
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

 
 
თარიღი: 22 სექტემბერი, 2022 წელი 

დრო: 20:00 - 22:00 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. ნათია კუპრაშვილი - ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი 
4. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
5. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ცირა მესხიშვილი - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
8. ლაშა ბლიაძე - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 
9. თენგიზ სვანიძე - საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია „საქართველოს ჩაი“ 
10. ქრისტინე კილანავა - ასოციაცია ”იმედი” დევნილ ქალთა მოძრაობა 

მშვიდობისათვის 
11. ნინო ელიზბარაშვილი - ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ 
12. მანანა წულაია - ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ,,ელკანა 
13. ლია თოდუა - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი  
14. იულია ხარაშვილი - იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია ”თანხმობა” 
15. ეკატერინე ციმაკურიძე - დემოკრატიის ინდექსი საქართველო 
16. ნატო ხოხიაშვილი - ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის 
17. ქეთვან ჩაჩავა - განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 
18. მარინე ზუხბაია - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა 
19. ირინე სვანიძე - ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა“ 
20. თამაზ ვაშაკიძე - საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრი 
21. აკაკი ფანჩულიძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა 
22. მეგი ბიბილური - მეგობრობის ხიდი „ქართლოსი“ 
23. ნუკრი ყველაშვილი - ახალგაზრდული ალტერნატივა 
24. მერაბ გამსახურდია - გადავარჩინოთ მომავალი თაობა 
25. რუსუდან სიმონიძე - საქართელოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
 



 
 
 

განსახილველი საკითხები: 

 
• სახალხო დამცველის არჩევნის საკითხის განხილვა 

 
 
22 სექტემბერს გაიმართა პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების გაფართოებული შეხვედრა, 
ონლაინ ფორმატში.   შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სახალხო დამცველის არჩევის 
საკითხზე მსჯელობა და დისკუსიის გაგრძელება პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებთან. 
აღნიშნულ თემაზე  პირველი განხილვა ჩატარდა 19 სექტემბერს.  

ომბუცმენის საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებული პირველი გაფართოებული 
შეხვედრის შემდეგ, სამდივნომ გაუზიარა საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარის 
წერილი პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებს და სთხოვა მათ, წერილობითი სახით 
წარმოედგინათ თავიანთი ხედვა, თუ როგორ ფიქრობენ პლატფორმის მონაწილეობას ამ 
პროცესში, და ასევე იყო თხოვნა, რომ  კოალიციისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია თუ 
რომელიმე პლატფორმის წევრი ფიქრობს სახალხო დამცველის პოზიციაზე კანდიდატურის 
დაყენებას (ინდივიდუალურად). ეროვნული პლატფორმის სამდივნოსთან, კანდიდატურის 
დაყენების საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია არც ერთი ორგანიზაციიდან არ 
შემოსულა.  

შეხვედრაზე მსჯელობა მიმდინარეობდა კომისიის ფორმირებასთანდ დაკავშირებით და 
მის შემადგენლობაში პლატფორმის წევრების ჩართულობასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე 
უნდა აღინიშნოს რომ, ამ ეტაპამდე, პარლამენტიდან ამ საკითზე, არ ყოფილა კომუნიკაცია. 
ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება კომისიის ფორმატისა და ფუნქციების საკითხი. 
შესაბამისად ამ ეტაპზე ვერ მიიღება გადაწყვეტილება კომისიაში ჩართულობასთან ან 
კომისიაში მუშობაში არ ჩართვასთან დაკავშირებით. 

ეროვნული პლატფორმის გაფართოებულ შეხვედრაზე მსჯელობის შედეგად, კოალიციის 
წევრი ორგანიზაციების მხრიდან გამოთქმული მოსაზრებებისა და შეხედულებების 
გათვალისწინებით, ჩამოყალიბდა შემდეგი საკითხები: 

• პლატფორმა, როგორც ერთიანი კოალიცია, არავის დაუჭერს მხარს ომბუდსმენის 
პოზიციაზე რეგისტრირებული კანდიდატებიდან, მაგრამ ორგანიზაციებს 
შეუძლიათ ინდივიდუალურად, დამოუკიდებლად ან მცირე გაერთიანებების 
ფორმით დაუჭირონ მხარი მათთვის მისაღბ კანდიდატს.  

• პლატფორმა მოუსმენს ომბუდსმენობაზე რეგისტრირებულ კანდიდატებს, როგორც 
პლატფორმის წევრი ორგანიზაციებიდან, ისე გარე კანდიდატებს, რომლებსაც ამის 
სურვილი ექნებათ. ასევე ყველა კანდიდატს, ვინც  მოსთხოვს, რომ წარმოადგინოს 
პროგრამა. 

• პლატფორმის წევრმა ორგანიზაციებმა 24 სექტემბერს, 18:00 საათამდე უნდა 
მოიწერონ ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ. 

• პლატფრომა გააკეთებს განცხადებას ომბუდსმენის არჩევასთან დაკავშირებით, 
რომელშიც აღწერილი იქნება პლატფორმის ხედვები, თუ როგორი უნდა იყოს 
სახალხო დამცველი, რა მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს მუშაობა. ეს იქნება 
ერთგვარი კრიტერიუმები რომელსაც ზოგადად ახალი ომბუდსმენი უნდა 
აკმაყოფილებდეს. 

• პლატფორმა გააკეთებს განცხადებას რუსეთის ფედერაციის მიერ სა,ხედრო 



მობილიზაციის გამოცხადების ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე ბირთვული 
თავდასხმის მუქარის შესახებ და ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურის გახშირებული 
დაბობმვის ფაქტებთან მიმართებით. 

 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 



 


