
                           პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი

თარიღი: 16 ივლისი, 2014 წელი

დრო: 12:00 – 14:00 საათი

შეხვედრის ადგილი: ტიფლის დეველოპმენტი

შეხვედრას ესწრებოდნენ:

1. ირინა ფუტკარაძე - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი  - საზოგადოებრივი
დამცველი;
2. ნათია კუპრაშვილი - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი  - საქართველოს
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია;
3. ეკა აღდგომელაშილი - ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
4. რაისა ლიპარტელიანი - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება
5. ნანა სუმბაძე - საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი
6. გიგა გიგინეიშვილი - საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 
7. კახა კოჟორიძე - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
8. გიორგი თევზაძე - ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური 
უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია 
9. ლევან ავალიშვილი - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
10. ალეკო ცქიტიშვილი - ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
11. სალომე ბულია - ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
12. მამუკა ყუფარაძე -სტუდია რე 
13. თამარ გაბისონია - კონსტიტუციის 42 მუხლი
14. ქეთევან ჩაჩავა - განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი
15. ქეთევან ყიფშიძე - საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი



16.    მარიამ ჭუმბურიძე - ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი
17. წოვინარ ნაზაროვა - ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი 
საზოგადოება

განსახილველი საკითხები:

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმის  პირველი სამუშაო ჯგუფის
პრიორიტეტების განხილვა

 თემატური შეხვედრების  განრიგის შემუშავება
 ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების   მეორე ტურის მონიტორინგი

და შეფასება
 სხვა

შეხვედრა გახსნა სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა და დამსწრეებს გააცნო შეხვედრის
დღის წესრიგი. მან ისაუბრა ჯგუფის სტრატეგიის დოკუმენტზე, შესატან
ცვლილებებზე და მის მნიშვნელობაზე, ასევე თემატური შეხვედრების განრიგის 
შემუშავების აუცილებლობაზე. 
ჯგუფის კოორდინატორმა არჩევნების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებს მოუწოდა 
საერთო განცხადების შემუშავება, რომელიც შეაფასებს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს და გავრცელდება საერთო ჯგუფის 
სახელით.
თანაკოორდინატორმა ჯგუფის წევრებს გააცნო სამუშაო ჯგუფის შემდეგი 
პრიორიტეტული მიმართულებები : 

 სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დახვეწა და მხარეთა თანასწორობის
პრინციპის განმტკიცება

 სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების დაცვის გაუმჯობესება
სასამართლო სისტემის განგრძობადი რეფორმის განხორციელებით

 სამართალდაცვის სისტემაში დანაშაულის თავიდან აცილებისა და ეფექტიანი
გამოძიების სტანდარტების გაუმჯობესება (საკანონმდებლო ინიციატივები), 
ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების ამაღლება და საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის (მონიტორინგი)

 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემის და ყოფილ პატიმრებზე ზრუნვის მექანიზმების ჩამოყალიბების
მონიტორინგი

 ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე საქართველოს მოსახლეობის
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობის
უფლების უზრუნველყოფა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების



უზრუნველმყოფი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბება საკანონმდებლო ნორმების
დახვეწით და პრაქტიკული განხორციელებით; საარჩევნო სუბიექტებისთვის
თანასწორი შესაძლებლობების მიცემისა და საზოგადოების არჩევნებში
დაუბრკოლებელი მონაწილეობის უზრუნველყოფა (საკანონდმებლო
ინიცციატივები ,მონიტორინგი); 

 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 
(საკანონდმებლო ინიცციატივები , მონიტორინგი);

 გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე შეკრებისა და მანიფესტაციის
თავისუფლების მაღალი სტანდარტით დაცვა (საკანონდმებლო ინიციატივები, 
მონიტორინგი); 

 თანასწორობის უფლების უზრუნველყოფა და უმცირესობათა უფლებების დაცვა
 შრომითი უფლებების დაცვა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში
 ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების უზრუნველყოფა
 ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით მოწყვლადი

ჯგუფებისათვის

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელმა გამოთქვა მოსაზრება, 
რომ ჯგუფის სტრატეგიის დოკუმენტში ასევე გათვალისწინებულ იქნას ქალთა მიმართ 
ძალადობის საკითხი. მან წუხილი გამოთქვა, რომ ორგანიზაციები ნაკლებ ყურადღებას 
უთმობენ ხსენებულ საკითხს და მნიშვნელოვანია მისი წინ წამოწევა.
ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების 
წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ პრიორიტეტულ მიმართულებებში გათვალისწინებულ 
იყოს ბიოლოგიური უსაფრთხოების და სურსათის უვნებლობის საკითხი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვან 
პრობლემას წარმოადგენს წამების მსხვერპლი მოქალაქეების, პატიმრების საკითხი, 
მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. 
ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს განცხადების ტექსტზე (ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების შეფასება) და შეთანხმდნენ, რომ აღნიშნულ 
განცხადებას შეიმუშავებენ უახლოეს დღეებში.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელმა ისაუბრა 
თემატური შეხვედრების აუცილებლობაზე. მან დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა 
ინფორმაცია, რომ პროფესიული კავშირების გაერთიანება ახორციელებს პროექტს, 
რომელიც ეხება სამუშაო ადგილებზე ქალთა მიმართ ძალადობას. სექტემბერში, 
პროექტის ფარგლებში მომზადდება რეკომენდაციების პაკეტი, საკანონმდებლო 
ინიციატივები, რომლის წარდგენა მოხდება საკანონმდებლო ორგანოში. მან ასევე 



აღნიშნა, რომ ხსენებული საკანონმდებლო ინიციატივები და რეკომენდაციების პაკეტის 
განხილვა მოხდება პლატფორმის წევრებთან.
სტუდია რე - ს წარმომადგენელმა ჯგუფის წევრებს გააცნო ინფორმაცია, რომ ამ ეტაპზე 
ორგანიზაცია მუშაობს ევროინტეგრაციის თემატიკაზე, არსებულ გამოწვევებზე, ასევე 
თვითმმართველობის თემაზე, რომელზეც მომზადდა ფილმი. 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა.

შეხვედრის მდივანი: ნატალია აბრამია


