REV 11SEPT2015

Open Government Partnership’s
Legislative Openness Working Group Conference

ღია მმართველობის პარტნიორობის საკანონმდებლო
ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენცია
COMMITTING TO OPENNESS:
Parliamentary Action Plans, Standards, and Tools
ღიაობის ვალდებულება:
პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები
Tbilisi, Georgia – თბილისი, საქართველო
14-15/09/2015

მონაწილეთა სია
DRAFT PARTICIPANT LIST
www.parliament.ge  8 Rustaveli Avenue  Tbilisi  Georgia  #OGPGeorgia  #OpenParl15
რუსთაველის გამზ. 8  თბილისი  საქართველო

REV.1 10SEPT2015
1

INTERNATIONAL DELEGATIONS / საერთაშორისო დელეგატები
Albania / ალბანეთი
Parliament of Albania / ალბანეთის პარლამენტი
H.E. Ilir META / ბ-ნი ილირ მეტა
Speaker / თავმჯდომარე
Mr. Petrit VASILI / ბ-ნი პეტრიტ ვასილი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Mr. Ralf GJONI / ბ-ნი რალფ გიონი
Foreign Policy Advisor to Speaker / თავმჯდომარის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში
Mr. Sokol DERVISHAJ / ბ-ნი სოკოლ დერვიშაი
Chief of Cabinet of the Speaker of Parliament / თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი

Republic of Armenia / სომხეთის რესპუბლიკა
Parliament of the Republic Armenia / სომხეთის რესპუბლიკის პარლამენტი
Mr. Tevan POGHOSYAN / ბ-ნი ტევან პოღოსიანი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Civil Society Institute / სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
Mr. Zara SAHAKYAN / ბ-ნი ზარა საჰაკიანი
Planning and Financial Officer / დაგეგმარებისა და ფინანსური ოფიცერი

Belarus / ბელარუსი
SYMPRA / „სიმპრა“
Ms. Natalia RABAVA / ქ-ნი ნატალია რაბავა
Director / დირექტორი

Belgium / ბელგია
United Nations Development Program (UNDP) / გაეროს განვითარების პროგრამა
Mr. Franklin DE VRIEZE / ბ-ნი ფრანკლინ დე ვრიზი
International consultant for UNDP Regional Center for Europe and CIS/ ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებისთვის

გაეროს განვითარების პროგრამის რეგიონალური ოფისის საერთაშორისო კონსულტანტი
Ms. Julia KEUTGEN / ქ-ნი ჯულია კიუტგენი
Programme Specialist, Inclusive Political Processes, Governance and Peacebuilding, Bureau for Policy and Programme
Support / პროგრამის სპეციალისტი, ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესები, მმართველობა და მშვიდობის
მშენებლობა, პოლიტიკისა და პროგრამების მხარდაჭერის ბიურო
Mr. Dirk TOORNSTRA / ბ-ნი დირკ ტურნსტრა
Independent Parliamentary Governance Advisor, former European Parliament Special Advisor on democracy promotion /
დამოუკიდებელი მრჩეველი საპარლამენტო მმართველობის საკითხებში, ევროპარლამენტის ყოფილი

საგანგებო მრჩეველი დემოკრატიის განვითარების საკითხებში

Bosnia and Herzegovina / ბოსნია და ჰერცოგოვინა
Parliamentary Assembly, House of Representatives / საპარლამენტო ასამბლეა, წარმომადგენელთა პალატა
Dr. Nermina KAPETANOVIĆ / ქ-ნი ნერმინა კაპეტანოვიჩი
Vice President, Foreign Affairs Committee / ვიცე-პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა კომიტეტი
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Brazil / ბრაზილია
National Congress / ეროვნული კონგრესი
Dr. Cristiano FERRI / ბ-ნი კრისჩიანო ფერი
Director, HackerLab Chamber of Deputies / დირექტორი, “ჰაკერლები“, ბრაზილიის დეპუტატთა პალატა

Chile / ჩილე
National Congress / ეროვნული კონგრესი
Mr. Guillermo CERONI / ბ-ნი გუიერმო სერონი
MP, House of Deputies / წევრი, დეპუტატთა პალატა
Mr. Felipe WARD / ბ-ნი ფილიფე უარდი
MP, House of Deputies / წევრი, დეპუტატთა პალატა
Mr. Luis ROJAS / ბ-ნი ლუის როჰასი
Secretary General, House of Deputies / გენერალური მდივანი, დეპუტატთა პალატა

Croatia / ხორვატია
Hravatski Sabor (Parliament) / ჰრავატსკი საბორი (პარლამენტი)
Mr. Nenad STAZIĆ / ბ-ნი ნენად სტაზიჩი
Deputy Speaker / თავმჯდომარის მოადგილე
Ms. Karolina LEAKOVIĆ / ქ-ნი კაროლინა ლეაკოვიჩი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Mr. Mario ROSSINI / ბ-ნი მარიო როსინი
Advisor to Deputy Speaker / თავმჯდომარის მოადგილის მრჩეველი

Czech Republic / ჩეხეთის რესპუბლიკა
Kohovolit / კოჰოვოლიტი
Mr. Michal Škop / ბ-ნი მიჰალ შკოპი
Director / დირექტორი
Mr. Karel Komínek / ბ-ნი კარელ კომინეკი
Project Manager / პროექტის მენეჯერი
Mr. Kamil GREGOR / ბ-ნი კამილ გრეგორი
Data Analyst / მონაცემთა ანალიტიკოსი
Democracy 2.1 / დემოკრატია 2.1
Mr. Lex Paulson / ბ-ნი ლექს პოლსონი
International Counselor / საერთაშორისო მრჩეველი

Estonia / ესტონეთი
Riigikogu (Parliament) / რიიგიკოგუ (პარლამენტი)
Mr. Eerik-Niiles KROSS / ბ-ნი ეერიკ-ნიილეს კროსი
MP, Member of Foreign Affairs Committee / წევრი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
e-Governance Academy / ელ-მმართველობის აკადემია
Mrs. Liia HÄNNI / ქ-ნი ლია ჰანი
Senior expert on e-Democracy/Open Government / უფროსი ექპერტი ელ-დემოკრატიის/ღია მმართველობის

საკითხებში
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France / საფრანგეთი
Regards Citoyens / „რეგარდ სიტუაიანი“
Mr. David GAYOU / ბ-ნი დევიდ გაიუ
Engineer / ინჟინერი

Germany / გერმანია
Open Knowledge Foundation / ღია ცოდნის ფონდი
Mr. Daniel DIETRICH / ბ-ნი დანიელ დიტრიხი
Chairman of the Executive Board / აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე

Hungary / უნგრეთი
K-Monitor / „ქეი-მონიტორი“
Ms. Anita KONCSIK / ქ-ნი ანიტა კონჩიკი
Senior Researcher / უფროსი მკვლევარი
Embassy of Hungary to Georgia / უნგრეთის საელჩო საქართველოში
Ms. Szilvia PETÖ / ქ-ნი სზილვია პეტო
Deputy Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე

Jordan / იორდანია
Parliament of Jordan / იორდანიის პარლამენტი
Mr. Abdeljalil ALZYOUD / ბ-ნი აბდელჯალილ ალზუდი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Mr. Hamza AKHURASHIDAH / ბ-ნი ჰამზა ახურაშიდაჰი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Mr. Naief ALKHAZALEH / ბ-ნი ნაიეფ ალხაზალეჰი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Mr. Mansour KARAISHAN / ბ-ნი მანსურ კარაიშანი
Staff / თანამშრომელი

Latvia / ლატვია
Saeima of the Republic of Latvia / ლატვიის რესპუბლიკის სეიმი
Ms. Inese LIBINA-EGNERE / ქ-ნი ინეს ლიბინ-ეგნერე
Deputy Speaker / თავმჯდომარის მოადგილე
Mr. Janis BERJINS / ბ-ნი იანის ბერინსი
Foreign Policy Advisor / მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში
Ms. Lelde RAFELDE / ქ-ნი ლელდე რაფელდე
Head of PR Department / სადოგაზოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

Lithuania / ლიტვა
Seimas of Lithuania / ლიტვის სეიმი
Mr. Vydas GEDVILAS / ბ-ნი ვიდას გედვილასი
First Vice Speaker / თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
Ms. Raimonda BUDNIKAITE / ქ-ნი რაიმონდა ბუდნიკაიტე
Protocol Unit / პროტოკოლის სამსახური
Ms. Ausra LAZAUSKIENE / ქ-ნი აუსრა ლაზუსკინე
International Relations Department, Interpreter / საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, თარჯიმანი
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National Democratic Institute (NDI) - Jordan / ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი - იორდანია
Mr. Jonas CEKUOLIS / ბ-ნი იონას ცეკუოლისი
Deputy Chief of Party / დირექტორის მოადგილე

Republic of Malta / მალტის რესპუბლიკა
Parliament of the Republic of Malta / მალტის რესპუბლიკის პარლამენტი
Mr. Vincent GALEA / ბ-ნი ვინსენტ გალეა
Deputy Speaker of the House of Representatives / წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარის მოადგილე
Ms. Emma ZAMMIT / ქ-ნი ემა ზამიტი
Research Analyst, House of Representatives / მკვლევარი, წარმომადგენელთა პალატა

Republic of Moldova / მოლდოვას რესპუბლიკა
IDIS "Viitorul"/ „ვიტორული“
Mr. Valentin LOZOVANU / ბ-ნი ვალენტინ ლოზოვანუ

Montenegro / მონტენეგრო
Parliament of Montenegro / მონტენეგროს პარლამენტი
Ms. Irena MIJANOVIĆ / ქ-ნი ირენა მიანოვიჩი
Head of the Secretary General's Office / გენერალური მდივნის აპარატის უფროსი

Poland / პოლონეთი
ePanstwo Foundation / ელ-მმართველობის ფონდი
Ms. Joanna PRZYBYLSKA / ქ-ნი იოანა პრჟიბილსკა
Mr. Krzysztof MADEJSKI / ბ-ნი კრჟიშტოფ მადეისკი
Program Coordinator/ პროგრამის კოორდინატორი
National Democratic Institute (NDI) / ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი
Ms. Zuzana PAPAZOSKI / ქ-ნი ზუზანა პაპაზოსკი
Resident Director / დირექტორი

Republic of Serbia / სერბეთის რესპუბლიკა
National Assembly / ეროვნული ასამბლეა
Mr. Vladimir MARINKOVIĆ / ბ-ნი ვლადიმირ მარინკოვიჩი
Deputy Speaker / თავმჯდომარის მოადგილე
Mrs. Suzana ŠARAC / ქ-ნი სუზანა სარაჩი
MP, Member of the Finance Committee / პარლამენტის წევრი, საფინანსო კომიტეტის წევრი
Ms. Dubravka FILIPOVSKI / ქ-ნი დუბრავკა ფილიპოვსკი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Ms. Aleksandra SASO / ქ-ნი ალექსანდრა სასო
Secretary of the Finance Committee / ფინანსთა კომიტეტის მდივანი
UNDP Serbia / სერბეთის გაეროს განვითარების პროგრამა
Ms. Biljana LEDENICAN / ქ-ნი ბილიანა ლედენიკანი
Portfolio Manager for Parliamentary Development, National Assembly of the Republic of Serbia / საპარლამენტო
განვითარების პორტფელის მენეჯერი, სერბეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეა
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Slovenia / სლოვენია
Transparency International Slovenia / საერთაშორისო გამჭვირვალობა - სლოვენია
Mr. Vid DORIA / ბ-ნი ვიდ დორია
Secretary General / გენერალური მდივანი

Republic of South Africa / სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა
Public Service and Administration Ministry of the Republic of South Africa / სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის
საჯარო სამსახურისა და ადმინისტრაციის სამინისტრო
Ms. Ayanda DLODLO / ქ-ნი აიანდა დლოდლო
Deputy Minister; Government Member of OGP Steering Committee / მინისტრის მოადგილე; ღ ია მმართველობის

პარტნიორობის მმართველი კომიტეტის წევრი
Ms. Xolisile Freda DLAMINI / ქ-ნი ქსოლისილე ფრედა დლამინი
Deputy Director, OGP / დირექტორის მოადგილე, ღია მმართველობის პარტნიორობა
Ms. Vatiswa Muriel MAFANA / ქ-ნი ვატისვა მურიელ მაფანა
Deputy Director, Parliamentary and Cabinet / დირექტორის მოადგილე, საპარლამენტო და მთავრობა
Ms. Qinisile DELWA / ქ-ნი ქინისილე დელვა
Office of the Deputy Minister / დირექტორის მოადგილის აპარატი
Ms. Dumisile MPANDE / ქ-ნი დუმისილე მპანდე
Personal Assistant to Deputy Minister / მინისტრის მოადგილის ასისტენტი
Open Democracy Advice Center / ღია დემოკრატიის მრჩეველთა ცენტრი
Ms. Kira-Leigh KUHNERT / ქ-ნი კირა-ლეა კუნერტი
Regional Advocacy Programme Manager / რეგიონალური ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი

Sweden / შვედეთი
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights / ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების ოფისი
Mr. Peter MOSSOP / ბ-ნი პეტერ მოსოპი
Research Governance Officer / მმართველობის საკითხების მკვლევარი

Thailand / ტაილანდი
Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) / კორუფციის წინააღმდეგ
პარლამენტართა მსოფლიო ორგანიზაცია
Mr. John HYDE / ბ-ნი ჯონ ჰაიდი
Chair, GOPAC Oceania / თავმჯდომარე, GOPAC ოკეანია

Tunisia / ტუნისი
UNDP Tunisia / ტუნისის გაეროს განვითარების პროგრამა
Mr. Jean Raphael GIULIANI / ბ-ნი ჟან რაფაელ ჟულიანი
Coordinator of Constitutional Support and Parliamentary Development to the Tunisian Parliament / ტუნისის

პარლამენტის საკონსტიტუციო მხარდაჭერისა და საპარლამენტო განვითარების კოორდინატორი

Republic of Turkey / თურქეთის რესპუბლიკა
Grand National Assembly / დიდი ეროვნული ასამბლეა
Mr. Mehmet Naci BOSTANCI / ბ-ნი მეჰმეტ ნაჯი ბოსტანჯი
Vice Speaker / თავმჯდომარის მოადგილე
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Mr. Arda ZENGIN / ბ-ნი არდა ზენგინი
Protocol Unit / პროტოკოლის სამსახური

Ukraine / უკრაინა
Verkhovna Rada of Ukraine / უკრაინის უმაღლესი რადა
Mr. Dmytro LUBINETS / ბ-ნი დმიტრო ლუბინეცი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
Ms. Svitlana ZALISHCHUK / ქ-ნი სვიტლანა ზალისჩუკი
Member of Parliament / პარლამენტის წევრი
UNDP Ukraine / უკრაინის გაეროს განვითარების პროგრამა
Ms. Diana ZUBKO / ქ-ნი დიანა ზუბკო
Good Governance and Civil Society Expert, Democratization and Human Rights Programme in Ukraine / კარგი
მმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტი, დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების

პროგრამა უკრაინაში
National Democratic Institute (NDI) Ukraine / ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი - უკრაინა
Ms. Natia Jikia / ქ-ნი ნათია ჯიქია
Senior Program Officer / პროგრამის ხელმძღვანელი
Ttransparency International Ukraine/ საერთაშორისო გამჭვირვალობა - უკრაინა
Ms. Anastasiya KOZLOVTSEVA / ქ-ნი ანასტასია კოზლოვტსევა
Manager, International Relations Department / მენეჯერი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
Civil Network OPORA / სამოქალაქო ქსელი „ოპორა“
Ms. Nadiia BABYNSKA / ქ-ნი ნადიია ბაბინსკა
Expert / ესქპერტი

United Kingdom / დიდი ბრიტანეთი
mySociety
Mr. Mark CRIDGE / ბ-ნი მარკ კრიდჯი
Chief Executive / მთავარი აღმასრულებელი

United States of America / აშშ
House of Representatives / წარმომადგენელთა პალატა
Mr. Les AUCOIN / ბ-ნი ლეზ ოკოენი
Former Member / ყოფილი წევრი
National Democratic Institute (NDI) / ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი
Mr. Scott HUBLI / ბ-ნი სკოტ ჰუბლი
kamilDirector of Governance Programs / მმართველობის პროგრამების დირექტორი
Mr. Greg BROWN / ბ-ნი გრეგ ბრაუნი
Senior Governance Program Assistant / მმართველობის პროგრამების უფროსი ასისტენტი
Mr. Chris DOTEN / ბ-ნი კრის დოტენი
Senior Manager for Technology and Innovation / ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების უფროსი მენეჯერი
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LOCAL DELEGATIONS / ადგილობრივი დელეგატები
(By alphabetic order of organizations / ორგანიზაციების მიხედვით, ინგლისური ანბანით)

Civil Society Institute / სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
Mr. Vazha SALAMADZE / ბ-ნი ვაჟა სალამაძე
Director & Founder / დირექტორი და დამფუძნებელი

Council of Europe / ევროპის საბჭო
Mr. Cristian URSE / ბ-ნი კრისტიან ურსე
Head of Office / ხელმძღვანელი
Mr. Alessandro SAVARIS / ბ-ნი ალესანდრო სავარისი
Deputy Head of Office / ხელმძღვანელის მოადგილე
Mr. Mikheil KECHAKMADZE / ბ-ნი მიხეილ კეჭაყმაძე
Project Officer / პროექტის ოფიცერი

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) / გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
Mr. Shalva PAPUASHVILI / ბ-ნი შალვა პაპუაშვილი
Deputy Director of Program Legal Approximation toward European Standards in the South Caucasus / პროგრამის
„ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება“ დირექტორის მოადგილე
Ms. Tamar ZODELAVA / ქ-ნი თამარ ზოდელავა
Project Strengthening the Staff of the Parliament in Georgia and Armenia Manager / პროექტის „საქართველოსა და
სომხეთის პარლამენტის აპარატის გაძლიერება“ მენეჯერი

East-West Management Institute, Inc. (EWMI) / აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტი
Mr. Giorgi CHKHEIDZE / ბ-ნი გიორგი ჩხეიძე
Deputy Chief of Party, PROLOG / პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე , PROLOG
Ms. Tamara CHUGOSHVILI / ქ-ნი თამარა ჩუგოშვილი
Director for Human Rights Legislative and Policy Initiatives/ ადამიანის უფლებების საკანონმდებლო და

პოლიტიკის ინიციატივების დირექტორი
Ms. Tamar KAROSANIDZE / ქ-ნი თამარ ქაროსანიძე
Program Director, ACCESS / პროგრამის ხელმძღვანელი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და

მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი

Economic Policy Research Center (EPRC) / ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
Ms. Nino EVGENIDZE / ქ-ნი ნინო ევგენიძე
Executive Director / აღმასრულებელი დირექტორი
Mr. Givi CHANUKVADZE / ბ-ნი გივი ჭანუკვაძე
Program Leading Manager / პროგრამების წამყვანი მენეჯერი

Georgian Young Lawyers' Association / საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
Ms. Sofio CHARELI / ქ-ნი სოფიო ჭარელი
Parliamentary Secretary / საპარლამენტო მდივანი
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EU Delegation to Georgia / ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
H.E. Janos HERMAN / ბ-ნი იანუშ ჰერმანი
EU Ambassador to Georgia / ევროკავშირის ელჩი საქართველოში
Ms. Sophie HUET GUERRICHE / ქ-ნი სოფი ჰუე გუერიში
Programme Manager / პროგრამის მენეჯერი
Ms. Dominika SKUBIDA / ქ-ნი დომინიკა სკუბიდა
Programme Manager / პროგრამის მენეჯერი

Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) / ადამიანის უფლებების
სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
Ms. Sopho Verdzeuli / ქ-ნი სოფო ვერძეული
Project Director / პროგრამის დირექტორი

Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) / ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი
Mr. Giorgi KLDIASHVILI / ბ-ნი გიორგი კლდიაშვილი
Director / დირექტორი
Mr. Levan AVALISHVILI / ბ-ნი ლევან ავალიშვილი
Chairman of the Board/ Project Coordinator / გამგეობის თავმჯდომარე / პროექტების კოორდინატორი
Mr. David MAISURADZE / ბ-ნი დავით მაისურაძე
Project Coordinator / პროექტის კოორდინატორი
Mr. David Uchadze / ბ-ნი დავით უჩაძე
Project Parliamentary Secretary / პროექტის საპარლამენტო მდივანი

International Republican Institute (IRI) / საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი
Ms. Andrea Keerbs / ქ-ნი ანდრეა კერბსი
Resident Country Director / საქართველოს ოფისის დირექტორი

JumpStart Georgia / „ჯამპსტარტ ჯორჯია“
Mr. Eric BARRETT / ბ-ნი ერიკ ბარეტი
Executive Director / აღმასრულებელი დირექტორი
Ms. Sara FARHOUDI / ქ-ნი სარა ფარჰოუდი
Intern / სტაჟიორი

National Democratic Institute (NDI) / ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი
Ms. Laura THORNTON / ქ-ნი ლორა თორნტონი
Senior Resident Director in Georgia / საქართველოს ოფისის უფროსი დირექტორი
Ms. Tamara SARTANIA / ქ-ნი თამარა სართანია
Parliamentary Program Manager/ საპარლამენტო პროგრამის მენეჯერი
Ms. Mariam BARAMIDZE / ქ-ნი მარიამ ბარამიძე
Parliamentary Program Assistant / საპარლამენტო პროგრამის ასისტენტი

Transparency International Georgia / საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
Ms. Eka GIGAURI / ქ-ნი ეკა გიგაური
Executive Director / აღმასრულებელი დირექტორი

REV.1 10SEPT2015
9
Mr. Giorgi ONIANI / ბ-ნი გიორგი ონიანი
Deputy Executive Director / აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
Mr. George TOPURIA / ბ-ნი გიორგი თოფურია
Civic Engagement Coordinator / სამოქალაქო ჩართულობის კოორდინატორი
Ms. Lika SAJAIA / ქ-ნი ლიკა საჯაია
Parliamentary Secretary / საპარლამენტო მდივანი

UNDP Georgia / გაეროს განვითარების პროგრამა - საქართველო
Mr. Niels SCOTT / ბ-ნი ნილს სკოტი
Resident Representative / მუდმივი წარმომადგენელი
Mr. Shombi SHARP / ბ-ნი შომბი შარპი
Deputy Resident Representative / მუდმივი წარმომადგენელის მოადგილე
Mr. Gigi BREGADZE / ბ-ნი გიგი ბრეგაძე
Democratic Governance Team Leader / დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი
Ms. Sophie GURULI / ქ-ნი სოფიო გურული
Parliamentary Project Manager / საპარლამენტო პროექტის მენეჯერი
Ms. Rusudan TUSHURI / ქ-ნი რუსუდან ტუშური
Human Rights and Justice Project Manager / ადამიანის უფლებათა და მართლმსაჯულების პროექტის მენეჯერი
Ms. Natia NATSVLISHVILI / ქ-ნი ნათია ნაცვლიშვილი
Assistant Resident Representative / პროგრამების ხელმძღვანელი

USAID Georgia / აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
Mr. Thomas MORRIS / ბ-ნი ტომას მორისი
Acting USAID Mission Director / მისიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
Mr. David STONEHILL / ბ- ნი დევიდ სტოუნჰილი
Deputy Director / დირექტორის მოადგილე
Mr. Dwight NYSTROM / ბ-ნი დუაიტ ნისტრომი
Foreign Service Officer / ოფიცერი საგარეო საკითხებში
Mr. Maciej LUCZYWO / ბ-ნი მაჩე ლუჩივო
Foreign Service Officer / ოფიცერი საგარეო საკითხებში
Ms. Nino BUACHIDZE / ქ-ნი ნინო ბუაჩიძე
Georgia's Civil Education and Ethnic Minorities Project Manager / საქართველოს სამოქალაქო განათლებისა და

ეროვნულ უმცირესობათა პროგრამების მენეჯერი
Ms. Lina PANTELEEVA / ქ-ნი ლინა პანტელეევა
Project Management Specialist / პროექტის მართვის სპეციალისტი
USAID/Tetra Tech ARD Good Governance Initiative (GGI)
Mr. David SMITH / ბ-ნი დევიდ სმიტი
Chief of Party/ მისიის ხელმძღვანელი
Mr. Pavel BASILADZE / ბ-ნი პავლე ბასილაძე
Deputy Chief of Party/ მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე
Ms. Nino VARDOSANIDZE / ქ-ნი ნინო ვარდოსანიძე
Senior Legislative and Oversight Advisor / უფროსი მრჩეველი საკანონმდემბლო და საზედამხედველო

საკითხებში

Other Public Institutions / სხვა საჯარო დაწესებულებები
Business Ombudsman's Office / ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი
Mr. Beka DOCHVILI / ბ-ნი ბექა დოჭვილი
Legal Expert / იურიდიული ექსპერტი
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Public Defender's Office of Georgia / საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
Ms. Tatuli TODUA / ქ-ნი თათული თოდუა
Head of Department of Protection of Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights / სამოქალაქო,
პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი
The Personal Data Protection Inspector / პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი
Ms. Tamar KALDANI / ქ-ნი თამარ ქალდანი
The Personal Data Protection Inspector / პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი
Mr. Nikoloz BREGVADZE / ბ-ნი ნიკოლოზ ბრეგვაძე
The Deputy of Personal Data Protection Inspector / პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე
Embassy of Georgia to the Kingdom of the Netherlands / საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში
Ms. Tamar GVINADZE / ქ-ნი თამარ ღვინაძე
Consul of Georgia to the Kingdom of the Netherlands / საქართველოს კონსული ნიდერლანდების სამეფოში

PARLIAMENT OF GEORGIA / საქართველოს პარლამენტი
H.E. David USUPASHVILI / ბ-ნი დავით უსუფაშვილი
Speaker / თავმჯდომარე
H.E. Manana KOBAKHIDZE / ქ-ნი მანანა კობახიძე
First Deputy Speaker / თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

Inter-Factional Group on Open Parliament/ საპარლამენტო ღიაობის საკითხებზე მომუშავე
ინტერფრაქციული ჯგუფი
Ms. Guguli MAGRADZE / ქ-ნი გუგული მაღრაძე
Chair; Georgian Dream Faction / თავმჯდომარე; ფრაქცია „ქართული ოცნება“
Ms. Tamar KORDZAIA / ქ-ნი თამარ კორძაია
Member; Republicans Faction / წევრი; ფრაქცია „რესპუბლიკელები“
Mr. Malkhaz VAKHTANGASHVILI / ბ-ნი მალხაზ ვახტანგაშვილი
Member; Georgian Dream – National Forum Faction / წევრი; ფრაქცია „ქართული ოცნება - ეროვნული
ფორუმი“
Mr. Giorgi KHAKHIANI / ბ-ნი გიორგი კახიანი
Member; Georgian Dream – Entrepreneurs Faction / წევრი; ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“
Mr. Giga BUKIA / ბ-ნი გიგა ბუკია
Member; Georgian Dream – Conservatives Faction / წევრი; ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“
Ms. Nino GOGUADZE / ქ-ნი ნინო გოგუაძე
Member; Free Democrats Faction / წევრი; ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები“
Ms. Khatuna GOGORISHVILI / ქ-ნი ხათუნა გოგორიშვილი
Member; United National Movement Faction / წევრი; ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
Mr. Vakhtang LEMONJAVA / ბ-ნი ვახტანგ ლემონჯავა
Member; The National Movement – Regions Faction / წევრი; ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“
Mr. David CHAVCHANIDZE / ბ-ნი დავით ჭავჭანიძე
Member; The National Movement Majoritarians Faction / წევრი; ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარები“
Mr. Gocha ENUKIDZE / ბ-ნი გოჩა ენუქიძე
Member; Independent Majoritarians - for Powerful Regions / წევრი; ფრაქცია „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები ძლიერი რეგიონებისათვის“
Mr. Kakhaber OKRIASHVILI / ბ-ნი კახაბერ ოქრიაშვილი
Member; Non-party, Independent Majoritarians Faction / წევრი; ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი
მაჟორიტარები“
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Administration / აპარატი
Mr. Zurab MARAKVELIDZE / ბ-ნი ზურაბ მარაქველიძე
Secretary General / აპარატის უფროსი
Mr. Aleksandre TABATADZE / ბ-ნი ალექსანდრე ტაბატაძე
Deputy Secretary General, Head of Legal Department / უფროსის მოადგილე, იურიდიული დეპ.-ის უფროსი
Mr. Shota Goshadze / ბ-ნი შოთა გოშაძე
Deputy Secretary General / აპარატის უფროსის მოადგილე
Mr. Merab GOTSIRIDZE / ბ-ნი მერაბ გოცირიძე
Head, IT Department / ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
Ms. Tamar KOLBAIA / ქ-ნი თამარ ყოლბაია
Head, International Relations Department / საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
Ms. Nino BERADZE / ქ-ნი ნინო ბერაძე
Head, PR and Information Department / საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპ.-ის უფროსი
Mr. David MAGRADZE / ბ-ნი დავით მაღრაძე
Chief, Speaker’s Cabinet / თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი
Mr. Zviad KIRTAVA / ბ-ნი ზვიად კირთავა
Assistant to the Speaker /თავმჯდომარის თანაშემწე
Ms. Nino KVANTRISHVILI / ქ-ნი ნინო კვანტრიშვილი
Head of Public Relations and Civil Actions Planning Division, PR Department / საზოგადოებასთან ურთიერთობისა

და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილების უფროსი
Ms. Sopo CHKAREULI / ქ-ნი სოფიო ჩქარეული
Leading Specialist Protocol Division / წამყვანი სპეციალისტი, პროტოკოლის განყოფილება,
Department for International Relations / საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

GOVERNMENT OF GEORGIA / საქართველოს მთავრობა
Ministry of Defence of Georgia / საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
Mr. Besik LOLADZE / ბ-ნი ბესიკ ლოლაძე
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ministry of Corrections and Probation of Georgia / საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
Mr. Besik DEVDARIANI / ბ-ნი ბესიკ დევდარიანი
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
Mr. Giorgi BAKRADZE / ბ-ნი გიორგი ბაქრაძე
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ms. Sophio CHANTADZE / ქ-ნი სოფიო ჩანთაძე
Deputy Head of Legal Department / იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
Ministry of Education and Science of Georgia / საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
Ms. Ketevan NATRIASHVILI / ქ-ნი კეთევან ნატრიაშვილი
First Deputy Minister / მინისტრის პირველი მოადგილე
Ministry of Energy of Georgia / საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
Mr. Irakli KHMALADZE / ბ-ნი ირაკლი ხმალაძე
Deputy Minister / მინისტრის მოდაგილე
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Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
/ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
Mr. Grigol GIORGADZE / ბ-ნი გრიგოლ გიორგაძე
First Deputy Minister / მინისტრის პირველი მოადგილე
Ministry of Internal Affairs of Georgia / საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტო
Mr. Shalva KHUTSISHVILI / ბ-ნი შალვა ხუციშვილი
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ministry of Justice of Georgia / საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
Mr. Aleksandre BARAMIDZE / ბ-ნი ალექსანდრე ბარამიძე
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ms. Mariam SKHILADZE / ქ-ნი მარიამ სხილაძე
Head of Press and Public Relations Department / პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

უფროსი
Mr. Zurab SANIKIDZE / ბ-ნი ზურაბ სანიკიძე
Head of Analitical Department / ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი
Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia / საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
Mr. Valeri KVARATSKHELIA / ბ-ნი ვალერი კვარაცხელია
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
Ms. Marina DARAKHVELIDZE / ქ-ნი მარინა დარახველიძე
Head of Health Department / ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი
Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
Mr. Tengiz SHERGELASHVILI / ბ-ნი თენგიზ შერგელაშვილი
Deputy Minister / მინისტრის მოადგილე
State Ministry of Georgia for Diaspora Issues / დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
სამინისტრო
Mr. Zaal SARAJISHVILI / ბ-ნი ზაალ სარაჯიშვილი
First Deputy State Minister / სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე
State Ministry of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration / საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
Mr. Archil KARAULASHVILI / ბ-ნი არჩილ ყარაულაშვილი
First Deputy State Minister / სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე
Ms. Nino GRDZELISHVILI / ქ-ნი ნინო გრძელიშვილი
Head of European Integration Coordination Department / ევროინტეგრაციის საკითხთა კოორდინაციის

დეპარტამენტის უფროსი
Ms. Ketevan CHEMIA / ქ-ნი ქეთევან ჩემია
Head Specialist of Division for Sectoral Cooperation / სექტორალური თანამშრომლობის სამმართველოს მთავარი

სპეციალისტი
State Ministry of Georgia for Reconciliation and Civil Equality / შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო სამინისტრო
Ms. Ketevan TSIKHELASHVILI / ქ-ნი ქეთევან ციხელაშვილი
First Deputy State Minister / სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე
Ms. Ketevan GHOGHELIANI / ქ-ნი ქეთევან ღორღელიანი
Head of Department for Relations with International Organizations and Legal Provision / საერთაშორისო

ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი
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INVITED GUESTS / მოწვეული სტუმრები
Members of the Parliamentary Bureau / პარლამენტის ბიუროს წევრები
Mr. Giorgi BARAMIDZE / ბ-ნი გიორგი ბარამიძე
Deputy Chairperson of the Parliament /პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
Mr. Murman DUMBADZE / ბ-ნი მურმან დუმბაძე
Deputy Chairperson of the Parliament / პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
Mr. Gubaz SANIKIDZE/ ბ-ნი გუბაზ სანიკიძე
Deputy Chairperson of the Parliament / პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
Mr. Zviad DZIDZIGURI / ბ-ნი ზვიადი ძიძიგური
Deputy Chairperson of the Parliament / პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
Mr. Levan BERDZENISHVILI / ბ-ნი ლევან ბერძენიშვილი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Committee on European Integration / ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
Ms. Eka BESELIA / ქ-ნი ეკა ბესელია
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Human Rights and Civil Integration Committee / ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის

კომიტეტი
Mr. Ivane KIGURADZE / ბ-ნი ივანე კიღურაძე
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Education, Science and Culture Committee / განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტი
Mr. Tamaz MECHIAURI / ბ-ნი თამაზ მეჭიაური
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Budget and Finance Committee / საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
Mr. Gia ZHORZHOLIANI / ბ-ნი გია ჟორჟოლიანი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Environmental Protection and Natural Resources Committee / გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების

კომიტეტი
Mr. Gela SAMKHARAULI / ბ-ნი გელა სამხარაული
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Agrarian Issues Committee / აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
Mr. Irakli SESIASHVILI / ბ-ნი ირაკლი სესიაშვილი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Defence and Security Committee / თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
Mr. Erekle TRIPOLSKI / ბ-ნი ერეკლე ტრიპოლსკი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Regional Policy and Self-Government Committee / რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
Mr. Zurab TKEMALADZE / ბ-ნი ზურაბ ტყემალაძე
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Sector Economy and Economic Policy Committee / დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის

კომიტეტი
Mr. Teimuraz CHKUASELI / ბ-ნი თეიმურაზ ჭკუასელი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Diaspora and Caucasus Issues Committee / დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი
Mr. Leri KHABELOVI / ბ-ნი ლერი ხაბელოვი
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Sports and Youth Issues Committee / სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი
Mr. Vakhtang KHMALADZE / ბ-ნი ვახტანგ ხმალაძე
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Legal Issues Committee / იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
Mr. Dimitri KHUNDADZE / ბ-ნი დიმიტრი ხუნდაძე
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
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Healthcare and Social Issues Committee / ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
Mr. Tedo JAPARIDZE / ბ-ნი თედო ჯაფარიძე
Chairperson of the Committee / კომიტეტის თავმჯდომარე
Foreign Relations Committee / საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
Mr. Davit SAGANELIDZE / ბ-ნი დავით საგანელიძე
Leader of the Parliamentary Majority / საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი
Parliamentary Majority / საპარლამენტო უმრავლესობა
Mr. David BAKRADZE / ბ-ნი დავით ბაქრაძე
Leader of the Parliamentary Minority / საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი
Parliamentary Minority / საპარლამენტო უმცირესობა
Mr. David BERDZENISHVILI / ბ-ნი დავით ბერძენიშვილი
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction “The Georgian Dream – Republicans” / ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“
Mr. Akaki BOBOKHIDZE / ბ-ნი აკაკი ბობოხიძე
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "The National Movement Majoritarians" / ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა - მაჟორიტარები“
Mr. Giorgi GABASHVILI / ბ-ნი გიორგი გაბაშვილი
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "The National Movement“ / ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
Mr. Giorgi VOLSKI / ბ-ნი გიორგი ვოლსკი
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "The Georgian Dream" / ფრაქცია „ქართული ოცნება“
Mr. Giorgi TOPADZE / ბ-ნი გიორგი თოფაძე
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "The Georgian Dream - Entrepreneurs" / ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“
Mr. Tariel LONDARIDZE / ბ-ნი ტარიელი ლონდარიძე
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "The National Movement- Regions“ / ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“
Mr. Irakli CHIKOVANI / ბ-ნი ირაკლი ჩიქოვანი
Chairperson of the Faction / ფრაქციის თავმჯდომარე
Faction "Free Democrats" / ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები“

Government of Georgia / საქართველოს მთავრობა
Ms. Thea TSOULOUKIANI / ქ-ნი თეა წულუკიანი
Minister of Justice / იუსტიციის მინისტრი

Diplomatic Corps / დიპლომატიური კორპუსი
Archbishop Monsignor Marek SOLCZYŃSKI / მონსინიორ მარეკ სოლჩინსკი
Archbishop of the Holy See / საქართველოში წმიდა საყდრის ნუნციუსი
Apostolic Nuncio / წმინდა საყდრის (ვატიკანი) საელჩო
H.E. Marcello CELESTINI / ბ-ნი მარჩელო ჩელესტინი
Ambassador / ელჩი
Sovereign M. Order of Malta / მალტის სამხედრო სუვერენული ორდენის საელჩო
H.E. Azer Tofig Oglu HUSSEYN - ბ-ნი აზერ ტოფიგ ოღლუ ჰუსეინი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Azerbaijan / აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Sándor SZABÓ / ბ-ნი შანდორ საბო
Ambassador / ელჩი
Embassy of Hungary / უნგრეთის საელჩო
H.E. Elita GAVELE / ქ-ნი ელიტა გაველე
Ambassador / ელჩი
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Embassy of the Republic of Latvia/ ლატვიის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Eleftherios PROIOS / ბ-ნი ელეფთერიოს პროიოსი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Hellenic Republic / საბერძნეთის რესპუბლიკის საელჩო
Ms. Natacha EPHIMOFF / ქ-ნი ნატაშა ეფიმოვი
First Deputy Head of Mission / ელჩის პირველი მოადგილე
Embassy of French Republic / საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩო
Dr. Radu GORINCIOI / ბ-ნი რადუ გორინჩიო
Chargé d'affaires/ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი
Embassy of Romania / რუმინეთის საელჩო
H.E. Plamen BONCHEV / ბ-ნი პლამენ ბონჩევი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Bulgaria / ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Priit TURK / ბ-ნი პრიიტ ტურკი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Estonia / ესტონეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Abbas TALEBIFAR / ბ-ნი აბას თალებიფარი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Islamic Republic of Iran / ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Yermukhamet YESTYSBAYEV / ბ-ნი იერმუხამეტ იერტისბაევი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Kazakhstan / ყაზახეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Andrzej CIESZKOWSKI / ბ-ნი ანდჟეი ჩიეშკოვსკი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Poland / პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Alexandra Mary HALL HALL - ქ-ნი ალექსანდრა მარი ჰოლ ჰოლი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩო
H.E. Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ / ბ-ნი ზექი ლევენთ გუმრუქჩუ
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Turkey / თურქეთის რესპუბლიკის სალეჩო
H.E. Tomáš PERNICKÝ / ბ-ნი ტომაშ პერნიცკი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Czech Republic / ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Yuri VARDANYAN / ბ-ნი იური ვარდანიანი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Armenia / სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Dovletmyrat MURATOV / ბ-ნი დოვლეთმურატ მურატოვი
Ambassador / ელჩი
Embassy of Turkmenistan / თურქმენეთის საელჩო
H.E. Martina QUICK / ქ-ნი მარტინა ქვიქი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Kingdom of Sweden / შვედეთის სამეფოს საელჩო
H.E. Bettina CADENBACH / ქ-ნი ბეტინა კადენბახი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Federal Republic of Germany / გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Giedrius PUODŢIŪNAS / ბ-ნი გიედრიუს პუოჯუნასი
Ambassador / ელჩი
Embassy of the Republic of Lithuania / ლიტვის რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Mubarak Bin Nasser MUBARAK AL KHALIFA / ბ-ნი მუბარაქ ბინ ნასერ მუბარაქ ალ ხალიფა
Ambassador / ელჩი
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Embassy of State of Qatar / ყატარის სახელმწიფო საელჩო
H.E. Cicero Martins GARCIA / ბ-ნი ციცერო მარტინს გარსია
Ambassador Designate/ დანიშნული ელჩი
Embassy of the Federative Republic of Brazil / ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო
H.E. Antonio Enrico BARTOLI / ბ-ნი ანტონიო ენრიკო ბარტოლი
Ambassador Designate / დანიშნული ელჩი
Embassy of the Republic of Italy /იტალიის რესპუბლიკის საელჩო
Ms. Floor NUITEN-ELZINGA/ ქ-ნი ფლორ ნიუტენ-ელზინგა
Chargé d'affaires/ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი
Embassy of the Kingdom of the Netherlands / ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო
Dr. Hussein Abbas Hussein TAAN / ბ-ნი ჰუსეინ აბას ჰუსეინ ტაანი
Chargé d'affaires / საქმეთა დროებითი რწმუნებული
Embassy of the Republic of Iraq /ერაყის რესპუბლიკის საელჩო
Mr. Rudolf MICHALKA / ბ-ნი რუდოლფ მიხალკა
Chargé d'affaires / საქმეთა დროებითი რწმუნებული
Embassy of Slovak Republic / სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩო
Mr. Florian GUBLER/ ბ-ნი ფლორიან გუბლერ
Chargé d'affaires / საქმეთა დროებითი რწმუნებული
Embassy of Swiss Confederation / შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩო
Mr. Georgii NAZAROV / ბ-ნი გიორგი ნაზაროვი
Chargé d'affaires / საქმეთა დროებითი რწმუნებული
Embassy of Ukraine /უკრაინის საელჩო
Mr. Nicholas BERLINER / ბ-ნი ნიკოლას ბერლინერი
Chargé d'affaires / საქმეთა დროებითი რწმუნებული
Embassy of the United States of America /ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო

International/Diplomatic Missions / საერთაშორისო/დიპლომატიური მისიები
(By alphabetic order of organizations / ორგანიზაციების მიხედვით, ინგლისური ანბანით)

Permanent mission of the Asian Development Bank/აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი
წარმომადგენლობა
Ms. Kathie Marie JULIAN / ქ-ნი ქეითი მერი ჯულიანი
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

Council of Europe Office in Georgia/ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში
Mr. Cristian URSE / ბ-ნი ქრისტიან ურსე
Head of Office / ოფისის ხელმძღვანელი

Delegation of the European Union to Georgia / ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
Ms. Dorota DLOUCHY-SULIGA / ქ-ნი დოროტა დლუჩი-სულიგა
First Secretary/Deputy Head of Political, Press and Information Section / პოლიტიკის, პრესისა და საინფორმაციო

სექციის უფროსის პირველი მოადგილე

Regional Office of European Bank for Reconstruction and Development / ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკის რეგიონული ოფისი
Mr. Bruno BALVANERA/ ბ-ნი ბრუნო ბალვანერა
Regional Director / რეგიონული დირექტორი
Representation of the Council of Europe in Georgia / ევროპის საბჭოს წარმომადგენელი საქართველოში

Friedrich Ebert Stiftung / ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
Ms. Julia BLAESIUS / ქ-ნი ჯულია ბლაზიუსი
Representative / წარმომადგენელი
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Heinrich Böll Stiftung / ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი
Ms. Nino LEJAVA / ქ-ნი ნინო ლეჟავა
Director / დირექტორი

Office of the International Foundation for Electoral Systems / საარჩევნო სისტემის საერთაშორისო
განვითარების ოფისი
Mr. Nermin NISIC / ბ-ნი ნერმინ ნისიჩი
Chief of Party / პარტიის ხელმძღვანელი

International Centre for Migration Policy Development / მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრი
Mr. Zurab KORGANASHVILI / ბ-ნი ზურაბ ყორღანაშვილი
Representative / წარმომადგენელი

International Organization for Migration / მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
Ms. Ilyana DERILOVA STOYKOVA / ქ-ნი ილიანა დერილოვა-სტოიკოვა
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

NATO Liaison Office in Georgia / ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში
Mr. William LAHUE / ბ-ნი უილიამ ლაჰიუ
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

Netherlands Institute of Multiparty Democracy, South Caucasus Representation / ნიდერლანდების
მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი, სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა
Mr. Levan TSUTSKIRIDZE / ბ-ნი ლევან ცუცქირიძე
Representative / წარმომადგენელი

Norwegian Mission of Rule of Law Advisors (NORLAG) / ნორვეგიის კანონის უზენაესობის
მრჩეველთა მისია
Mr. Walter WANGBERG / ბ-ნი უოლტერ ვანგბერგი
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

Open Society Georgia Foundation / ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
Mr. Giorgi CHKHEIDZE / ბ-ნი გიორგი ჩხეიძე
Head of the Board / აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე

OSCE Nagorno-Karabakh Mission / ეუთო-ს მთიანი ყარაბახის მისია
Mr. Andrzej KASPRZYK / ბ-ნი ანდჟეი კასპრჩიკი
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

International Committee of Red Cross / წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი
Ms. Catherina PATRONOFF / ქ-ნი კატერინა პატრონოფი
First Deputy Head of Delegation / დელეგაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies / წითელი ჯვრისა და წითელი
ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაცია
Ms. Ekaterine KRISTESASHVILI / ეკატერინე ქრისტესაშვილი
Head of Mission / მისიის ხელმძღვანელი

Swiss Agency for Development and Cooperation / შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტო
Mr. Oliver BURK / ბ-ნი ოლივერ ბურკი
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Deputy Regional Director / რეგიონული დირექტორის მოადგილე

Office of the United Nations Childrens' Fund / გაერო-ს ბავშვთა ფონდი
Mr. Sascha GRAUMANN / ბ-ნი საშა გრაუმანი
Representative / წარმომადგენელი

UN Women Representative for Georgia / გაეროს ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოში
Mrs. Erika KVAPILOVA / ქ-ნი ერიკა კვაპილოვა
UN Women Country Representative / გაეროს ქალთა ადგილობრივი წარმომადგენელი

United Nations Development Program - გაერო-ს განვითარების პროგრამა
Mr. Jonathan MURPHY / ბ-ნი იონათამ მერფი
Mr. Johan HOMMES / ბ-ნი იოჰან ჰომსი

USAID Office in Tbilisi / აშშ-ს დახმარების პროგრამა საქართველოში
Mr. Stephen M. HAYKIN / ბ-ნი სტეფან ჰაიკინი
Mission Director / მისიის დირექტორი

World Bank / მსოფლიო ბანკი
Ms. Mariam DOLIDZE / ქ-ნი მარიამ დოლიძე
Senior Economist / მთავარი ეკონომისტი

INTERPRETERS / თარჯიმნები
Georgian/English – ქართული/ინგლისური
Ms. Irma KHVEDELIDZE / ქ-ნი ირმა ხვედელიძე
Ms. Lali KERESELIDZE / ქ-ნი ლალი კერესელიძე
Georgian/Spanish, English/Spanish – ქართული/ესპანური, ინგლისური/ესპანური
Ms. Irina CHELIDZE / ქ-ნი ირინა ჭელიძე
Ms. Tamar BESELIA / ქ-ნი თამარ ბესელია

UPDATES, IF ANY, TO THE LIST CAN BE ACCESSED AT:
http://www.parliament.ge/ge/gia-mmartvelobis-partniorobis-sakanonmdeblo-giaobis-samushao-djgufis-konferencia/monawileta-sia

