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აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის  

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების 
 

მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

 

შეშფოთებას გამოვთქვამთ ე. წ. საკონტროლო-გამშვები პუნქტების დახურვის გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებით თაგილონში, საბერიოში, ოტობაიასა და ნაბაკევში, აფხაზეთის ადმინისტრაციულ 

საზღვართან. ცნობილია, რომ ნაცვლად აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ადგილობრივ მცხოვრებლებს 

სთავაზობს  დღეში ორჯერ ავტობუსით გადაყვანას სოფელ რუხამდე, ენგურის გამშვებ პუნქტამდე.  

 

ხსენებული სოფლები ენგურის ხიდიდან საკმაო მანძილით არიან დაშორებულნი, ამიტომ ერთი 

გამშვები პუნქტის არსებობა გადაადგილებაზე მეტი ფინანსების და დროის დახარჯვას გამოიწვევს და 

ქმნის გალის რაიონში მცხოვრებთა კიდევ უფრო მეტი იზოლაციის საშიშროებას. 

 

ცნობილია ისიც, რომ თითოეულ გამშვებ პუნქტზე დღეში საშუალოდ 300 ადამიანი გადადის. 

აღნიშნული პუნქტების დახურვის გამო ენგურის გადასასვლელზე 1500 ადამიანის გაშვება იქნება 

საჭირო, რის გამოც მათ გრძელ რიგებში მოუწევთ ლოდინი.  

 

განსაკუთრებით საგანგაშო ის არის, რომ ამ პუნქტებით, ძირითადად, სარგებლობენ მოსწავლეები, 

ქალები, ავადმყოფები, ასაკოვანი ადამიანები, ორსულები და ამ გადაწყვეტილების შედეგები 

განსაკუთრებით სავალალო იქნება მათთვის. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი იძულებულნი იქნებიან, 

შემოვლითი გზებით გადაკვეთონ საქართველო-აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი, რაც 

გაზრდის ადგილობრივ მცხოვრებთა დაკავების/დაჯარიმების ფაქტებს და საფრთხეში ჩაადგებს 

ადამიანთა სიცოცხლეს. 

 

მსოფლიო პრაქტიკით, კონფლიქტების მოგვარების პროცესში უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია 

შეთანხმების მიღწევა ჰუმანიტარულ სფეროში, რაც, პირველ რიგში, გადაადგილების თავისუფლებას 

გულისხმობს. 

 

გალში მცხოვრებნი მიიჩნევენ, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო დაამძიმებს მდგომარეობას მათი 

ადამიანური უსაფრთხოების დაცვის მხრივ. ისინი ამტკიცებენ, რომ საკონტროლო-გამშვები პუნქტების 

დახურვა ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას და უამრავ ბარიერს ქმნის ჯანდაცვაში, 

განათლებაში, პირველადი მოხმარების ნივთების შეძენასა თუ ნათესავ-ახლობლებთან ურთიერთობაში. 

ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებულნი, რომ კონფლიქტების მოგვარების მიმართ ჰუმანიტარული 

მიდგომა, უპირველესად, იმაში გამოიხატება, რომ ცხოვრება შეუმსუბუქდეთ ადამიანებს, რომლებიც, 

გარემოებათა გამო, ორი ათეული წელიწადია გადაუჭრელი კონფლიქტის პირობებში ცხოვრობენ და 

ითმენენ თავიანთი ყოფის სიძნელეებს. 

 

მოლაპარაკების ყველა მხარეს მოვუწოდებთ, დაუყოვნებლივ ჩართონ ეს საკითხი დღის წესრიგში, რათა 

თავიდან ავიცილოთ იმ ზომების განხორციელება, რომლებიც ეწინააღმდეგება კონფლიქტის ზონაში 

მცხოვრებ ადამიანთა ფუნდამენტურ უფლებებს. 
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ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ 

2. ევროპის ფონდი 

3. რონდელის ფონდი 

4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

5. ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

6. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

7. ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი 

8. კავშირი გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 

9. ასოციაცია "ტოლერანტი" 

10. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

11. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

12. კავკასიური მოზაიკა 

13. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

14. სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

15. ასოციაცია ,,მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 

16. გადავარჩინოთ მომავალი თაობა 

17. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 

18. მეწარმე ქალთა ფონდი 

19. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კაშირი 

20. ასოციაცია - საზოგადოება განვითარებისათვის 

21. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო  

22. საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 

23. ასოციაცია ”ქალი და ბიზნესი” 

24. ასოციაცია მერკური 

25. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

26. სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი 

27. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი ,,თაობათა დიალოგი" 

28. ასოციაცია ”იმედი” დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის 

29. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის 

30. ასოციაცია "სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება" 

31. რეპატრიანტთა კავშირი 

32. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 

33. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ,,საქართველოს ჩაი" 

34. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა 

35. საერთაშორისო ფონდი "ლეა" 

36. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

37. ფონდი “კავკასიის ეკოლოგია“ 

38. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

39. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

40. ასოციაცია ”ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის 

41. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი "სპექტრი" 

42. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

43. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ”ელკანა” 

44. იძულებით გადაადგილებულ ქალათა ასოციაცია ”თანხმობა” 

45. ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის 

46. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 

47. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია 
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48. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 

 

49. განიარაღება და არაძალადობა 

50. წამების, ძალადობისა და გამოხატული სტრესული ზემოქმედების მსხვერპლთა ფსიქო - 

რეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრი “ემპათია“  

51. თავისუფალი არჩევანი 

52. საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 
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