
















დანართი №1 - სხდომის დღის წესრიგი 

 



დანართი №2 - სხდომაზე დამსწრეთა სია 

 

სახელი, გვარი უწყება/ორგანიზაცია 

ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭოს წევრები: 

 

გიორგი გახარია 

 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

ნათია მეზვრიშვილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

უფროსი 

ლელა აქიაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული 

თანასწორობის საკითხებში 

გოჩა ლორთქიფანიძე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე 

ნინო ცაციაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 

მოადგილე 

ნუნუ მიცკევიჩი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე 

ეკატერინე დგებუაძე  

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე 

თამარ გაბუნია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე 

ლია გიგაური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის მოადგილე 

მზია გიორგობიანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე 

ხატია წილოსანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრის მოადგილე 

ხათუნა თოთლაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 

მოადგილე 

რატი ბრეგაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე 

ანა ბუჩუკური  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს (სამსახურის) 

უფროსი 

ზაზა ვაშაყმაძე სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 

სააგენტოს თავმჯდომარე 



რევაზ ჩარკვიანი სსიპ − ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი 

გოგიტა თოდრაძე სსიპ − საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი  

საბჭოს მუშაობაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილე დაწესებულება/ორგანიზანიზაციები და 

მოწვეული სტუმრები 

ქეთევან სარაჯიშვილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

ნატო მაჭარაშვილი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

მიხეილ კეკენაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მაგდა მამუკაშვილი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

თამარ მორბედაძე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

ნათია მერებაშვილი საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

ალექსანდრე წულაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

ანა შალამბერიძე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

ანა ილურიძე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

ირაკლი ქსოვრელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

ნინო ლომჯარია საქართველოს სახალხო დამცველი 

გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე 

ეკატერინე სხილაძე საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე 

თამარ გვარამაძე საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი 

მოადგილე 

ლონდა თოლორაია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 

თინათინ ღოღელიანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

გიორგი შარაბიძე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

რაჟდენ კუპრაშვილი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 

დავით ასათიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

თამთა დევდარიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

გიორგი ჭეხანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

საბინე მახლი  გაეროს მუდმივი კოორდინატორის ოფისი (UNRC) 

საქართველოში 

ლუიზა ვინტონი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მუდმივი წარმომადგენელი 

ბენედიქტ ჰოსეკი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

წარმომადგენლობა საქართველოში 



მარიამ თუთბერიძე გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

წარმომადგენლობა საქართველოში 

ქეთევან მეზვრიშვილი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

წარმომადგენლობა საქართველოში 

ანა ჩერნიშოვა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

წარმომადგენლობა საქართველოში 

გიგი ბრეგაძე გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

წარმომადგენლობა საქართველოში 

ვლადიმერ შკოლნიკოვი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 

კომისრის ოფისის (OHCHR) წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

ბესარიონ ბოხაშვილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 

კომისრის ოფისის (OHCHR) წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

ერიკა კვაპილოვა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

საქართველოში 

თამარ საბედაშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

საქართველოში 

ღასან ხალილი გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) საქართველოში 

კემლინ ფურლი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის 

(UNHCR) წარმომადგენლობა საქართველოში 

ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) 

საქართველოს ოფისი 

მარიკა ბანძელაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) 

საქართველოს ოფისი 

კინან ბაჰნასი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO)  

საქართველოში 

კარლ ჰარცელი ევროკავშირის ელჩი საქართველოში 

დუნია მიატოვიჩი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი 

ივონ გოგოლი ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 

კრისტიან ურსე ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

პიტერ ვიბლერი USAID-ის წარმომადგენლობა საქართველოში 

ელენე-მაია რუსეცკაია არასამთავრობო ორგანიზაცია − ქალთა 

საინფორმაციო ცენტრი 

ლანა ჩხარტიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია − სამოქალაქო 

განვითარების სააგენტო 

მერაბ ქართველიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია − საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 



ნინო ნოზაძე  არასამთავრობო ორგანიზაცია − საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

თამარ ხუხია არასამთავრობო ორგანიზაცია − საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

ვლადიმერ მკერვალიშვილი  არასამთავრობო ორგანიზაცია „უფლებები 

საქართველო“ 

ეკა გიგაური არასამთავრობო ორგანიზაცია − საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა − საქართველო; 

გიორგი ჩიტიძე ფონდი „ღია საზოგადოება − საქართველო“ 

გიორგი კლდიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია − ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

ქეთევან კუკავა არასამთავრობო ორგანიზაცია − ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

ლევან ავალიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია − ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

თამთა მიქელაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია − ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი (EMC) 

ანა აბაშიძე არასამთავრობო ორგანიზაცია − პარტნიორობა 

ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) 

იულია ხარაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია − იძულებით 

გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ 

ვაჟა სალამანაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია − სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტი 

ნანა ჯანაშია კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელი (CENN) 

მეგი ნიკოლსონი საერთაშორისო ექსპერტი ადამიანის უფლებათა 

დაცვის მიმართულებით 

გიორგი ჩხეიძე „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა 

საქართველოში“ (USAID/PROLoG) პროექტის 

ხელმძღვანელი 

თამარ ქალდანი ექსპერტი ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მიმართულებით 

ანა კვერნაძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის 

დეპარტამენტის უფროსი 

გიორგი ბობღიაშვილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის 

დეპარტამენტი, პოლიტიკის დაგეგმვის 

სამმართველოს უფროსი 

ბექა ლილუაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი 

ეკონომიკურ საკითხებში 



გიორგი ბედოიძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

რობო ნადირაძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 

გულიკო მაჭარაშვილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

თამარ რობაქიძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

ანუკი ბურდული საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

მერი ქაჯაია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

ქეთევან ტატუაშვილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

 

 


