიონალური და ურბანული 
განვითარების დირექტორი; Ecorys

კნუდ ანდერსენი

ბორნჰოლმის ყოფილი მერი.
ქალაქ ჰასლეს ყოფილი მერი (დანია)

ოსტინ კილროი

მთავარი ეკონომისტი;
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი

ჰოლგერ ერიკ პინდტი

საერთაშორისო საკონსულტაციო 
განყოფილების ყოფილი 
დირექტორი, ადგილობრივი 
მთავრობა დანია (LGDK), დანიის 
მუნიციპალიტეტების ეროვნული 
ასოციაცია



13:00-14:30

15:00-16:30

პროგრამის მენეჯერი
100 მედეგი ქალაქი
ევროპა და შუა აღმოსავლეთი

კვლევითი კონსულტანტი, Global Water Operators’ Partnerships 
Alliance

ამანის მედეგობის მთავარი მრჩეველი

UN-Habitat-ის ექსპერტი საცხოვრისის საკითხები

კრიზისული სიტუაციების მართვის ეროვნული ცენტრის დირექტორი; სახელმწიფო 
უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო

საერთაშორისო ექსპერტი ქალაქების მართვისა და განვითარების სტრატეგიების 
მიმართულებით

გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი, გაეროს განვითარების 
პროგრამა

ლვოვის მერიის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

ანა არდელინი

ლუის ალვარადო

ლუსია ვრაითი

ფავზი მასადი

მამუკა სალუქვაძე

ფერნანდა ლონარდონი

გიორგი ღიბრაძე

ჯონ ბუროუსი

ნინო ანთაძე

ნატალია ბუნდა

ურბანული მედეგობა შეხვედრების ოთახი N3

მდგრადი მომავალი შეხვედრების ოთახი N3

მოდერატორი - თბილისის მედეგობის მთავარი მრჩეველი

მოდერატორი - ურბანისტი, არქიტექტორი
                      “თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის“ თანაავტორი

ანა არდელინი

თბილისის მედეგობის მთავარი მრჩეველი

ლუის ალვარადო

პროგრამის მენეჯერი
100 მედეგი ქალაქი
ევროპა და შუა აღმოსავლეთი

ლუსია ვრაითი

კვლევითი კონსულტანტი, Global Water 

Operators’ Partnerships Alliance

ფავზი მასადი

ამანის მედეგობის მთავარი მრჩეველი

გიორგი ღიბრაძე

კრიზისული სიტუაციების მართვის 
ეროვნული ცენტრის დირექტორი; 
სახელმწიფო უსაფრთხოების და 
კრიზისების მართვის საბჭო

მამუკა სალუქვაძე

ურბანისტი, არქიტექტორი
“თბილისის მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის“ თანაავტორი

ფერნანდა ლონარდონი

საბინაო განყოფილების ხელმძღვანელი, 

UN-Habitat; ნაირობი, კენია

ჯონ ბუროუსი

საერთაშორისო ექსპერტი ქალაქების 
მართვისა და განვითარების სტრატეგიების 
მიმართულებით

ნინო ანთაძე

გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის ჯგუფის 
ხელმძღვანელი, გაეროს განვითარების 
პროგრამა

ნატალია ბუნდა

ლვოვის მერიის განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი
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13:00-14:30

15:00-16:30

აბრეშუმის გზის პავილიონის გენერალური დირექტორი; აბრეშუმის გზის 
ასოციაცია

ეკონომიკურ საქმეთა ასოცირებული ოფიცერი; საცხოვრებელი სახლების 
და მიწის მართვის განყოფილება; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის

გარემოს დაცვის ინდუსტრიის ექსპერტი

პროექტის მენეჯერი
შვედეთის გარემოს კვლევითი ინსტიტუტი

ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის გენერალური დირექტორი

პროექტის ხელმძღვანელი; მერების შეთანხმების ინიციატივა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონში

ეკონომიკურ საქმეთა ოფიცერი; მდგრადი ენერგეტიკის განყოფილება; 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის 

ენერგოეფექტურობისა და ალტერნატიული ენერგიის
წყაროების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

ხათუნა ზალდასტანიშვილი

ლუო ჯი

დომენიკა კარიერო

ერიკ ვან ცუიკ

რონი არნბერგი

გიორგი აბულაშვილი

ზაალ ხელაძე

კრისტოფერ ფრერინგ

ოლეგ ძიუბინსკი

მარგალიტა არაბიძე

ჯანსაღი გარემო შეხვედრების ოთახი N4

ენერგოეფექტურობა შეხვედრების ოთახი N4

მოდერატორი - პროგრამის ხელმძღვანელი; Sida; შვედეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში

მოდერატორი - ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოს დირექტორი; ეროვნული ექსპერტი;
                            აზერბაიჯანი და საქართველო; მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით

ხათუნა ზალდასტანიშვილი

პროგრამის ხელმძღვანელი; 
Sida; შვედეთის სამეფოს საელჩო 
საქართველოში

ლუო ჯი

აბრეშუმის გზის პავილიონის გენერალური 

დირექტორი; აბრეშუმის გზის ასოციაცია

ერიკ ვან ცუიკ

გარემოს დაცვის ინდუსტრიის ექსპერტი

რონი არნბერგი

პროექტის მენეჯერი
შვედეთის გარემოს კვლევითი ინსტიტუტი

ზაალ ხელაძე

ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის 

გენერალური დირექტორი

კრისტოფერ ფრერინგ

ახალი პროექტის ხელმძღვანელი; მერების 
შეთანხმების ინიციატივა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონში

გიორგი აბულაშვილი

ენერგოეფექტურობის ცენტრი 
საქართველოს დირექტორი; ეროვნული 
ექსპერტი; აზერბაიჯანი და საქართველო; 
მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით

ოლეგ ძიუბინსკი

ეეკონომიკურ საქმეთა ოფიცერი; 
მდგრადი ენერგეტიკის განყოფილება; 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის

მარგალიტა არაბიძე

ენერგოეფექტურობისა და 
ალტერნატიული ენერგიის
წყაროების სამმართველოს უფროსი, 
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

დომენიკა კარიერო
ეკონომიკურ საქმეთა ასოცირებული 
ოფიცერი; საცხოვრებელი სახლების 
და მიწის მართვის განყოფილება; 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის
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13:00-14:30

15:00-16:30

მთავარი არქიტექტორი და რეგიონული/ ქალაქმგეგმარებელი, პარიზი

გარემოსდაცვის უფროსი ინჟინერი;
ქალაქები განვითარების ინიციატივა აზიისთვის; ADB

ავსტრიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტი ტრანსპორტის დაგეგმვის და 
მოდელირების მიმართულებით 

მთავარი მეცნიერი და თემატური კოორდინატორი “ინტეგრირებული
მობილობის სისტემები”

ურბანული განვითარების მთავარი სპეციალისტი აზიის განვითარების ბანკში

ურბანული განვითარების მთავარი  სპეციალისტი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის 
განყოფილება  (CWRD), ADB

განყოფილების უფროსი; საერთაშორისო ტექნოლოგიების ტრანფერი & კლასტერები;
 VDI /VDE innovation Technik

IEC სისტემების ვიცე-თავმჯდომარე; გონიერი ქალაქების კომიტეტი

IEC სისტემების ვიცე-თავმჯდომარე; გონიერი ქალაქების კომიტეტი

მომსახურების ქსელის განვითარების უფროსი;
მასტერქარდ ევროპა SA / უკრაინის წარმომადგენლობითი ოფისი

მერის მრჩეველი, ქალაქ ლუბლინის მუნიციპალიტეტი

ნანა ადეიშვილი
ერიკ ჰუბრეჩტი

ნილ ჩადერი

გერნოტ ლენზი

სტეფან ზერი

მასიმო პეტრონე

რამოლა ნაიკ სინგრუ

მაიკლ ლეიკი

გერდ მეიერ კოკერი 

მაიკლ ჯონ მულქუინი

მაიკლ ჯონ მულქუინი

ვალერი ნოვიკოვი

სებასტიან კავალკო

მომავლის ქალაქები კონგრეს ჰოლი

მიზნები და ხედვა კონგრეს ჰოლი

მოდერატორი - აზიის განვითარების ბანკის (ADB)კონსულტანტი, მომავლის ქალაქების პროგრამა

მოდერატორი -პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი „წამყვანი ქალაქები“

ნანა ადეიშვილი

 აზიის განვითარების ბანკის (ADB)
კონსულტანტი, მომავლის ქალაქების 
პროგრამა

ერიკ ჰუბრეჩტი

 მთავარი არქიტექტორი და რეგიონული/ 
ქალაქმგეგმარებელი, პარიზი

მასიმო პეტრონე

 ურბანული განვითარების მთავარი 

სპეციალისტი აზიის განვითარების ბანკში

მაიკლ ლეიკი

 პრეზიდენტი და აღმასრულებელი 
დირექტორი „წამყვანი ქალაქები“

მაიკლ ჯონ მულქუინი

 IEC სისტემების ვიცე-თავმჯდომარე; 
გონიერი ქალაქების კომიტეტი

სებასტიან კავალკო

მერის მრჩეველი, ქალაქ ლუბლინის 
მუნიციპალიტეტი

მარგალიტა არაბიძე

ენერგოეფექტურობისა და 
ალტერნატიული ენერგიის
წყაროების სამმართველოს უფროსი, 
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

ნილ ჩადერი

გარემოსდაცვის უფროსი ინჟინერი;
ქალაქები განვითარების ინიციატივა 
აზიისთვის; ADB

გერნოტ ლენზი

ავსტრიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის 
სპეციალისტი ტრანსპორტის დაგეგმვის 
და მოდელირების მიმართულებით

სტეფან ზერი

მთავარი მეცნიერი და თემატური 
კოორდინატორი “ინტეგრირებული
მობილობის სისტემები”

რამოლა ნაიკ სინგრუ

ურბანული განვითარების მთავარი  
სპეციალისტი, ცენტრალური და 
დასავლეთ აზიის განყოფილება  
(CWRD), ADB

გერდ მეიერ კოკერი 

განყოფილების უფროსი; 
საერთაშორისო ტექნოლოგიების 
ტრანფერი & კლასტერები;
 VDI /VDE innovation Technik

ვალერი ნოვიკოვი

მომსახურების ქსელის განვითარების 
უფროსი; მასტერქარდ ევროპა
SA / უკრაინის წარმომადგენლობითი 
ოფისი
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17:00-18:00

აღმასრულებელი დირექტორი; პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG)

გლობალური პრაქტიკის რეგიონალური და ურბანული განვითარების დირექტორი; Ecorys.

თბილისის მედეგობის მთავარი მრჩეველი

ურბანისტი, არქიტექტორი
“თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის“ თანაავტორი

პროგრამის ხელმძღვანელი; Sida; შვედეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოს დირექტორი; ეროვნული ექსპერტი; აზერბაიჯანი 
და საქართველო; მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) კონსულტანტი, მომავლის ქალაქების პროგრამა

პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი
„წამყვანი ქალაქები“

კორტნი ფინგარი

ალექსი ალექსიშვილი

ატზე ვერკენისი

ანა არდელინი

მამუკა სალუქვაძე

ხათუნა ზალდასტანიშვილი

გიორგი აბულაშვილი

ნანა ადეიშვილი

მაიკლ ლეიკი

სადისკუსიო პანელი - მოდერატორთა დიალოგი კონგრეს ჰოლი
პრობლემების პირისპირ  - გზა გადაწყვეტილებებამდე

მოდერატორი - მოდერატორი - FDI Magazine- ის რედაქტორი, Financial Times

კორტნი ფინგარი

 FDI Magazine- ის 
რედაქტორი, Financial 
Times

ალექსი ალექსიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი; 
პოლიტიკის და მართვის 
კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG)

ატზე ვერკენისი

გლობალური პრაქტიკის 
რეგიონალური და ურბანული 
განვითარების დირექტორი; 
Ecorys.

ანა არდელინი

 თბილისის მედეგობის 
მთავარი მრჩეველი

მამუკა სალუქვაძე

ურბანისტი, არქიტექტორი
“თბილისის მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის“ 
თანაავტორი

ახათუნა ზალდასტანიშვილი

 პროგრამის ხელმძღვანელი; 
Sida; შვედეთის სამეფოს საელჩო 
საქართველოში

გიორგი აბულაშვილი

ენერგოეფექტურობის ცენტრი 
საქართველოს დირექტორი; ეროვნული 
ექსპერტი; აზერბაიჯანი და საქართველო; 
მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით

ნანა ადეიშვილი

აზიის განვითარების 
ბანკის (ADB)
კონსულტანტი, მომავლის 
ქალაქების პროგრამა

მაიკლ ლეიკი

 პრეზიდენტი და 
აღმასრულებელი 
დირექტორი
„წამყვანი ქალაქები“
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10:30-12:00

13:00-14:30

საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის პირველი მდივანი

საქართველოს ელჩი ევროკავშირში
მრჩეველი; ბრისტოლის მერია; ელჩი საერთაშორისო ვაჭრობის და საინვესტიციო მიმართულებით

რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი; აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მმართველი კომიტეტის წევრი

ოდესის პრიმორსკის რაიონის ადმინისტრაციის თავმჯდომარე

ევროსითის მხარდაჭერის გენერალური ოფიცერი

ბალიასტოკის მერის მოადგილე

ევროსითის ENP&Enl სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე; 
უფროსი აღმასრულებელი ოფიცერი; ევროპულ და საერთაშორისო საქმეთა  
დეპარტამენტი; ვენის მერია

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი; ერევანის 
მუნიციპალიტეტი

მერის მრჩეველი; ბეშიქთაში, თურქეთი

საერთაშორისო პროექტების მთავარი ექსპერტი; მობილობის დეპარტამენტი;
გდანსკის მუნიციპალიტეტი

რებეკა გლეიზერი

კაიდო სირელი

ნატალია საბანაძე

ჰიბაქ ჯამა
კახა გოგოლაშვილი

მარატ კოროლიოვი

რეჯინა ვიალა-ზიმი

მარტა მარკუცი

პრზემისლავ ტუჩლინსკი 

რეჯინა ვიალა-ზიმი

ვერგინე სიმონიანი

ადემ იავუზი

მალგოჟატა რატკოვსკა

14 სექტემბერი, 2017

საერთაშორისო ურთიერთობები კონგრეს ჰოლი

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობა კონგრეს ჰოლი

მოდერატორი - შრომის ბაზრის ადმინისტრაციის საერთაშორისო კოორდინატორი; კვლევისა და
                      განვითარების განყოფილება; სტოკჰოლმი, შვედეთი

მოდერატორი - ევროსითის ENP&Enl სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე; 
                      უფროსი აღმასრულებელი ოფიცერი; ევროპულ და საერთაშორისო საქმეთა
                      დეპარტამენტი; ვენის მერია

რებეკა გლეიზერი

შრომის ბაზრის ადმინისტრაციის 
საერთაშორისო კოორდინატორი; 
კვლევისა და განვითარების 
განყოფილება; სტოკჰოლმი, შვედეთი

ჰიბაქ ჯამა

მრჩეველი; ბრისტოლის მერია; 
ელჩი საერთაშორისო ვაჭრობის და 
საინვესტიციო მიმართულებით

მარატ კოროლიოვი

ოდესის პრიმორსკის რაიონის 
ადმინისტრაციის თავმჯდომარე

მარტა მარკუცი

ევროსითის მხარდაჭერის 
გენერალური ოფიცერიე

პრზემისლავ ტუჩლინსკი 

ბალიასტოკის მერის მოადგილე

ადემ იავუზი

მერის მრჩეველი; ბეშიქთაში, 
თურქეთი

კახა გოგოლაშვილი

რონდელის ფონდის ევროპული 
კვლევების ცენტრის დირექტორი; 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 
მმართველი კომიტეტის წევრი

რეჯინა ვიალა-ზიმი

ევროსითის ENP&Enl სამუშაო ჯგუფის 
თავმჯდომარე;  უფროსი აღმასრულებელი 
ოფიცერი; ევროპულ და საერთაშორისო 
საქმეთა დეპარტამენტი; ვენის მერია

ვერგინე სიმონიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების 
განყოფილების უფროსი; ერევანის 
მუნიციპალიტეტი

მალგოჟატა რატკოვსკა

საერთაშორისო პროექტების მთავარი 
ექსპერტი; მობილობის დეპარტამენტი;
გდანსკის მუნიციპალიტეტი

კაიდო სირელი

საქართველოში ევროკავშირის 
დელეგაციის პირველი მდივანი

ნატალია საბანაძე

საქართველოს ელჩი ევროკავშირში



10:30-12:00

13:00-14:30

სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობითი ოფისის ხელმძღვანელი; AFD

განვითარების და საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების განყოფილების 
უფროსი, ერევნის მუნიციპალიტეტი

ვარშავის საკრებულოს წევრი; მრჩეველი

აბრეშუმის გზის ასოციაციის გენერალური დირექტორი

“აქსის გრუპ”-ის გენერალური დირექტორი 

ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი საქართველოში

საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი

საფრანგეთი-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის 
აღმასრულებელი დირექტორი

თურქეთ-საქართველოს საინვესტიციო ასოციაციის პრეზიდენტი

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა  ასოციაციის პრეზიდენტი

ნიკოლოზ გაგუა

გაელ ასაიაგი

ნარინე აბელიანო 

ანნა მარია როზეკი

ბაიდილოვ აიდინ კონისბეკოვიჩი

გიორგი კაპანაძე

მარიანა მორგოშია

მაიკ ქაუგლი 

იციკ მოშე

ეტიენ გაშე-მოროზი

ქენან ილდირიმი

მიხეილ ჭელიძე

14 სექტემბერი, 2017

ინვესტიციები ქალაქისთვის შეხვედრების ოთახი N4

სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში შეხვედრების ოთახი N4

მოდერატორი - მინისტრის მოადგილე; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მოდერატორი - სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“-ს დირექტორი

ნიკოლოზ  გაგუა

მინისტრის მოადგილე; 
საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრო

გაელ ასაიაგი

სამხრეთ კავკასიის 
წარმომადგენლობითი ოფისის 
ხელმძღვანელი; AFD

ანნა მარია როზეკ

ვარშავის საკრებულოს წევრი; 
მრჩეველი

ბაიდილოვ აიდინ კონისბეკოვიჩი

აბრეშუმის გზის ასოციაციის 
გენერალური დირექტორი

გიორგი კაპანაძე

“აქსის გრუპ”-ის გენერალური 
დირექტორი

მარიანა მორგოშია

სააგენტო „აწარმოე 
საქართველოში“-ს დირექტორი

მაიკ ქაუგლი

ამერიკის სავაჭრო პალატის 
პრეზიდენტი საქართველოში

იციკ მოშე

საქართველო-ისრაელის ბიზნეს 
პალატის პრეზიდენტი

ქენან ილდირიმი

თურქეთ-საქართველოს 
საინვესტიციო ასოციაციის 
პრეზიდენტი

მიხეილ ჭელიძე

საქართველოს მცირე და საშუალო 
საწარმოთა  ასოციაციის 
პრეზიდენტი

ნარინე აბელიანო 

განვითარების და საინვესტიციო 
ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განყოფილების უფროსი, ერევნის 
მუნიციპალიტეტი

ეტიენ გაშე-მოროზი

საფრანგეთი-საქართველოს 
სავაჭრო და სამრეწველო პალატის 
აღმასრულებელი დირექტორი



10:30-12:00

13:00-14:30

ბარსელონას ტურიზმის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი

მრჩეველი, ორგანიზაცია „Boisen: For the Love of Place”;
ლოკაციების საერთაშორისო  ბრენდინგის ორგანიზაციის ვიცე-თავმჯდომარე

ტურიზმის ექსპერტი და სლოვენიის ტურიზმის ყოფილი მინისტრი

ხელმძღვანელი, ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების და ბრენდინგის პროექტების დეპარტამენტი, ქ.ხარკოვის საკრებულოს 
საერთაშორისო თანამშრომლობის სამსახური

ოფიცერი ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში; რეკლამის და და ტურიზმის 
დეპარტამენტი; კრაკოვის მუნიციპალიტეტი

Thon Hotels-ის რეგიონალური დირექტორი დასავლეთის რეგიონის მიმართულებით

პოლონეთის უკრაინის პალატის პრეზიდენტი

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექ

უფროსი კოორდინატორი ცენტრალური აზიის, სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის 
თანამშრომლობისათვის; აღმოსავლეთის კვლევების ფონდის ინსტიტუტი

ბექა ჯაყელი

იორდ ვილიამ კარნესი

მარტინ ბოისენი

დარია რადიკი

იულია ზგურსკა

ანდრეი ჩაპლინსკი

ბექა ჯაყელი

ანიტა ბლუმბერგი

ჰელენა შაპოვალოვა
გიორგი ბრეგაძე

მიკოლა ტაუბერი

14 სექტემბერი, 2017

ტურიზმი საკონფერენციო დარბაზი

ინოვაციური პოზიციონირება და ბრენდინგის სტრატეგიები საკონფერენციო დარბაზი

მოდერატორი - ევროპის რეგიონალური პროგრამის მთავარი ოფიცერი; გაერთიანებული ერების
                      ორგანიზაცია; მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO)

მოდერატორი - ევროპის რეგიონალური პროგრამის უფროსი ოფიცერი, გაერთიანებული
                      ერების  ორგანიზაცია; მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO)

ბექა ჯაყელი

ევროპის რეგიონალური პროგრამის 
მთავარი ოფიცერი; გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია; მსოფლიო 
ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO)

იულია ზგურსკა

ხელმძღვანელი, ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ბრენდინგის პროექტების დეპარტამენტი, 
ქ.ხარკოვის საკრებულოს საერთაშორისო 
თანამშრომლობის სამსახური

მარტინ ბოისენი

მრჩეველი, ორგანიზაცია „Boisen: 
For the Love of Place”; ლოკაციების 
საერთაშორისო  ბრენდინგის 
ორგანიზაციის ვიცე-თავმჯდომარე

ანდრეი ჩაპლინსკი

ოფიცერი ტურიზმის განვითარების 
განყოფილებაში; რეკლამის და და 
ტურიზმის დეპარტამენტი; კრაკოვის 
მუნიციპალიტეტი 

ანიტა ბლუმბერგი

Thon Hotels-ის რეგიონალური 
დირექტორი დასავლეთის რეგიონის 
მიმართულებით

ჰელენა შაპოვალოვა

პოლონეთის უკრაინის პალატის 
პრეზიდენტი

გიორგი ბრეგაძე

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის 
დირექ

მიკოლა ტაუბერი

უფროსი კოორდინატორი ცენტრალური 
აზიის, სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის 
თანამშრომლობისათვის; აღმოსავლეთის 
კვლევების ფონდის ინსტიტუტი

იორდ ვილიამ კარნესი

ბარსელონას ტურიზმის საბჭოს 
აღმასრულებელი დირექტორი

დარია რადიკი

ტურიზმის ექსპერტი და სლოვენიის 
ტურიზმის ყოფილი მინისტრი



10:30-12:00

13:00-14:30

დირექტორის მოადგილე; ეკონომიკური სტრატეგიის დეპარტამენტი, ეკონომიკური 
განვითარების სამინისტრო, პოლონეთი

რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ექსპერტი

მმართველობისა და რეგიონალური განვითარების ექსპერტი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

თბილისის მერის მოადგილე

პროექტის ხელმძღვანელი; კარგი მმართველობის ინიციატივა (GGI) / USAID

“ღია მმართველობის თანამშრომლობა” პროექტის წარმომადგენელი

მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის 
მოადგილე; თბილისის მერია

ხარკოვის მერიის ადმინისტრაციის დირექტორი

ტომაშ კილიანსკი

დანიელ ბალინსკი

ვიტოლდ სარტორიუსი

პიტერ ჰილი

ნინო გვენცაძე

მიხეილ დარჩიაშვილი

ნინა ხატისკაცი

დევიდ სმიტი

ვახტანგ ნაცვლიშვილი

გელა ტალახაძე

ვიქტორია კიტაიგოროდსკაია

14 სექტემბერი, 2017

ინტეგრირებული მიდგომები ტერიტორიული განვითარებისთვის შეხვედრების ოთახი N3

ღია მმართველობის თანამშრომლობა შეხვედრების ოთახი N3

მოდერატორი - ევროკავშირის პროექტის “რეგიონული პოლიტიკის განხორციელება
                      საქართველოში “ ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე

მოდერატორი - უფროსი მმართველი მრჩეველი, კარგი მმართველობის ინიციატივა (GGI) / USAID

ტომაშ კილიანსკი

ევროკავშირის პროექტის 
“რეგიონული პოლიტიკის 
განხორციელება საქართველოში “ 
ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე

დანიელ ბალინსკი

დირექტორის მოადგილე; ეკონომიკური 
სტრატეგიის დეპარტამენტი, 
ეკონომიკური განვითარების 
სამინისტრო, პოლონეთი

ვიტოლდ სარტორი

რეგიონალური და ადგილობრივი 

განვითარების ექსპერტი

პიტერ ჰილი

მმართველობისა და რეგიონალური 

განვითარების ექსპერტი

ნინო გვენცაძე
საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სივრცითი დაგეგმარებისა 
და სამშენებლო პოლიტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი

მიხეილ დარჩიაშვილი

უფროსი მმართველი მრჩეველი, 
კარგი მმართველობის ინიციატივა 
(GGI) / USAID

ნინა ხატისკაცი

თბილისის მერის მოადგილე

დევიდ სმიტი

პროექტის ხელმძღვანელი; კარგი 
მმართველობის ინიციატივა (GGI) 
/ USAID

ვახტანგ ნაცვლიშვილი

“ღია მმართველობის 
თანამშრომლობა” პროექტის 
წარმომადგენელი

გელა ტალახაძე

მუნიციპალური სერვისების 
განვითარების სააგენტოს 
თავმჯდომარის მოადგილე; 
თბილისის მერია

ვიქტორია კიტაიგოროდსკაია

ხარკოვის მერიის ადმინისტრაციის 
დირექტორი



მწვანე 
ქალაქის 
სამოქმედო 
გეგმის 
პრეზენტაცია

15:00-16:00

თბილისის მერის მოადგილე

ბიალისტოკის მერის მოადგილე

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

EBRD-ის მთავარი ეკონომისტი; 
ეკონომიკა, პოლიტიკა და მმართველობა

ENVIROS-ის დირექტორი; EBRD-ის კონსულტანტი
ჩეხეთის რესპუბლიკა

დავით ნარმანია

გენადი პლისი

ირაკლი ლექვინაძე

რაფალ რუდნიცკი

სოლომონ პავლიაშვილი
კეთილ ტვედტი

რობერტ ბეილი

14 სექტემბერი, 2017

პლატფორმა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის - მწვანე ქალაქები ჯანსაღი ტრანსფორმაციისთვის
 კონგრეს ჰოლი

შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  - თბილისის მერი

სადისკუსიო - კიევის მერის მოადგილე
პანელი

დავით ნარმანია

თბილისის მერი

გენადი პლისი

კიევის მერის მოადგილე

ირაკლი ლექვინაძე

თბილისის მერის 
მოადგილე

რაფალ რუდნიცკი

ბიალისტოკის მერის 
მოადგილე

სოლომონ პავლიაშვილი

საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის პირველი მოადგილე

კეთილ ტვედტი

EBRD-ის მთავარი ეკონომისტი; 
ეკონომიკა, პოლიტიკა და 
მმართველობა

რობერტ ბეილი

ENVIROS-ის დირექტორი; EBRD-ის 

კონსულტანტი

ჩეხეთის რესპუბლიკა



ეფექტური მმართველობა / ქალაქები ეკონომიკური ზრდისათვის 
აქცენტი კეთდება მთავრობის ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე ინკლუზიურ ეკონომიკაში; მთავრობის ქმედების შეფასების ცალკეული ინდიკატორები ეკონომიკური ზრდის პროცესში;
ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერება ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების პროექტების განსახორციელებლად; საქალაქო ინსტრუმენტები მდგრად 
განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული გრძელვადიანი ინიციატივების განხორციელებისთვის

ურბანული მედეგობა /  მდგრადი მომავალი 
ძირითადი მამოძრავებლები მედეგობის შესანარჩუნებლად 
ინვესტირება მედეგობაში - მნიშვნელოვანი მოვლენები სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში

მომავლის ქალაქები / მიზნები და ხედვა 
ქალაქებისა და რეგიონების ზრდა და განვითარება; სწრაფად განვითარებადი და ზრდადი ეკონომიკა ქალაქებისა და რეგიონებისათვის.
მიზნების და ხედვის როლის მნიშვნელობა მომავლის ქალაქების შექმნის პროცესში

საერთაშორისო ურთიერთობები / აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობა
ქალაქებს შორის თანამშრომლობა პროგრესული, ინოვაციური მიდგომებისათვის
ძლიერი პარტნიორობა ძლიერი სამეზობლოსთვის - თანამშრომლობისა და ახალი ინიციატივების პლატფორმა

საქალაქო ტურიზმი / ინოვაციური პოზიციონირება და ბრენდინგის სტრატეგიები
რა ხდის ქალაქს განსაკუთრებულს ვიზიტორებისათვის - მონიშნე შენი ადგილი რუკაზე; 
ინოვაციური მიდგომები ბრენდინგის სტრატეგიის პოზიციონირებისთვის;

ინვესტიციები ქალაქში /  სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში
ქალაქები ეკონომიკური ზრდისთვის; ძლიერი და ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პროცესში
სწორი პოზიციონირება ექსპორტის დარგში დომინირებისათვის, G2B საერთაშორისო გამოწვევების დასაძლევად 

ჯანსაღი გარემო  / ენერგოეფექტურობა 
ქალაქები და ურბანული ქსელები
გარემოს გავლენა ურბანულ განვითარებაზე;
ადგილობრივი მთავრობა წარმოადგენს კლიმატური ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლაში  არსებულ ძირითად ძალას, რომელიც მმართველობის დონეზე
ყველაზე ახლოს დგას მოქალაქეებთან

ინტეგრირებული მიდგომები ტერიტორიული განვითარებისათვის  / ღია მმართველობის თანამშრომლობა
არსებული მდგომარეობიდან ინტეგრირებულ მიდგომებზე გადანაცვლება მოსახლეობის რაოდენობის მატების, ტრანსპორტის ინტენსივობის გაძლიერების და ცხოვრების სტანდარტების 
ზრდის ფონზე; 
ქალაქების სივრცითი მოწყობა PPP პროექტების წახალისების მეშვეობით;
გამჭვირვალე მმართველობა ეფექტური მმართველობისთვის

სესიების აღწერილობა




