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                                                                                    აღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთ    პარტნიორობისპარტნიორობისპარტნიორობისპარტნიორობის        საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    პლატფორმისპლატფორმისპლატფორმისპლატფორმის        

                                                        განცხადებაგანცხადებაგანცხადებაგანცხადება    პარიზშიპარიზშიპარიზშიპარიზში    განხორციელებულიგანხორციელებულიგანხორციელებულიგანხორციელებული    ტერორისტულიტერორისტულიტერორისტულიტერორისტული    თავდასხმებითავდასხმებითავდასხმებითავდასხმებისსსს    შესახებშესახებშესახებშესახებ    

                                

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა გმობს საფრანგეთში, პარიზში, 7 იანვარს ჟურნალ „Charlie 

Hebdo“-ს რედაქციაში ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტს, რომლის 

შედეგად გარდაიცვალა 12 ადამიანი, დაშავდა 10, ხოლო 4 - იმყოფება მძიმე მდგომარეობაში. 9 

იანვარს კი, პარიზის აღმოსავლეთში, ებრაულ მაღაზიაში თავდამსხმელებმა  აიყვანეს მძევლები. 

თავდასხმის შედეგად გარდაიცვალა 4 ებრაელი. 
 

ეროვნული პლატფორმა იზიარებს ფრანგი ხალხის, მთელი ცივილიზებული სამყაროს და ამასთან, 

საფრანგეთის ებრაული თემის მწუხარებას, გამოხატავს გულწრფელ თანადგომასა და 

სოლიდარობას.  

 
ჩვენ, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები ვგმობთ ტერორიზმს, მას არ 

აქვს გამართლება და იგი სრულად ეწინააღმდეგება საერთო საკაცობრიო ფასეულობებს, რომელიც 
ეფუძნება თანასწორობას, ადამიანის ღირსების პატივისცემას და გამოხატვის თავისუფლებას.  

 

მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, ისევე როგორც ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნების მთავრობებს, გააძლიერონ თავიანთი ძალისხმევა ტერორიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლასა და დემოკრატიის დასაცავად. აქვე ავღნიშნავთ, რომ ამ ბრძოლაში 
განუხრელად უნდა იქნეს დაცული ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობის პრინციპი. 
 

 

 

 

 

ხელმომწერი ორგანიზაციებიხელმომწერი ორგანიზაციებიხელმომწერი ორგანიზაციებიხელმომწერი ორგანიზაციები::::    

    

1. “ლიბერალური აკადემია თბილისი”  

2.  სამოქალაქო განვითრების ინსტიტუტი 

3.  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
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4. საერთაშორისო ფონდი ლეა 

5. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

6. კავშირი "ეტკოტექი" 

7. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია" 

8. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისკო კვლევითი ცენტრი 

9.  ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის 

10. საერთაშორისო ორგანიზაცია 

11.   ასოციაცია"ქალი და ბიზნესი" 

12. ასოციაცია ტოლერანტი  

13. საქართველოს პრესის ასოციაცია 

14. ჯანმრთელი სამყარო 

15. საზოგადოებრივი დამცველი 

16. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

17. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს კომიტეტი  

18. მედიის განვითარების ფონდი 

19. ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი 

20. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 

21. ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი”  

22. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო”  

23. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო 

24. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი 

25. ასოციაცია „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის"  

26. ენერგოეფექტურობის ცენტრი 

27. კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების საერთაშორისო ცენტრი 

28. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 

29. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

30. საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაცია 

31. ფონდი „ალპე“ 
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32. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია 

33. რეპატრიანტთა კავშირი 

34. ასოციაცია ,,დეა" 

35. საქართველოს ჩაი მწარმოებელთა ასოციაცია 

36. საქართველოს მედიამონიტორინგის ცენტრი 

37. ასოციაცია "გადავარჩინოთ მომავალი თაობა" 

38. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 

39. სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

40. სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო 

41. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი "თაობათა დიალოგი" 

42.  კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) 

43. ასოციაცია - საზოგადოება განვითარებისათვის  

44. კავშირი გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 

45. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის 

46. განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 

47. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

48. ქალთა  საინფორმაციო ცენტრი 

49. ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი 

50. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

51. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

52. პედაგოგთა კავშირი" განათლება და სამყარო" 

53. „ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება“ 

54. ენერგოეფექტურობის ფონდი 

55. ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი 

56. ბრიტანული საერთაშორისო ორგანიზაცია OXFAM 

57.  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 

58. იძულებით გადააადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"  

59. სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო 
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60. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

61. საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 

62. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 

63.  ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი 

64. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 

65. კავკასიური სახლი - საქართველო 

66. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ 

67. ასოციაცია „მერკური“ 

68. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია  

69. ახალგაზრდები სამართლიანოსთვის 

70. ჯანმრთელი ბავშვები 

71. მწვანე ალტერნატივა 

72. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

 


