
გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელის ფუნქცია - მოვალეობები: 

 

1. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლა; 

2. გაეროს სოციალურ–ეკონომიკური საბჭოს ახალგაზრდულ ფორუმში მონაწილეობა; 

3. გენერალური ასამბლეის, სოციალურ–ეკონომიკური საბჭოს ახალგაზრდული ფორუმისა 

თუ გაეროში მიმდინარე სხვა მნიშვნელოვანი პროცესების პარალელურ ღონისძიებებზე 

დასწრება, თანადაორგანიზება სხვა ახალგაზრდობის წარმომადგენლებთან და მისიებთან 

თანამშრომლობით; 

4. გაეროში არაფორმალური შეთანხმების პროცესებზე დასწრება და საუბარი. ის უნდა 

იღებდეს მონაწილეობას ახალგაზრდობის საკითხებზე რეზოლუციების შემუშავებაში, 

უნდა ჰქონდეს საშუალება, საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლობასა და გაეროს 

მიაწოდოს თავისი მოსაზრებები რეზოლუციებისა და დეკლარაციების ტექსტებთან 

დაკავშირებით, რომელთა მიღებაც იგეგმება; 

5. აქტიურად თანამშრომლობდეს საქართველოში მოქმედ გაეროს სააგენტოებთან, გაეროს 

მუდმივ კოორდინატორთან. ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ მიწოდებული და 

დამოუკიდებლად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე უნდა ესწრებოდეს, 

მონაწილეობდეს საქართველოში გაეროს სააგენტოების, ევროკავშირის დელეგაციისა და 

სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს და უნდა 

აჟღერებდეს ახალგაზრდების მიერ მისთვის მიწოდებულ საკითხებს მათ წინაშე არსებული 

საჭიროებების, პრობლემებისა თუ მათი მოგვარების გზების შესახებ ინფორმაციას; 

6. საქართველოს რეგიონებსა და დედაქალაქში მოგზაურობა, შეხვედრების ორგანიზება 

სკოლის მოსწავლეებთან, უნივერსიტეტებისა და პროფესიული სასწავლებლების 

სტუდენტებთან, ახალგაზრდა პროფესიონალებთან, სამსახურს, სწავლასა და ტრენინგებს 

მიღმა მყოფ ახალგაზრდებთან. მათგან უნდა აგროვებდეს ინფორმაციას მათ წინაშე 

არსებული გამოწვევებისა და მათი მოგვარების გზების შესახებ; 

7. რეგიონული ტურის ფარგლებში მოპოვებულ ინფორმაციას ახალგაზრდობის 

წარმომადგენელი უნდა აცნობდეს საზოგადოებას, როგორც რეგიონული ტურის 

ფარგლებში მოსმენილის წერილობითი ანგარიშის მომზადებით, იქ ყველაფრის ასახვითა 

და გამოქვეყნებით, ისე  მასმედიის საშუალებითაც. ის ასევე უნდა ეწეოდეს მდგრადი 

განვითარების დღის წესრიგის პოპულარიზაციას სოციალური ქსელებით, თემატური 

ბლოგების/სტატიების გამოქვეყნებით. ასევე ტრენინგების, ვორკშოპებისა და ლექციების 

ჩატარებით მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა 

კარიერული განვითარება, მომავლის დაგეგმვა, მედიაწიგნიერება, სამედიცინო და 

ფინანსური წიგნიერება, ბიუჯეტირების უნარები, საჯარო გამოსვლის უნარები, გარემოს 

დაცვა, ადამიანის უფლებები, მშვიდობის მშენებლობა, კონფლიქტების მართვა (გაეროს 

უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია „ახალგაზრდებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე 

UNYPS, SDG 16 გაეროს მდგრადი განვითარების მე–16 მიზანი”); 

8. ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ხელს უნდა უწყობდეს ახალგაზრდებსა და 

გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობის პირებს, პოლიტიკოსებს, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს როგორც ცენტრალურ ასევე 

მუნიციპალურ დონეზე შორის პირდაპირ კომუნიკაციას თანამდებობის პირებთან 

ახალგაზრდების შეხვედრების დაორგანიზებით (ინიციატივა დიალოგი მომავალ 

თაობასთან); 

9. ახალგაზრდობის წარმომადგენელი უნდა ეწეოდეს თანატოლგანმანათლებლობას. 

ახალგაზრდების ინდივიდუალური მენტორობით, კონსულტირებით, თუკი ისინი მას 

მიმართავენ. საჯარო თუ არასამთავრობო სტრუქტურების მიერ შემოთავაზებულ 

რესურსებში უნდა ამისამართებდეს, აკვალიანებდეს საჭიროებისამებრ; 

10. გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელს უნდა ყავდეს მოხალისეებიც, 

რომლებიც მანდატით დაკისრებულ ფუნქციათა შესრულებაში დაეხმარებიან. მოხალისეთა 



შერჩევა საჯაროდ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად მიღებული განაცხადებისა და 

გასაუბრების (კონკურსის) საფუძველზე. მოხალისეს პროგრამის დასრულების შემდეგ 

უნდა ეძლეოდეს ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელის და გაეროში საქართველოს 

ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი სერტიფიკატი; 

11. ახალი წარმომადგენლის შერჩევის 3–ვე ეტაპზე კომისიის სრულუფლებიანი წევრის 

სტატუსით მონაწილეობა; 

12. მანდატის ამოწურვიდან შემდეგი წლის იანვრის განმავლობაში მენტორობა და 

კონსულტირება გაუწიოს ახლადშერჩეულ ახალგაზრდობის წარმომადგენელს. 

 

 


