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სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
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სახელი, გვარი
ნინო მგალობლიშვილი
თამთა სალაძე
მაკა გოგუაძე
თამარ აბულაძე
თამაზ შავლიძე
ვანდა გვარიშვილი
ნინო ებრალიძე
ხატია ბოლქვაძე
თათია ვაშაკიძე
თამუნა ბერიძე
ხათუნა იაკობაძე
ირინე ჯაყელი
მედეა ბოლქვაძე
დარიკო დათუაშვილი
თამარ ქვილითაია
ელზა სილაგავა
ნინო მამალაძე
ნათია დანელია
ნარგიზა ბენდელიანი
ანნა კოპცოვა
ნინო დგებუაძე
ინგა კალანდაძე
ნანა მეფარიშვილი
ნათია ჩხიკვაძე
მარიამ ბაგათელია
მაია მამალაძე
მაია კაკაბაძე
ცისანა ტყეშელაშვილი
მარიამ ონიანი
სოფიკო სიხარულიძე
დიანა მდინარაძე
ირა დვალიშვილი
ლანა იმნაძე
სალომე ჩიბურდანიძე
ფატმანი კაკულია
ირმა მგელაძე
ნინო მაჭარაშვილი
თათია წილოსანი
თამილა ასკურავა
ნანა ჩხაიძე
გიორგი კვაჭაძე
გიორგი დიასამიძე
გიგა ცხომელიძე
ანდრო კაპანაძე
რეზო ქარცივაძე
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ნათია ჩუბინიძე
გიორგი ელიაძე
მანანა სირაძე
მარიამი დობორჯგინიძე
ლაშა ლომჯარია
ილია ღლონტი
ია ზედგინიძე
მარიამი მახარაძე
ნათია ბექაური
ლელა კობაიძე
ნათია იმედაშვილი
თეონა გონგაძე
ნაზი დალაქიშვილი
მაია ბექაური
ნინო მწარიაშვილი
ნონა რუაძე
ლელა კოჩაძე
ზურაბ ნიაური
გრიგოლ უროტაძე
მარიამ ჩოკოშვილი
ლანა გაბუნია
მაკა ვოლკინი
ირაკლი დოხნაძე
სალომე ჩადუნელი
სერგო გელაშვილი
მარიტა სოფრომაძე
მარიამი ცომაია
ლილი ოსეფაშვილი
ბესიკ გოჩიაშვილი
ბექა გოჩიაშვილი
მაგული ყარსიმაშვილი
თამარ კოხრეიძე
ლალი ქველიძე
ნათია ღანიაშვილი
შორენა გოგოლაძე
ხათუნა გოგოლაძე
თორნიკე გლურჯიძე
სალომე თანდაშვილი
შორენა კაპანაძე
ვიქტორია ბარათაშვილი
ამირანი ნარსავიძე
ქეთევან გერლიანი
ნიკა მენთეშაშვილი
ანა სხირტლაძე
თეიმურაზ ოკმელაშვილი
გოგა დოლიძე
მაია ჭამპურიძე
ნიკა ბაზიარი
ნაისი ყაყიჩაშვილი
სალომე ზურაბიანი
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მაია კახნიაშვილი
ნათელა ოთინაშვილი
შორენა პავლაძე
ხვიჩა წულაია
ქეთო ქერაშვილი
ნატვრისა ბურდული
გიორგი ელიოზაშვილი
ლევან ნასარეია
ანი ბუჩუკური
ანა საჯაია-პანიევა
თორნიკე ჩახუნაშვილი
ხათუნა ნაცვლიშვილი
სალომე ცომაია
ირაკლი მაისურაძე
ნატა ვარაზაშვილი
ნინო კვაშილავა
თამთა მოსულიშვილი
ვლადისლავ არჯევანიძე
ოქსანა ბერიძე
მირანდა ბერიძე
რუსუდან გოგისვანიძე
ნატო კალანდაძე
ნინო წიკლაური
მარიამ უგრეხელიძე
თეა შეყილაძე
ნატა სოსელია
ნინო შაკიაშვილი
სალომე ჯაყელი
ნონა პაპაშვილი
ქეთევან რიკაძე
მარიამ ბაქრაძე
გიგა ბაქრაძე
ნათია ტეფნაძე
გიორგი ბეგოიძე
თეკლა ქუსიკაშვილი
თამთა მოდებაძე
მარიამ ხიდაშელი
ცირა მერაბიშვილი
ქეთევან გულორდავა
გიორგი ზოიძე
ნათელა ჩიხაშვილი
ზურაბი ჩიხრაძე
ალი მამედოვი
მანანა კვიციანი
სოფიო პავლაძე
ანნა ჯულაყიძე
ნანა გეგუჩაძე
თინათინ ოსმანოვა
სოფიო მათეშვილი
ხატია ნადარეიშვილი
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თამარ წერეთელი
შოთა დათაშვილი
მარიამი ჩაჩუა
დარინა ზურაბაშვილი
გიორგი ბეროშვილი
დიმიტრი აგეევი
ია ჯინჭარაძე
მარიამ ჯინჭარაძე
ლია ჯინჭარაძე
გიორგი ჯინჭარაძე
გელა ბაზუაშვილი
ლაშა ზაქრაძე
სოფიო ვაწაძე
ლაშა ჯიქიძე
ელისო კალანდაძე
ხატია ხურცილავა
თეონა შურღაია
ლელა შალამბერიძე
დავით ჭიჭაღუა
ნოდარი კოხოძე
იოსებ ქორჩილავა
სულხანი თელია
ცოტნე ქობალია
დოდო ზარანდია
ანანო რიგვავა
ილონა ზაქარაია
ცირა როდონაია
ლანა კაჭარავა
ივდითი კვიტია
თეკლე ჯღარკავა
სალომე ყალიჩავა
ლიკა ბერიშვილი
თეონა აფხაზავა
გივი გოგილავა
კარინა რატია
ნათია გოგიბერიძე
ქეთევან ქურდიანი
ნინო მოსიძე
თეონა ბულია
ირინე ადონია
სუსანა არზიანი
გიორგი ფილიპია
მარიამი კვარაცხელია
ზვიად ლატარია

