
 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 20 სექტემბერი, 2021 წელი 
 

დრო: 18:00 - 19:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 

 
1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი 
3. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
4. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
5. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია ტოლერანტი 
6. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
7. ლაშა ბლიაძე - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 
8. კახა გოგოლაშვილი - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

კვლევის ფონდი 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 
 

 
 

ü უკანანო მოსმენებისა და ჩანაწერების გასაჯაროების შესახებ მსჯელობა 

ü წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლების საქმიანობის საკითხი 

 

 



 
 

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ გახსნა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა. მან დღის 
წესრიგით განსაზღვრული საკითხების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. 

პირველ საკითხად იმსჯელეს უკანონო მოსმენესა და ჩანაწერების გავრცელების ფაქტზე. 
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, აღნიშნული საკითხი საჭიროებს მკვეთრ, მკაფიო 
და სიღრმისეულ ანალიზსს. მნიშვნელოვანია რომ ეროვნულ პლატფორმას ჰქონდეს არა 
მხოლოდ მკაფიო პოზიცია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ მნიშვნელოვანია 
ყველა პასუხისმგებელი პირისა თუ უწყების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში წინასაარჩევნო გარემოა, და აღნიშნული საკითხი 
შესაძლოა გამოყენებულ იქნას პოლიტიკური პარტიების მიერ, საკოორდინაციო საბჭო 
არჩევნების შემდეგ დაგეგმავს ფართო განხილვებს რომელზეც იმსჯელებენ  ისეთი მექანიზმის 
ჩამოყალიბებაზე, რომელიც სახელმწიფორში უზრუნველყოფს მსგავსი შემთხვევების 
აღმოფხვრას.  

აქვე, საკოორდინაციო საბჭო ცალსახად აფიქსირებს რომ საქართველოს ეროვნული პლატფორმა 
გმობს მსგავს ფაქტებს და მოუწოდებს ყველა მხარეს მაქსიმალურად უზრუნველყონ პირადი 
ინფორმაციის დაცვა. მოგმართავთ თხოვნით, რომ არ შეუწყოთ ხელი აღნიშნული ფაილების 
გავრცელებას. 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭომ იმსჯელა და მიმართავს 
ეროვნული პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებს, რომ პატივი სცენ კოალიციის წესდებას და მისი 
დაცვისკენ მოუწოდებენ, რომელიც გულისხმობს რომ ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი 
პლატფორმაში, არ შეიძლება იყოს აფილირებული პოლიტიკურ პარტიასთან და არ უნდა იყოს 
ჩართული აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში. იმ შემთხვევაში, თუ  პლატფორმის წევრი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი არის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტის 
(პოლიტიკური პარტიის, მოძრაობის, საინიციატივო ჯგუფის) მერობის ან საკრებულოს 
კანდიდატი, მაშინ წევრმა ორგანიზაციამ უნდა ჩაანაცვლოს საკონტაქტო პირი სხვა პირით. იმ 
ორგანიზაციებმა, რომელთა წევრებიც წარმოდგენილები არიან საკრებულოს წევრობის 
კანდიდატებად, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, უნდა მიმართონ კოალიციის 
სამდივნოს წერილობითი ფორმით და   ჩანაცვლოთ თქვენი წარმომადგენლები საქართველოს 
ეროვნული პლატფორმის სამუშაო ჯგუფებსა და ძირითად სიებში.  

  

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 

 



 

 

 



 


