
 
 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება მმართველი პარტიის მიერ 
ხელშეკრულების ანულირების გადაწყვეტილების შესახებ 

 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს 
ეროვნული პლატფორმა აღშფოთებულია მმართველი პარტიის მიერ, 
საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევის შედეგად მიღწეული 19 აპრილის 
ხელშეკრულების ანულირების გადაწყვეტილებით.  
 
აღნიშნული შეთანხმების სრულფასოვნად შესრულება არის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებსთვის, ასევე პოლიტიკური 
კრიზისისა და პოლარიზაციის დაძლევისთვის. შეთანხმებიდან გასვლა არის 
უაღრესად დესტრუქციული ნაბიჯი, რომელიც შეიცავს ქვეყანაში 
დესტაბილიზაციისა და სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეებს, აძლიერებს 
რუსულ ვექტორს და ამავდროულად ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კონსტიტუციის სულისკვეთებას. 
 
საქართველოს ხელისუფლების ქმედებით პრაქტიკულად ხაზი გადაესვა 
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის ძალისხმევას, რომლის 
მეშვეობითაც დაიძლია სახიფათო პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. ასევე 
საფუძვლიანად შეირყა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ნდობა, რაც მომავალში 
საფრთხეს შეუქმნის სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერას, მათ შორის 
მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას. 
 
მმართველი პარტიის მიერ გადადგმული ნაბიჯით ფერხდება დემოკრატიული 
პროცესები, საარჩევნო და სასამართლო სისტემების რეფორმების ეფექტურ 
განხორციელება. შეთანხმება საჭიროებს რეფორმების  ინკლუზიურად 
განხორციელებას, რაც მრავალი პოლიტიკური აქტორის ჩართულობას 
გულისხმობს.   
 
მოვუწოდებთ ყველა მხარეს, გააცნობიერონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, 
მმართველი პარტია დაუბრუნდეს 19 აპრილის შეთანხმებას და სხვა პოლიტიკური 
ძალები შეუერთდნენ პოლიტიკურ დოკუმენტს.  



ხელმომწერი ორგანიზაციები: 
 

1. ფონდი „ლიბერალური აკადემია თბილისი“ 
2. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
3. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი 
4. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი 
5. საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
6. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
7. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“. 
8. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“. 
9. ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი”  
10. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
11. „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის”  
12. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 
13. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 
14. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი  
15. ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური 

განვითარებისთვის 
16. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი  
17. ჟუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 
18. საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის 

კვლევების ინსტიტუტი 
19. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 
20. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 
21. ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 
22. მეწარმე ქალთა ფონდი 
23. ასოციაცია „დეა“ 
24. ICOMOS საქართველო  
25. ფონდი სოხუმი 
26. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება 
27. სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 
28. „გადავარჩინოთ მომავალი თაობა“ 

 
 

 
 
 


