ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების

2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
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დაგეგმილი აქტივობა

აქტივობის
შესრულების შედეგი

აქტივობის
შესრულების
ინდიკატორები

პასუხისმგებელი
უწყება

ვადები

დაფინანსების
წყარო1

აქტივობის შესრულება

პოლიტიკური დიალოგი და რეფორმა; თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში
1.

1.1

2.

2.1

გამონაკლის
შემთხვევაში შექმნილი
საარჩევნო უბნების
გაუქმება საარჩევნო
კანონმდებლობის
დახვეწის მიზნით
სასამართლო სისტემაში
ხარისხის
განმსაზღვრელი
სტანდარტების
დანერგვა
მომხმარებელთა და
თანამშრომელთა
კმაყოფილების კვლევის
კითხვარების
შემუშავება და კვლევის
განხორციელება

2.2

2.3

საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი
მომზადებულია

ცვლილებების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
პარლამენტში

თავისუფალი და
სამართლიანი
არჩევნებისათვის
უწყებათაშორისი
კომისია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 10 ივნისს, საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი.

ჩატარებულია კვლევა
სასამართლო სისტემაში
ხარისხის
განმსაზღვრელი
სტანდარტების
შესწავლის მიზნით

ჩატარებული კვლევის
საფუძველზე, ხარისხის
გამსაზღვრელი
სტანდარტების
თაობაზე
მომზადებული
დოკუმენტი

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო2

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
უმაღლესმა
საბჭომ
მოამზადა
სასამართლოს
მომხმარებელთა
(ადვოკატები
და
არაპროფესიონალი
მომხმარებლები) კითხვარი, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის
ევროპული კომისიის (CEPEJ) 2010 წლის 10 სექტემბრის
სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად.

მომხმარებელთა-თვის
და თანამშრომელთათვის ჩატარებულია
კმაყოფილების კვლევა

დონორების
დახმარება

საერთო
სასამართლოები

2016 წლის 23-24 აპრილს, სასამართლო სისტემაში ხარისხის
განმსაზღვრელი სტანდარტების დანერგვისა და მათი კონტროლის
მექანიზმების დახვეწის მიზნით გაიმართა სასამართლოს
მენეჯერების პირველი სამუშაო შეხვედრა (ფორუმი). შედეგად,
განისაზღვრა 15 საკითხი, რომელთა შეფასება/კონტროლი
აუცილებელია
სასამართლოს საქმიანობის ხარისხისა და
ეფექტიანობის განსაზღვრის თვალსაზრისით.
განსაზღვრული
საკითხები დაიყო პრიორიტეტების მიხედვით, რომელთაგან
პირველ სამ საკითხზე სასამართლოს მენეჯერების მონაწილეობით
დაიწყო სტანდარტის განმსაზღვრელი დოკუმენტების შემუშავება.
აღნიშნული საკითხებიდან პრიორიტეტულად მიჩნეულ იქნა
სასამართლო შინაგანაწესის ერთიანი სტანდარტის შემუშავება და
ამ კუთხით მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა.

სასამართლოს
საქმიანობით კმაყოფილ
მომხმარებელთა და
თანამშრომელთა
გაუმჯობესებული
სტატისტიკური
მონაცემები

უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო
პალატის მუშაობის
ეფექტიანობის
გაზრდის მიზნით
საერთაშორისო
გამოცდილების
შესწავლა და პალატის
მუშაობაში დანერგვა

ჩატარებულია კვლევა
საერთაშორისო
გამოცდილების
შესწავლის მიზნით და
გაზრდილია
საკვალიფიკაციო
პალატის მუშაობის
ეფექტიანობა

უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო
პალატის მიერ
განხილულ საჩივართა
რაოდენობა

უზენაესი
სასამართლო3

მოსამართლეთა
დისციპლინური

საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი

ცვლილებების
პროექტის წარდგენა

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016 წლის 22 ივნისს, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების
მიზნით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატის წევრები
შეხვდნენ USAID, PROLoG-ის პროექტის
ექსპერტს.
2016 წლის აგვისტოში, ექსპერტმა მიაწოდა რეკომენდაციები
საკვალიფიკაციო პალატის წევრებს. საქართველოს კანონმდებლობა
ასევე გაგზავნილი აქვს გერმანელ ექსპერტს, GIZ-ის პროექტის
გარგლებში შემდგომი განხილვის და პრაქტიკაში დანერგვის
თაობაზე მოსაზრებების წარმოდგენის მიზნით.
2016 წლის 8
ნოემბერს, საკვალიფიკაციო პალატის წევრებსა და გერმანელ
ექსპერტს შორის სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა, სადაც განიხილეს
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის
დებულებების შესაბამისობა საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
იუსტიციის სამინისტრო და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ჩართული არიან „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში

2

სამართალწარმოების
პროცესის შემდგომში
სრულყოფა და
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის
საფუძვლების
ახლებურად
ჩამოყალიბება, რაც
უზრუნველყოფს
პროცესის უფრო მეტ
ობიექტურობას და
ხელს შეუწყობს
საზოგადოებაში
სასამართლო
ხელისუფლების
მიმართ ნდობის
ამაღლებას

მომზადებულია

საქართველოს
მთავრობისთვის

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

სასამართლო რეფორმის საკითხზე რეგიონული დიალოგის
ფორმატში,
რომლის
ერთ-ერთი
განსახილველი
თემაა
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა და ეთიკა.
2016 წლის 25 თებერვალს გაიმართა პრეზენტაცია „მოსამართლეთა
დისციპლინური გადაცდომები, შემოთავაზებული ჩამონათვალი
და განმარტებები.“ კონფერენცია ევროპის საბჭოს პროექტის
„მართლმსაჯულების
სისტემის
დამოუკიდებლობისა
და
ეფექტიანობის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარდა.
კონფერენციაზე
შემოთავაზებული
იყო
ცალკეული
საკანონმდებლო ცვლილებები დისციპლინური პასუხისმგებლობის
საფუძვლების გაუმჯობესების და დახვეწის თაობაზე, მათ შორის
შემოთავაზებული იყო კვლევა, ევროპული კანონმდებლობის
ანალიზის
თაობაზე
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის
საფუძვლების
თაობაზე.
შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები წარედგინება პარლამენტს განსახილველად.
2016 წლის 9 ნოემბერს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის პროექტის
(PROLoG)
მხარდაჭერით,
გაიმართა
მრგვალი
მაგიდა
მოსამართლეთა
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის
საფუძვლების თაობაზე. აღნიშნულ შეხვედრაზე განსახილველ
საკითხებს შორის იყო „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა
დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა
და
დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტიც, რომელთან
დაკავშირებითაც სამოსამართლო საქმიანობის კალიფორნიის
კომისიის დირექტორმა ვიქტორია ჰენლიმ წარმოადგინა წინასწარი
ანგარიში ზოგადი შენიშვნების სახით. 2016 წლის დეკემბერში,
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის
ინსტიტუტის
კანონის
უზენაესობის ხელშეწყობის პროექტის (PROLoG) ფარგლებში,
ექსპერტმა წარმოადგინა მისი მოსაზრებები შემუშავებული
დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების თაობაზე და
დადებითად
შეაფასა
შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები.
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2.4

მოსამართლეთა
დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და
დისციპლინური
სამართალწარმოების
დახვეწა, მათ შორის
დისციპლინური
საქმისწარმოების
ელექტრონული
პროგრამის შემუშავება
და დანერგვა
მოსამართლეთა ეთიკის
ახალი კოდექსის
შემუშავებასთან
დაკავშირებით
წინადადებების
შემუშავება

სახალხო დამცველის
რეკომენდაციების
განხილვა
დისციპლინური
საქმისწარმოების
დაწყების მიზნით

სახალხო დამცველის
რეკომენდაციების
განხილვათა
რაოდენობა

დისციპლინური
საქმისწარმოება
ხორციელდება
ელექტრონული
პროგრამის მეშვეობით

მოსამართლეთა მიმართ
წარმოებული
დისციპლინური საქმის
წარმოების სტატისტიკა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ევროპის საბჭოს პროექტის „მართლმსაჯულების სისტემის
დამოუკიდებლობისა
და
ეფექტიანობის
გაძლიერება
საქართველოში“ ფარგლებში, განხორციელდა სამოსამართლო
ეთიკის საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ ევროპის საბჭოს რამდენიმე
ქვეყნის გამოცდილების ანალიზი. შემუშავებული კვლევითი
მასალა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაეცა 2016 წლის მაისში.
რეფორმის
მესამე
ტალღის
ფარგლებში
დისციპლინური
სამართალწარმოების დახვეწის მიზნით, იუსტიციის სამინისტრომ
შეიმუშავა
საკანონმდებლო
ცვლილებები
„საერთო
სასამართლოების შესახებ“
და „საქართველოს საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონში. ცვლილებების მიხედვით,
დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების ერთ-ერთი
საფუძველია
სახალხო
დამცველის
ანგარიშში
არსებული
ინფორმაცია.

მოსამართლეთა ეთიკის
ახალი კოდექსისთვის
საუკეთესო პრაქტიკის
გათვალისწინებით
შემუშავებულია
რეკომენდაციები

აღნიშნულ ცვლილებებს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის
ინიციატივით და იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით დაემატა
დისციპლინური სამართალწარმოების სრულყოფილი, ობიექტური
და მიუკერძოებელი გამოკვლევისა და წინასწარი მოკვლევის
მიზნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დამოუკიდებელი
ინსპექტორის ინსტიტუტი.
2016 წლის 29 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტმა მესამე
მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები. აღნიშნული
ცვლილებები ამოქმედდება გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.

2.5

2.6

სასამართლო სისტემაში
სამუშაო ანალიზისა და
სამუშაო აღწერის
დოკუმენტების
შედგენის მიზნით
საჯარო სამსახურის
ბიუროსთან
თანამშრომლობა
მოსამართლეებისთვის
ადამიანური
რესურსების მართვის
ელექტრონული
პროგრამის შემუშავება
და დანერგვა
მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო
გამოცდისთვის
სამართლებრივი

ერთობლივი სამუშაო
შეხვედრების
რაოდენობა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

შემუშავებული
დოკუმენტების
რაოდენობა

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

შემუშავებულია და
დანერგილია
ადამიანური
რესურსების მართვის
ელექტრონული
პროგრამა

ელექტრონული
პროგრამის მოხმარების
სტატისტიკური
მონაცემები

საერთო
სასამართლოები

მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო
გამოცდისთვის
კვალიფიციურად

პროფესიული
წვრთნების
(ტრენინგების)
სათანადო რაოდენობა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

სასამართლო სისტემის
აპარატის
თანამშრომლების
უფლება-მოვალეობები
დეტალურად
გაწერილია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საჯარო
სამსახურის
ბიუროს
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის
მოხელეთა სამუშაო აღწერის დოკუმენტები სრულად, საერთო
სასამართლოების
მოხელეთა
სამუშაო
აღწერილობის
დოკუმენტების 50%.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და
ორგანიზებით, 2016 წლის 29 თებერვალს, გაიმართა HR ფორუმი.
აღნიშნული შეხვედრა ჩატარდა NATO - საქართველოს
პროფესიული განვითარების პროგრამისა (PDP) და UNDP-ის
რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის
პროექტის (რომელიც ხორციელდება სამხრეთ კავკასიაში
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO) და ავსტრიის
განვითარების სააგენტოს (ADC) მიერ) მხარდაჭერით.

გაიმართა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის
სამართლებრივი ტესტებისა და კაზუსების მომზადების ჯგუფის
პირველი სამუშაო შეხვედრა.

დონორების
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ტესტებისა და
კაზუსების მომზადების
ჯგუფის ტრენინგი და
მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო
გამოცდის
სტანდარტების
ამაღლება
სასამართლოში
მიმდინარე პროცესების,
მნიშვნელოვანი
სამართლებრივი
ინსტიტუტების და
ცნებების შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით,
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალების
წარმომადგენელთათვი
ს სამუშაო შეხვედრების
ორგანიზება
სამოქალაქო
სამართლებრივი
დავების მორიგებით
დასრულების
ხელშეწყობის მიზნით
სასამართლო
მედიაციის პილოტური
პროექტის გაფართოება
და
ადმინისტრაციულ
დავებზე სასამართლო
მედიაციის
დამკვიდრების მიზნით
მოსამზადებელი
სამუშაოს დაწყება

შემუშავებულია
ტესტები და კაზუსები

პროფესიულ
წვრთნებში
(ტრენინგებში)
მონაწილე პირთა
მაღალი მაჩვენებელი

მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალების
წარმომადგენელთათვის ჩატარებულია 10
კვირიანი სამუშაო
შეხვედრები სხვადასხვა
მნიშვნელოვან
სამართლებრივ
საკითხებზე

შეხვედრებში მონაწილე
მედია საშუალებების
წარმომადგენლების
რაოდენობა

მომზადებულია
დასკვნა ევროპული
ქვეყნების მიერ
ადმინისტრაციულ
სამართლებრივ
დავებზე მედიაციის
გამოყენების შესახებ

ადმინისტრაციულ
დავებთან
დაკავშირებით
შესწავლილი
ევროპული პრაქტიკის
თაობაზე დასკვნის
გამოქვეყნება

სამოქალაქო
სამართლებრივი
დავების მორიგებით
დასრულების
სტატისტიკური
მაჩვენებლები
გაუმჯობესებულია

სამოქალაქო
სამართლებრივი
დავების მორიგებით
დასრულების
სტატისტიკური
მაჩვენებლები

დახმარება

საერთო
სასამართლოები

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016

დონორების
დახმარება

საერთო
სასამართლოები

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

საერთო
სასამართლოები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016
წლის
20-21
სექტემბერს,
ამერიკელი
ექსპერტის
მონაწილეობით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა სამუშაო
შეხვედრა
მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო
გამოცდის
პროცედურების
გაუმჯობესების საკითხებზე, სადაც სხვა
მნიშვნელოვან თემებთან ერთად განხილულ იქნა მოსამართლეთა
საკვალიფიკავიო გამოცდისთვის ტესტებისა და კაზუსების
კვალიფიციურად შემუშავების თაობაზე საუკეთესო პრაქტიკის
მაგალითები.
2016 წლის თებერვლიდან, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის
ინიციატივით
დაიწყო
სამუშაო
შეხვედრები
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებების
წარმომადგენლებისათვის.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში
ჩატარდა 10 შეხვედრა. შეხვედრებს უძღვებოდნენ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრები, ასევე,
სამართლის მოწვეული
სპეციალისტები,
რომლებსაც
გააჩნიათ
გამოცდილება
მედიასამართლის კუთხით. საერთო ჯამში აღნიშნულ შეხვედრაში
მონაწილეობა სხვადასხვა მედია საშუალების 35-მა ჟურნალისტმა
მიიღო.

2016 წლის 14 მარტს, „სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლის) და
საჩივრის
ფორმათა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №1/456
გადაწყვეტილებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც
ფორმებს დაემატა სასამართლო მედიაციის განმარტება და
კონკრეტული კითხვა იმის თაობაზე, თანახმანი არიან თუ არა
მხარეები, რომ საქმე გადაეცეს სასამართლო მედიაციას.
2016 წლიდან, გორის რაიონულ სასამართლოში კერძო
სამართლებრივ დავებზე სასამართლო მედიაციის პილოტური
პროგრამის ასამოქმედებლად შემუშავდა მედიაციისათვის საქმის
გადასაცემად
საჭირო
(მორიგების,
კონფიდენციალური
შეთანხმების და აშ.) ფორმები, მედიაციის მომხმარებელთა
კმაყოფილების კითხვარი და სტატისტიკური ცხრილი.
2016 წლის 18 ივნისს, UNDP-ის დახმარებით, გაიმართა
სასამართლო მედიაციის სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიზნად
ისახავდა სასამართლო მედიაციის (მდგრადი) განვითარებისთვის
სწორი
მიმართულებების
განსაზღვრას.
შედეგად,
მოხდა
მედიაციის განვითარების შემაფერხებელი მთავარი გარემოებების
იდენტიფიცირება და დაიწყო მათი გადაჭრის კონკრეტულ გზებზე
მუშაობა.
მედიაციის ინსტიტუტის სასამართლო სისტემაში ეფექტური
იმპლემენტაციის მიზნით იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ
მოამზადდა დებულება „სასამართლო მედიაციის შესახებ“.
რომელიც შენიშვნებისა და წინადადებების მიღების მიზნით
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დაეგზავნათ
დაინტერესებულ
მხარეებს
(მედიატორთა
ასოციაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოსამართლეებსა და
აკადემიის წარმომადგენლებს). რეკომენდაციების მიღების შემდეგ
UNDP-ის მხარდაჭერით გაიმართა დებულების საბოლოო ვერსიის
საჯარო განხილვა.
მედიაციის პილოტური პროექტის გაფართოების მიზნით
გამოცხადდა მედიატორთა ტრენინგში მონაწილეობის შესახებ ღია
კონკურსი ახალციხისა და ქუთაისის რაიონულ სასამართლოებში.
ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში კონკურსანტები
ჩაერთვებიან მედიაციის პილოტურ პროექტში.

2.9

2.10

2.11

პროკურატურის
განვითარების
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
დამტკიცება
პროკურატურის
მუშაკთა წახალისების,
დაწინაურებისა და
დისციპლინურ
საკითხთა
განმხილველი
საკონსულტაციო
საბჭოს შექმნა
დანაშაულის
პრევენციის
ღონისძიებების
სტანდარტებისა და
შეფასების გზების
განმსაზღვრელი
დოკუმენტის
შემუშავება

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
პროკურატურის
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა
საკონსულტაციო საბჭო
შექმნილია

შემუშავებულია
დოკუმენტი, რომელიც
განსაზღვრავს
დანაშაულის
პრევენციის
ღონისძიებების
სტანდარტებსა და
შეფასების გზებს

დანაშაულის
პრევენციის

ადგილობრივი საბჭო
შექმნილია

პროკურატურის
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა
ხელმისაწვდომია
გამოყენებისათვის
საკონსულტაციო
საბჭოს მიერ
ფუნქციონირების
დაწყება

მთავარი
პროკურატურა

2016

იუსტიციის
სამინისტრო
მთავარი პროკურ
ატურა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 30 დეკემბერს, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო
გადაწყვეტილება
„სასამართლო
მედიაციის
პროცესის
ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ“. ეს წესი
განსაზღვრავს სასამართლოს მიერ სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის XXI1 თავით გათვალისწინებული სასამართლო
მედიაციის პროცესის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას, ამ
პროცესში სასამართლოს ჩართულობასა და სასამართლოს
მედიაციის წარმართვასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
ადმინისტრაციულ
დავებზე
სასამართლო
მედიაციის
დამკვიდრების მიზნით, მომზადდა კვლევა - „დავის გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალებები ადმინისტრაციულ დავებში საზღვარგარეთის სახელმწიფოების გამოცდილება“.
2017 წლის 31 იანვარს დამტკიცდა პროკურატურის განვითარების
2017-2021 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

დონორების
დახმარება
2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 11 იანვარს, საქართველოს პროკურატურაში შეიქმნა
პროკურატურის მუშაკთა წახალისების, დაწინაურებისა და
დისციპლინურ საკითხთა განმხილველი საკონსულტაციო საბჭო.
2016 წლის 12 თებერვალს, საქართველოს მთავარ პროკურატურაში
ჩატარდა საკონსულტაციო საბჭოს პირველი სხდომა.

დანაშაულის
პრევენციის
ღონისძიებების
სტანდარტებისა და
შეფასების გზების
განმსაზღვრელი
დოკუმენტი
ხელმისაწვდომია
კომპეტენტური
ორგანოებისათვის

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მიმდინარეობს მუშაობა დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების
სტანდარტებისა
და
შეფასების
გზების
განმსაზღვრელ
დოკუმენტზე.
ადგილობრივი საბჭოები შეიქმნა ბათუმში,
ხელვაჩაურში,
ოზურგეთში, ზუგდიდში, რუსთავში, მარნეულში, ბოლნისში,
თელავში, ახალციხეში, ახალქალაქში, გურჯაანში, სიღნაღსა და
გორში.
ადგილობრივმა საბჭოებმა დაიწყეს ფუნქციონირება.
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2.12

2.13

საკითხებზე მომუშავე
საზოგადოებისა და
სხვადასხვა უწყების
წარმომადგენლებისაგან შემდგარი
ადგილობრივი საბჭოს
შექმნა
მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორის
სამსახურის შემდგომი
გაძლიერების მიზნით,
მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორების
ფუნქციების გადახედვა
მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორების
ჩართვა
არასრულწლოვანთა და
ოჯახში ძალადობის
საქმეებში
მიმდინარე
საკანონმდებლო
ცვლილებებით
გათვალისწინებულ
საკითხებზე
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება

კორუფციული
დანაშაულის
გამოძიების თემაზე
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
2.14

სასამართლო
სხდომებზე
პროკურორების
მონაწილეობის
ხარისხის
მონიტორინგის
განხორციელება

ადგილობრივი საბჭოს
მიერ ფუნქციონირების
დაწყება

განხორციელებულია
მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორების
ფუნქციების გადახედვა
მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორები
ჩართულები არიან
არასრულწლოვანთა და
ოჯახში ძალადობის
საქმეებში

განხორციელებულია
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
მიმდინარე
საკანონმდებლო
ცვლილებებით
გათვალისწინებულ
საკითხებზე
განხორციელებულია
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
კორუფციული
დანაშაულის
გამოძიების თემაზე
განხორციელებულია
სასამართლო
სხდომებზე
პროკურორების
მონაწილეობის
ხარისხის
მონიტორინგი

გადახედვის შედეგები
ხელმისაწვდომია
უფლებამოსილი
პირებისათვის

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
მუშაობა
მოწმისა
და
დაზარალებულის
კოორდინატორების ჩართვაზე არასრულწლოვანთა და ოჯახში
ძალადობის საქმეებში. აღნიშნული სამუშაოს ფარგლებში, მოწმისა
და დაზარალებულის კოორდინატორებმა გაიარეს გადამზადება
არასრულწლოვანთა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.

არასრულწლოვანთა და
ოჯახში ძალადობის
საქმეებში
კოორდინატორების
მომსახურებით
მოსარგებლე პირთა
რაოდენობა

ჩატარებული სასწავლო
აქტივობების
რაოდენობა

განხორციელდა მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების
ფუნქციების გადახედვა. მიღებული შედეგების საფუძველზე,
შემუშავდა ახალი გზამკვლევი მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორების ფუნქციების შესახებ.

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მოწმის გამოკითხვის/დაკითხვის ახალ წესთან დაკავშირებით
ჩატარდა
21 სასწავლო აქტივობა. აღნიშნული აქტივობების
ფარგლებში გადამზადება გაიარა 429 პროკურორმა და
გამომძიებელმა.
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
ახალ
კოდექსთან
დაკავშირებით ჩატარდა 11 სასწავლო აქტივობა. აღნიშნული
სასწავლო აქტივობების ფარგლებში
სწავლება გაიარა 189
პროკურორმა და პროკურატურის გამომძიებელმა.

კორუფციული
დანაშაულის
გამოძიების თემაზე
ჩატარებული სულ
მცირე 2 სასწავლო
აქტივობა

მონიტორინგის
შედეგად
იდენტიფიცირებული
ხარვეზების სახეობა და
რაოდენობა
დაგეგმილი
აქტივობების სახეობა

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ჩატარდა14 სასწავლო
აქტივობა. აღნიშნული
სასწავლო აქტივობების ფარგლებში სწავლება გაიარა
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პროკურორმა, პროკურატურის გამომძიებელმა და სტაჟიორმა.

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა
სასამართლო
სხდომებზე
პროკურორების
მონაწილეობის
ხარისხის
მონიტორინგი
და
შემუშავდა
მონიტორინგის შედეგების ამსახველი ანგარიში.
მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა 3 ხარვეზი, რომლებიც
შეეხებოდა
საპროცესო ვადების დარღვევის, პროცედურების
არასათანადოდ დაცვისა და გადაწყვეტილებების მიღების
გაჭიანურების საკითხებს.

7

მონიტორინგის
შედეგებით
იდენტიფიცირებულ
საჭიროებათა
შესაბამისად,
აქტივობების დაგეგმვა

2.15

პროკურორების
საქმიანობის შეფასების
სისტემის დანერგვა

2.16

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
(დეპარტამენტი)
თანამშრომელთა
პროფესიული
განვითარება,
გადამზადების
სპეციალური
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განხორციელება

დაგეგმილია
აქტივობები
მონიტორინგის
შედეგად
იდენტიფიცირე-ბული
საჭიროებების
შესაბამისად

დანერგილია
პროკურორების
საქმიანობის შეფასების
სისტემა
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
(დეპარტამენტი)
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს
სპეციალურ
საგანმანათლებლო
პროგრამის ფარგლებში
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ კურსში
და სხვადასხვა
ღონისძიებაში

და რაოდენობა
ზემოაღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, მთავარი
პროკურატურის მიერ შემუშავებულ იქნა რეკომენდაციები.
მონიტორინგის შედეგების ამსახველი ანგარიში, თანდართულ
რეკომენდაციებთან
ერთად,
მიწოდებულ
იქნა
პროკურორებისათვის.

დანერგილი სისტემის
საშუალებით
პროკურორების
შეფასების დაწყება
ჩატარებული
ღონისძიებების
თემატიკა
შესაბამისი რაოდენობა
გადამზადებულ
თანამშრომელთა
შესაბამისი რაოდენობა

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ანგარიშში მითითებულ ხარვეზებთან და რეკომენდაციებთან
დაკავშირებით,
პროკურორებს
ჩაუტარდათ
ტრენინგი
წინასასამართლო სხდომაში მონაწილეობის, მტკიცებულებათა
დასაშვებობისა და სასამართლო უნარ-ჩვევების საკითხებზე.
შემუშავდა და მთავარი პროკურორის ბრძანებით დამტკიცდა
პროკურორების
საქმიანობის
შეფასების
კრიტერიუმები.
შემუშავებული კრიტერიუმების საფუძველზე დაიწყო საოლქო და
რაიონული პროკურატურების პროკურორების შეფასება.
2016 წლის ივნისში, დამტკიცდა „საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
თანამშრომელთა გადამზადების სპეციალური საგანმანათლებლო
პროგრამის“
განახლებული ვერსია, რომელიც მოიცავს
ანტიკორუფციულ საკითხებთან დაკავშირებულ გრძელვადიან (347
საათი) კურსს. აღნიშნული სასწავლო პროგრამა 2016 წლის
განმავლობაში განხორციელდა სამ ეტაპად და გადამზადდა
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 54 თანამშრომელი.
2016
წლის
განმავლობაში,
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს კორუფციის საკითხებზე ჩატარებულ
სხვადასხვა ტრენინგში, სამუშაო შეხვედრასა და სასწავლო
ვიზიტში:

2016
წლის
25-29
იანვარს,
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების
თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში, სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს 5
წარმომადგენელი სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდა ქ.
ვილნიუსში. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში გამოცდილების გაზიარება;

2016 წლის
თებერვალ-მარტში, საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსში განხორციელებული
ცვლილებების შესაბამისად, მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის
საკანონმდებლო
რეგულაციებისა
და
პროცედურების
შესწავლის მიზნით, განხორციელდა გამომძიებელთათვის
განკუთვნილი პროგრამა: „გამოკითხვის ტექნიკის გამოყენების
ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი ასპექტები“. აღნიშნული
კურსის
ფარგლებში
გადამზადდა
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
სხვადასხვა
დანაყოფის
წარმომადგენელი, მათ შორის, ანტიკორუფციული სააგენტოს
16 გამომძიებელი;

2016 წლის 1-4 მარტს, აშშ-ის სახელმწიფო ანტინარკოტიკული
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და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის
საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით, ქ. თბილისში
ჩატარდა მე-5 წლიური რეგიონული კონფერენცია თემაზე:
„ქალები პოლიციაში“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
10-მა
თანამშრომელმა, მათ შორის ანტიკორუფციული სააგენტოს
ერთმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 8-9 მარტს, აშშ-ის საელჩოს, ჯორჯ მარშალის
სახელობის უსაფრთხოების სწავლებათა ევროპული ცენტრისა
და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი
ორგანიზებითა და დაფინანსებით, ქ. თბილისში ჩატარდა
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული
დანაშაული“,
კონფერენციაში
სუს-ის
სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფის წარმომადგენლებთან
ერთად მონაწილეობა მიიღო ანტიკორუფციული სააგენტოს
ერთმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 20-21 აპრილს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა
,,ინტერპოლის გაყიდული თამაშების სამუშაო ჯგუფის მერვე
შეხვედრა“. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო სუს-ის
ანტიკორუფციული სააგენტოს ერთმა თანამშრომელმა;
2016 წლის 2-6 მაისს, სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის
საერთაშორისო
ბიუროსთან
(INL)
თანამშრომლობის
ფარგლებში,
ქ.
ბუდაპეშტში,
სამართალდამცავთა
საერთაშორისო აკადემიაში (ILEA), ჩატარდა კურსი თემაზე:
„კორუფცია საჯარო სექტორში“. კურსში მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს 10-მა თანამშრომელმა;
2016 წლის 23-27 მაისს, აშშ-ის ნარკოტიკების წინააღმდეგ
ბრძოლის დანაყოფის ორგანიზებით, ქ. თბილისში ჩატარდა
კურსი თემაზე: ,,ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის
მეთოდები“.
კურსში
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ანტიკორუფციული სააგენტოს 2-მა თანამშრომელმა;
2016 წლის 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით, აშშ-ის
სახელმწიფო
ანტიკორუფციული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL)
ორგანიზებით, ქ. ბათუმში ჩატარდა კურსი თემაზე: ,,ფულის
გათეთრების გამოძიება“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს 9 თანამშრომელმა;
2016
წლის
21-22
ივნისს,
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების
თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში, ქ. ვისბადენში
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ეთიკა და კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლა“. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ერთმა
წარმომადგენელმა.
2016 წლის 18-20 ივლისს, ქ. თბილისში ჩატარდა კურსი
თემაზე: „თავდაცვის სამინისტროს კეთილსინდისიერების
ამაღლება და კორუფციული რისკების შემცირება“, რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
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სამსახურის ორმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 8 - 19 აგვისტოს, მალაიზიის ტექნიკური
თანამშრომლობის პროგრამის (MTCP) ფარგლებში, მალაიზიის
ანტიკორუფციულ აკადემიაში, ქ. კუალა-ლუმპურში ჩატარდა
,,ანტიკორუფციული
პროგრამების
სტრატეგიული
მენეჯმენტის
სასერთიფიკატო
კურსი’’,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს
ერთმა თანამშრომელმა;

2016
წლის
8-9
სექტემბერს,
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული პროექტის - „ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის
დაფინანსების
წინააღმდეგ
ბრძოლა“
ფარგლებში,
ევროპის
საბჭოს
ორგანიზებით
და
პროკურატურის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით,
ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ,,იურიდიული პირების მიერ
ჩადენილი ეკონომიკური დანაშაულების მიმართ გამოძიებისა
და სისხლის სამართლებრივი დევნის წარმოება“. რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს სამმა თანამშრომელმა;

2016 წლის 19 - 23 სექტემბერს, აშშ-ის სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით,
ქ. ბათუმში ჩატარდა ,,ფინანსური გამოძიების ტრენინგი“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ანტიკორუფციული
სააგენტოს ცხრა თანამშრომელმა.

2016 წლის 7-9 ნოემბერს, აშშ სახელმწიფო ანტიკორუფციული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის
საერთაშორისო ბიუროს (INL) და გამოძიების ფედერალური
ბიუროს (FBI) ორგანიზებით, ქ. თბილისში ჩატარდა კურსი
თემაზე: „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს
15-მა თანამშრომელმა;

2016 წლის 14-18 ნოემბერს, INL-ის ორგანიზებით, ქ. პრაღაში,
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სამართლებრივი
ინიციატივის ინსტიტუტში (CEELI), ჩატარდა კურსი თემაზე:
კორუფციული დანაშაულის გამოძიება და დევნა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს 4მა თანამშრომელმა;

2016 წლის 7-8 ნოემბერს, ევროპის საბჭოს პროექტის „ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ
ბრძოლა"
ფარგლებში,
ჩატარდა
ტრენინგი
თემაზე:
„დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების კონფისკაცია
და
უკან
დაბრუნება“
რომელშიც,
სხვა
უწყებების
წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო სუს-ის 4მა თანამშრომელმა.
2016 წლის თებერვალში, იუსტიციის სამინისტროს სისხლის
სამართლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში,
შემუშავდა მართლმსაჯულების სამოქმედო გეგმა 2016-2020
წლებისთვის. აღნიშნულ დოკუმენტში შესულია სასამართლო
რეფორმის მთელი რიგი სახელმძღვანელო პრინციპები და
სტრატეგიული მიმართულებები.


3.

3.1

მართლმსაჯულების
სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
დამტკიცება

შემუშავებულია
მართლმსაჯულების
ერთიანი
გრძელვადიანი
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

საერთაშორისო და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ
სასამართლო სისტემის
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
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მართლმსაჯულების
სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის
შემუშავების პროცესში
მოსამართლეთა და სხვა
დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობის
უზრუნველყოფა

დადებითი შეფასება
უზრუნველყოფილია
მართლმსაჯულების
სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის
შემუშავების პროცესში
დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობა

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2016 წლის 23 მაისის
გადაწყვეტილებით შექმნა „მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის კომიტეტი“, საერთო სასამართლოების
მოსამართლეების,
მართლმსაჯულების სფეროში ჩართული
სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით.

მართლმსაჯულების
სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის
შემუშავების პროცესში
მონაწილეთა
რაოდენობა

2016 წლის 3 ივნისს და 9-10 ივლისს, გაიმართა კომიტეტის
შეხვედრები, სადაც ერთობლივად განისაზღვრა კომიტეტის
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.
2016 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა მართლმსაჯულების
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კომიტეტის სხდომა, სადაც
წარმოდგენილი იქნა დოკუმენტი სასამართლო სისტემის
განვითარების სტრატეგიის ამსახველი ძირითადი საკითხების
თაობაზე. კომიტეტმა მოიწონა დოკუმენტი და სამოქმედო გეგიმის
შემუშავების პროცესი დაგეგმა.

3.2

მოსამართლეთა
საქმიანობის
პერიოდული შეფასების
სისტემის დახვეწა და
მოსამართლეთა
დაწინაურების
კრიტერიუმების
შემუშავება და
დანერგვა

მოსამართლეთა
პერიოდული
შეფასებისა და
მოსამართლეთა
დაწინაურების შესახებ
არსებულ
რეგულაციებში
აღმოფხვრილია
ხარვეზები

მოსამართლეთა
დაწინაურების
თაობაზე
შემუშავებული
კრიტერიუმების
მიხედვით
დაწინაურებულ
მოსამართლეთა
რაოდენობა

შემუშავებულია და
დანერგილია
დაწინაურების
კრიტერიუმები

მოსამართლეთა
პერიოდულ
შეფასებასთან და
დაწინაურებასთან
დაკავშირებით
არსებული
სტანდარტების
დადებითი შეფასება
დამოუკიდებელი
ექსპერტის მიერ

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მართლმსაჯულების სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის
მთელი
პროცესი
მიმდინარეობდა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების, მათ შორის, GIZ-ისა, USAID (PROLoG)-ის და
ევროკავშირის პროექტის (მართლმსაჯულების მხარდაჭერა“)
აქტიური მონაწილეობითა და მხარდაჭერით.
2016 წლის მარტში, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიმართა
საერთო სასამართლოებს წარმოედგინათ მოსაზრებები „საერთო
სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით. 16-მა სასამართლომ წარმოადგინა თავიანთი
მოსაზრებები შეფასების წესის დახვეწასთან დაკავშირებით.
2016 წლის მაისში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და
აპარატის შესაბამისმა თანამშრომლებმა ჩაატარეს ხარისხობრივი
კვლევა.
კერძოდ,
განხორციელდა
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს ყველა კოლეგიის მოსამართლესთან ინტერვიუების
ჩატარება შეფასების წესთან დაკავშირებით. მოსამართლეებმა
დააფიქსირეს საკუთარი პოზიციები წესთან დაკავშირებით და
შემოთავაზებულ იქნა წესის დახვეწის სხვადასხვა ალტერნატივა.
აღნიშნულის
გათვალისწინებით
მომზადდა
„საერთო
სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების ცვლილების
პროექტი.
დამატებით განხორციელდა სხვადასხვა ქვეყნის მოსამართლეთა
შეფასების წესების შესწავლა, რათა რაოდენობრივი ელემენტის
გარდა, თვისობრივი ელემენტის ასახვაც მოხდეს შეფასების წესში
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამჟამად ახდენს მიღებული
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3.3

სასამართლოების
ეფექტიანობის
განმსაზღვრელი
მეთოდების დანერგვა
თანამშრომელთა
(მოსამართლეები,
აპარატი) რაოდენობისა
და ფინანსური
რესურსების
ადეკვატურობის
განსაზღვრის
მეთოდოლოგიის
დანერგვა

სასამართლოს
საქმიანობის
ეფექტიანობის
მაჩვენებელი ბაზა
შექმნილია
დანერგილია
მეთოდოლოგია

ეფექტიანობის
შესაფასებლად
თითოეული
სასამართლოდან
მიღებული დადებითი
სტატისტიკური
მონაცემები

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საერთო
სასამართლოები

შედეგების სისტემატიზაციას.
2016 წლის მარტში, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ „საერთო
სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილებისა და CEPEJ-ის
მეთოდოლოგიის
საფუძველზე
საერთო
სასამართლოებში
მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობის გამოთვლის თაობაზე კვლევა
ჩაატარა. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2016 წლის 28 მარტის სხდომაზე განხორციელდა.
აღნიშნული კვლევის შედეგები, კერძოდ,
მოსამართლეთა
ადეკვატური რაოდენობის უზრუნველყოფის
საკითხები
განხილულ
იქნა
სასამართლო
ხელისუფლების
წარმომადგენლების,
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური
ბლოკისა და ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შორის გამართულ
ერთობლივ შეხვედრაზე, 2016 წლის 29 ივნისს.
უზენაესი სასამართლოს
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით
განხორციელდა უზენაესი სასამრთლოს აპარატის სტრუქტურის
ანალიზი და შემუშავდა უზენაესი სასამართლოს ორგანიზაციული
სტრუქტურის განვითარების პროექტი. პროექტს მხარს უჭერდა
ევროპის საბჭოს პროექტი „მართლმსაჯულების სისტემის
დამოუკიდებლობისა
და
ეფექტიანობის
გაძლიერება
საქართველოში“.

4.

4.1

საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის
ლიბერალიზაციის,
მოსამართლის
დისკრეციის გაზრდის,
ნათელი და
განჭვრეტადი სისხლის
სამართლის ნორმების
ფორმირების მიზნით
ცვლილებების
პროექტის მომზადება

სისხლის სამართლის
კოდექსის
ცვლილებების პროექტი
მომზადებულია

სისხლის სამართლის
კოდექსის
ცვლილებების
ამსახველი
კანონპროექტის
წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სისხლის
სამართლის
კოდექსის
ცვლილებების
პროექტი
განახლებულია და საქართველოს მთავრობას დასრულებისთანავე
წარედგინება.

სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
განმახორციელებ
ელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო
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4.2

4.3

4.4

ცვლილებების პროექტი
წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისთვის

იუსტიციის
სამინისტრო

შემუშავებულია
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
მეთოდოლოგია,
სტანდარტები და
კრიტერიუმები

შემუშავებული
კრიტერიუმების და
სტანდარტების
გაცნობის მიზნით
ჩატარებული
ტრენინგებისა და
სამუშაო შეხვედრების
სათანადო რაოდენობა

უზენაესი
სასამართლო

განახლებულია
ადამიანის უფლებათა
სფეროში ქართულ და
უცხოურ ენებზე
არსებული
სახელმძღვანელოები

განახლებული
სახელმძღვანელო-ების
ხელმისაწვდომობა

განსჯადობის, ნაფიც
მსაჯულთა შერჩევისა
და ვერდიქტების
დასაბუთებულობის
უზრუნველყოფის
ნაწილში, ნაფიც
მსაჯულთა
სასამართლოს
რეფორმირების
მიზნით,
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტის მომზადება

საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი
მომზადებულია

სასამართლო
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
მეთოდოლოგიის,
კრიტერიუმებისა და
სტანდარტების
შემუშავება

საერთო
სასამართლოების მიერ
ადამიანის უფლებათა
ევროპული
კონვენციისა და მის
საფუძველზე შექმნილი
პრეცედენტული
სამართლის
გამოყენების
ხელშესაწყობად,
დამატებითი
ღონისძიებების
განხორციელება და
უზენაესი
სასამართლოს
ადამიანის უფლებათა
ცენტრის კომპეტენციის
გაძლიერება

ნათარგმნია ევროპული
სასამართლოს
გადაწყვეტილებები
ქართულ ენაზე და
განთავსებულია
ელექტრონულ ბაზებზე
ჩატარებულია
ტრენინგები
მოსამართლეების,
თანაშემწეებისა და
ადამიანის უფლებათა
ცენტრის
თანამშრომელთა-თვის

ნათარგმნი
გადაწყვეტილებების
შესაბამისი რაოდენობა
ტრენინგებში
მონაწილეთა სათანადო
რაოდენობა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მომზადდა სახელმწიფო
უწყებების,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების,
სახალხო
დამცველისა
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების შესაბამისად. საკანონმდებლო ცვლილებათა
პროექტი პარლამენტმა 2016 წლის ივნისში მიიღო.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს უზენაესი სასამართლო თანამშრომლობს გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდთან (GIZ), რომლის
ფარგლებში
საერთო
სასამართლოს
მოსამართლეთა
მონაწილეობით შექმნილია სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ
საქმეებზე სასამართლო
გადაწყვეტილებების დასაბუთების
მეთოდოლოგიის,
სტანდარტებისა
და
კრიტერიუმების
შემუშავების თაობაზე სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის ფარგლებში,
დრეზდენისა და ჰამბურგის სასამართლოს მოსამართლეები
საკონსულტაციო წინადადებებს წარუდგენენ მოსამართლეებს და
განიხილავენ დასაბუთების მეთოდოლოგიის თაობაზე გერმანულ
და ქართულ გამოცდილებას. აღნიშნულის თაობაზე სამუშაო
შეხვედრები - 2016 წლის 15-16 აპრილს და 8 ივნისს გაიმართა.
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულია რეკომენდაციები.
უზენაესი
სასამართლოს
ადამიანის
უფლებათა
ცენტრის
გაძლიერების მიზნით
ევროსაბჭოს პროექტის ფარგლებში
"ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და
საერთაშორისო სტანდარტებთან ეროვნული კანონმდებლობისა და
სასამართლო
პრაქტიკის
ჰარმონიზაცია
საქართველოში“
მოწვეული არიან ექსპერტები, სლოვენიის უზენაესი სასამართლოს
გენერალური მდივანი, მოსამართლე ბატონი ჯანკო მარინკო და
სლოვენიის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის უფროსი
მრჩეველი, ბატონი რადო ბრეზოვარი. 2016 წლის 25 იანვარს,
ექსპერტებმა შეხვედრა გამართეს უზენაესი სასამართლოს
ანალიტიკურ განყოფილების წარმომადგენლებთან.
2016 წლის 17-18 თებერვალს, გაიმართა ტრენინგი სახელწოდებით
„შესავალი ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში და
კვლევის მეთოდოლოგია“.

სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
განმახორციელებ
ელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

დონორების
დახმარება

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

უზენაესი
სასამართლო
საერთო
სასამართლოები

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის 27 თებერვალს, უზენაესი სასამართლოს და ევროსაბჭოს
პროექტის
ფარგლებში
გაიმართა
მრგვალი
მაგიდა
მოსამართლეებისთვის" დისკრიმინაციის აკრძალვის საკითხებზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს 200-მდე გადაწყვეტილება თარგმნა, რომლებიც
განთავსებულია უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე.
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გამოიცა კვლევები:
1. დისკრიმინაციის აკრძალვა ადამიანის
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში;
2.
ირიბი
ჩვენებები
საზღვარგარეთის
კანონმდებლობა და პრაქტიკა.

4.5

4.6

4.7

4.8

შიდა პრეცედენტული
სამართლის მონაცემთა
ბაზის
გაუმჯობესება

„Bench-Bar“-ის
(ადვოკატების,
პროკურორებისა და
მოსამართლეების
შეხვედრები
სამართლის
პრობლემურ
საკითხებთან
დაკავშირებით)
საქმიანობის განახლება
მოსამართლეთა შორის
საქმეთა განაწილების
საკითხის
დარეგულირება
ელექტრონული
პროგრამის მეშვეობით

ტრენინგების ჩატარება
სასამართლო
სტატისტიკის
მოძიებისა და
გამოყენების
საკითხებზე
ევროკავშირის

გაზრდილია შიდა
პრეცედენტული
სამართლის მონაცემთა
ბაზაში არსებული
საქმეების რაოდენობა
შექმნილია პროგრამის
მოხმარების სიხშირის
ამსახველი
სტატისტიკური
მონაცემები
ჩატარებულია „BenchBar“-ის შეხვედრები

უზენაესი
სასამართლოს ვებგვერდზე ინფორმაციის
განთავსება
ერთგვაროვანი
სასამართლო
პრაქტიკის კრებულების
გამოცემა

ჩატარებული
შეხვედრების სათანადო
რაოდენობა

უზენაესი
სასამართლო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საერთო
სასამართლოები
იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

უზენაესი
სასამართლო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დანერგილია
მოსამართლეებს შორის
საქმეთა
შემთხვევითობის
პრინციპით
ელექტრონული
განაწილების სისტემა
და
უზრუნველყოფილია
საქმეთა ნაკადის
ეფექტიანი მართვა
საქართველოს
სასამართლო სისტემაში
დანერგილია
ევროკავშირის
სტატისტიკის სფეროში
მოქმედი სტანდარტები

საქმეთა
შემთხვევითობის
პრინციპით
ელექტრონული
სისტემით
განაწილებული
საქმეების რაოდენობა

ჩატარებული
ტრენინგების სათანადო
რაოდენობა

უზენაესი
სასამართლო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

უზენაესი
სასამართლო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უფლებათა
ქვეყნების

გამოიცა სახელმძღვანელო:
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2014-2016 წლების
პრეცედენტული გადაწყვეტილებების თემატური კრებული
ქართულ ენაზე.
დასრულდა
პროცესი
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს საძიებო სისტემის (HUDOC) მონაცემთა ბაზის
ქართულენოვანი ინტერფეისისთვის მონაცემების თარგმნის
თაობაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
დეკემბერში მოამზადა და წარმოადგინა მემორანდუმის პროექტი
იუსტიციის სამინისტროს და უზენაესი სასამართლოსთვის
ხელმოსაწერად,
2017
წლიდან
ევროპული
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომობისთვის,
საძიებო სისტემის ქართულ ენაზე ინტერფიესის შექმნის თაობაზე.
მიმდინარეობს პროცედურების დასრულება.
2016 წლის 11 თებერვალს, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს
ერთობლივი პროექტების ფარგლებში, გაიმართა მრგვალი მაგიდა
მოწმის დაკითხვის ახალ წესზე (Bench & Bar), რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს მოსამართლეებმა, პროკურორებმა და
ადვოკატებმა.
2016 წლის 18-19 ივნისს, გაიმართა ტრენინგი ირიბი
მტკიცებულებების გამოყენების თაობაზე მოსამართლეებისთვის,
ადვოკატებისთვისა და პროკურორებისთვის ევროსაბჭოს და
ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.
რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტრომ
შეიმუშავა საქმეთა ელექტრონული განაწილების მიზნით
საკანონმდებლო ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“
კანონში. საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტმა 2016 წლის 29
დეკემბერს მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ელექტრონული საქმეთა
განაწილების პილოტური პროგრამა 2017 წლის 1 ივლისიდან
რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ამოქმედდება. აღნიშნული
პროგრამა საერთო სასამართლოების სისტემაში სრულად
ამოქმედდება 2017 წლის 31 დეკემბრიდან.

აქტივობა განხორციელდება 2017 წელს. ევროკავშირის პროექტის
„მართლმსაჯულების რეფორმირების მხარდაჭერა“ სამოქმედო
გეგმით CEPEJ-ს სტანდარტების უზენაესი სასამართლოს
სტატისტიკის განყოფილებაში დანერგვის მიზნით ექსპერტის
ვიზიტი განხორციელდება 2017 წლის პირველი ნახევარში.

დონორების
გადამზადებული
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თანამშრომლების
სათანადო რაოდენობა

სტატისტიკის სფეროში
მოქმედი
სტანდარტების
დანერგვის მიზნით
4.9

4.10

4.11

4.12

საკანონმდებლო
აქტებში
განხორციელებულ
მნიშვნელოვან
ცვლილებებზე
საინფორმაციო
ბარათებისა და
ცნობარების მომზადება
მოსამართლეთა
სპეციალიზაციის
სტანდარტების
განსაზღვრის თაობაზე,
იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილების
მიღება და ამ კუთხით
მოსამართლეთათვის
ტრენინგების ჩატარება

განრიდებისა და
მედიაციის შესახებ
პროკურორებისთვის
სახელმძღვანელო
პრინციპების
(იუსტიციის მინისტრის
№ 216 ბრძანება)
გადასინჯვა მედიაციის
ნაწილში
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსთან
შესაბამისობაში
მოსაყვანად
არასრულწლოვანთა
სპეციალიზებული
პროკურორების
სახელმძღვანელოს
გადახედვა, მისი
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსთან

მომზადებულია
საინფორმაციო
ბარათები და
ცნობარები
მოსახლეობის
ინფორმირებულობა
სამართლებრივ
საკითხებზე
გაზრდილია
არასრულწლოვანთა
ინტერესების დაცვის
გათვალისწინებით,
მიღებულია საბჭოს
გადაწყვეტილება
ჩატარებულია
ტრენინგები
მოსამართლეთათვის

პროკურორებისთვის
სახელმძღვანელო
მითითებები
(იუსტიციის მინისტრის
№ 216 ბრძანება)
გადასინჯულია
მედიაციის ნაწილში და
მოყვანილია
შესაბამისობაში
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსთან

არასრულწლოვანთა
სპეციალიზებული
პროკურორების
სახელმძღვანელო
შესაბამისობაშია
მოყვანილი
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების

მომზადებული
საინფორმაციო
ბარათებისა და
ცნობარების სათანადო
რაოდენობა

დამარება

უზენაესი
სასამართლო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში მომზადებულია გამოცემა
უზენაესი სასამართლოს მიერ, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ
ენაზე. საიტზე განთავსებულია ინფორმაცია რეფორმის მესამე
ტალღის
ფარგლებში
შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების თაობაზე.

ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა
არასრულწლოვანთა
მიმართ
მართლმსაჯულების
სფეროში მიღებული
გადაწყვეტილების
გამოქვეყნება

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩატარდა 5
ტრენინგი,
აქედან
2
ადმინისტრაციული
სამართლის
მიმართულებით და 3 სისხლის სამართლის მიმართულებით.
აღნიშნული 5 ტრენინგის ფარგლებში გაიცა 86 სერთიფიკატი.

ტრენინგების სათანადო
რაოდენობა
გადამზადებული
მოსამართლეების
სათანადო რაოდენობა
მედიაციის ნაწილში
გადასინჯული და
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსთან
შესაბამისობაში
მოყვანილი
სახელმძღვანელო
პრინციპები

განახლებული
არასრულწლოვანთა
სპეციალიზებული
პროკურორების
სახელმძღვანელო
ხელმისაწვდომია
პროკურორებისა-თვის

2016 წლის 1 იანვრიდან, ამოქმედდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილება
„არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში
მოსამართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების
შესახებ“.

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი

2016

იუსტიციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი

მთავარი
პროკურატურა

მთავარი
პროკურატურა

იუსტიციის მინისტრის №216 ბრძანება სრულად შეცვლილია. 2016
წლის
1
თებერვალს,
გამოიცა
ახალი
№120
ბრძანება
„არასრულწლოვნის
მიმართ
განრიდების/განრიდებისა
და
მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს შორის
გასაფორმებელი
ხელშეკრულების
ძირითადი
პირობების
დამტკიცების შესახებ“, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან.
2016 წლის 3 ნოემბერს დამტკიცდა სსიპ „დანაშაულის პრევენციის
ცენტრის“ დირექტორის ბრძანება განრიდებისა და მედიაციის
პროგრამაში ჩართული მედიატორების საქმიანობის წესისა და
სამუშაო დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

არასრულწლოვანთა
სპეციალიზებული
პროკურორების
სახელმძღვანელო
შესაბამისობაში
იქნა
მოყვანილი
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსთან.
სახელმძღვანელო მიეწოდა ყველა სპეციალიზებულ პროკურორს.
გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება საერთაშორისო - დონორ
ორგანიზაციასთან, რომლის ფარგლებშიც, სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრმა საქართველოს პროკურატურასთან და
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით

კოდექსთან

პროკურორებისა და
პროკურატურის
სისტემის
გამომძიებლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და
პროფესიული
განვითარების
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

შემუშავებულია
პროკურორებისა და
პროკურატურის
სისტემის
გამომძიებლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და
პროფესიული
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

პროკურატურის
სისტემაში
საერთაშორისო
მოთხოვნების
შესაბამისი სწავლების
სტანდარტის
შემუშავება და
დამტკიცება

საერთაშორისო
მოთხოვნების
შესაბამისი სწავლების
სტანდარტი
შემუშავებულია და
დამტკიცებულია

პროკურატურის
სისტემაში ტრენინგ
საჭიროებათა ანალიზის
ჩატარება და ანალიზის
შედეგად
იდენტიფიცირე-ბული
საჭიროებების
მიხედვით, სასწავლო
აქტივობების დაგეგმვა
პროკურორების
გადამზადება
დისკრეციის,
განრიდებისა და
მედიაციის საკითხებზე

პროკურატურის
სისტემის
თანამშრომლების
გადამზადება

გაანალიზებულია
ტრენინგ საჭიროებები
და
არსებული
საჭიროებების
გათვალისწინებით
დაგეგმილია
სასწავლო აქტივობები

განხორციელებულია
პროკურატურის
თანამშრომლების
გადამზადება
დისკრეციის,
განრიდებისა და
მედიაციის საკითხებზე

განხორციელებულია
პროკურატურის
თანამშრომლების
გადამზადება

პროკურორებისა და
პროკურატურის
სისტემის
გამომძიებლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და
პროფესიული
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა
ხელმისაწვდომია
გამოყენებისათვის
შემუშავებული და
დამტკიცებული
სწავლების სტანდარტი

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის
სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროსთან
ურთიერთთანამშრომლობით ჩაატარა 4
მულტიგუნდური
ტრენინგები განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში
ჩართული პროკურორებისათვის, სოციალური მუშაკებისა და
მედიატორებისათვის.
პროკურატურის 2017-2021 წლების განვითარების სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავდა პროკურორებისა და
პროკურატურის გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
პროფესიული განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
აღნიშნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია
გამოყენებისათვის.

მთავარი
პროკურატურა

2016

ჩატარებული ტრენინგ
საჭიროებათა ანალიზი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა
პროფესიული განვითარების (სწავლების) სტანდარტი.

დონორების
დახმარება

ჩატარდა ტრენინგ საჭიროებათა ანალიზი. გამოვლენილი
საჭიროებების შესაბამისად, განხორციელდა 165 სასწავლო
აქტივობა. სასწავლო აქტივობების ფარგლებში სწავლება გაიარა
პროკურატურის 2125-მა თანამშრომელმა.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი

დისკრეციული
უფლებამოსილების
გამოყენებისა
და
განრიდება/მედიაციის საკითხებზე
ჩატარდა 11 ტრენინგი.
აღნიშნული
ტრენინგის
ფარგლებში
სწავლება გაიარა
პროკურატურის 189 თანამშრომელმა.

განხორციელებული
სასწავლო აქტივობების
რაოდენობა
გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

ჩატარებული
სასწავლო აქტივობების
რაოდენობა
გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

მთავარი
პროკურატურა

2016

იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი

ჩატარებული
სასწავლო
აქტივობებისა და
გადამზადებული

მთავარი
პროკურატურა

დონორების
დახმარება
2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების

გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება გაეროს ბავშვთა ფონდსა და
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრს“ შორის, რის ფარგლებშიც
2016 წელს განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში
ჩართული არასპეციალიზებული პროკურორებისათვის ჩატარდა
1 ტრენინგი კახეთში.
გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხზე
ჩატარდა
145 ტრენინგი. აღნიშნული ტრენინგების ფარგლებში
სწავლება გაიარა
2032-მა
პროკურორმა, პროკურატურის
გამომძიებელმა და სტაჟიორმა.
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6.1

6.2

6.3

გამოძიებისა და
სისხლისსამართლებრივი დევნის
საკითხებზე
პროკურორთათვის,
სოციალური
მუშაკებისა და
მედიატორებისათვის
განრიდებისა და
მედიაციის თემებზე
ტრენინგების/სემინარებ
ის/სამუშაო
შეხვედრების ჩატარება

გამოძიებისა და
სისხლისსამართლებრივი დევნის
საკითხებზე
განრიდებისა და
მედიაციის თემებზე
ტრენინგები/სემინარები
/სამუშაო შეხვედრები
ჩატარებულია

განრიდება/ მედიაციის
პროგრამის
მონიტორინგი,
ხარვეზების გამოვლენა
და სათანადო
ღონისძიებების
დაგეგმვა, მათ შორის,
რეკომენდაციების
შემუშავება
პროგრამაში ჩართული
უწყებებისათვის და
საჭიროების
შემთხვევაში,
სახელმძღვანელო
დოკუმენტებში
ცვლილებების შეტანა
არასრულწლოვანთა
განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამის
გაძლიერება

გამოვლენილი
ხარვეზების
საფუძველზე
მომზადებულია
რეკომენდაციები
პროგრამაში ჩართული
უწყებებისათვის

პირთა რაოდენობა

პროკურორთათვის,
სოციალურ მუშაკთა და
მედიატორებისათვის
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
გადამზადებული
თანამშრომლების
სათანადო რაოდენობა
მონიტორინგის
შედეგები და
რეკომენდაციები

გაძლიერებულია
განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამა

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

მთავარი
პროკურატურა

2016

2016

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი

საჭიროების
შემთხვევაში,
მომზადებული
რეკომენდაციები
ასახულია განრიდებისა
და მედიაციის
პროგრამის მექანიზმში
განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამაში
მონიტორინგის
შედეგად აღმოჩენილი
ხარვეზები
გამოსწორებულია
უწყებების მიერ

დახმარება

იუსტიციის
სამინისტრო

უწყებების მიერ
გათვალისწინებული
რეკომენდაციების
რაოდენობა
განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამის
მიმდინარეობისას
არსებული ხარვეზების
შემცირების ტენდენცია

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)
სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო
მთავარი
პროკურატურა

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი

გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება გაეროს ბავშვთა ფონდსა და
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრს“ შორის, რის ფარგლებშიც
2016 წლის ბოლოს თბილისში, ქვემო ქართლსა და კახეთში
მომუშავე სპეციალისტებისათის ჩატარდა 4 მულტიგუნდური
შეხვედრა/ტრენინგი.

დონორების
დახმარება

2016
წელს,
აღნიშნული
პროექტის
ფარგლებში
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული
არასპეციალიზებული პროკურორებისათვის ჩატარდა 1 ტრენინგი
კახეთში.
შესწავლილი იქნა 2015 წელს განრიდებული ყველა პირის საქმე და
მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი საქმეებში არსებულ
ხარვეზებთან დაკავშირებით.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი

დონორების
დახმარება

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
შესაბამისი
სსიპ-ების
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ანალიზის
შედეგები
გაეცნო
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში ჩართულ ყველა პროკურორს და
მათ მენეჯერებს.
შესწავლილ იქნა 2016 წელს განრიდებული ყველა პირის საქმე.
მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი საქმეებში არსებულ
ხარვეზებთან დაკავშირებით.
2016 წელს, სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა დაიწყო
მონიტორინგის
პროცესი
და
განხორციელდა
პროგრამის
მონიტორინგი იმერეთის რეგიონში.

6.2 პუნქტით გათვალისწინებული აქტივობის დასრულების
შემდეგ, რეკომენდაციები არსებული ხარვეზების შესახებ
წარედგინებათ უწყებებს.
სსიპ - „დანაშაულის პრევენციის ცენტრისა“ და გაეროს ბავშვთა
ფონდის ურთიერთანამშრომლობით გაფორმდა
საგრანტო
ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც 2016 წელს გამართულ
შეხვედრებზე განხილულ იქნა რეგიონულ დონეზე არსებული
სირთულეები და ადგილზე მომუშავე პროფესიონალებს მიეცა
რეკომენდაციები.
თბილისში, ქვემო ქართლსა და კახეთში ჩატარდა რეგიონალური
შეხვედრები განრიდება-მედიაციის პროცესში ჩართულ პირებს
შორის. შეხვედრების ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზების
საფუძველზე პროკურორებისათვის შემუშავდა მითითებები.
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გაძლიერების მიზნით,
მომზადდა
სამი
რეკომენდაცია
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში ჩართული პროკურორებისათვის.
აღნიშნული რეკომენდაციები გაეგზავნა ყველა პროკურორს.
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6.4

ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის
პროგრამაში
ბენეფიციარების
საჭიროებებზე
მორგებული
სერვისების მასშტაბის
გაზრდა

ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის
პროგრამაში
ბენეფიციარების
საჭიროებებზე
მორგებული
სერვისების მასშტაბი
გაზრდილია

პროგრამის
განხორციელების
შესახებ ანგარიში
სამედიცინო
სერვისებით
მოსარგებლეთა
რაოდენობის
20%-ით ზრდა

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დასაქმებულ
ბენეფიციართა
მაჩვენებელის
30%-ით ზრდა

ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის პროცესის ეფექტურობის
გაზრდის მიზნით, შიდა რესურსების გამოყენებით, ცენტრის
ბაზაზე დაინერგა ახალი მომსახურებები (თემატური ტრენინგები,
ინგლისური ენის კურსები), რამაც გაზარდა პროგრამის
ხარჯთეფექტურობა.
ამავდროულად,
გაფართოვდა
თანამშრომლობითი ქსელი არასამთავრობო და სამთავრობო
უწყებებთან.
ბენეფიციართა საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების
მასშტაბების გაზრდის მიზნით, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
ცენტრი
ბენეფიციარებს სთავაზობს რამდენიმე პროექტს:
1.„ყოფილ პატიმართა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა"
(დაფინანსდა ყოფილ პატიმართა 58 ბიზნეს იდეა);
2.„ყოფილი
პატიმრისთვის
ტატუს მოშორების სერვისი“,
რომელშიც ჩაერთო 27 ბენეფიციარი, მათგან 20-მა წარმატებით
დაასრულა შესაბამისი პროცედურები;
3.ყოფილ პატიმართა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით
დაიწყო პროექტი „კრიზისული ინტერვენცია“ აღნიშნული
პროგრამის ფარგლებში მომსახურებას იღებს 33 ბენეფიციარი.
სსიპ
დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
აქტიურად
თანამშრომლობს საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტთან, კერძო
სექტორთან და სხვადასხვა სამთავრობო უწყებასთან.
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა
81 ბენეფიციარი სარეაბილიტაციო პროგრამების გავლის შემდეგ
დამოუკიდებლად დასაქმდა 24 ბენეფიციარი.
სამედიცინო სერვისებით
ჩართულმა ბენეფიციარმა.

ისარგებლა

144-მა

პროგრამაში

უცხო ენის შემსწავლელ კურსებში ჩაერთო 58 ბენეფიციარი ან/და
ბენეფიციარების ოჯახის წევრები, მათგან 25-მა ბენეფიციარმა
გაიარა უცხო ენის კურსები.

6.5

6.6

სოციალური საწარმოს
მუშაობის
ეფექტიანობის
ამაღლება

საშიშროების რისკის

ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის
მიზნებისთვის
მომუშავე სოციალურ
საწარმოში პატიმართა
რაოდენობა
გაზრდილია
მსჯავრდებულთა

სოციალური საწარმოში
დასაქმებულ ყოფილ
პატიმართა
რაოდენობის ზრდის
მაჩვენებელი

საშიშროების რისკის

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

სასჯელაღსრულე

2016

2016

სსიპ დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული,
ბენეფიციარების საჭიროებებზე მორგებული 8 თემატური
ტრენინგი გაიარა პროგრამაში ჩართულმა 169 ბენეფიციარმა.
სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა 2015 წლის 15 ივლისს
დააფუძნა ა(ა)იპ - „შეცვალე სცენარი“. აღნიშნული ორგანიზაცია
არის სოციალური ხასიათის, მისი საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებაა
სსიპ
-„იუსტიციის
სახლში“
მომუშავე
თანამშრომლების კვებით უზრუნველყოფა. კვების ობიექტში სულ
დასაქმდა 30 ბენეფიციარი.

2016 წლის განმავლობაში, მსჯავრდებულთა რისკის

შეფასების
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6.7

მიხედვით
მსჯავრდებულთა
კლასიფიკაციის
ინსტრუმენტის
დანერგვა
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებში
მსჯავრდებულთათვის
სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური
დაგეგმვის
მეთოდოლოგიის
ეტაპობრივი
იმპლემენტაცია
დაწესებულებებში

მნიშვნელოვანი ნაწილი
არის საშიშროების
რისკის შესაბამისად
განაწილებული
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებში

მიხედვით
კლასიფიცირებულ
მსჯავრდებულთა
მზარდი პროცენტული
მაჩვენებელი

ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

მსჯავრდებულთა-თვის
სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური
დაგეგმვის
მეთოდოლოგია
გამოიყენება
დაწესებულებებში

მსჯავრდებულთა
მზარდი რაოდენობა,
რომელთა სასჯელის
მოხდაც დაიგეგმა
ინდივიდუალური
დაგეგმვის
მეთოდოლოგიით

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

ბიუჯეტი

გუნდმა

№2, №3, №6, №7, №8, №14, №15, №16 და №17
პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ 3723
მსჯავრდებულს განუსაზღვრა რისკი, რაც
მსჯავრდებულთა
საერთო რაოდენობის 45%-ს წარმოადგენს.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 15 მარტის, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის,
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი
N132/N95/N23
ბრძანებით
დამტკიცდა
არასრულწლოვანთა
საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური
დაგეგმვისას
შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და
სტანდარტი.
ბრძანების
საფუძველზე
განახლდა
არასრულწლოვანთა
სასჯელის
ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუმენტი.

მოხდის

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის
2015 წლის 29 აპრილის №33 ბრძანებით დამტკიცებული სასჯელის
მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუქციის მიხედვით
მიდგომის
იმპლემენტაცია
პენიტენციურ
სისტემაში
სრულწლოვანთა მიმართ დაიწყო 2015 წელს. იმპლემენტაცის
პროცესი
შემდეგნაირად
მიმდინარეობს
დაწესებულებების
მიხედვით:
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სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში

მსჯავრდებულები,
მათი საჭიროებიდან

პროფესიულ/
საგანმანათლებლო

სასჯელაღსრულე
ბისა და

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

N16 დაბალი რისკის დაწესებულებებში მიმდინარეობს
მსჯავრდებულთა სრული ჩართულობით 2015 წლიდან;

N6
დაწესებულებაში
მომზადდა
მულტიდისციპლინური გუნდი;

N12 დაწესებულებაში
2015 წლის ბოლოს დაიწყო
მიდგომის
იმპლემენტაცია,
ჩართულია
20
მსჯავრდებული;

2016 წელს მომზადდა მულტიდისციპლინური გუნდები
და
დაიწყო
მიდგომის
იმპლემენტაცია
შემდეგ
დაწესებულებებში:

N17 დაწესებულება, ჩართულია 10 მსჯავრდებული;

N6 დაწესებულებაში მომზადდა მულტიდისციპლინური
გუნდი;

N8 დაწესებულება, ჩართულია 17 ბენეფიციარი;

N18 დაწესებულება, ჩართულია 3 ბენეფიციარი;

N19 დაწესებულება, ჩართულია 4 ბენეფიციარი;

N15 დაწესებულება, მომზადდა მულტიდისციპლინური
გუნდი, უახლოეს პერიოდში დაიწყება მიდგომის
დანერგვა.
2016 წლის პირველ კვარტალში პენიტენციურ დაწესებულებებში
ჩატარდა სოციალური აქტივობების საჭიროებების კვლევა.
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საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და
ალტერნატიული
პროფესიის
დაუფლების
შესაძლებლობის
გაზრდა

გამომდინარე,
უზრუნველყოფილნი
არიან
საგანმანათლებლო
პროგრამებითა და
ალტერნატიული
პროფესიის მიღების
შესაძლებლობით

პროგრამებში ჩართულ
მსჯავრდებულთა
მზარდი მაჩვენებელი

პრობაციის
სამინისტრო
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1193-მა მსჯავრდებულმა.
საჭიროებათა ანალიზის შედეგად დაიგეგმა 2016 წლის პირველი
სასწავლო ეტაპი.
გამოკითხვის მეორე ეტაპი ჩატარდა 2016 წლის სექტემბერში.
გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 894-მა მსჯავრდებულმა.
2016 წლის საერთო მონაცემებით, პროფესიულ-საგანმანათლებლო
პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო 1325-მა მსჯავრდებულმა:

დასახელება

სახელობო/
პროფესიუ
ლი
სწავლება
რეკრეაციუ
ლი
პროგრამა
სატრენინგ
ო/საგანმანა
თლებლო
სწავლება
კომპიუტერ
ული
სასწავლო
პროგრამა
ჯამი

მათ შორის:

მონაწილე
მსჯავრდებ
ულთა
რაოდენობა

არასრუ
ლწლოვ
ანი

ქალი

202

20

59

64

0

788

54

86

271

14

15

1325

88

160

2016 წლის
სექტემბერში
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ „პატიმრობის
კოდექსსა“
და მის
თანმდევ კანონებში ცვლილებათა
პაკეტი (სულ 19 კანონის პროექტი)
წარადგინა,
რომელიც
ემსახურება სასჯელის აღსრულების სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას,
ევროპის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტისა და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესრულებას,
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაციის პროცესის
ხელშეწყობასა და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას. ამასთანავე,
ამავე
საკანონმდებლო
პაკეტის
ფარგლებში,
პირველად
საქართველოში უმაღლესი განათლების უფლება მიეცემა იმ
მსჯავრდებულებს,
რომლებიც
განთავსებულინი
არიან
გათავისუფლებისთვის
მომზადების
ან
დაბალი
რისკის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. 28 ივნისიდან
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს N16 დაბალი
რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში პროფესიული მომზადების
პროგრამა დაიწყო, რომლის ფარგლებში 20-მა მსჯავრდებულმა
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6.9

ფსიქო-სოციალური,
საინფორმაციო და
სარეაბილიტაციო
პროგრამების ერთიანი
სტანდარტის
შემუშავება და
პროგრამების პაკეტის
შექმნა სპეციალური
ჯგუფების
გათვალისწინებით

შემუშავებულია ფსიქოსოციალური,
საინფორმაციო და
სარეაბილიტაციო
პროგრამების ერთიანი
სტანდარტი

ფსიქო-სოციალური,
საინფორმაციო და
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში ჩართულ
მსჯავრდებულთა
შესაბამისი რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შექმნილია
სპეციალური ჯგუფების
გათვალისწინებით
პროგრამების პაკეტი

კულინარიის ხელოვნება შეისწავლა. კურსი 6 თვის განმავლობაში
გაგრძელდა და მისი დასრულების შემდეგ, მსჯავრდებულებს
შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ.
2015 წელს შემუშავებული ფსიქო-სოციალური, საინფორმაციო და
სარეაბილიტაციო პროგრამების ერთიანი სტანდარტის ფარგლებში
დანერგილი და პილოტირების პროცესში მყოფი ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამების გარდა დაინერგა ორი
ახალი სარეაბილიტაციო პროგრამის სტანდარტი:

„ოჯახურ სირთულეებთან გამკლავების პროგრამა“ ტრენინგ-მოდული ოჯახში და გენდერულ ძალადობაზე,
ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის;

„პოზიტიური ქცევის როლი ოჯახურ ურთიერთობაში“ ჯგუფური
ინტერვენციის
მოდული,
გენდერული
სენსიტიურობის ამაღლება მსჯავრდებულ მამაკაცებში.
2016
წლის
ივნისიდან
№5
და№2
დაწესებულებებში დაიწყო ნარკოდამოკიდებულ პირთა ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამა „ატლანტისი“.
2016 წლის 1 ოქტომბრისთვის მომზადებულია
22
ცენტრალიზებული პროგრამა, მათ შორის: 14 ჯგუფური
ინტერვენცია,
2 მხარდამჭერი ჯგუფური პროგრამა,
6 ფსიქო-სოციალური ტრენინგი.

6.10

სარეაბილიტაციო
პროგრამების
შემუშავება პირობით
მსჯავრდებულთა-თვის

შემუშავებულია
სარეაბილიტაციო
მომსახურების
პროგრამა და
მიწოდებულია
პირობით
მსჯავრდებულთა-თვის

სარეაბილიტაციო
პროგრამებში ჩართულ
პირთა შესაბამისი
რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო
სსიპარასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016
წელს
ფსიქო/სოციალურ
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო სულ 1437-მა მსჯავრდებულმა,
მათ შორის:

•ჯგუფური ინტერვენციები/თერაპიები- 437 (მათ შორის:
არასრულწლოვნები - 35, ქალები - 34);

არტ თერაპია- 178 (მათ შორის: არასრულწლოვნები - 74,
ქალები - 10);

ფსიქო-სოციალური ტრენინგები - 822 (მათ შორის:
არასრულწლოვნები - 33, ქალები - 197);
პრობაციის სამსახურში სულ შემუშავებულია 20 სარეაბილიტაციო
პროგრამა, მათ შორის 2015-2016 წელს შემუშავდა ორი ახალი
ფსიქო-სარეაბილიტაციო
პროგრამა:
ძალადობრივი
ქცევის
მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამა და პოზიტიური აზროვნების
უნარ-ჩვევების პროგრამა.
აღნიშნული
პროგრამების
ჩატარების
მეთოდოლოგიაში
გადამზადება გაიარეს პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს თანამშრომლებმა.
ძალადობრივი ქცევის მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამაში
გადამზადდა 99 თანამშრომელი, პოზიტიური
აზროვნების
უნარ-ჩვევების პროგრამაში 41 თანამშრომელი.
პრობაციის
თანამშრომლებს
შორის სუპერვაიზერების
მიერ პერმანენტულად ტარდება სიმულაციური ტრენინგები
სხვადასხვა თემაზე სარეაბილიტაციო პროგრამების
თემატიკის
გათვალისწინებით. ასევეე პრობაციის სააგენტოში მოქმედებს
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თანასწორთა
ინსპექტირების
პროგრამა,
რაც
გულისხმობს ერთი და იმავე კატეგორიის თანამშრომლების მიერ
ერთმანეთის მუშაობის ხარისხისა და სპეციფიკის სუპერვიზიას.
2016
წელს 855-მა პრობაციონერმა გაიარა სხვადასხვა ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამა.
„პირობით
მსჯავრდებულთა და
პირობით
ვადამდე გათავისუფლებულ
პირთათვის
სავალდებულო
სარეაბილიტაციო კურსების დამტკიცების შესახებ“
მინისტრის ბრძანების (ინდ. აქტი #MCLA 8 14 00000954)
შესაბამისად, ფუნქციონირებს
შემდეგი სავალდებულო
სარეაბილიტაციო კურსები:
1. დამოკიდებულებების მქონე პირთა ფსიქო- სოციალური
რეაბილიტაციის კურსი:

„ადიქტოლოგია ჩავარდნის პროფილაქტიკა“;

„აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება- გემბლინგი“;

„ცხოვრების ჯანსაღი წესი
არასრულწლოვნებისთვის“
(ნებაყოყოფლობითი/სავალდებულო).
2. ძალადობრივი




და აგრესიული

ქცევის შემცირების კურსი:

„ბრაზის მართვა“;
„კონფლიქტების მართვა და ასერტული ქცევა“;
„ძალადობრივი
ქცევის მართვის
პროგრამა“გენდერული ძალადობა.

3.პიროვნების
სოციალური
უნარების
განვითარების
ხელშეწყობის კურსი:

„თვითშეფასების,
ახალი შესაძლებლობების
განვითარების ხელშეწყობა“

„მომავლის დაგეგმვა“;

„დანაშაულის გაცნობიერება“;

„ეფექტური კომუნიკაცია“;

„ცხოვრებისეული
ფასეულობები
არასრულწლოვნებისთვის“;

„პენიტენციური სტრესი“;

„საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამა“;

„სოციალურ გარემოში ადაპტაციის პროგრამა“;

„ცხოვრებისეული
რისკები და
პიროვნული
რესურსები“;

„ცხოვრებისეული
ფასეულობები ზრდასრულთათვის“;

„პოზიტიური უნარ-ჩვევების ინტერვენციის პროგრამა“.

ნებაყოფლობითი
სარეაბილიტაციო პროგრამები:

საინფორმაციო
ტიპის
პროგრამა „ტრეფიკინგი“;

„ტრენინგ პროგრამა ადამიანის უფლებები, მოწყვლადი
ჯგუფებისადმი ტოლერანტობის განვითარება “

„ტრენინგ
პროგრამა
მსჯავრდებულის უფლებებისა

22

და სახელმწიფოში არსებული მომსახურებების შესახებ”.

6.11

არასაპატიმრო
სასჯელის სახით
„შინაპატიმრობის“
შემოღების მიზნით,
შიდაუწყებრივი
აქტების ანალიზი და
ანალიზის საფუძველზე
საკანონმდებლო
ცვლილებების
მომზადება

ანალიზის საფუძველზე
შემუშავებულია
შესაბამისი
საკანონმდებლო
ცვლილებები

კვლევის შედეგები
საკანონმდებლო
ცვლილებების
წარდგენა პარლამენტში

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2015
წელს
მიღებული
არასრულწლოვანთა
კოდექსის
შესაბამისად
2016
წლის
1
იანვრიდან
შინაპატიმრობა
გამოიყენება
არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა
მიმართ.
შინაპატიმრობა,
როგორც
სასჯელი
გულისხმობს
მსჯავრდებულისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში,
თავის
საცხოვრებელ
ადგილას
ყოფნის
ვალდებულები
დაკისრებას.
სასჯელის
აღსრულებას ზედამხედველობს
სსიპ - არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო
როგორც
წესი,
ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენებით.
დასრულებულია მუშაობა
კანონპროექტზე,
რომლის
თანახმადაც, უქმდება სასჯელის ერთ- ერთი სახე თავისუფლების
შეზღუდვა
და
მის
აღსრულებასთან
დაკავშირებული რეგულაციები. თავისუფლების შეზღუდვის
ჩანაცვლება მოხდება ახალი, ალტერნატიულ არასაპატიმრო
სასჯელით - შინაპატიმრობით. შემუშავებული ცვლილებები
აფართოებს აღნიშნული სასჯელის გამოყენების ფარგლებს და
იძლევა მისი
გამოყენების
შესაძლებლობა
სრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებაშიც.
ამასთან, კანონპროექტის თანახმად, ადგილობრივ საბჭოს ენიჭება
უფლებამოსილება მსჯავრდებულს
დარჩენილი
სასჯელი შეუცვალოს შინაპატიმრობით, მას შემდეგ, რაც
მსჯავრდებული
მოიხდის:
ა)
ნაკლებად
მძიმე დანაშაულისათვის
მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთ მესამედს;
ბ)მძიმე
დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის
ვადის არანაკლებ ნახევარს;
გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი
სასჯელის ვადის არანაკლებ ორ მესამედს.
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სარეაბილიტაციო და
დანაშაულის
პრევენციის მიზნით
არასრულწლოვან
მსჯავრდებულთა
სპორტში აქტიურად
ჩართვა

მსჯავრდებულებთან
განხორცილებულია
სხვადასხვა სპორტული
ღონისძიებები
(სპორტული სწავლება,
ტურნირები,
შეხვედრები
სპორტსმენებთან)

განხორციელებული
ღონისძიებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
აქტივობებში ჩართული
არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულების

სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016,
II-IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კანონპროექტი
წარედგინა საქართველოს მთავრობას, მოხდა
განხილვა და განხილვის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების
საფუძველზე მიმდინარეობს პროექტის დახვეწა.
2016 წლის მაისიდან დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდა ფიტნესის
ვარჯიშები და ფეხბურთის სწავლება, ასევე წარმატებით ჩაიარა
ხეზე კვეთის შემსწავლელმა კურსებმა, რომელიც კვირაში ორჯერ
მიმდინარეობდა. ზემოხსენებულ ღონისძიებებში 30 ბენეფიციარი
იღებდა მონაწილეობას.
ეიდეტიკის სამ თვიანი სასწავლო კურსი
სწავლების შედეგად სამი მსჯავრდებული

დასრულებულია,
სარეაბილიტაციო
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არასრულწლოვან
მსჯავრდებულთა
არაფორმალური
განათლების
მიმართულებით
ტრენინგ-სემინარების
ჩატარება

7.

7.1

არასრულწლოვან
მსჯავრდებულთა
ინტელექტუალური
შემეცნებითი და
კულტურული
ღონისძიებების,
სწავლების,
აქტივობების
განხორციელება
შინაგან საქმეთა
სამინისტროში
სამოქალაქო და
საპოლიციო
მიმართულებების
გამიჯვნა და
თანამშრომელთა
შერჩევის
პროცედურების
გაუმჯობესება

მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

დაწესებულების დატოვების შემდგომ მიწვეულია ტრენერასისისტენტის
პოზიციაზე
სამუშოდ.
სასწავლო
კურსში
მონაწილეობას იღებდა 12 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული.

ჩატარებულია ტრენინგ
სემინარები

23 აპრილს გაიმართა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად?
როდის?“ სადაც მონაწილეობა მიიღო 25მა ბენეფიციარმა.
გამართულია
ინტელექტუალური,
შემეცნებითი და
კულტურული
ღონისძიებები

გადახედილია შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
დებულება
გადახედილია
„საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროში
სამსახურის გავლის
წესის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს
შს მინისტრის 2015
წლის 6 ივლისის № 488
ბრძანება და
შემუშავებულია
სამინისტროში
სამსახურის გავლის
ახალი წესი

დამტკიცებული შსს
ახალი დებულება
დამტკიცებული
„საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროში
სამსახურის გავლის
წესის შესახებ“ ახალი
ბრძანება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია დებულების პროექტი, რომელიც გადის შიდა
პროცედურებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამედროვე დემოკრატიული
სტანდარტების შესაბამისად ფორმირებისათვის აუცილებელია,
ნათლად განსაზღვრულ საკანონმდებლო ბაზასთან ერთად,
არსებობდეს შესაბამისი ინსტიტუციონალური მოწყობა, რომელიც
უზრუნველყოფს პოლიციის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტსა და
მიუკერძოებლობას, რამდენადაც პოლიციის დეპოლიტიზება და
დამოუკიდებლობა
მნიშვნელოვანწილად
დამოკიდებულია
პოლიციის სისტემის ორგანიზაციულ ჩარჩოზე.
ამ მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეტაპობრივად იდგმება
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“
საქართველოს კანონში 2016 წლის 13 ივლისს განხორციელდა
საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიზნად ისახავდა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინსიტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
მოსამსახურეთა უფლებამოსილების გამიჯვნას. აღნიშნული
ცვლილების განხორციელება განაპირობა სააგენტოს მეხანძრემაშველებისა და მაშველების სამსახურში მიღების წესებისა და
სოციალური
დაცვის
გარანტიების
ნორმატიულ
დონეზე
არარსებობამ. ამასთან, კანონმდებლობით რეგულირებული არ იყო
სააგენტოს მოსამსახურეთა სამსახურში მიღებისა და სამსახურის
გავლის წესი და პირობები, რაც უარყოფითად აისახებოდა
სამოქალაქო
უსაფრთხოების
სისტემის
ფუნქციონირების
ეფექტიანობაზე.
შესაბამისად,
საჭირო
გახდა
სააგენტოს
მოსამსახურეთა ფუნქციური გამიჯვნა. სააგენტოს მოსამსახურეები
ფუნქციის მიხედვით დაიყო მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა პირად
შემადგენლობად და სამოქალაქო შემადგენლობად.
სააგენტოს მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა პირადი შემადგენლობა
აერთიანებს იმ მოსამსახურეებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი
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არიან უშუალოდ სახანძრო-სამაშველო, სამაშველო, საგანგებო
სიტუაციების პრევენციისა და მასზე რეაგირების ფუნქციების
განხორციელებაზე, ასევე აერთიანებს იმ პირებს, რომელთა
მოვალეობაა აღნიშნული ღონისძიებების უშუალო მართვა და
ორგანიზება. ზემოხსენებულ მოსამსახურეებს, გარდა შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისა და სახელშეკრულებო
დანაყოფის
მოსამსახურეებისა,
ენიჭებათ
სახელმწიფო
სპეციალური წოდება.
სააგენტოს
სამოქალაქო
შემადგენლობა
პასუხისმგებელია
მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა
პირადი
შემადგენლობისთვის
მხარდამჭერი
ფუნქციების
უზრუნველყოფაზე.
აღნიშნულ
მოსამსახურეებს არ ენიჭებათ სახელმწიფო სპეციალური წოდება.
სააგენტოს მოსამსახურეთა ფუნქციურმა გამიჯვნამ შესაძლებელი
გახადა განსხვავებული სოციალური დაცვის გარანტიების
დაწესება მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა პირადი შემადგენლობისა
და სამოქალაქო შემადგენლობის მოსამსახურეთათვის. ვინაიდან,
მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა
საქმიანობა
თავისი
არსით
წარმოადგენს მომეტებული რისკის შემცველ პროფესიას, საგანგებო
სიტუაციების ეფექტიანი ღონისძიებების უშუალო მონაწილე
პირებისათვის საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა ისეთი
სოციალური დაცვის გარანტიები, რაც მათი მოტივაციის
ამაღლებასა და დაკისრებული სამუშაოს სრულფასოვნად
შესრულებას შეუწყობს ხელს.
მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა და სამოქალაქო შემადგენლობების
მიმართ განისაზღვრა განსხვავებული სამართლებრივი სტატუსი,
ფუნქცია-მოვალეობები და მარეგულირებელი ნორმები. კერძოდ,
განიმარტა მეხანძრე-მაშველთა/მაშველთა დეფინიცია, ახალი
რედაქციით დადგინდა ის კრიტერიუმები, რომელსაც კანდიდატი
უნდა აკმაყოფილებდეს მეხანძრე-მაშველის/მაშველის შტატით
გათვალისწინებული თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან,
კანონპროექტით
განისაზღვრა
სააგენტოში
მეხანძრემაშელად/მაშველად მიღებისთვის დადგენილი შეზღუდვები.
ამომწურავად
და
დეტალურად
მოწესრიგდა
მათი
თანამდებობიდან დროებით გადაყენებისა და სამსახურიდან
დათხოვნის წესები.
შემუშავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი დებულების
პროექტი,
რომელიც
განსაზღვრავს
სამინისტროს
ახალ
ორგანიზაციულ
და
ფუნქციურ
მოწყობას.
აღნიშნული
გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაყოფას სამოქალაქო
ოფისად და პოლიციის სამსახურებად.
პროექტის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამოქალაქო
ოფისი ყალიბდება, როგორც პოლიციის განვითარებასა და
ზედამხედველობაზე
პასუხისმგებელი
უწყება,
რომელიც
უზრუნველყოფს
პოლიციის
ფინანსურ,
ორგანიზაციულ,
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სამართლებრივ, საკადრო საჭიროებებს, უწევს დანაყოფებს
კოორდინაციას, გეგმავს პოლიციის განვითარების ღონისძიებებს,
ახორციელებს
სამინისტროს
მმართველობის
სფეროს
მიკუთვნებულ საკითხებზე ერთიანი პოლიტიკის ფორმირებას,
სტრატეგიული გეგმებისა და პროგრამების შემუშავებასა და მათ
იმპლემენტაციას.

7.2

შსს-ს თანამშრომელთა
მომზადება/
გადამზადება
ადამიანის
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე

ადამიანის
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
თანამშრომლები
მომზადებულია/
გადამზადებულია

მომზადებულ/
გადამზადებულ პირთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროექტის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მინისტრი განისაზღვრა,
როგორც
სამოქალაქო
პირი,
რომელიც
ხელმძღვანელობს
სამინისტროს და განსაზღვრავს პოლიტიკას და ძირითად
სტრატეგიულ მიმართულებებს. ზემოაღნიშნული გადაწყვეტა
უზრუნველყოფს პოლიციის ახალი, უფრო დემოკრატიული
სისტემის ჩამოყალიბებას, პოლიციის სამსახურების მაღალი
ხარისხის დამოუკიდებლობასა და პოლიტიკურ ნეიტრალობის
ინსტიტუციური გარანტიების დანერგვას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, 2016 წელს, ადამიანის
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მომზადდა/
გადამზადდა 1621 (მოქმედი და მომავალი თანამშრომელი)
აღნიშნული საკითხებია:
 ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ინსტიტუტები:
გაერო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო;
 ადამიანის უფლებების წყაროები: ადამიანის უფლებათა
საყოველთაო დეკლარაცია, ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
 სიცოცხლის უფლების არსი;
 ადამიანის უფლებათა შეზღუდვა, შეზღუდვის კრიტერიუმები;
 სიცოცხლის უფლების დაცვა და სიკვდილით დასჯა;
 პოლიციის მიერ ძალის გამოყენება და მასთან დაკავშირებული
შედეგები. ძალის გამოყენების პრინციპები;
 წამების აკრძალვა;
 თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება;
 სამართლიანი სასამართლოს უფლება;
 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება;
 აზრის, სინდისის, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება.
გამოხატვის თავისუფლება. დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და
ა.შ.
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ფარგლებში
ადამიანის
უფლებების კუთხით ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:
 2016 წლის 8-9 თებერვალს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით
საფრანგეთში, ქ. სტრასბურგში გამართულ ვიზიტში „ადამიანის
უფლებები
ციხეებსა
და
დახურული
ტიპის
სხვა
დაწესებულებებში“
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
2
თანამშრომელმა. აღნიშნული ვიზიტი მიზნად ისახავდა
საქართველოსთან
მიმართებაში
არსებულ
წამების
საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციებისა და
სტანდარტების, ასევე ევროპის ადამიანის უფლებათა
სასამართლოს
განაჩენების
განხილვასა
და
პროექტის
ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შეფასებას.
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7.3

7.4

ეთიკისა და ადამიანის
უფლებათა საკითხებში
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება

დროებითი მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომელთათვის
სტანდარტული
ოპერაციული
პროცედურების (SOP)
დამტკიცება

განხორციელებულია
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
ეთიკისა და ადამიანის
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
დამტკიცებულია
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომელთა-თვის
სტანდარტული
ოპერაციული
პროცედურები (SOP)

ჩატარებული
სასწავლო აქტივობების
რაოდენობა

მთავარი
პროკურატურა

2016

დონორების
დახმარება

გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

დამტკიცებული
სტანდარტული
ოპერაციული
პროცედურები (SOP)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 20-24 ივნისს აშშ-ს საელჩოს ორგანიზებით ჩატარდა
ტრეინინგი, რომელიც მიზნად ისახავდა ისეთი თემების
განხილვას როგორებიცაა დაკითხვა/გამოკითხვის ანალიზი,
სამოქალაქო
ჩართულობა
და
ადამიანის
უფლებები,
ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირის დაკითხვის ტექნიკა,
შედეგზე
ორიენტირებული
დაკითხვა.
ტრეინინგში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 24 თანამშრომელმა
 2016 წლის 24-26 აგვისტოს გაეროს ადამიანის უფლებათა
უმაღლესი კომისრის ოფისის და ევროკავშირის ერთობლივი
პროექტის ,,ადამიანის უფლებები ყველასთვის" ფარგლებში შსს
აკადემიის
თანამონაწილეობით
ჩატარდა
ერთობლივი
ტრენინგი
თემებზე
დისკრიმინაციის
დაუშვებლობა,
შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლება, რომელშიც
მონაწილეობდა შსს-ს 17 თანამშრომელი.
 2016 წლის 21 სექტემბერს შსს-ს აკადემიაში ჩატარდა სემინარი
ეთიკის კოდექსის თემაზე, რომელსაც ევროპის საბჭოს მიერ
მოწვეული ექსპერტები უძღვებოდნენ. სემინარის მთავარი
მიზანი იყო მონაწილეთა მხრიდან მოსაზრებების მიწოდება
ექსპერტებისთვის, თუ როგორი უნდა იყოს ეთიკის კოდექსის
განახლებული ვერსია და როგორ უნდა ისწავლებოდეს ეთიკა
შსს-ს აკადემიაში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 20მა თანამშრომელმა.
 2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბერის ჩათვლით და 2 - 4
ნოემბერს სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით
გუდაურში ჩატარდა ტრეინინგი დისკრიმინაციის საკითხებზე,
რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა შემდეგი თემები:
დისკრიმინაციის
აკრძალვის
პრინციპები,
ეროვნული
კანონმდებლობა, სახალხო დამცველის უფლებამოსილება,
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიების
ტექნიკა და სხვა. აღნიშნულ ტრეინინგში მონაწილეობდა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 44 თანამშრომელი.
პროფესიული ეთიკის სტანდარტებსა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის საკითხებზე ჩატარდა 35 სასწავლო აქტივობა. აღნიშნული
სასწავლო
აქტივობების ფარგლებში გადამზადდა
757
პროკურორი, პროკურატურის გამომძიებელი და სტაჟიორი.

2016 წლის 8 დეკემბერს შს მინისტრის N692 ბრძანებით დამტკიცდა
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
დროებითი
მოთავსების იზოლატორების საქმიანობის მარეგულირებელი
დამატებითი ინსტრუქცია, რომელიც მოიცავს თანამშრომელთა
სტანდარტული ოპერაციულ პროცედურებს (SOP).

დროებითი
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8.

9.

7.5

დროებითი მოთავსების
იზოლატორების
(მოქმედი და მომავალი)
თანამშრომლების
გადამზადება შსს-ს
აკადემიაში დანერგილი
სპეციალური სასწავლო
კურსის დახმარებით

8.1

მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ტრენინგების ჩატარება,
დავის ალტერნატიული
გადაწყვეტის
საშუალებებში
(მედიაცია, არბიტრაჟი)

9.1

კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
პრევენციული
მექანიზმების
განვითარების მიზნით,
სამართლებრივი ბაზის
გადახედვა,
საერთაშორისო
პრაქტიკის შესწავლა და
შესაბამისი
რეკომენდაციების
მომზადება

მოთავსების
იზოლატორები
მოქმედებენ ახლად
დამტკიცებული
სტანდარტული
ოპერაციული
პროცედურების (SOP)
მიხედვით
გადამზადებულია
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომლები
იზოლატორის
საქმიანობასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ჩატარებულია
ტრენინგები დავის
ალტერნატიული
გადაწყვეტის
საშუალებებში
(მედიაცია, არბიტრაჟი)
შემუშავებულია
შესაბამისი
რეკომენდაციები
სამართლებრივი ბაზისა
და საერთაშორისო
პრაქტიკის შესწავლის
საფუძველზე

მომზადებულ/
გადამზადებულ
თანამშრომელთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წელს შსს აკადემიაში დაინერგა დისტანციური სწავლების
მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით განხორციელდა შსს დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომელთა
მომზადებაგადამზადების სპეციალური მოკლევადიანი სასწავლო კურსი.
დისტანციური სწავლება განხორციელდა 10 ქალაქში და
გადამზადებულ იქნა 18 მსმენელი. აღნიშნული კურსის ფარგლებში
მოსამსახურეთა მომზადება-გადამზადება ეტაპობრივად 2017 წლის
განმავლობაში გაგრძელდება.

ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასამართლოს
სხვა მოხელეთა გადამზადების 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში,
UNDP-ის
მხარდაჭერით,
ჩატარდა
3
ტრენინგი
დავის
ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალებებში. კერძოდ:
 2 ტრენინგი მოსამართლეებითვის სასამართლო მედიაციისა და
მორიგების საკითხებზე, რომელსაც დაესწრო 27 მონაწილე;
 1 ტრენინგი თემაზე „საარბიტრაჟო წარმოება“, რომელსაც
დაესწრო 10 მონაწილე;

დონორების
დახმარება

ტრენინგებში მონაწილე
მოსამართლეების
რაოდენობა

ექსპერტების
დადებითი შეფასება
შემუშავებულ
რეკომენდაციებთან
დაკავშირებით

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის იანვარში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ანტიკორუფციული სააგენტოს 5 წარმომადგენელი სასწავლო
ვიზიტით იმყოფებოდა ლიტვის რესპუბლიკაში. ვიზიტის
ფარგლებში
სუს-ის
წარმომადგენლები
გაეცნენ
ლიტვის
რესპუბლიკის კანონმდებლობას კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში. შესწავლილ იქნა კორუფციის პრევენციის მიზნით
ლიტვის რესპუბლიკაში არსებული მექანიზმები.
2016 წლის თებერვალში, გაიმართა შეხვედრა სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს,
სამსახურის სხვა
ხელმძღვანელ პირებსა და აშშ-ის ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL)
წარმომადგენლებს შორის, რომლის დროსაც
განისაზღვრა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები.
მომზადდა
წინადადებები
თანამშრომლობის
კონკრეტული
მიმართულებებით. ერთ-ერთ საკითხად განისაზღვრა აშშ-ის
გამოცდილების გაზიარება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
პრევენციული მექანიზმების განვითარების კუთხით.
2016 წლის 19 მაისს, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
არსებული სამართლებრივი საკითხების შესწავლისა და აშშ-ის
რეგულაციების გაცნობის მიზნით, ქ. თბილისში, სუს-ისა და აშშ-ის
ანტინარკოტიკულ
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
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ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით,
გაიმართა ამერიკელი ექსპერტების შეხვერდა ანტიკორუფცულ
საკითხებზე პასუხისმგებელი სამართალდამცავი უწყებების
წარმომადგენლებთან.
2016 წლის 22-26 მაისს, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით
იმყოფებოდა ლიტვის რესპუბლიკის სპეციალური საგამოძიებო
სამსახურის დელეგაცია. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი
შეხვედრები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა ქვეყნებს შორის
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში, მათ შორის
კორუფციის პრევენციის მიმართულებით არსებულ სამართლებრივ
რეგულაციებზე,
გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის
გაზიარება. შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერა „შეთანხმებას
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და
ლიტვის რესპუბლიკის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს შორის
თანამშრომლობის შესახებ“, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს თანამშრომლობას
კორუფციის პრევენციის საკითხებში.
2016 წლის განმავლობაში, განხორციელებული ორმხრივი
ვიზიტების ფარგლებში, ლიტველმა ექსპერტებმა, საუკეთესო
პრაქტიკაზე დაყრდნობით, ქართულ მხარეს
გაუზიარეს
გამოცდილება, კორუფციის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში სამართლებრივ და პრაქტიკულ მექანიზმებზე
და გაუწიეს რეკომენდაციები ამ მიმართულებით, ასევე
განისაზღვრა სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტები.
შესაბამისად, ლიტვის რესპუბლიკის სპეციალურ საგამოძიებო
სამსახურთან
თანამშრომლობით,
შემუშავდა
პროექტი:
საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება
კორუფციის პრევენციისა და კორუფციის წინაღმდეგ ბრძოლის
სფეროში, რომლის განხორციელებაც დაგეგმილია 2017 წლის
მარტიდან ოქტომბრამდე პერიოდში, ლიტვის მთავრობის
მხარდაჭერით.
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის პრევენციული მექანიზმების
განვითარების მიზნით, გრძელდება თანამშრომლობა, როგორც აშშის და ლიტვის, ისე სხვა ქვეყნის ექსპერტებთან.
2016 წლის 23-24 ივნისს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული
პროექტის ფარგლებში - „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და
კარგი მმართველობის ხელშეწყობა;
ფულის გათეთრების
წინააღმდეგ ბრძოლა", ქ. თბილისში გაიმართა სემინარი თემაზე:
„კეთილსინდისიერების
შემოწმება“.
სემინარის
მიზანს
წარმოადგენდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის
გამოცდილების გაზიარება კეთილსინდისიერების შემოწმების,
როგორც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და გამოვლენის ერთერთ მექანიზმზე.
ამასთან, სემინარზე წარდგენილ იქნა კეთილსინდისიერების
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10.

10.1

„საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს
ახალი კანონით
გათვალისწინებული
ნორმატიული აქტების
პროექტების შემუშავება

„საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს
ახალი კანონით
გათვალისწინებული
ნორმატიული აქტების
პროექტები
შემუშავებულია

SIGMA-ს ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და
განვითარების
ორგანიზაციის (OECD)
ტექნიკური დახმარების
სამსახურის
ექსპერტების მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციები

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

2016

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიუროს
ბიუჯეტი
SIGMA
USAID

შემუშავებული
ნორმატიული აქტების
პროექტების წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

10.2

ცენტრალური საჯარო
უწყებების
ორგანიზაციული
მოწყობის შესახებ
რეკომენდაციების
შემუშავება
(ინსტიტუციური
აუდიტი)

შემუშავებულია
რეკომენდაციები
ცენტრალური საჯარო
უწყებების
ორგანიზაციული
მოწყობის შესახებ

ორგანიზაციული
მოწყობის შესახებ
რეკომენდაციების
საფუძველზე
შემუშავებული
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი
რეკომენდაციების
გამოქვეყნება

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

2016

USAID
UNDP

შემოწმებასთან დააკვშირებით სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების
საფუძველზე, ევროპის საბჭოს ექსპერტის მიერ შემუშავებული
სახელმძღვანელო. აღნიშნულ სემინარში მონაწილეობა მიიღო სუსის 4-მა თანამშრომელმა.
შემუშავდა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ახალი
კანონის გარდამავალი დებულებებით გათვალისწინებული ყველა
ნორმატიული აქტის პროექტის სამუშაო ვერსია ამ მიზნით
შექმნილი სამთავრობო სამუშაო ჯგუფის წევრების, სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიუროს
წარმომადგენლებისა
და
SIGMA-ს
ექსპერტების ჩართულობით.
ჩატარდა 8 საჯარო განხილვა დონორი, საერთაშორისო,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლების, ცენტრალური
საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის
ერთეულებისა
და
იურიდიული
დეპარტამენტების
თანამშრომლების, ასევე, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადამიანური
რესურსების
მართვის
ერთეულების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით.
„პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების
შესახებ“, „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი
მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების
ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და
პირობების
განსაზღვრის
შესახებ“,
„ადმინისტრაციული
ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმების დამტკიცების
შესახებ“, „პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის
შესახებ“, „საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის,
ღამის
საათებში,
დასვენების
და
უქმე
დღეებში,
ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში
საქმიანობის
წესის
შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილებების პროექტები გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას
განსახილველად.
ინსტიტუციური აუდიტის ჩატარების მიზნით, სსიპ - საჯარო
სამსახურის ბიურომ, წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიის
საფუძველზე, მოამზადა ცენტრალური საჯარო უწყებების
სტრუქტურული მოწყობის შესახებ პრინციპების სამუშაო ვერსია.

NATO PDP
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებმა
პრინციპების პირველადი დოკუმენტის საფუძველზე 2016 წლის
განმავლობაში ჩაატარეს ინტერვიუები (ვერტიკალური ანალიზი)
10 სამინისტროში, მათ შორის, სახელმწიფო მინისტრის
აპარატებებში და მოამზადეს შესაბამისი ანგარიშები. ანალიზის
პროცესში დაიგეგმა და ჩატარდა 56 ინტერვიუ, როგორც
სამინისტროს პოლიტიკის შემუშავებაზე და სტრატეგიულ
მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტების უფროსებსა და
მათ მოადგილეებთან, ასევე, სამინისტროს სისტემაში შემავალი
სსიპ-ების სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან.
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10.3

10.4

10.5

საჯარო სამსახურში
დასაქმებულ პირთა
პერიოდული
ტრენინგების ჩატარება
ეთიკის, მამხილებელთა
დაცვისა და
ადამიანური
რესურსების მართვის
საკითხებში

ტრენინგი
ჩატარებულია
ცენტრალური
ხელისუფლებისა და
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებისათვ
ის

თანამდებობის პირთა
ქონებრივი
მდგომარების
დეკლარაციების
მონიტორინგის
სისტემის
დანერგვისათვის
აუცილებელი
ღონისძიებების
განხორციელება

შექმნილია
მონიტორინგის
ელექტრონული
პროგრამა

ცენტრალური საჯარო
უწყებების შეფასების
სისტემის დანერგვის
მიზნით, ტრენერთა
ტრენინგის (ToT),
ტრენინგების ჩატარება
და მეთოდოლოგიის
შემუშავება

ბიუროს ვებგვერდზე
პერიოდულად
განთავსებული
ინფორმაცია
ჩატარებული
ტრენინგების შესახებ

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

2016

UNDP

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

2016

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიუროს
ბიუჯეტი

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

2016

USAID

NATO PDP

ტრენინგებში
მონაწილეთა
რაოდენობა - სულ
მცირე 300
წარმომადგენელი

გაუმჯობესებულია
სსიპ - საჯარო
სამსახურის ბიუროს
ინსტიტუციური
შესაძლებლობები
შექმნილია
დეკლარაციების
მონიტორინგის
დეპარტამენტი
შემუშავებულია
მეთოდოლოგია
გადამზადებულია
ცენტრალური საჯარო
უწყებების მენეჯერულ
პოზიციაზე მომუშავე
პირები, მათ შორის

ბიუროში დანერგილი
დეკლარაციების
მონიტორინგის
ელექტრონული
სისტემა
სსიპ - საჯარო
სამსახურის ბიუროს
რეორგანიზაციის
შესახებ აქტი
ცვლილება სსიპ საჯარო სამსახურის
ბიუროს დებულებაში
ტრენინგი
ჩატარებულია
ცენტრალური
ხელისუფლებისა და
მუნიციპალიტეტების
სულ მცირე ორი
წარმომადგენლის-თვის

NATO PDP

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით,
მომზადდა ბიუროს უფროსის ბრძანების პროექტი „საჯარო
დაწესებულებების ფუნქციური ანალიზის განხორციელებისა და
ორგანიზაციული მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპების
დამტკიცების შესახებ“ .
2016 წლის განმავლობაში ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის
შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ ცენტრალური ხელისუფლების
ყველა ორგანოს 4-4 თანამშრომელს, მათ შორის საქართველოს
მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს პარლამენტისა და
აფხაზეთის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ცენტრალური
ხელისუფლების ორგანოების 2-2 წარმომადგენელს, სულ 72
თანამშრომელს. აღნიშნული ტრენინგები ჩატარდა ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ყველა
ორგანოსა
და
სახელმწიფო
რწმუნებულების/
გუბერნატორების
ადმინისტრაციის
2-2
თანამშრომლისათვის,
სულ
572
საჯარო
მოხელისათვის.
მიმდინარე წლის აპრილი-ივნისის თვეებში ეთიკის ტრენინგები
ჩაუტარდათ
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირების
თანამშრომლებს, სულ 200 საჯარო მოსამსახურეს.
2016 წლის იანვარ-ივნისში, GIZ-სა და UNDP-ის მხარდაჭერით,
ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ადამიანური
რესურსების მართვის სპეციალისტებს ჩაუტარდათ სამუშაოს
აღწერილობის ტრენინგები, განახლებული ტრენინგ მოდულის
შესაბამისად. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გადამზადებულმა
ტრენერებმა
ტრენინგი
ჩაუტარეს
ყველა
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოსა და რწმუნებულ გუბერნატორის
აპარატის წარმომადგენლებს - სულ 300 თანამშრომელს.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების
მონიტორინგის სისტემის დანერგვის მიზნით, სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიუროს
მიერ
მომზადდა
დეკლარაციების
მონიტორინგის ინსტრუქციის პროექტი, რომელიც ჩასწორდა ანტიკორუფციული საბჭოს წევრების შენიშვნების გათვალისწინებით და
გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას განსახილველად. ასევე,
დასრულდა დეკლარაციების მონიტორინგის ელექტრონულ
პროგრამაზე მუშაობა სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან
ერთად. მომზადდა ბიუროს დებულებაში და საშტატო ნუსხაში
შესატანი ცვლილების პროექტი ბიუროს რეორგანიზებისა და
დეკლარაციების მონიტორინგის დეპარტამენტის შექმნის მიზნით.
ცვლილებების პროექტი გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას
განსახილველად.

2016 წლის იანვარში, შემუშავდა შეფასების ტრენინგის
მეთოდოლოგია, რომლის გათვალისწინებით 2016 წლის იანვრისა
და აპრილის თვეებში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT)
თითოეული სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის
ერთეულების წარმომადგენლებისათვის.
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10.6

10.7

10.8

პოლიტიკის
დაგეგმარების,
კანონშემოქმედებისა და
კომუნიკაციის
უნარების გაძლიერების
ტრენინგ პროგრამის
შემუშავება და
განხორციელება

ადამიანური
რესურსების მართვის
სტრუქტურული
ერთეულის ყველა
თანამშრომელი
ტრენინგ პროგრამა
შემუშავებულია და
სამიზნე ჯგუფები
პოლიტიკის
დაგეგმარების,
კანონშემოქმედებისა და
კომუნიკაციის სფეროში
გადამზადებულია

საჯარო
კონსულტაციების
შესახებ ტრენინგ
პროგრამის შემუშავება
და ტრენინგების
ჩატარება

სამიზნე ჯგუფები
საჯარო კონსულტაციის
საკითხებში
გადამზადებულია

რეგულირების
ზემოქმედების
შეფასების (RIA)
საკითხზე ტრენერთა
ტრენინგის,
სამუშაო სემინარებისა
და ტრენინგების
ჩატარება

ტრენინგ პროგრამა
შემუშავებულია

ევროკავშირის
სამართალთან
საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოების თაობაზე
სამუშაო სემინარებისა
და ტრენინგების
ჩატარება

RIA-ს საკითხებში
ტრენერები
მომზადებულია
სამიზნე ჯგუფები RIA-ს
თეორიულ და
პრაქტიკულ
საკითხებში
გადამზადებულია
სამიზნე ჯგუფები
კანონმდებლობის
დაახლოებისა და
ჰარმონიზაციის
საკითხებში
გადამზადებულია

ჩატარებული
ტრენინგების საკმარისი
რაოდენობა
მონაწილეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

მონაწილეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში,
საკანონმდებლო
მაცნეს
თანამშრომელთათვის
ჩატარდა
ტრენინგები
“SDL
TRADOS-ი
მთარგმნელებისა
და
რედაქტორებისთვის“. ტრენინგს ესწრებოდა 30-მდე მთარგმნელი
და რედაქტორი.
იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის მაღალი რგოლის
მენეჯმენტისთვის ჩატარდა ტრენინგი „მართვის უნარების
გაძლიერება“, რომელსაც ესწრებოდა 30 მონაწილე.
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
სახელმწიფო
წარმომადგენლობისა
და
ხელშეკრულებების
ექსპერტიზის
დეპარატამენტის, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო
წარმომადგენლობის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისთვის
ჩატარდა ტრენინგები სართაშორისო მოლაპარაკების უნარების
გაუმჯობესებაზე“,"საერთაშორისო კომერციული და საინვესტიციო
დავების სამართლებრივი რისკების შეფასების შესახებ" და
ტრენინგი საერთაშორისო ხელშეკრულების მომზადების შესახებ.
ტრენინგებს ესწრებოდა ჯამში 30 მონაწილე.

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი
“საკანონმდებ
-ლო
ზემოქმედები
ს შეფასება,
სამართალშემ
ოქმედება და
წარმომადგენლობა”

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, ამ
ეტაპზე ჩატარებულია ტრენინგები 6 ჯგუფისთვის, რომელსაც
ესწრებოდა
158 მონაწილე. მათ შორის ერთი ჯგუფისთვის (26
მონაწილე/ტრენერი) ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (TOT).
მონაწილეებს შორის იყვნენ სსიპ - „საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნეს“, იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტისა
და შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულების წარმომადგენლები.

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი
“საკანონმდებ
-ლო
ზემოქმედები
ს შეფასება,
სამართალშემ
ო-ქმედება და
წარმომადგენ-

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში,
იუსტიციის
სამინისტროს
ევროკავშირის
სამართლის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების თაობაზე.

მომზადებული
ტრენერების საკმარისი
რაოდენობა
გადამზადებულ
სამიზნე ჯგუფების
წევრთა მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი
“საკანონმდებ
-ლო
ზემოქმედები
ს შეფასება,
სამართალშემ
ოქმედება და
წარმომადგენლობა”
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მიგრაციის საკითხებზე
ტრენინგების ჩატარება
საჯარო
მოხელეებისთვის ან/და
საჯარო სექტორში
დასაქმებული
პირებისთვის

მიგრაციის საკითხებზე
ტრენინგები
ჩატარებულია საჯარო
მოხელეებისთვის ან/და
საჯარო სექტორში
დასაქმებული
პირებისთვის

საჯარო
მოხელეებისთვის
კურსის „არა
იურისტებისთვის“
ჩატარება

სამართლის ძირითადი
ცნებების, პრინციპებისა
და ინსტიტუტების
საკითხებზე არა
იურისტი საჯარო
მოხელეები
გადამზადებულია

საჯარო მოხელეთათვის
ადმინისტრაციული
სამართლის და
ადმინისტრაციული
წარმოების სასწავლო
პროგრამის
განახლება/დანერგვა,
ადმინისტრაციულ
ორგანოებში საქმის
წარმოების ერთიანი
სტანდარტების
დანერგვის ხელშეწყობა
იუსტიციის სახლის
პროექტების შესახებ
ცნობადობის ამაღლება
ბეჭდურ და სოციალურ
მედიაში/ ტელევიზიაში
საინფორმაციო და
საიმიჯო მასალის
განახლება/
გამოქვეყნების გზით
მომხმარებლების
ჩართულობის
უზრუნველყოფა
საჯარო სერვისის

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

2016,
მარტინოემბე
რი

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016,
მარტინოემბე
რი

დონორების
დახმარება

გადამზადებულ პირთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ლობა”
დონორების
დახმარება

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი

გადამზადებულ პირთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ICMPD-სთან
თანამშრომლობით,
დეკემბერში
კვირეულები გადაიდო 2017 წლისთვის.

დაგეგმილი

ცენტრის ბაზაზე კურსის პროგრამა შემუშავებულია. მიმდინარეობს
მოლაპარაკება დონორებთან კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის
განსაზღვრისა და მათთვის კურსის დაფინანსების თაობაზე. გარდა
ამისა,
2016
წლის
ივლისიდან
სექტემბრის
ჩათვლით
მიმდინარეობდა
რეგიონული
პროექტი
„სამოქალაქო
საზოგადოების გაძლიერება“, რომლის ფარგლებში საქართველოს
მასშტაბით
ჩატარდა
ტრენინგები
ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის.
აღნიშნული
პროექტის
იურიდიული
პროგრამების ნაწილი ხორციელდება შემუშვებული მოდულის
გამოყენებით
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის
ტრენერების რესურსით.

ადმინისტრაციული
სამართლის სფეროში
საჯარო მოხელეები
გადამზადებულია

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ადმინისტრაციულ
ორგანოებში საქმის
წარმოების ერთიანი
სტანდარტები
დანერგილია

გადამზადებულ პირთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ბეჭდურ და სოციალურ
მედიაში/ ტელევიზიაში
განთავსებულია
საინფორმაციო და
საიმიჯო მასალები

საინფორმაციო და
საიმიჯო მასალები

სსიპ - იუსტიციის
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპ იუსტიციის
სახლის
ბიუჯეტი

მუდმივად მიმდინარეობს სხვადასხვა კამპანია პროდუქტების
ცნობადობის ზრდის მიზნით. დაიბეჭდა 13 ახალი სახეობის
ბროშურა, განახლდა იუსტიციის სახლის საიმიჯო ბროშურის
შინაარსი და ვიზუალური ნაწილი. დამზადდა საინფორმაციო
ბანერები სოციალურ რესურსებზე განსათავსებლად. ჩატარდა
მედიისთვის განკუთვნილი ბრიფინგები
ახლად დანერგილი
პროდუქტების ცნობადობის გაზრდის მიზნით.
განხორციელდა ინოვაციური პროექტის „ჯასთ დრაივის“
და
ჯასთ ტაქსის საინფორმაციო კამპანია.

პროექტში ჩართული
მომხმარებლების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ - იუსტიციის
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპ იუსტიციის
სახლის
ბიუჯეტი

შეირჩა პროგრამული უზრუნველყოფის მოდელი და დადგინდა
კონკრეტული ხარჯი მის შესაქმნელად.

საზოგადოება
ინფორმირებულია
იუსტიციის სახლის
პროექტების შესახებ
მომხმარებლების
იდეების
შემოთავაზების
შესაძლებლობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი

ცენტრის ბაზაზე პროგრამა შემუშავებულია,
მიმდინარეობს
დონორებთან მოლაპარაკება კურსის დაფინანსების თაობაზე. 2016
წლის, 9-10 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების საჯარო
მოხელეთათვის ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი „ადმინისტრაციული
სამართალი“, რომელსაც დაესწრო 13 მონაწილე.

მოხდა პარტნიორი საჯარო უწყების იდენტიფიცირება, რომელსაც
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გაუმჯობესებაში პროექტი JUSTidea-ს
განხორციელების გზით

10.14

მაღალი ხარისხის და
გამჭვირვალე საჯარო
სერვისის
უზრუნველყოფის
მიზნით, იუსტიციის
სახლში სახელმწიფო
და კერძო
სტრუქტურების
სერვისების გადმოტანა/
დანერგვა, ახალი
პროექტების
განხორციელება,
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის
ამაღლება,
არსებული სერვისების
პროცედურების
გადახედვა, ხარვეზების
გამოვლენა და
აღმოფხვრა

განხორციელებული აქვს მსავსი პროექტი, რაც მნიშვნელოვანია
გამოცდილების გაზიარების კუთხით.

უზრუნველყოფილია
გაზიარებული იდეების
შესაბამისი რაოდენობა

დანერგილია ახალი
სერვისები
არსებული სერვისების
ხარვეზები
გამოვლენილია და
აღმოფხვრილია
გადამზადებულია
თანამშრომლები

ახალი სერვისების/
პროექტების შესაბამისი
რაოდენობა
ხარვეზების
გამოვლენითა და
აღმოფხვრის გზით
გაუმჯობესებული
სერვისების სათანადო
რაოდენობა
გადამზადებული
თანამშრომლების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
რაოდენობა

სსიპ - იუსტიციის
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპ იუსტიციის
სახლის
ბიუჯეტი

ჩამოყალიბდა პროგრამული უზრუნველყოფის აღმწერი ბიზნეს
ამოცანა,
რომლის
მიხედვით
იქმნება
პროექტის
განხრციელებისთვის საჭირო პროგრამა. მოცემულ პროგრამაში
იუსტიციის სახლის თანამშრომლები შეძლებენ იუსტიციის სახლში
არსებულ მომსახურების პროცესების გაუმჯობესების მიზნით,
მომხმარებლების
მათთან
გამოთქმული/წარმოშობილი
სირთულეების დაფიქსირებას, სხვადასხვა სირთულის/ხარვეზის
აღმოფხვრის შესაძლებლობას, რეკომენდაციას.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა პროექტი „ჯასთტაქსი“, რაც
გულისხმობს
თბილისის
იუსტიციის
სახლის
მომხმარებლებისთვის
ხელმისაწვდომი
და
კომფორტული
მგზავრობის
შეთავაზებას
ქალაქ
თბილისის
მასშტაბით,
ნებისმიერი მიმართულებით.
დაინერგა ფინანასთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის
10 სერვისი, რომლებიც იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში
მიეწოდება
დაინტერესებულ
მომხმარებლებს.
აქტიურად
მიმდინარეობს შემოსავლების სამსახურთან მუშაობა სხვა
სერვისების იუსტიციის სახლში გადმოტანაზე.
2016 წლის 22 დეკემბერს ბათუმის იუსტიციის სახლში გაიხსნა
ჯასთ კაფე, სადაც მომხმარებლებს კაფის მომსახურებასთან ერთად
შესაძლებლობა
აქვთ,
ისარგებლონ
იუსტიციის
სახლის
სერვისებით.
„მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურეკონომიკური
გაძლიერება
გენდერული
ასპექტების
გათვალისწინებით მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა
და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობა“ პროექტის ფარგლებში
ჩატარდა ტრენინგები იუსტიციის სახლის გურჯაანის, ბათუმის,
ფოთის, რუსთავის, ზუგდიდის, ქუთაისის, მარნეულის, თიანეთის,
თელავის,
ყვარლის,
მესტიის
ფილიალების
წინასწარ
განსაზღვრული რაოდენობის ოპერატორებისთვის, რათა მათ 2017
წლის იანვრიდან შეუფერხებლად შეძლონ განაცხადების მიღება.
აღნიშნულ
ოპერატორებს
მიეწოდათ
პროექტის
განხორციელებისთვის საჭირო ინსტრუქციები და განაცხადების
შაბლონები. პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმდა
იუსტიციის სახლსა და დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტოსთან.
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტოს
ნასამართლობის ცნობის სერვისის იუსტიციის სახლში დანერგვის
მიზნით ჩამოყალიბდა შესაბამისი ინსტრუქცია და შინაგან საქმეთა
და იუსტიციის მინისტრების ბრძანების პროექტი. ამასთან
იუსტიციის სახლის ყველა უფლებამოსილმა თანამშრომელმა
გაიარა ნასამართლობის ცნობის მომხმარებლებისთვის მიწოდების
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ტრენინგი.
ახალი მომსახურებების დანერგვის მიზნით, მიმდინარეობს
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ
სააგენტოსთან, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
სამინისტროსთან
და
რამდენიმე
კერძო
კომპანიასთან მოლაპარაკებები.
სსიპ - იუსტიციის სახლში მოქმედებს ინსტრუქტორების მიერ
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა, რომლის
ფარგლებშიც მუდმივად ტარდება პროფესიული ტრენინგები სსიპ
იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და სატელეფონო ცენტრის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
იუსტიციის
სახლის
ყველა
ფილიალის
უფლებამოსილი
თანამშრომლებმა გაიარეს მომხმარებლებისთვის პირველადი
სამედიცინო დახმარების ტრენინგი. საჭიროების შემთხვევაში,
ოპერატორებს, შესაძლებლობა აქვთ მომხმარებლებს ჩაუტარონ
გადაუდებელი დახმარება.
მიმდინარე პროცესების გაუმჯობესების მიზნით, თბილისის
იუსტიციის
სახლში
არსებულ
ჯასთკაფეში
დამონტაჟდა
ტერმინალი, რომლის საშუალებით მომხმარებლებს შესაძლებლობა
აქვთ, ჯასთკაფეშივე გადაიხადონ იუსტიციის სახლის სერვისების
საფასური და აღარ მივიდნენ მომსახურების დარბაზში მყოფ
სალაროს ოპერატორებთან.

11.

11.1

ინფორმირების
ხელშეწყობა აქტიური
მოქალაქეობის, ჯანსაღი
ცხოვრების წესის,
მოქალაქის
უფლებებისა და
ვალდებულების
შესახებ

ჩატარებულია
ტრენინგი, სემინარი
ეთნიკური
უმცირესობების
ახალგაზრდების-თვის
გამართულია
სპორტული და
კულტურული
ღონისძიებები

განხორციელებული
ღონისძიებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
ღონისძიებებში
მონაწილე
ახალგაზრდების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016,
II - IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

თბილისის იუსტიციის სახლის რიგის მართვის სისტემაში
განხორციელდა პროგრამული ცვლილებები, რომლის შედეგად
უფრო ოპტიმალურად ნაწილდება მოქალაქეთა ნაკადები
მომსახურების დარბაზში.
2016 წლის 7 მაისს გაიმართა მულტიეთნიკური ფესტივალი „ერთი
ცის ქვეშ“. მიმდინარეობს რადიო ჟურნალისტიკისა და
კომუნიკაციების მართვაში ტრენინგები ეთნიკურად სომეხი და
აზერბაიჯანელი ახალგაზრდებისთვის. ასევე მიმდინარეობს
ძიუდოს სწავლება პანკისში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის.
2016 წლის 3-7 აგვისტოს გაიმართა საექსპედიციო ალპინისტური
ბანაკი ჭაოხევში, სადაც 22 -მა ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა და
ქისტმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა.
გაიმართა არქეოლოგიური ექსპედიცია ხვამლის მთაზე 3
აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, სადაც მონაწილეობა 50-მა
ახალგაზრდამ მიიღო.
პანკისში 9 ივლისს აღინიშნა ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე
კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ტურნირებით, 8
სახეობაში.
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12.

12.1

დაჭრილ და
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებით
დაკომპლექტება

დაჭრილ და
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის
დეპარტამენტის 13
საშტატო ერთეული
დაკომპლექტებულია

დეპარტამენტის მიერ
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
გამოკითხვა,
საჭიროებების
განსაზღვრა და
მხარდაჭერის
პროგრამების
შემუშავება

დაშავებული სამხედრო
მოსამსახურეები
გამოკითხულია,
საჭიროებები
განსაზღვრულია და
მხარდაჭერის
პროგრამები
შემუშავებულია

სოციალური და
რეინტეგრაციის
პრობლემების
აღმოფხვრის მიზნით,
დაჭრილ და
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის 6 თვიანი
გეგმის შემუშავება

6 თვიანი გეგმის
ფარგლებში, სამხედრო
მოსამსახურეთა და
მათი ოჯახის წევრთა
მონაცემთა ბაზა
შექმნილია
დაშავებული
სამხედროების
ფინანსური
მხარდაჭერის მოძიების
მიზნით თავდაცვის
სამინისტროს ბაზაზე
შექმნილია
სპეციალური ფონდი
(კერძო სექტორთან
აქტიური
თანამშრომლობით)

გეგმის ფარგლებში
დაჭრილ და
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის
დეპარტამენტის
დებულება და
მინისტრის შესაბამისი
ბრძანებები
გამოკითხული
სამხედრო
მოსამსახურეები (191)
6 თვიანი გეგმის
ფარგლებში,
სოციალური და
რეინტეგრაციის
პრობლემების
აღმოფხვრის მიზნით
შექმნილი სამხედრო
მოსამსახურეებისა და
მათი ოჯახის წევრების
მონაცემთა ბაზა
დაჭრილ და
დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის გეგმის
ფარგლებში
გაფორმებული
მემორანდუმები კერძო
სექტორთან

თავდაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამოიცა წიგნი „ჩემი სამშობლო საქართველოა“, რომელიც შეიცავს
საქართველოში
მცხოვრები
ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელი ახალგაზრდების მიერ შექმნილ პოეზიას
პატროიტულ ლირიკაზე, წიგნს დართული აქვს ბრაილის შრიფტი,
რომელიც განკუთვნილია უსინათლო და მცირე მხედველობის
მქონე ადამიანებისათვის.
მიმდინარეობს დეპარტამენტის კადრებით დაკომპლექტების
პროცესი, კერძოდ, დაინიშნა 5 თანამშრომელი. 2016 წლის 19
დეკემბრიდან თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბში
ჩატარებული რეორგანიზაციის შედეგად დაჭრილ და დაშავებულ
სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის
დეპარტამენტი
გადაკეთდა
სოციალურ
საკითხთა
და
ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერის დეპარტამენტად.
დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის
წევრების მონაცემების შეგროვება/განახლების პროცესი მეტწილად
დასრულებულია,
ამ
ეტაპზე
გამოკითხულია
237
დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურე.
6 თვიანი პროგრამის ფარგლებში 2016 წლის აპრილიდან დაიწყო
და მიმდინარეობს ინგლისური ენის შემსწავლელი 3 თვიანი კურსი,
რომელიც გაგრძელდება ეტაპობრივად. ამ ეტაპზე ჩართულია 12
დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურე. 2016 წლის 21
სექტემბრიდან განახლდა ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი.
2016 წლის აპრილში დაწყებული კურსი დასრულდა 2016 წლის
დეკემბერში.
კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებთან
გაფორმებული
მემორანდუმების საფუძველზე მიმდინარეობს და ეტაპობრივად
ხორციელდება დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა
ოჯახის
წევრების
დასაქმების,
დაჭრილი
სამხედრო
მოსამსახურეების და მათი ოჯახის წევრების მკურნალობის
პროცესი (სტომატოლოგია, ოფთალმოლოგია) სულ გაფორმდა 12
მემორანდუმი: „ალგანი ჯგუფი“, „როიალ სერვისი“ და შპს
„ბონჯორნო“. კლინიკა „ეკა დენტი“, შპს „ალგანი დენტი“, შპს „
ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა“, სს “Hualing International
Special Economic Zone”, შპს „კაპიტალ ქლინინგ სერვისი“, ქართულამერიკული უნივერსიტეტი (გაუ), შპს GWP თბილისის წყალი, შპს
რძის პროდუქტების საწარმო „ვიტა“, შპს „აგროკონსორციუმ
წეროვანი“.
დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრების
დასაქმების კუთხით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
დახმარება აღმოუჩინა შპს „ბონჯორნო“-მ. კომპანიის დახმარებით
ამ ეტაპზე დასაქმდა 5 ადამინი. “Hualing Internationa; Special
Economic Zone”-მა საშუალება მისცა დაჭრილ სამხედროებს
ისარგებლონ მათ ტერიტორიაზე არსებული სავარჯიშო დარბაზით.
კლინიკა „ეკა დენტმა“ სრული სტომატოლოგიური მომსახურება
გაუწია 7 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს.
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2016 წელს მემორანდუმები გაფორმდა შემდეგ კომპანიებთან:
„ჯორჯიენ უოთერ ენდ ფაუერ“, წეროვანის აგროკონსორციუმი, შპს
„ვიტა“.

12.2

შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე (შშმ) პირთათვის
კულტურულშემოქმედებითი,
სპორტული და
ჯანსაღი ცხოვრების
წესის ხელშეწყობის
აქტივობების
განხორციელება
არაფორმალური
განათლების
მიმართულებით
განხორციელდა
სპეციალური
გადამზადებისა და
შემეცნებითი
აქტივობების
განხორციელება
ბანაკების მოწყობა შშმ
პირთათვის

შშმ პირთა
საზოგადოებაში
ინტეგრაციის
სტიმულირება

ჩატარებულ
ღონისძიებათა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შშმ პირთა გააქტიურება
და მოტივირება

აქტივობებში
მონაწილეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

გამოვლენილია და
წახალისებულია
ნიჭიერი შშმ პირები
ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაცია
შშმ პირებში

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016,
II - IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაარსდა დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის ფონდი. მიმდინარეობს დამფუძნებელთა საბჭოს
დაკომპლექტების პროცესი.
2016 წლის 1 ივნისს ჩატარდა ბავშვთა უფლებათა დაცვის
დღისადმი მიძღვნილი კულტურული ღონისძიება „მზის
ფესტივალი“. მიმდინარეობს საქართველოს ბოჩას ტურნირი,
რომელიც ითვალისწინებს ინკლუზიური მეთოდებით სპორტულ
აქტივობებში ჩართვას.
2016 წლის მაისში
პარაპლანით ფრენა;

განხორციელდა

შშმ

ახალგაზრდების

2016 წლის 21 მარტს გაიმართა კულტურული ღონისძიებები
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით;
2016 წლის 14 ივნისს მოეწყო ეტლების ესტაფეტა; ასევე მოეწყო
სამხრეთ კავკასიის ჩემპიონატი უსინათლოთა ჭადრაკსა და ას
უჯრიან შაშში;
2016 წლის 14 ივნისს გაიმართა შშმ პირთა უფლებათა დაცვის
დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი;
2016 წლის ივლისში გაიმართა ინკლუზიური ჯომარდობა სადაც 35
ახალგაზრდა იღებდა მონაწიელობას. კახეთის აჭარისა და
იმერეთის რეგიონებში ჩატარდა ბოჩას ტურნირი, სადაც ჯამში 130მდე ახალგაზრდამ იასპარეზა.
2016 წლის სექტემბერში ასპინძაში ჩატარდა შშმ მოზარდებისა და
ახალგაზრდების საზაფხულო საინტეგრაციო ბანაკი და სპორტულ
შემოქმედებითი ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობა 137-მა
ახალგაზრდამ მიიღო, მათ შორის 12 სომეხი, 5 აზერბაიჯანელი და
15 უკრაინელი ახალგაზრა იყო.
2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში გაიმართა პროგრამირების
ინკლუზიური ტრენინგი, სადაც პირველ ეტაპზე შეირჩა 10 შშმ
ახალგაზრდა. მათ ჩაუტარდათ როგორც თეორიული ისე
პრაქტიკული სწავლება და შეხვდნენ პოტენციურ დამსაქმებლებს.
სამი მათგანი კურსის გავლის შედეგად დასაქმდა.
2016 წლის 3 დეკემბრის შშმ პირთა უფლებათა დაცვის
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი პარასპორტის კვირეული
მოეწყო თელავსა და ქუთაისში. ჯამში ღონისძიებაში მონაწილეობა
315-მა
ბენეფიციარმა
მიიღო.
სპორტულ
აქტივობებში
გამარჯვებულმა მონაწილეებმა საჩუქრად მიიღეს ფასიანი
პრიზები.
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13.

13.1

ინდივიდუალური და
ზოგადი
ღონისძიებების
გატარება ადამიანის
უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მიერ
საქართველოს
წინააღმდეგ
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების/გა
ნჩინებების
აღსრულების მიზნით

ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს მიერ
საქართველოს
წინაააღმდეგ
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების/გა
ნჩინებების
აღსასრულებლად
გატარებულია
ეფექტური
ინდივიდუალური და
ზოგადი ღონისძიებები

გადაწყვეტილებების/გა
ნჩინებების
აღსასრულებლად
საჭირო
ინდივიდუალური და
ზოგადი ღონისძიებები

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016
წლის
14-17
დეკემბერს
გაიმართა
უსინათლოთა
საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4მა
პარტნიორმა ქვეყანამ (უკრაინა, აზერბაიჯანი, ლიტვა, პოლონეთი)
კონფერენცია გაიმართა თემაზე „უსინათლო ბავშვის განვითარება“.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 60-მა ადამიანმა.
საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების
საფუძველზე, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო
საბოლოო რეზოლუციები და აღსრულებულად გამოაცხადა
ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ
გამოტანილი შემდეგი განჩინებები/გადაწყვეტილებები:
 2016 წლის 20 იანვარს, მინისტრთა მოადგილეების 1245-ე
შეხვედრაზე, მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო
რეზოლუცია სასამართლოს მიერ გამოტანილ განჩინებებზე „მარიამ ბათიაშვილი და ირინა ბათიაშვილი-გელაშვილი
საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის №75737/11) და „დავით
მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის №18372/04);
 2016 წლის 8 მარტს, მინისტრთა მოადგილეების 1250-ე
შეხვედრაზე კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუცია
საქმეზე - „ჯღარკავა საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის №
7932/03). ხოლო, 2016 წლის 30 მარტს 1252-ე შეხვედრაზე,
მიღებულ იქნა საბოლოო რეზოლუცია საქმეზე - „საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის
№ 9103/04);
 2016 წლის 27 აპრილს, მინისტრთა მოადგილეების 1254-ე
შეხვედრაზე, კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუცია
საქმეზე - „ჯანიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის
№35887/05);
 2016 წლის 4 მაისს, მინისტრთა მოადგილეების 1255-ე
შეხვედრაზე, კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუცია
საქმეზე - „საღინაძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“
(საჩივრის №18768/05).
საბოლოო რეზოლუციებით მინისტრთა კომიტეტმა დაასრულა
ზემოხსენებული საქმეების განხილვა, რითაც დაადასტურა, რომ
ევროპული სასამართლოს მიერ ამ საქმეებში დადგენილი
დარღვევები საბოლოოდ აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს
მიერ გატარებული ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების
შედეგად.
ასევე, 2016 წლის 26 აპრილს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტში, მთავრობამ წარადგინა სამოქმედო გეგმა ევროპული
სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების - „იდენტობა
და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის №73235/12)
აღსრულების თაობაზე. 2016 წლის 1 ივნისს წარდგენილ იქნა
სამოქმედო ანგარიში „ღარიბაშვილის ჯგუფის საქმეების“
აღსრულების თაობაზე, რომელიც დოკუმენტის გაგზავნის
პერიოდში აერთიანებდა საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ 6

38

გადაწყვეტილებას (ამჟამად აერთიანებს 17 საქმეს), ევროპული
კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევის თაობაზე
(„ღარიბაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“, „ხაინდრავა და
ძამაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“, „ცინცაბაძე საქართველოს
წინააღმდეგ“,
„ენუქიძე
და
გირგვლიანი
საქართველოს
წინააღმდეგ“,
„მიქიაშვილი
საქართველოს
წინააღმდეგ“,
„დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“).
2016 წლის 18 ივლისს მინისტრთა კომიტეტში მთავრობამ
წარადგინა სამოქმედო გეგმა ევროპული სასამართლოს მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილების - „ალიევი საქართველოს
წინააღმდეგ“ (საჩივრის №522/04) აღსრულების თაობაზე.
2016 წლის 28 ოქტომბერს მინისტრთა კომიტეტში გაიგზავნა
აღსრულების სამოქმედო გეგმები 9 განჩინების
თაობაზე,
რომლებიც მოიცავს სისხლის სამართლის საქმეთა ხელახალ
გამოძიებებს - კიზირია საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის
№4728/08);
ბაღაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის
№5168/06); მზექალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის
№8177/12); კოპაძე საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის №58228/09);
ლანჩავა საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის №28103/11); შპს
სტუდია მაესტრო და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის
№22318/10); ჩანტლაძე საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის
№60864/10); ბექაური და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
(საჩივრის №312/10); გეგენავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
(საჩივრის №65128/10). ხოლო, ორ საქმეზე - მოლაშვილი
საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივრის №39726/04) და სურმანიძე და
სხვები
საქართველოს
წინააღმდეგ
(საჩივრის
№11323/08),
მთავრობამ მინისტრთა კომიტეტში აღსრულების სამოქმედო
გეგმები გაგზავნა 2016 წლის 2 დეკემბერს.
2016 წლის 15 ნოემბერს მინისტრთა კომიტეტში გაიგზავნა
დაზუსტებული აღსრულების სამოქმედო გეგმები, შემდეგ
საქმეებზე: „იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“
(საჩივრის №73235/12) და „ღარიბაშვილის საქმეთა ჯგუფი“
(საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი 6 გადაწყვეტილება, იხ.
ზემოთ).
2016 წლის 29 დეკემბერს მთავრობამ მინისტრთა კომიტეტში
წარადგინა კონსოლიდირებული სამოქმედო გეგმა, შემდეგ
საქმეებზე - „ალიევი საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის
№522/04) და „შამაევი და სხვები საქართველოს და რუსეთის
წინააღმდეგ“ (საჩივრის №36378/02).

14.

14.1

ადამიანის უფლებათა

შემუშავებულია

დამტკიცებული

სასჯელაღსრულე

2016

სახელმწიფო

მინისტრთა კომიტეტში წარდგენილი სამოქმედო გეგმა/ანგარიში
მოიცავს ზემოხსენებული საქმეების აღსრულების მიზნით,
სახელმწიფოს მიერ გატარებულ ინდივიდუალურ და კომპლექსურ
ზოგად ღონისძიებებს.
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შესახებ
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და ძირითად
თავისუფლებათა
შესახებ
სასჯელაღსრულე-ბისა
და პრობაციის
სისტემის
თანამშრომელთა
ინფორმირებულო-ბის
დონის ამაღლება,
ადამიანის უფლებათა
დაცვის
მარეგულირებელი
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
დოკუმენტების
გაცნობის გზით

14.2

სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის
სისტემის
თანამშრომლების
გადამზადება
მოწყვლად ჯგუფებთან
მოპყრობის სპეციფიკის
საკითხებზე

სასწავლო
პროგრამა/ები
ადამიანის უფლებათა
და ძირითად
თავისუფლებათა
საკითხებზე

სასწავლო
პროგრამა/ები

სასჯელაღსრულე-ბისა
და პრობაციის
სისტემის
თანამშრომლები
გადამზადებულნი
არიან ადამიანის
უფლებათა და
ძირითად
თავისუფლებათა
შესახებ

გადამზადებული
პერსონალის შესაბამისი
რაოდენობა

მოწყვლად ჯგუფებთან
მუშაობის სპეციფიკის
შესახებ
სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის
სისტემის
თანამშრომლების
ინფორმირებულო-ბის
დონე ამაღლებულია
პატიმართა მოწყვლად
კატეგორიებთან
მოპყრობის
მარეგულირებელი
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
დოკუმენტების
გაცნობის გზით

დამტკიცებული
სასწავლო
პროგრამა/ები

ჩატარებული
ტრენინგების
შესაბამისი რაოდენობა

ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ბისა და
პრობაციის
სასწავლო
ცენტრი
სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო
სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო

ჩატარებული
ტრენინგებისა და
გადამზადებული
პერსონალის
რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სასწავლო
ცენტრი
სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო
სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო

დონორების
დახმარება

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა
ინფორმირებულობის
დონის
ამაღლების
მიზნით,
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის შემდეგ
სასწავლო პროგრამებში შეტანილ იქნა მოდულები ადამიანის
უფლებათა დაცვის მარეგულირებელი ადგილობრივი და
საერთაშორისო დოკუმენტების გასაცნობად: პენიტენციური
დაწესებულებების სამართლებრივი რეჟიმის სამსახურების
თანამშრომელთა
გადამზადების
სასწავლო
პროგრამა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გამოსაცდელი ვადით
დანიშნულ მოსამსახურეთა პირველადი მომზადების პროგრამა;
პენიტენციური
დაწესებულებების
უსაფრთხოების,
პენიტენციური დეპარტამენტის ოპერატიული, ოპერატიულ
ტექნიკური უზრუნველყოფის,
საბადრაგო, სპეციალური
აღრიცხვის
სამსახურების
თანამშრომელთა
გადამზადების
სასწავლო პროგრამა; პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური
დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს; გარე დაცვის
სამმართველოს
თანამშრომელთა
გადამზადების
სასწავლო
პროგრამა; სასწავლო პროგრამა საზოგადოებრივი მისაღების
თანამშრომელთათვის; „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება,
ფსიქოლოგია, არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკა“
არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთათვის; არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
თანამშრომელთა
პირველდაწყებითი
საბაზისო
სასწავლო
პროგრამა და სხვა;
2016 წელს აღნიშნული ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 3128
მსმენელმა.
საქართველოს
სასჯელაღსრულების
სისტემაში
ადამიანის
უფლებების დაცვის კიდევ უფრო გაძლიერებისა და არსებული
მექანიზმის დახვეწის მიზნით, მუდმივად მიმდინარეობს
სიახლეების დანერგვა. ამ მიზნით, პერიოდულად ხდება
თანამშრომელთა გადამზადება ადამიანის უფლებათა დაცვის
საერთაშორისო ნორმებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის
გაცნობის გზით. მათ შორის, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრში მოწყვლად ჯგუფებთან მოპყრობის სპეციფიკა
გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების ფარგლებში:
პენიტენციური დაწესებულებების სამართლებრივი რეჟიმი
სამსახურების
თანამშრომელთა
გადამზადების
სასწავლო პროგრამა;
 პენიტენციური დაწესებულებების საბადრაგო სამსახურების
თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო პროგრამა;
პენიტენციური დეპარტამენტის ოპერატიული, ოპერატიულ
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურების თანამშრომელთა
გადამზადების სასწავლო პროგრამა;

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია,
არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკა;
 სპეციალური პენიტენციური
სამსახურის
გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ მოსამსახურეთა პირველადი
მომზადების სასწავლო კურსის პროგრამა;
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 პენიტენციური დაწესებულებების გამოსაცდელი ვადით
დანიშნულ თანამშრომელთა სპეციალური პროფესიული
მომზადების (სასწავლო კურსი);
პენიტენციური
დაწესებულებების
უსაფრთხოების
სამსახურების თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო
პროგრამა;
 არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს
თანამშრომელთა
პირველდაწყებითი
საბაზისო
სასწავლო პროგრამა.
2016 წლის განმავლობაში, აღნიშნულ
მონაწილეობა მიიღო

14.3

ადამიანის უფლებებზე
კურიკულუმის
შემუშავება და
ადამიანის უფლებების
საკითხებზე მოქმედი
მოსამართლეებისათვის
ტრენინგების ჩატარება

შემუშავებულია
კურიკულუმი

შემუშავებული
კურიკულუმის ხარისხი

ჩატარებულია
მოქმედი
მოსამართლეებისათვის
ტრენინგი ადამიანის
უფლებების საკითხზე

ადამიანის უფლებებში
მოქმედი
მოსამართლეებისათვის
ადამიანის უფლებების
საკითხებში
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
ტრენინგებში
მონაწილე
მოსამართლეების
რაოდენობა

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ტრენინგებში

2576 მსმენელმა (93 ღონისძიება).

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებს შორის
პერმანენტულად
ტარდება
სიმულაციური
ტრენინგები
სხვადასხვა თემაზე სარეაბილიტაციო პროგრამების თემატიკის
გათვალისწინებით.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლამ დონორი ორგანიზაციების
(USAID/PROLoG და CoE) მხარდაჭერით შეიმუშავა სასწავლო
მოდული (კურიკულუმი) ადამიანის უფლებების საკითხებზე.
კურიკულუმის შემუშავებაში ჩართული იყვნენ იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის მიერ კონკურსის საფუძველზე შერჩეული
ქართველი ექსპერტები (მოსამართლეები), ევროპის საბჭოს მიერ
მოწვეული ევროპელი ექსპერტი და USAID/PROLoG-ის მიერ
მოწვეული ქართველი ექსპერტი. კურიკულუმის შემუშავების
შემდეგ,
აღნიშნულ
პროცესში
ჩართული
ქართველი
მოამართლეებისთვის ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT) .
შემუშავებული
კურიკულუმის
საფუძველზე,
იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სხვა სასამართლო
მოხელეთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა
2 ტრენინგი თემაზე - „ადამიანის უფლებათა ევროპული და
საერთაშორისო სტანდარტები“, რომელსაც ჯამში დაესწრო 29
მოსამართლე.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასამართლოს
სხვა მოხელეთა გადამზადების 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში:

ევროპის საბჭოსთან პარტნიორობით ჩატარდა 2 ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის
თემაზე
„ადამიანის
უფლებათა
ევროპული კონვენცია და მისი გამოყენება“, რომელსაც
დაესწრო 30 მოსამართლე;

ჩატარდა 1 ტრენინგი მოსამართლეებისთვის თემაზე „ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
პრეცენდენტული გადაწყვეტილებები“, რომელსაც დაესწრო 17
მონაწილე.

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა 1 ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება,
მათ
შორის
სიძულვილის
ენასთან
დაკავშირებული
საკითხები“, რომელსაც დაესწრო 16 მონაწილე.

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა 2 ტრენინგი
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სამართლიანი სასამართლოს უფლების თემაზე, რომელსაც
ჯამში დაესწრო 40 მონაწილე.
UNICEF-ის
მხარდაჭერით
ჩატარდა
2
ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის ბავშვთა უფლებების საკითხებზე,
რომელსაც დაესწო 25 მონაწილე.
ILO-ს მხარდჭერით ჩატარდა 1 ტრენინგი მოსამართლეების
თემაზე „საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და
საქართველოს შრომის კოდექსი“, რომელსაც დაესწრო 15
მონაწილე.
OHCHR-თან
პარტნიორობით
ჩატარდა
2
ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის თემაზე - „პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობა“, რომელსაც დაესწრო 28 მოსამართლე;
UNHCR-თან პარტნიორობით ჩატარდა 2 ტრენინგი თემაზე
„თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთაშორისო
დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა უფლებები“. აქედან
1 ტრენინგი ჩატარდა მოსამართლეებისთვისრომელსაც
დაესწრო 15 მონაწილე, ხოლო მეორე ტრენინგი - სასამართლო
მოხელეებისთვის და დესწრო 16 მონაწილე.
OHCHR-თან პარტნიორობით ჩატარდა 2 ტრენინგი თემაზე
„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის
მართლმსაჯულების
ეფექტური
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა“.
აქედან
1
ტრენინგი
ჩატარდა
მოსამართლეებისთვისრომელსაც დაესწრო 13 მოსამართლე,
ხოლო მეორე ტრენინგი სასამართლო მოხელეებისთვის,
რომელსაც დაესწრო 8 მონაწილე.
OHCHR-ის მხარდაჭერით ჩატარდა 6 ტრენინგი თემაზე „ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და
ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა“. კერძოდ 4
ტრენინგი
ჩატარდა
მოსამართლეებისთვის,
რომელსაც
დაესწრო 48 მოსამართლე; ხოლო 2 ტრენინგი სასამართლო
მოხელეებისთვის, რომელსაც დაესწრო 30 მონაწილე.

OSGF-სთან
პარტნიორობით
ჩატარდა
2
ტრენინგი
მოსამართლეთათვის თემაზე - „ნარკომომხმარებელთა უფლებები“,
რომელსაც დაესწრო 29 მონაწილე.
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14.4

დისკრიმინაციის
საკითხებზე
კურიკულუმის
შემუშავება, რომელშიც
განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა
საქართველოს ანტიდისკრიმინაციულ
კანონს და
საერთაშორისო
სამართლებრივ
ინსტრუმენტებს

შემუშავებულია
კურიკულუმი
ჩატარებულია მოქმედი
მოსამართლეებისათვის
ტრენინგი
დისკრიმინაციის
საკითხებზე

14.6

14.7

ადამიანის უფლებათა,
დისკრიმინაციის ყველა
ფორმით აკრძალვისა
და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე
პროკურატურის
თანამშრომლების
გადამზადება

განხორციელებულია
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
ადამიანის უფლებათა,
დისკრიმინაციის ყველა
ფორმით აკრძალვისა
და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე

ადამიანის უფლებებისა
და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე
პროკურორების მიერ
მოსახლეობასთან
საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება

პროკურორების მიერ
ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები
მოსახლეობასთან
ადამიანის უფლებებისა
და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე

არასრულწლოვანთა
ცნობიერების
ამაღლება საჯარო

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დისკრიმინაციის
საკითხებში
ჩატარებული მოქმედი
მოსამართლებისათვის
ტრენინგების
რაოდენობა

საჯარო სკოლებში
განხორციელებულია
სამართლებრივი

ჩატარებული
სასწავლო აქტივობების
რაოდენობა

მთავარი
პროკურატურა

2016

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შეხვედრაზე დამსწრე
პირთა რაოდენობა

პროგრამაში ჩართული
სკოლების რაოდენობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ ა.ი.პ. კავშირთან „საფარი“
თანამშრომლობით შეიმუშავა კურიკულუმი დისკრიმინაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებით,
რომელშიც
განსაკუთრებული
ყურადღება
ეთმობა
საქართველოს
ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და საერთაშორისო სამართლებრივ
ინსტრუმენტებს.
აღნიშნული კურიკულუმის გამოყენებით, იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა
გადამზადების 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა 2
ტრენინგი
დისკრიმინაციის
აკრძალვის
საკითხებზე
მოსამართლეებისა და სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის,
რომელსაც ჯამში დაესწრო 38 მონაწილე, აქედან 20 - მოსამართლე.

ტრენინგებში მონაწილე
მოსამართლეების
რაოდენობა

დისკრიმინაციის
საკითხებზე მოქმედი
მოსამართლეებისათვის
ტრენინგების ჩატარება
14.5

შემუშავებული
კურიკულუმი
დისკრიმინაციის
საკითხებზე

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ -

დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტების თემაზე
ჩატარდა 11 სასწავლო აქტივობა. აღნიშნული აქტივობების
ფარგლებში სწავლება გაიარა პროკურატურის 244-მა სტაჟიორმა
და პროკურორმა, მათ შორის პროკურატურის
ყველა
ტერიტორიული
ორგანოს
მენეჯერმა.
გადამზადებულ
პროკურორებს შორის 20-მა პროკურორმა სწავლება გაიარა HELPის პროგრამის მეშვეობით.
ოჯახში ძალადობის თემაზე ჩატარდა 8 ტრენინგი. აღნიშნული
ტრენინგების ფარგლებში გადამზადდა 131 პროკურორი მოწმისა
და დაზარალებულის კოორდინატორი და სტაჟიორი.
პროექტ „ადგილობრივი საბჭოს“ ფარგლებში, პროკურორების მიერ
ქ. ბათუმში ჩატარდა 5 საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან
ადამიანის უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.
აღნიშნული შეხვედრების მონაწილეებს დაურიგდათ სამენოვანი
(რუსული, სომხური და აზერბაიჯანული) საინფორმაციო
ბუკლეტები: ,,ოჯახში ძალადობა, სქესობრივი კავშირი 16 წლის
ასაკს მიუღწეველთან“.
პროექტ „ადგილობრივი საბჭოს“ ფარგლებში პროკურორების მიერ
ქვემო ქართლსა და კახეთში ჩატარდა 3 საინფორმაციო შეხვედრა
მოსახლეობასთან ადამიანის უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე. შეხვედრებს დაესწრო 415 პირი.
პროექტ
,,საზოგადოებრივი
პროკურატურის“
ფარგლებში“,
პროკურორებმა ჩაატარეს 30 საინფორმაციო შეხვედრა ადამიანის
უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. აღნიშნული
შეხვედრები ჩატარდა შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, სამცხეჯავახეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და კახეთში. შეხვედრებს
დაესწრო 967 პირი.
2015 წლიდან შს სამინისტრო არასრულწლოვნებში დანაშაულის
პრევენციისა და მართლწესრიგის საკითხებზე ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით,
განათლების
სამინისტროსთან
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სკოლებში
სამართლებრივი
კულტურის
განვითარების
პროგრამის
განხორციელების გზით

კულტურის
განვითარების
პროგრამა

საგანმანათლე
ბლო
დაწესებულებ
ის
მანდატურის
სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

15.

15.1

15.2

სახალხო დამცველის
აპარატის გაძლიერება
ბიუჯეტისა და
ადამიანური
რესურსების, მათ
შორის, პროექტებში
დასაქმებულთა, ასევე
რეგიონული ოფისებისა
და მათში
დასაქმებულთა
რაოდენობის ზრდით

ყოველწლიური
ტრენინგ პროგრამების
შემუშავება და
განხორციელება
სახალხო დამცველის
აპარატის
თანამშრომლების-თვის

გაზრდილია სახალხო
დამცველის აპარატის
ფინანსური რესურსები
სახელმწიფო
დაფინანსებისა და
დონორი
ორგანიზაციების მიერ
გამოყოფილი თანხების
სახით

სახალხო დამცველის
აპარატის ბიუჯეტის
ზრდის პროცენტული
მაჩვენებელი

გაზრდილია სახალხო
დამცველის აპარატის
ადამიანური
რესურსების, მათ
შორის, პროექტებში
დასაქმებულთა, ასევე
რეგიონული ოფისებისა
და მათში
დასაქმებულთა
რაოდენობა

სახალხო დამცველის
აპარატის ადამიანური
რესურსების, მათ
შორის, პროექტებში
დასაქმებულთა, ასევე
რეგიონული ოფისებისა
და მათში
დასაქმებულთა
რაოდენობის ზრდის
მაჩვენებელი

ჩატარებულია
ტრენინგები სახალხო
დამცველის აპარატის
თანამშრომლებისთვის

აპარატის
თანამშრომლებისთვის
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა

სახალხო
დამცველის
აპარატი

PH
International

2016, I
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დონორი
ორგანიზაციებიდან
მოზიდული ფინანსური
რესურსების მოცულობა

თანამშრომელთა 85%ის გადამზადება
მინიმუმ 4 ტრენინგი
წელიწადში

თანამშრომლობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს
საგანმანათლებლო პროექტს „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა
და დანაშაულის პრევენციის პროგარამა საჯარო სკოლებისთვის“.
პროექტში ჩართულია შს სამინისტროს 9 დანაყოფი. პროექტის
ფარგლებში მოსწავლეებს სკოლაში უტარდებათ საინფორმაციოინტერაქტიული გაკვეთილები, ასევე შს სამინისტროს სხვადასხვა
დანაყოფში
ექსკურსიები.
პროექტში
ჩართულია
არაქართულენოვანი სკოლები.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, სკოლის მოსწავლეთა და
სტუდენტთა სამართლებრივი კულტურის და სამართალდამცავ
უწყებათა საქმიანობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით შსს
აკადემიამ 2016 წლის განმავლობაში თბილისისა და საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონის 1198 სკოლის მოსწავლეს და 207 სტდენტს
უმასპინძლა. სულ: 1405.
2015 წელთან შედარებით სახალხო დამცველის აპარატის ბიუჯეტი
12,5 პროცენტით გაიზარდა. პარალელურად გაიზარდა აპარატის
თანამშრომელთა რაოდენობაც, რომელიც 2016 წელს 5–ით
გაიზარდა და საერთო ჯამში გახდა 148.
2016 წლის იანვარ–სექტემბერში სულ დასაქმდა 77 თანამშრომელი,
აქედან 1 რეგიონში, 24 თბილისის ოფისში და 8 ადამიანი
პროექტის ფარგლებში. 42 ადამიანი დასაქმდა რეგიონებში
მოკლევადიანი პროექტის ფარგლებში.

სახალხო
დამცველის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის თებერვალში
სახალხო
დამცველის
თანამშრომელთათვის გაიმართა 2 ტრენინგი.

დონორების
დახმარება

2016 წლის 5-7 თებერვალს, ევროპის საბჭომ სახალხო დამცველის
ოფისის თანამშრომლებს ჩაუტარა ტრენინგი თემაზე „ადამიანის
უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა ეფექტიანი ანგარიშის წერის
გზით“. ტრენინგი განხორციელდა პროექტის „სახალხო დამცველის
აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში.
ტრენინგზე
განხილული
იქნა
კომუნიკაციის,
როგორც
ინფორმირებისა
და
გავლენის
მოხდენის
ინსტრუმენტის
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები, ასევე, ადამიანის უფლებათა
დაცვის სფეროში სახელმწიფო ვალდებულებების შესაბამისად
ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია.

ოფისის
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2016 წლის თებერვალში, გაიმართა ტრენინგი სპეციალური
პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის, ევროკავშირისა და ევროპის
საბჭოს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში „ადამიანის უფლებები
ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“.
ტრენინგის მიზანი იყო ანგარიშგების გაუმჯობესების გზით
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის ეფექტურობის
გაზრდა.
2016 წლის თებერვალში, გუნდური მუშაობის გაძლიერების, შიდა
კომუნიკაციისა და კოორდინაციის უნარ–ჩვევების გაზრდის
მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთათვის
მოეწყო
გასვლითი
შევხედრა.
აღნიშნული
შეხვედრის
განმავლობაში
გუნდური
მუშაობისთვის
აუცილებელი
აქტივობების გარდა, თანშრომელთათვის მოხდა საქმისწარმოების
ერთიანი წესების გაცნობა და იმ გამოწვევების იდენტიფიცირება,
რომელზეც აპარატის ერთობლივი მუშაობა გაგრძელდება.
2016 წლის 13–16 აპრილსა და 20–22 მაისს, ევროსაბჭოს
დაფინანსებით სახალხო დამცველის აპარატის სხვადასხვა ფოკუს
ჯგუფისთვის
(25–25
მონაწილე)
გაიმართა
2
ტრენინგი
შეუწყნარებლობასთან ბრძოლასა და სოციალური უფლებების
დაცვის შესახებ.
2016 წლის 21–24 აპრილს, სახალო დამცველის აპარატის 25
თანამშრომლისთვის ჩატარდა ტრენინგი სახალხო დამცველის,
როგორც სასამართლო მეგობრის როლის შესახებ.
2016 წლის 7-8 მაისს, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების,
და
პრევენციისა
და
მონიტორინგის
დეპარტამენტების,
ასევე,
რეგიონული
დეპარტამენტის თანამშრომლებსა და სპეციალური პრევენციული
ჯგუფის წევრებს (სულ 31 თანამშრომელს), ევროკავშირის
პროექტის „სახალხო დამცველის მხარდაჭერა II“ ფარგლებში,
სხეულის დაზიანების დოკუმენტირებასთან დაკავშირებით
ტრენინგი ჩაუტარდათ. ტრენინგის მიზანი იყო მონაწილეთათვის
სხეულის
დაზიანების
დოკუმენტირების
საერთაშორისო
სტანდარტებისა და პრაქტიკის გაცნობა.
2016 წლის 7-9 ივლისს, ევროსაბჭოს პროექტის - „სახალხო
დამცველის ოფისის საქმიანობის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
პრევენციისა
და
მონიტორინგის,
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულებისა
და
რეგიონული
დეპარტამენტების
თანამშრომლებს ფოტოგადაღების საკითხებზე 3 დღიანი
ტრენინგი
ჩაუტარდათ.
აღნიშნული
ტრენინგი
ჩატარდა
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
ფოტოგადაღების
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მიმდინარე სამუშაოს
ფარგლებში. პატიმრობის კოდექსის მე-60 მუხლში შეტანილი
ცვლილებების შესაბამისად, სახალხო დამცველი და სპეციალური
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პრევენციული ჯგუფის წევრები 2016 წლის 1 სექტემბრიდან
უფლებამოსილი არიან განახორციელონ პატიმრების სხეულზე
არსებული დაზიანებებისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში
არსებული მატერიალური პირობების ფოტოგადაღება.
2016 წლის 13-15 ივლისს სახალხო დამცველის აპარატის
თანამშრომელთათვის ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი, სხვადასხვა
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელ
პირთათვის,
რომლებიც მომავალში თვითონ მოიაზრებიან ტრენერებად, მათ
შორის სახალხო დამცველის აპარატის ადამიანის უფლებათა
აკადემიის საქმიანობის ფარგლებში.
2016
წლის
28–30
ოქტომბერს
ჩატარდა
ტრენინგი
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში
ფოტოგადაღების
სპეციფიკასთან დაკავშირებით.
2016 წლის 11–14 და 14–17 ნოემბერს, ორ ფაზად განხორციელდა
ტრენინგი
ინდივიდუალური
განაცხადების
წარდგენასთან
დაკავშირებით. 18–20 ნოემბერს კი ჩატარდა ტრენინგი
სამართლებრივი წერის საკითხებზე.
საერთო ჯამში, წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის
თანამშრომლეთა 85 პროცენტზე მეტი გადამზადდა, რის
შედეგადაც აპარატის თანამშრომელთა უნარ–ჩვევები სხვადასხვა
აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით გაუმჯობესდა.
2016 წლის განმავლობაში შემუშავდა და გაიგზავნა 7 საპროექტო
განაცხადი, მათ შორის დიდი ბრიტანეთისა და ბულგარეთის
საელჩოებისთვის, ასევე სოროსის ფონდისთვის. ბულგარეთის
საელჩოდან დაფინანსდა პროექტი „სახალხო დამცველის აპარატის
შესაძლებლობების გაძლიერება კახეთის რეგიონში“, ფონდი – ღია
საზოგადოება
საქართველოს
მიერ
დაფინანსდა
პროექტი
ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა პენიტენციალურ სისტემაში
და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების მონიტორინგი
საარჩევნო პერიოდში .
ასევე, UNICEF–ის მიერ დაფინანსდა
ბავშვთა უფლებათა ცენტრის გაძლიერების პროექტი.
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16.

16.1

ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის
საკითხებზე პროგრამის
შემუშავება და
ტრენინგების ჩატარება
საჯარო
მოხელეებისთვის ან/და
საჯარო სექტორში
დასაქმებული
პირებისთვის

პროგრამა
შემუშავებულია
ჩატარებულია
ტრენინგები
ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის
თაობაზე

ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016,
მარტინოემბე
რი

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის უფასო იურიდიული ტრენინგების
ფარგლებში ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაზე ჩატარდა
ტრენინგები, რომელსაც სულ დაესწრო 89 პირი.
სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ 1
ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით განხორციელდა პროექტი
„სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“. 3 თვის მანძილზე
საქართველოს 33 სოფელში, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
ჩატარდა უფასო ტრენინგები. მათ შორის ერთ-ერთი სატრენინგო
თემა იყო: „რა არის დისკრიმინაცია?“. პროექტის ფარგლებში
ტრენინგის დაესწრო ჯამში 352 მონაწილე. ტრენინგები იყო უფასო
და განკუთვნილი იყო საკითხით დაინტერსებული ნებისმიერი
პირისთვის.
დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ დისკრიმინაციის თემაზე
დაგეგმილი პროექტის დაფინანსების თაობაზე, UNDP -ისგან
საბოლოოდ ცენტრს უარი ეთქვა 2016 წლის სექტემბერში. ამჟამად,
მიმდინარეობს სხვა პოტენციური დონორი ორგანიზაციის მოძიება,
რათა
2017
წელს
შესრულდეს
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული აქტივობა.

17.

18.

17.1

18.1

წამებასა და
არასათანადო
მოპყრობასთან
ბრძოლის 2015-2016
წლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელება

წამებასთან და
არასათანადო
მოპყრობასთან
ბრძოლის 2015-2016
წლების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობები
განხორციელებულია

წამებასთან და
არასათანადო
მოპყრობასთან
ბრძოლის 2015-2016
წლების სამოქმედო
გეგმის შესრულების
ანგარიშები

შესაბამისი
საუწყებათაშორი
სო
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სასჯელაღსრულების
სისტემაში, პოლიციაში,
სამხედრო, თუ სხვა
დახურულ

სასჯელაღსრულების
სისტემაში, პოლიციაში,
სამხედრო, თუ სხვა
დახურულ

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭოს ოქმები

შესაბამისი
საუწყებათაშორი
სო
საკოორდინაციო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭოს სამდივნო თავისი
მანდატის ფარგლებში უზრუნველყოფს 2015-2016 წლების
წამებასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
აქტივობების შესრულების კოორდინაციასა და ხელშეწყობას.
საბჭოს სამდივნო ამუშავებს სამოქმედო გეგმის შესრულების
პერიოდულ ანგარიშს, რომლის საბოლოო ვერსია მომზადდება
2017 წლის თებერვლის პირველ ნახევარში. პერიოდული
ანგარიშის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის
რეკომენდაციების საფუძველზე სამდივნოს მიერ მუშავდება 20172018 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი, რომელიც შენიშვნებისა
და კომენტარებისთვის გადაგზავნილია საბჭოს წევრ უწყებებში.
პასუხისმგებელი
უწყებების
კომენტარების
მიღებისა
და
დამუშავების შემდეგ, იგეგმება სამოქმედო გეგმის წარდგენა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებსათვის.
2017-2018
წლების
სამოქმედო გეგემის დამტკიცება იგეგმება საბჭოს სხდომაზე
უახლოეს მომავალში.
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და
ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭოს
ფარგლებში
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18.2

დაწესებულებებში
წამებასთან და სასტიკ
მოპყრობასთან
დაკავშირებით
წაყენებული
ბრალდებების
გამოძიების
სრულფასოვანი,
დამოუკიდებელი და
ეფექტიანი მექანიზმის
კონცეფციის შემუშავება

დაწესებულებებში
წამებასთან და სასტიკ
მოპყრობასთან
დაკავშირებით
წაყენებული
ბრალდებების
გამოძიების
სრულფასოვანი,
დამოუკიდებელი და
ეფექტიანი მექანიზმის
კონცეფცია
შემუშავებულია

პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება წამებისა
და სასტიკი მოპყრობის
ფაქტების ეფექტიანი
გამოძიების თემაზე

განხორციელებულია
პროკურორებისა და
გამომძიებლების
გადამზადება
წამებისა და სასტიკი
მოპყრობის ფაქტების
ეფექტიანი გამოძიების
თემაზე

წამების, წამების
მუქარისა და
დამამცირებელი ან
არაადამიანური
მოპყრობის
დანაშაულთა
ეფექტიანი გამოძიების
შესახებ პროკურორების
რეკომენდაციის
განახლება

18.3

თავდაცვის
სამინისტროს
სამხედრო პოლიციის
სტრუქტურული
რეორგანიზაცია

წამების, წამების
მუქარისა და
დამამცირებელი ან
არაადამიანური
მოპყრობის
დანაშაულთა
ეფექტიანი გამოძიების
შესახებ პროკურორების
რეკომენდაცია
განახლებულია
გაწერილია
დეპარტამენტის
საქმიანობის
განმსაზღვრელი
სახელმძღვანელო
პროცედურები
შექმნილია სპეციალურ
გამოკვლევათა
სამმართველო

შემუშავებული
კონცეფციის შედეგად
ინიცირებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები
(საჭიროების
შემთხვევაში)

ჩატარებული
სასწავლო აქტივობების
რაოდენობა

საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

გადამზადებულ პირთა
რაოდენობა

არსებული პრაქტიკისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს
მიერ
დადგენილი
სტანდარტების
გათვალისწინებით,
შემუშავდა
რეკომენდაციის
პროექტი
არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტებზე
გამოძიების
სწორი
კვალიფიკაციის შესახებ.

წამების, წამების
მუქარისა და
დამამცირებელი ან
არაადამიანური
მოპყრობის
დანაშაულთა
ეფექტიანი გამოძიების
შესახებ განახლებული
რეკომენდაცია
ხელმისაწვდომია
პროკურორებისათვის
დეპარტამენტის
საქმიანობის
განმსაზღვრელი
სახელმძღვანელო
პროცედურები
დაჭრა-დასახიჩრების
ფაქტებზე
სამსახურებრივი
შემოწმების შესაბამისი
სტატისტიკური
მონაცემები

საერთაშორისო
და
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიერ
განხილულ
იქნა
არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის
შექმნის თაობაზე შემუშავებული კანონპროექტი, რომელთან
დაკავშირებითაც სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოითქვა
გარკვეული შენიშვნები. საბჭო განაგრძობს მუშაობას, რათა
სამთავრობო უწყებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის
ამ საკითხის ირგვლივ არსებულ ძირეულ პრინციპებზე
ჩამოყალიბდეს ერთგვაროვანი ხედვა და მიდგომა. აღნიშნული
კანონპროექტი ექსპერტიზისათვის გადაეგზავნა ევროპის საბჭოს
ექსპერტს. საქართველოს ხელისუფლება იზიარებს ექსპერტის აზრს
იმის შესახებ, რომ კანონპროექტის არსებული ვერსია ზედმეტად
ფართო იურისდიქციას ანიჭებს დამოუკიდებელ საგამოძიებო
ორგანოს და აგრძელებს მუშაობას, რათა საბჭოს ფარგლებში
მიღწეულ იქნას შეთანხმება დამოუკიდებელი საგამოძიებო
მექანიზმის ფუძემდებლურ პრინციპებთან (ინსტიტუციური
მოწყობა, მანდატი და დაფინანსება) დაკავშირებით.
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების თემაზე ჩატარდა 5
სასწავლო აქტივობა. აღნიშნული აქტივობების ფარგლებში
სწავლება
გაიარა
124-მა
პროკურორმა,
პროკურატურის
გამომძიებელმა და სტაჟიორმა.

აღნიშნული რეკომენდაციის პროექტი შეისწავლეს ევროპის საბჭოს
ექსპერტებმა და გასცეს რეკომენდაციები მისი სრულყოფის
მიზნით.

თავდაცვის
სამინისტრო

2016,
II - IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების მოსამსახურეების
ტრავმის მიღებისა და დაჭრა-დასახიჩრების ფაქტებზე ჩატარდა
სამსახურებრივი შემოწმებები და მომზადდა დასკვნები.
2016 წელს,
შესამოწმებელ მასალათა საერთო რაოდენობამ
შეადგინა
1312, მათ შორის: 1188 სხეულის დაზიანების, 64
ავადმყოფობის და 60 გარდაცვალების ფაქტზე. სამსახურებრივი
შემოწმება დასრულდა 1075 ფაქტზე. ამჟამად, წარმოებაშია და
სამსახურებრივი შემოწმება მიმდინარეობს 237 მასალაზე.
ჩატარდა 190 სასამართლო-სამედიცინო
ექსპერტიზა. შსს
რეგიონული სამმართველოებიდან, შსს საპატრულო პოლიციიდან
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19.

19.1

პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის ფუნქციების
განხორციელება
წამების წინააღმდეგ
კონვენციის
დამატებითი ოქმით
(OPCAT) დაკისრებული
მანდატის თანახმად,
თავისუფლების
შეზღუდვის
ადგილებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის
მდგომარეობის
შემოწმების სახით
(მონიტორინგის
ვიზიტები სხვადასხვა
ტიპის
დაწესებულებაში;
სპეციალური
ანგარიშებისა და
წლიურ ანგარიშში
შესაბამისი თავის
მომზადება;
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგი)

შემოწმებულია
თავისუფლების
შეზღუდვის
ადგილებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის
მდგომარეობა
განახორციელდა
მონიტორინგის
ვიზიტები
განხორციელებულია
მონიტორინგი
რეკომენდაციების
შესრულებაზე
შემუშავებულია
სპეციალური
ანგარიშები

შესრულებული
მონიტორინგის
ვიზიტების სათანადო
რაოდენობა
სპეციალურ
ანგარიშებსა და წლიურ
ანგარიშში შესაბამისი
თავი
შესრულებული
რეკომენდაციების
სათანადო რაოდენობა

სახალხო
დამცველის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

და გამოძიების მთავარი სამმართველოდან გამოთხოვილ იქნა
სამხედრო მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაზიანებისა და
გარდაცვალების ფაქტებზე 76 ერთეული სისხლის სამართლის
საქმეზე ჩატარებული სასამართლო-სამედიცინო, ავტოტექნიკური,
ტრასოლოგიური,
ქიმიურ-ბიოლოგიური
და
სხვა
სახის
ექსპერტიზის
დასკვნები
და
საგამოძიებო
მოქმედებათა
დოკუმენტები.
2016 წლის განმავლობაში საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ადამიანის
უფლებათა დაცვის შემოწმების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით მცირე
საოჯახო ტიპის 10 ბავშვთა სახლში განხორციელდა 10 ვიზიტი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 5 დაწესებულებაში
განხორციელდა 5 ვიზიტი, 9 პენიტენციალურ დაწესებულებაში
განხორციელდა 19 ვიზიტი.
გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდში პრევენციის ეროვნულმა
მექანიზმმა განახორციელა მონიტორინგი შსს-ს 27 დროებითი
მოთავსების იზოლატორსა (სულ 31 ვიზიტი) და პოლიციის 55
სამმართველოში (სულ 55 ვიზიტი).
ჩატარდა 5 ad hoc ვიზიტი. პირველი ვიზიტის ფარგლებში
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წარმომადგენლება მე–6
დაწესებულებაში
შეამოწმეს
მე–7
დაწესებულებიდან
გადაყვანილი 19 პატიმრის მდგომარეობა. მეორე ad hoc ვიზიტის
ფარგლებში
სპეციალური
პრევენციული
ჯგუფის
წარმომადგენლებმა
დაწესებულების
სამზარეულოსა
და
სასადილოს სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობა შეამოწმეს,
ხოლო მესამე შემთხვევაში მსჯავრდებულების განცხადების
საფუძველზე შემოწმდა N8 დაწესებულების „დ2“ კორპუსზე
არსებული საშხაპეები და განმცხადებლების საკანი. მე-4 ad hoc
ვიზიტისას ჩატარდა N9 დაწესებულების მაღაზიისა და
სამზარეულოს
მონიტორინგი
და
მე-5
ვიზიტისას
მე-7
დაწესებულებაში შესწავლილ იქნა სამედიცინო რეფერალის ბაზა.
ევროპის
ქვეყნებიდან
საქართველოში
დეპორტირებული
მიგრანტების დაბრუნების პროცესზე დასაკვირვებლად (5
ჩარტერული რეისის ფარგლებში) - 5 ვიზიტი განხორციელდა
დიუსელდორფის და 4 ვიზიტი ათენის აეროპორტში.
გამოქვეყნდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის №4 , №5 და №6
ბიულეტენი.
ასევე, შემუშავდა ადამიანის უფლებათა ატლასის
კონცეფცია.
პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა მოამზადა სპეციალური თავი
საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო
ანგარიშისათვის,
რომელიც
ეხება
ადამიანის
უფლებათა
მდგომარეობას
დახურულ
დაწესებულებებში.
საანგარიშო
პერიოდში მოხდა აღნიშნული ანგარიშის პარლამენტში განხილვა,
რომელშიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აქტიურად იყო
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ჩართული.
საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის მიერ მომზადებული ორი სპეციალური ანგარიში: (1)
მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებულ ორგანოებში და (2) ფსიქიატრიული დაწესებულებების
მონიტორინგის ანგარიში, ასევე N6 დაწესებულებაში ვიზიტის
შემდგომი ანგარიში. გარდა ამისა, პრევენციის ეროვნულმა
მექანიზმმა მოამზადა და გამოაქვეყნა თავისი საქმიანობის წლიური
ანგარიში, რომელშიც აღწერილია პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის მიერ 2015 წელს დახურული ტიპის დაწესებულებებში
ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა.

20.

20.1

შიდა მონიტორინგის
საქმიანობის
გაუმჯობესება
საკანონმდებლო და
შიდაუწყებრივი
რეგულაციებით
(პროაქტიური
ინსპექტირების,
გენერალური
ინსპექციის
დამოუკიდებლობის
გაზრდის,
ანგარიშგებისა და
საჩივრებზე ეფექტური
რეაგირების
მექანიზმების
დანერგვის ჩათვლით)
თავისუფლება
აღკვეთილ პირთა
მდგომარეობისა და
მათი მოპყრობის გარე
მონიტორინგის
მექანიზმების
გაძლიერება

გაუმჯობესებულია
შიდა მონიტორინგის
სისტემა
საკონსულტაციო საბჭო
ჩამოყალიბებულია და
აქტიურად
ფუნქციონირებს
გაძლიერებულია
თავისუფლება
აღკვეთილ პირთა
მდგომარეობისა და
მათი მოპყრობის გარე
მონიტორინგის
მექანიზმები

შესაბამისი
ცვლილებები
მარეგულირებელ
კანონმდებლობაში
მონიტორინგის
განსახორციელებლად
საჭირო შემუშავებული
სახელმძღვანელო
პრინციპები/
ინსპექტირების
ინსტრუქციები
შიდა მონიტორინგის
მექანიზმის ანგარიშები
საკონსულტაციო
საბჭოს საქმიანობის
ანგარიშები
გარე მონიტორინგის
ანგარიშები

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საანგარიშო
პერიოდში
კვლავ
მიმდინარეობდა
აქტიური
კომუნიკაცია წამების პრევენციის ასოციაციასთან (APT) და გაერო-ს
განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებთან პრევენციის
ეროვნული
მექანიზმის
რეკომენდაციების
შესრულების
კონტროლის ეფექტიანი სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეების მიერ
ადამიანის
უფლებათა
დაცვისა
და
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების
შემოწმების მიზნით, სისტემური მონიტორინგის სამმართველო
ახორციელებს როგორც გეგმურ, ისე არაგეგმურ მონიტორინგს
პენიტენციურ დაწესებულებებში.
2016
წლის იანვარ-ივნისში, №2 და №8 პენიტენციურ
დაწესებულებებში(თემატური
მონიტორინგის
ფარგლებში)
შესწავლილ იქნა პატიმართა აუტოაგრესიული ქცევის ფაქტები,
მათი
ჩადენის
დინამიკა,
გამომწვევი
მიზეზები,
მაპროვოცირებელი ფაქტორები, სუიციდის და თვითდაზიანების
ჩამდენ პირთა ბიო-ფსიქო- სოციალური პორტრეტი, ასევე
პენიტენციურ სფეროში 2016 წელს ამოქმედებული სუიციდის
პრევენციის პროგრამის შესრულების მდგომარეობა.
№16

(დაბალი
რისკის)
პენიტენციურ
დაწესებულებაში
ჩატარდა
მსჯავრდებულთა
უფლებების,
დაწესებულების
საქმიანობაში კანონმდებლობის მოთხოვნათა
დაცვის, ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების
მდგომარეობის სრული მონიტორინგი.
მიმდინარე რეფორმების შეფასებისა და განხორციელებული
ცვლილებების
თაობაზე
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლების ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით,
№11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციურ
დაწესებულებაში
ჩატარდა
მსჯავრდებულთა
უფლებების
დაცვისა და სარეაბილიტაციო პროცესის მდგომარეობის
თემატური მონიტორინგი.
გარდა ამისა, პენიტენციურ სისტემაში არსებული მდგომარეობისა
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და ტენდენციების, პატიმართა შეტყობინებებისა და საჩივრების
ანალიზის შედეგების მიხედვით დაიგეგმა და ჩატარდა სრული
სისტემური მონიტორინგი №17 ნახევრად ღია და დახურული
ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებაში და №3 განსაკუთრებული
რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში.
ყველა შემთხვევაში მონიტორინგის შედეგებზე შედგა ანგარიშები,
რომელთა მნიშვნელოვან ნაწილს
წარმოადგენდა
რეკომენდაციები - პენიტენციური
დაწესებულების
საქმიანობაში გამოვლენილი ნაკლოვანებათა
დაძლევის,
პატიმართა
უფლებების
უზრუნველყოფის
გზების
და
შესაძლებლობების, საქმიანობის რიგ მიმართულებებში
არსებული დადებითი ტენდენციების შენარჩუნებისა და
განვითარების აუცილებლობის
შესახებ.
მონიტორინგის
ანგარიშები წარედგინა მინისტრს, რის შემდეგაც მათი განხილვა
და სათანადო რეაგირება დაევალა შესაბამის პენიტენციურ
დაწესებულებებს და სამინისტროს დარგობრივ ქვედანაყოფებს.
2016 წლის აგვისტოში, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის Ν14
პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარდა მსჯავრდებულთა
უფლებების დაცვის მდგომარეობის შემოწმების
გეგმური
თემატური მონიტორინგი, რომლის პროცესშიც განსაკუთრებული
ყურადღება
დაეთმო
ქართული
ენის
არმცოდნე
მსჯავრდებულთათვის
ულება-მოვალეობათა
განმარტების
პროცედურის საკმარისობისა და უფლებათა რეალიზაციის
საშუალებების საკითხებს.
2016 წლის სექტემბერში, გეგმური თემატური მონიტორინგის
ფარგლებში Ν15
პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარდა
მსჯავრდებულთა დისციპლინური დასჯისა და წახალისების
პრაქტიკის ობიექტურობისა და სამართლიანობის შესწალა.

20.2

აუდიო-ვიდეო
მონიტორინგის
სისტემის განახლება/
გაუმჯობესება

პენიტენციურ
დაწესებულებებში
განახლებულია/
გაუმჯობესებულია
აუდიო-ვიდეო
მონიტორინგის სისტემა

განახლებული/
გაუმჯობესებული
აუდიო-ვიდეო
მონიტორინგის სისტემა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

20.3

სახალხო დამცველის
თანამშრომლებისა და
პრევენციის ეროვნული

კანონმდებლობის
შესაბამისად,
ამოქმედებულია

სახალხო დამცველისა
და პრევენციის
ეროვნული მექანიზმის

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში N17 დაწესებულების ბაზაზე
ჩატარდა
დაწესებულების საქმიანობის მარეგულირებელი
ნორმატიული აქტების სრულყოფილების და საკმარისობის
თემატური მონიტორინგი, რომლის შედეგების მიხედვით
შეფასდა დაწესებულებაში არსებული ვითარება.
ზემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებათა განხორციელების პროცესში
დაიხვეწა მონიტორინგის მეთოდოლოგია.
2016 წელს, განხორციელდა N14 პენიტენციური დაწესებულების
თანამედროვე IP ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემით სრულად
აღიჭურვა.
ნაწილობრივ
განახლდა
N6
პენიტენციური
დაწესებულების ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემა.
მიმდინარეობს მუშაობა, პენიტენციური დაწესებულებების ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემის
"ანალოგური"
სისტემიდან,
თანამედროვე IP ან HDCVI სისტემაზე გადასაყვანად.
2015
წლის
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესაბამისად,
საქართველოს სახალხო დამცველი, აგრეთვე საქართველოს
სახალხო დამცველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით
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მექანიზმის
წევრებისათვის
ფოტოგადაღების
უფლების ნორმის
ამოქმედება

საკანონმდებლო
ცვლილება
ფოტოგადაღების წესი
შემუშავებული და
ამოქმედებულია
გადამზადებულია
შესაბამისი
თანამშრომლები

ანგარიშები

სამინისტრო

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, უფლებამოსილია
მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად,
პენიტენციურ დაწესებულებაში განახორციელოს ფოტოგადაღება.
ცვლილება ძალაში შევა 2016 წლის სექტემბერში.

შემუშავებული
ფოტოგადაღების წესი

სამინისტრომ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან
კოორდინირებული მუშაობის შედეგად მოამზადა მინისტრის
ბრძანების პროექტი „საქართველოს სახალხო დამცველის, აგრეთვე
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრის მიერ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ
დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების განხორციელების
შესახებ“, რომელიც დამტკიცდა 2016 წლის 1 სექტემბერს N123
ბრძანებით.

გადამზადებულ
თანამშრომელთა
რაოდენობა

2016 წლის 11 ოქტომბერს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის
წევრებმა
გაიარეს
მომზადების
კურსი
პენიტენციურ
დაწესებულებაში უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვის თაობაზე.
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში იგეგმება
მომზადების კურსები პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის
სამმართველოსა
და
დაწესებულების
შესაბამისი
მოსამსახურეთათვის.
პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეებისათვის შემუშავდა
სასწავლო პროგრამა „საქართველოს სახალხო დამცველის, აგრეთვე
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრის მიერ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ
დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების განხორციელება“,
რომლის ფარგლებშიც ტრენინგი გაიარა სახალხო დამცველის
აპარატის 13-მა თანამშრომელმა და პენიტენციური დეპარტამენტის
გარე
დაცვის სამმართველოსა და დაწესებულების 57-მა
შესაბამისმა მოსამსახურემ.
20.4

წამებისა და სხვა
სასტიკი,
არაადამიანური ან
ღირსების შემლახავი
მოპყრობის
პრევენციისა და წამების
ფაქტების
დოკუმენტირების
სწავლება
სასჯელაღსრულე-ბისა
და პრობაციის
სისტემის
თანამშრომლებისათვის

შემუშავებულია
სასჯელაღსრულების
სისტემის პერსონალის
შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე
ორიენტირებული
სასწავლო პროგრამები
სასჯელაღსრულე-ბის
სისტემის
თანამშრომელთა-თვის
წამებისა და სხვა
სასტიკი,
არაადამიანური ან
ღირსების შემლახავი
მოპყრობის
პრევენციისა და

დამტკიცებული
სასწავლო პროგრამები
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
გადამზადებული
პერსონალის
რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სასწავლო
ცენტრი
სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო
სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულები
სა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

დონორების
დახმარება

2016 წელს, შემუშავდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემის სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომელთა მომზადებისა
და გადამზადების (სერტიფიცირების) და სხვა სასწავლო
პროგრამები,
რომელთა
ფარგლებშიც
განსაზღვრულია
არასათანადო
მოპყრობის
პრევენციასთან
დაკავშირებული
საკითხები:






პენიტენციური დაწესებულებების სამართლებრივი რეჟიმის
სამსახურების თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო
პროგრამა - (4 სესია);
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გამოსაცდელი ვადით
დანიშნულ მოსამსახურეთა პირველადი მომზადების სასწავლო
კურსის პროგრამა - (3 სესია);
პენიტენციური
დაწესებულებების
უსაფრთხოების
სამსახურების თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო
პროგრამა - (2 სესია);
პენიტენციური დეპარტამენტის ოპერატიული, ოპერატიულ

52

სააგენტო

„სტამბოლის
პროტოკოლის“
მიხედვით წამების
დოკუმენტირების
საკითხებზე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურების თანამშრომელთა
გადამზადების სასწავლო პროგრამა - (2 სესია):




ჩატარებულია
ტრენინგები






პენიტენციური დეპარტამენტის ოპერატიული, ოპერატიულ
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურების თანამშრომელთა
გადამზადების სასწავლო პროგრამა - (2 სესია);
პენიტენციური
დაწესებულებების
საბადრაგო
სამსახურების თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო
პროგრამა - (2 სესია);
პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების
ძალების
მთავარი
სამმართველოს
თანამშრომელთა
გადამზადების სასწავლო პროგრამა - (2 სესია);
სპეციალური
აღრიცხვის
სამსახურის
თანამშრომელთა
გადამზადების სასწავლო პროგრამა - (2 სესია);
სუიციდის პრევენცია - (1 სესია);
მაღალი რისკის პენიტენციური დაწესებულების მართვა - (1
სესია).

სწავლების პროცესში აქტიურად გამოიყენება სასწავლო ფილმები.
რეჟიმის თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს
ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტის „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და
დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ მხარდაჭერით
გადაღებული სასწავლო ფილმის - „წამებისა და არასათანადო
მოპყრობის პრევენცია პენიტენციურ დაწესებულებაში“ ჩვენებასა
და განხილვას ჯგუფებში.

20.5

სტამბოლის
პროტოკოლის
შესაბამისად
დაზიანებების
აღრიცხვის ახალი
ფორმის შემუშავება და
დანერგვა, რომელშიც
შესაძლებელი გახდება
სხეულის დაზიანების
შესახებ დეტალური
ინფორმაციის შეტანა
სასჯელაღსრულე-ბის
დაწესებულებათა
სამედიცინო
პერსონალისათვის
არასათანადო
მოპყრობის
დოკუმენტირების

შემუშავებულია
აღრიცხვის ახალი
ფორმა
სამედიცინო
პერსონალის
შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე
ორიენტირებული
სასწავლო პროგრამები
შემუშავებულია
„სტამბოლის
პროტოკოლის“
მიხედვით წამების
დოკუმენტირების
საკითხებზე
სამედიცინო
პერსონალი
გადამზადებულია

დაზიანებების
აღრიცხვის
დამტკიცებული ახალი
ფორმა/ ინსტრუქციები
მისი გამოყენების
შესახებ
დამტკიცებული
სასწავლო პროგრამები
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
გადამზადებული
მედპერსონალის
რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სასწავლო
ცენტრი
სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წელს, წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი
მოპყრობის აკრძალვისა და პრევენციის საკითხებზე მომზადება
გაიარა 2222-მა მსმენელმა (98 ჯგუფი).
2016 წლის 26 ოქტომბრის #131 ბრძანებით დამტკიცდა
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა
სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად
ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესი.
სასწავლო
ცენტრის
მიერ,
ევროპის
საბჭოსთან
თანამშრომლობით, მომზადებული იქნა სასწავლო პროგრამა
„პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა
სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის
შედეგად
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
დაზიანების
აღრიცხვა“. 2016 წლის დეკემბერში, ჩატარდა ტრენინგები
პენიტენციური სისიტემის სამედიცინო პერსონალისათვის
მომზადება გაიარა 94-მა ექიმმა. ტრენინგები გაგრძელდება 2017
წლის თებერვლის თვიდან.
ბრალდებული/მსჯავრდებული
დაწესებულებაში
მიღებისას
გადის სავალდებულო პირველად სამედიცინო
შემოწმებას, რაც მოიცავს
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
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ინტენსიური სწავლება

20.6

შეიარაღებულ ძალებში
ძალადობისა და ძალის
მუქარის გამოყენების
ყოველგვარი შესაძლო
ფორმის აღმოფხვრის
მიზნით, სამხედრო
მოსამსახურეების
უფლებების დაცვა და
მონიტორინგი

წამების და
არაადამიანური
მოპყრობის პრევენციის,
შემთხვევათა
დოკუმენტირების და
მსხვერპლთა
დახმარების სფეროში
შეიარაღებულ ძალებში
უზრუნველყოფილია
სამხედრო
მოსამსახურეების
უფლებების
მუდმივმოქმედი დაცვა
და მონიტორინგი

ძალადობის
ყოველგვარი შესაძლო
ფორმის აღმოფხვრის
მიზნით გენერალური
ინსპექციის ცხელ
ხაზზე დაფიქსირებულ
ზართა სათანადო
სტატისტიკური
მონაცემები

თავდაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონაცემების აღწერას
და
ობიექტურ
დოკუმენტირებას. აღნიშნული გულისხმობს,
დაწესებულებაში შესვლის
მომენტში
ფიზიკური
დაზიანებებისა და მათი კვალის აღწერას, დოკუმენტირებას
(ძალადობის ნიშნების
ან/და პირის მიერ გაცხადებული
ძალადობის
ფაქტების, ტატუირების,
პირსინგისა
და სხვა
ნიშნების აღრიცხვას).
საანგარიშო
პერიოდში
არაერთი
ღონისძიება
გატარდა
ინსპექტირების, სამსახურებრივი შემოწმების, ოპერატიულსამძებრო საქმიანობის, სტატისტიკურ მონაცემთა ანალიზისა და
სისტემაში არსებული პრობლემების გამოკვეთა/გადაჭრის მიზნით.
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა ჩადენის ნებისმიერის ფაქტის
გამოვლენის, მათზე ოპერატიულად რეაგირებისა და პრევენციის
მიზნით
გენერალურ
ინსპექციაში
უზრუნველყოფილია
საჩივრებზე ეფექტიანი რეაგირების სისტემა: გენერალური
ინსპექცია კომპეტენციის ფარლგბეში განიხილავს, როგორც
წერილობით ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით
წარმოდგენილ განცხადებებსა და საჩივრებს თავდაცვის სისტემაში
გამოვლენილ კანონდარღვევებზე.
გენერალურ ინსპექციაში 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებს
„ცხელი ხაზის“ სატელეფონო კვანძი, ასევე ხორციელდება
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფებში
არსებული გენერალური ინსპექციის „ცხელი ხაზის“ სააბონენტო
ყუთების შემოწმება.
2016 წლის განმავლობაში, გენერალური ინსპექციის „ცხელ ხაზზე“
შემოსულია 84 შეტყობინება.
მხოლოდ ერთი (ანონიმური განცხადება) შეიცავდა ინფორმაციას
ძალადობისა და ძალის მუქარის გამოყენების შესახებ, რომელიც
შესწავლის შედეგად არ დადასტურდა. გენერალური ინსპექცია
ყოველდღიურად აწარმოებს
ღია წყაროებით მიღებული
ინფორმაციის ანალიტიკურ დამუშავებას, რაც უზრუნველყოფს
გენერალური
ინსპექციის
ამოცანებისა
და
კომპეტენციის
ეფექტურად
განხორციელებას
სამხედრო
მოსამსახურეთა
უფლებების დაცვისა და მონიტორინგის განხორციელების
კუთხით.
გენერალურმა ინსპექციამ შეისწავლა მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებით
გავრცელებული
ფაქტები
საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში ძალადობისა და ძალის მუქარის შესახებ.
შემოწმების მასალები გადაიგზავნა სამხედრო პოლიციის
დეპარტამენტში.
სისტემაში არსებული რისკების შეფასებისა და პრევენციული
ღონისძიებების განსაზღვრის მიზნით მომზადდა თავდაცვის
სამინისტროს სისტემაში გამოვლენილ კანონდარღვევათა 2016
წლის
I-II კვარტლის სტატისტიკური ანალიზი, შემუშავდა
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შესაბამისი რეკომენდაციები.

20.7

20.8

21.

21.1

გენერალურ
ინსპექციაში
სტრუქტურული
ოპტიმიზაციის
შედეგად შექმნილი
ქვედანაყოფების
სახელმძღვანელო
დოკუმენტების
(დებულება/
შინაგანაწესი)
შემუშავება/ სრულყოფა

შემუშავებულია
გენერალურ
ინსპექციაში
სტრუქტურული
ოპტიმიზაციის
შედეგად შექმნილი
ქვედანაყოფების
სახელმძღვანელო
დოკუმენტები
(დებულება/
შინაგანა წესი)

გენერალურ
ინსპექციაში
სტრუქტურული
ქვედანაყოფების
სახელმძღვანელო
დოკუმენტების
(დებულება
/შინაგანაწესი)
დამტკიცება

თავდაცვის
სამინისტრო

გენერალური
ინსპექციის
თანამშრომლების
გადამზადება ეთიკის
სტანდარტებისა და
ადამიანის უფლებათა
დაცვის
მიმართულებით

ჩატარებულია
ტრენინგები
ძალადობისა და
სასტიკად მოპყრობის
ფაქტების ადრეული
გამოვლენისა და მათი
პრევენციის მიზნით

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

თავდაცვის
სამინისტრო

მედიკამენტების და
სამედიცინო
დანიშნულების
საქონლის
მიწოდების ჯაჭვის
მენეჯმენტისა და
ლოჯისტიკის სისტემის
შეფასება და ანგარიშის
მომზადება

მომზადებულია
შეფასების
ანგარიში

ანგარიშის გამოქვეყნება

2016,
I
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გენერალური
ინსპექციის
მიმდინარე
განზოგადებული
ანგარიშებითა
და სტატისტიკური ანალიზით
საანგარიშო
პერიოდში არ ფიქსირდება სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების
დარღვევის ფაქტი ძალადობისა და ძალის მუქარის გამოყენებით.
შემუშავდა “’საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოპერატიული
ქვედანაყოფების
ოპერატიულ-ანალიზურ
საქმიანობაში
ხელშემწყობ პირებთან ურთიერთობის შესახებ’’ ინსტრუქციის
პროექტი. პროექტი გადაეგზავნა იურიდიულ დეპარტამენტს
შემდგომი პროცედურების გასავლელად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 24 ოქტომბრის
N72 ბრძანებით დამტკიცდა გენერალური ინსპექციის დებულებაში
შეტანილი ცვლილებები; განისაზღვრა დანაყოფის სტრუქტურული
ქვედანაყოფების
ფუნქციები,
განხორციელდა
დანაყოფის
სტრუქტურული რეორგანიზაცია.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გადამზადებულ
თანამშრომელთა
მნიშვნელოვნი
რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის ივლისში, ბრიტანეთის მხარესთან თანამშრომლობით
ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ლიდერობა და ორგანიზაციული
კულტურა,
რომელშიც
გენერალური
ინსპექციის
5
წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა.
ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის
ფარგლებში ეთიკისა და მამხილებელი დაცვის საკითხებზე
დაგეგმილ ტრეინინგსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს
ორგანიზებით დაგეგმილ „საჯარო დაწესებულებებში ეთიკისა და
ქცევის ზოგადი წესების“ განხილვაში მონაწილეობა მიიღო
გენერალური ინსპექციის 2 თანამშრომელმა.
სამინისტროს მიერ დადებულ იქნა ხელშეკრულება კლინიკურ
ფარმაკოლოგთან.
შესწავლილ
იქნა
პენიტენციურ
დაწესებულებებში,
გასული
2
წლის
განმავლობაში,
სპეციალისტთა მიერ დანიშნული იმ პრეპარატების მოთხოვნა,
რომლებიც არ შედიოდა არსებული ბაზისური მედიკამენტების
ნუსხაში, ასევე პრეპარატები, რომლებიც შედიოდა ნუსხაში,
მაგრამ მოთხოვნა მათზე მცირე იყო.
შემუშავდა პენიტენციურ სისტემაში მედიკამენტების (მათ შორის,
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების)
ბრუნვის მოდელი, რაც
მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესებს
მედიკამენტების გაცემის, მიღების, შენახვის, აღრიცხვის,
მონიტორინგის, ინფორმაციის
ანალიზის
პროცესს
და
შეამცირებს
მედიკამენტების
ბრუნვასთან
დაკავშირებულ
ხარვეზებს.
განახლდა
„პენიტენციურ
დაწესებულებაში
სამედიცინო
მომსახურების სტანდარტების, სპეციფიკური საჭიროებების მქონე
პირთა სამედიცინო მომსახურების დამატებითი სტანდარტების,
პენიტენციურ დაწესებულებაში პრევენციული მომსახურების
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პაკეტისა და პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის ბაზისური
მედიკამენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 22
აპრილის №31 ბრძანებით დამტკიცებული პენიტენციური
სისტემის ჯანდაცვის ბაზისური მედიკამენტების ნუსხა.

21.2

21.3

უწყვეტი სამედიცინო
განათლებისა და
პროფესიული
განვითარების
პროგრამების
შემუშავება დახურულ
დაწესებულებებში ან
მსგავსი
დაწესებულებებისთვის მომუშავე
სამედიცინო
პერსონალისთვის

პატიმართათვის
სპეციალიზებული
სამედიცინო
მომსახურების
პაკეტის შემუშავება და

შემუშავებულია
სამედიცინო
პერსონალის
მომზადების/
გადამზადების
გრძელვადიანი და
მოკლევადიანი
სასწავლო პროგრამები
სამედიცინო
პერსონალის
გადამზადება
მიმდინარეობს
დამტკიცებული
სასწავლო პროგრამების
მიხედვით
სამედიცინო
მომსახურების
პაკეტი შემუშავებულია
და დანერგილია

სასწავლო პროგრამები
ჩატარებული
ტრენინგებისა
სატანადო რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სასწავლო
ცენტრი

გადამზადებული
მედპერსონალის
სათანადო რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

მომზადებული
სპეციალიზებული
სამედიცინო
სერვისების პაკეტის
დადებითი

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის 19 აპრილს მინისტრის N1790 ბრძანებით დამტკიცდა
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და მასთან
გათანაბრებული ნივთიერებების მიღების, შენახვის, აღრიცხვის,
გამოყენებასა და განადგურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი
საკითხის მოწესრიგების შესახებ.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა
და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2016 წლის 30 ნოემბრის №148/№01-47/ნ
ერთობლივ
ბრძანებით,
დამტკიცდა,
პენიტენციურ
დაწესებულებებში C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო
პროგრამის ბენეფიციარებისათვის სერვისის მიწოდებისა და
მედიკამენტების
გაცემის
წესი
და
პირობები.
.სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 27
დეკემბრის N8629 ბრძანებით, დამტკიცდა, საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ
დაწესებულებებსა და მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს
ტერიტორიული
ორგანოს
თავისუფლების
შეზღუდვის დაწესებულებაში ფარმაცევტული პროდუქტისა და
სამედიცინო სახარჯი მასალის შეძენის, მიღების, შენახვის,
აღრიცხვის,
გამოყენების,
ხარჯებში
ჩამოწერისა
და
განადგურების წესი.
2016 წელს, იანვარ-სექტემბერში ევროპის საბჭოს მხარდაჭერითა
და ექსპერტების ჩართულობით, შემუშავდა გრძელვადიანი (6
კვირიანი) სასწავლო პროგრამა სამედიცინო პერსონალისათვის.
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით ტრენინგები იგეგმება 2017
წლიდან.

„პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
სამედიცინო
მომსახურების
სტანდარტების,
სპეციფიკური
საჭიროებების
მქონე
პირთა
სამედიცინო
მომსახურების
დამატებითი სტანდარტების, პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში პრევენციული მომსახურების პაკეტისა
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დანერგვა

ექსპერტული შეფასება

და
პენიტენციური
სისტემის
ჯანდაცვის
ბაზისური
მედიკამენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 22
აპრილის №31 ბრძანებით გაიწერა სამედიცინო მომსახურების
პაკეტი,
რომელთა
მიწოდებას
პატიმრებისთვის
ახდენს
პენიტენციური სისტემა.
პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტით, გათვალისწინებულია
სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების გაწევა მოწყვლად
ჯგუფში შემავალი შემდეგი კატეგორიის პატიმრებისთვის:
 არასრულწლოვან ბრალდებულებისათვის;
 ქალი ბრალდებულების/ მსჯავრდებულებისათვის;
 დაწესებულებაში მყოფი ორსული/მშობიარე და მეძუძური ქალი
ბრალდებულების/ მსჯავრდებულებისათვის;
 შესაძლო ძალადობის ნიშნებსა და წარსულში გადატანილი
ძალადობის ფაქტების (მათ შორის, სექსუალური ძალადობის)
შესახებ; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე და
შეზღუდული შესაძლებლობლის მქონე პირებისათვის;
 დაიხვეწა რეფერალის ელექტრონული პროგრამა, სამედიცინო
ჩარევების კლასიფიკაციას (გეგმური, გადაუდებელი) დაემატა
სასწრაფო დაყოვნებადი ინტერვენცია.
სპეციალიზებული
სამედიცინო
სერვისების
მიწოდების
უზრუნველსაყოფად, რომელთა გაწევაც ამბულატორიულად არის
შესაძლებელი,
ყველა
პენიტენციურ
დაწესებულებას
ემსახურებიან
სხვადასხვა
პროფილის
ექიმ-სპეციალისტი.
ამასთან, სამედიცინო ჩვენების არსებობისას, თუ ბრალდებულის/
მსჯავრდებულის მკურნალობა არ შეიძლება განხორციელდეს
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების საექიმოსამედიცინო პუნქტში. იგი შეიძლება გადაყვანილ იქნეს
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში
ან
სამოქალაქო
სექტორის
საავადმყოფოში.
სამინისტროს დაკონტრაქტებული ჰყავს 53 სხვადასხვა პროფილის
ექიმ-სპეციალისტი, ასევე, სამოქალაქო სექტორის 45 სამედიცინო
დაწესებულებასთან
დადებულია
ხელშეკრულება,
რაც
პენიტენციურ
სისტემაში
განთავსებული
პაციენტებისთვის
ხელმისაწვდომს ხდის საჭირო სპეციალიზებულ სამედიცინო
მომსახურებას.
პენიტენციურ
სისტემაში
სპეციალიზებული
სამედიცინო
მომსახურება ხელმისაწვდომია დაწესებულებაში განთავსებული
ყველა ბრალდებულისთვის /მსჯავრდებულისთვის.
2016 წლის ივნისში გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს ექსპერტების მიერ
მომზადებული პენიტენციური ჯანდაცვის
განვითარების
2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
შუალედური ანგარიში, რომელშიც დაფიქსირდა აღნიშნული
მიმართულებით არსებული პროგრესისა და პოზიტიური
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ცვლილებების ხაზგასმა.
21.4

სამედიცინო
აღჭურვილობის
განახლება
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში

სამედიცინო
აღჭურვილობა
განახლებულია
თანამედროვე
სტანდარტების
შესაბამისად

შეძენილი სამედიცინო
აღჭურვილობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016
წლის
თებერვალში
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს
და
ევროპის
საბჭოს
შორის
გაფორმებული
საგრანტო
ხელშეკრულების
ფარგლებში,სამედიცინო
დეპარტამენტს
გადმოეცა
სამედიცინო
აპარატურა
ელექტროკარდიოგრაფიის,
პორტატული
და
სტაციონარული
ექოსკოპიის
აპარატები;
პაციენტის
დაკვირვების
მონიტორები;
ჟანგბადის
მინი ქარხანა (გენერატორი); სტომატოლოგიური სავარძელი;
დენტალური რენტგენის და მობილური რენტგენის აპარატები.
აღნიშნული
აპარატურით
ეტაპობრივად
ხდება
დაწესებულებების
აღჭურვა მათთვის სტანდარტის
შესაბამისად
გამოყოფილ ფართებში.
N2, N5, N6, N8, N9 N14, N16, N17, N18 და N19 პენიტენციურ
დაწესებულებებში ფუნქციონირებს სტანდარტის შესაბამისად
აღჭურვილი
სასტერილიზაციოები
და
ქირურგიული
სამანიპულაციო კაბინეტები. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს
სარემონტო
სამუშაოები
N3
და
N7
პენიტენციურ
დაწესებულებებში, სადაც მოეწყობა სასტერილიზაციოები.
N14
პენიტენციურ
სამედიცინო ნაწილის
სამუშაოები.

21.5

სათანადო
სტომატოლოგიური
მომსახურების
უზრუნველყოფა
ინფრასტრუქტურის
განახლების გზით

მსჯავრდებულებისა და
ბრალდებულების-თვის
ხელმისაწვდომია
სტომატოლოგიური
მომსახურება

სტომატოლოგიური
მომსახურებით
უზრუნველყოფილ
პატიმართა რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სტომატოლოგიური
ინფრასტრუქტურა
ყველა
დაწესებულებაში
განახლებულია

დაწესებულებაში
დასრულდა
სრული სარემონტო-სარეაბილიტაციო

პენიტენციური
ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად
დაწესებულებებში
მყოფი
ბრალდებულები/მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან
გადაუდებელი და გეგმური სტომატოლოგიური მომსახურებით.
დაწესებულებებში ფუნქციონირებს
სტომატოლოგიური
კაბინეტები,
რომლებშიც
უზრუნველყოფილია
სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობებისა და ინფექციის კონტროლის
დაცვა.
N2, N5, N6, N8, N9, N14, N16, N17, N18 და N19 პენიტენციური
დაწესებულებების
სტომატოლოგიური კაბინეტები
აღიჭურვა სტანდარტის შესაბამისად.
ამ
ეტაპზე
მიმდინარეობს
N3
და
N7
პენიტენციური
დაწესებულებების სტომატოლოგიური კაბინეტების განახლება.

21.6

სასჯელაღსრულების
სისტემაში C ჰეპატიტის
პროგრამის სამოქალაქო
ჯანდაცვის
სტანდარტების
შესაბამისად

C ჰეპატიტის
აღმოფხვრის პროგრამა
დანერგილია
რეკომენდაციების
საფუძველზე

C ჰეპატიტის
აღმოფხვრის
პროგრამაში ჩართულ
პატიმართა რაოდენობა

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169
დადგენილებით დამტკიცდა C ჰეპატიტის მართვის პირველი
ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო
პროგრამა, რომელიც პენიტენციური სისტემის თავისებურებების
გათვალისწინებით პენიტენციურ დაწესებულებებში ამოქმედდა
2015 წლის აგვისტოს თვიდან. პროგრამა პაციენტებისთვის
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განხორციელება

უზრუნველყოფდა C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის
მედიკამენტების
(სოფოსბუვირი/ჰარვონი)
უსასყიდლოდ
მიწოდებას.
2016 წლის 10 ივნისიდან დაიწყო C ჰეპატიტის სახელმწიფო
პროგრამის მეორე ეტაპი, რომლის მიზანია დაავადების სრული
ელიმინაცია. გაუქმდა პროგრამაში
ჩართვის კრიტერიუმები.
პაციენტთა მკურნალობაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას
იღებს „C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო გეგმის
გადაუდებელი/პირველი ეტაპის ღონისძიებების C ჰეპატიტის
მკურნალობის ქვეკომპონენტში პაციენტთა ჩართვის უფლების
განმსაზღვრელი კომისია’’.
2016 წლის სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით ანტივირუსული
მკურნალობის კურსში ჩაერთო 878 ბენეფიციარი. უახლოეს
პერიოდში დაგეგმილია დამატებით 230 პაციენტის მკურნალობის
დაწყება.
პარალელურად
მიმდინარეობს
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
განთავსებულ
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გამოკვლევები და შესაბამისი
დოკუმენტაციის
მომზადება
ზემოაღნიშნულ
კომისიაზე
წარსადგენად მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრის
მიზნით.

21.7

სამედიცინო
პერსონალისათვის
შესაბამისი სწავლება და
ინსტრუქციების
ჩატარება პატიმართან
გასაუბრებისას
კონფიდენციალურობის
დაცვასთან
დაკავშირებით

ჩატარებულია სწავლება
სამედიცინო
პერსონალისთვის
სამედიცინო
პერსონალის
პატიმართან
გასაუბრების
კონფიდენციალუ-რობა
დაცულია

გადამზადებული
სამედიცინო
პერსონალის
რაოდენობა
შემუშავებული
სასწავლო მოდულები
და პროგრამები, სადაც
გათვალისწინებუ-ლია
პატიმართან
გასაუბრების
კონფიდენციალურობის დაცვის
საკითხები

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა
და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2016 წლის 30 ნოემბრის №148/№01-47/ნ
ერთობლივ
ბრძანებით
დამტკიცდა
პენიტენციურ
დაწესებულებებში C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის
ბენეფიციარებისათვის სერვისის მიწოდებისა და მედიკამენტების
გაცემის წესი და პირობები.
სასწავლო პროგრამა - „სამედიცინო პერსონალის მომზადება
სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციფიკა და პატიმრებთან
მოპყრობის ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების
მიხედვით“ ითვალისწინებს სამედიცინო პერსონალისათვის
ინფორმაციის
მიწოდებას,
ადგილობრივი
კანონმდებლობითა და საერთაშორისო რეკომენდაციებით
განსაზღვრული ჯანდაცვის ძირითადი პრინციპების, მათ შორის
პაციენტის კონსულტირებისას კონფიდენციალური გარემოს
უზრუნველყოფის აუცილებლობის
შესახებ.
კონფიდენციალურობის დაცვის საკითხს ასევე მნიშვნელოვანი
დრო ეთმობა სამედიცინო პერსონალისათვის შემუშავებული
გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
კონფიდენციალურობის
დაცვასთან
დაკავშირებით
პერიოდულად
სამუშაო
ადგილზე
ხდება
სამედიცინო
პერსონალის
ინფორმირება.
ასევე
მათთვის
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ტარდება
სპეციალური
სწავლების
კურსები,
რომლის
ერთ-ერთი
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22.

დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
დასაქმებული
სამედიცინო
პერსონალის
გადამზადება

21.9

დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
დასაქმებული
სამედიცინო
პერსონალის სამუშაო
ინსტრუქციების
შემუშავება

22.1

მედიაციის მექანიზმის
განვითარება/
გაძლიერება

გადამზადებულია
დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
დასაქმებული
სამედიცინო
პერსონალი სტამბულის
პროტოკოლის
მიხედვით,
დაზიანებების
დოკუმენტირებაზე,
დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
ჯანსაღი გარემოს
შექმნასა და
დაავადებათა
პრევენციაზე, ასევე
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
საკითხებზე
დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
დასაქმებული
სამედიცინო
პერსონალი საქმიანობას
ახორციელებს სამუშაო
ინსტრუქციების
შესაბამისად, რითაც
გათვალისწინებული
იქნება საქართველოს
სახალხო დამცველის
და ევროპის წამების
პრევენციის კომიტეტის
რეკომენდაციები
იზოლატორში
სამედიცინო
მომსახურებასთან
დაკავშირებით
მედიატორთა რეესტრი
დამტკიცებულია

გადამზადებული
ექიმების რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
ს და ევროპის
საბჭოს
ერთობლივი
პროგრამა
„ადამიანის
უფლებები
ციხეებსა და
დახურული
ტიპის სხვა
დაწესებულებებში“

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი კონფიდენციალობის
დაცვის თემატიკაა.
2016 წლის 13 – 17 თებერვალს შსს აკადემიაში ევროკავშირის და
ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი
ჩაუტარდა
სამედიცინო
მომსახურების
სამსახურის
26
თანამშრომელს. ტრენინგი ეხებოდა სტამბოლის პროტოკოლის
მიხედვით
დაზიანებების
დოკუმენტირებას,
დროებითი
მოთავსების იზოლატორებში ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და
დაავადებათა პრევენციას.
2016 წლის დეკემბერში ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს
ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში შსს დროებითი მოთავსების
უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ყველა სამედიცინო მუშაკმა
მონაწილეობა მიიღო გადაუდებელი დახმარების მიმართულებით
ჩატარებულ ტრენინგში.

დამტკიცებული
სამუშაო ინსტრუქციები

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
სა და
ევროპის
საბჭოს
ერთობლივი
პროგრამა
„ადამიანის
უფლებები
ციხეებსა და
დახურული
ტიპის სხვა
დაწესებულებებში“

2016 წლის 8 დეკემბრის შს მინისტრის N691
ბრძანებით
დამტკიცდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა
სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქცია. აღნიშნული ბრძანების
პროექტი ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი
პროგრამის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა ექსპერტის მიერ.

დამტკიცებული
მედიატორთა რეესტრი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს მთავრობისა და სოციალური პარტნიორების მიერ,
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით შემუშავდა
სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის საქმიანობის
2016-2017
წლების
გეგმა.
გეგმის
ერთ-ერთ
ძირითად
მიმართულებად განისაზღვრა შრომითი მედიაციის მექანიზმის
გაძლიერება და მედიატორთა რეესტრის დამტკიცება.
2016 წლის 11 აპრილს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოწვევით გაიმართა სოციალური
პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომა, რომელზეც მიღებულ
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იქნა გადაწყვეტილება, სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი
კომისიის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომელიც
2016-2017 წლების გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს, მათ
შორის მედიატორთა რეესტრის საკითხს დაამუშავებს და
წარუდგენს კომისიას.
2016 წლის 11 ივლისის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის N01-161/ო ბრძანებით შეიქმნა
სამუშაო ჯგუფი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის
ფარგლებში.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადდა „მედიაციის
წესების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების
პროექტი, რომელიც განსახილველად წარედგინა სამუშაო ჯგუფს.
მედიატორთა რეესტრის დამტკიცების მიზნით მიმდინარეობს
მედიატორთა შერჩევის პროცესი, რომელიც დასამტკიცებლად
წარედგინება სოციალური პარტნიორობის სამმხრივ კომისიას. 2016
წლის 24-26 ოქტომბერს
მედიატორობის კანდიდატებისთვის
შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის ექსპერტმა როჯერ
ლეკურმა ჩაატარა როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული
ტრენინგები შრომითი მედიაციის შესახებ.

23.

23.1

სოციალური
პარტნიორობის
სამმხრივი კომისიის
ფორმატის
გადახედვა/განხილვა
სოციალურ
პარტნიორებთან
ერთად და შესაბამისი
საკანონმდებლო
ცვლილებების
განხორციელება

გაძლიერებულია
სოციალური
პარტნიორობის
სამმხრივი კომისია
შესულია ცვლილებები
სოციალური
პარტნიორობის
სამმხრივი კომისიის
დებულებაში

სოციალური
პარტნიორობის
სამმხრივი კომისიის
სხდომათა რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ორგანიზებით მიმდინარე წლის 18 ნოემბწერს
გაიმართა შეხვედრა სოციალურ პარტნიორებთან კანდიდატების
გაცნობის მიზნით. მიღებულია სოციალური პარტნიორების
ოფიციალური
პოზიცია
წარდგენილ
კანდიდატებთან
დაკავშირებით. მზადდება ცვლილებების პროექტი საქართველოს
მთავრობის N301 დადგენილებაში „კოლექტიური შრომითი დავის
შემათანხმებელი პროცედურებით განხილვისა და გადაწყვეტის
წესის დამტკიცების შესახებ“.
2016 წლის 23 იანვარს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
ორგანიზებით გაიმართა სამმხრივი სოციალური პარტნიორობის
კომისიისთვის სტრატეგიული დაგეგმარების შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო უწყებების, სოციალური
პარტნიორებისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სოციალური
პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მიერ 2016-2017 წლების
განმავლობაში განსახილველი საკითხები. მხარეების მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილების
საფუძველზე
შემუშავდა
სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის საქმიანობის
2016-2017 წლების გეგმა.
2016 წლის 15 მარტს საქართველოს მთავრობის №122
დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სოციალური პარტნიორობის
სამმხრივი
კომისიის
დებულების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის
2013 წლის 7 ოქტომბრის №258
დადგენილებაში.
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24.

25.

24.1

25.1

შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის რიგი
კონვენციების
სავალდებულოდ
აღიარების განხილვა

დაწყებულია
განხილვები
სოციალური
დიალოგის ფორმატში,
შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის რიგი
კონვენციების
სავალდებულოდ
აღიარების
განხილვასთან
დაკავშირებით

განხორციელებულია
მუდმივმოქმედი
გენდერული
მონიტორინგი
თავდაცვის
სამინისტროსა და
შეიარაღებულ ძალებში

გენდერული
თანასწორობის
სტრატეგიის
ფარგლებში
საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროში
გენდერული
თანასწორობის
კუთხით არსებული
მდგომარეობის კვლევა
და შეფასება

ეროვნულ თავდაცვის
აკადემიაში
გენდერული მოდული
გაფართოებულია

საგანმანათლებლო და
სატრენინგო
მოდულების
განვითარება

გენდერული
მრჩევლების
მომზადების დონე
ამაღლებულია

შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის რიგი
კონვენციების
სავალდებულოდ
აღიარების თაობაზე
მსჯელობის შედეგები
(მიღებული
გადაწყვეტილებები)

ჩატარებული
გენდერული
მონიტორინგის
ჯგუფის შეხვედრა
(4 შეხვედრის ჩატარება)
ჩატარებული სემინარი
უმაღლესი სამხედრო
და სამოქალაქო
პირებისათვის (2
ტრენინგი)
ჩატარებული ტრენინგი
გენდერული
მრჩევლებისათვის
(2 ტრენინგი)

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აღნიშნული ცვლილებით განისაზღვრა საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
მინისტრის
უფლებამოსილება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის არყოფნის,
დავალების ან სხვა გამონაკლის შემთხვევებში მოიწვიოს სამმხრივი
კომისიის სხდომა.
2016 წლის 11 აპრილს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოწვევით გაიმართა სოციალური
პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომა.
2016 წლის 11 აპრილს სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი
კომისიის ფარგლებში განხილულ იქნა შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის
სამმხრივი
კონსულტაციების
(შრომის
საერთაშორისო ნორმები) 1976 წლის შესახებ №144 კონვენციის
რატიფიცირების მიზანშეწონილობის საკითხი.
სოციალური პარტნიორების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება
აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირების შესახებ და შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალა
დაიწყოს რატიფიცირების პროცედურებისთვის მომზადება. 6
ოქტომბერს, სამმხრივი კონსულტაციების (შრომის საერთაშორისო
სტანდარტები)
შესახებ
1976
წლის
№144
კონვენციის
ქართულენოვანი თარგმანი განმარტებით ბარათთან ერთად
მიეწოდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
„საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილი პროცედურების განხორციელების მიზნით.

თავდაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

N144 კონვენციის სავალდებულოდ აღაირების თაობაზე ამ ეტაპზე
მიღებულია დადებითი დასკვნები საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინიტროდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან და
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროდან.
მიმდინარეობს
შემდგომი პროცედურები.
მიმდინარეობს მუშაობა გენდერული თანასწორობის კუთხით
არსებული მდგომარეობის კვლევის მოსამზადებლად. ამ ეტაპზე
ხორციელდება პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობა გამოცდილების
გაზიარებისა და კვლევის კითხვარების მომზადებისთვის.
2016 წლის 25 ივლისის ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს
გენდერული
თანასწორობის
მონიტორინგის
ჯგუფის
დებულება
და
განისაზღვრა
მონიტორინგის
ჯგუფის
შემადგენლობა.
დებულებაში
დეტალურად
გაიწერა
მონიტორინგის
ჯგუფის
მიზნები,
კომპეტენცია საქმიანობისა და ანგარიშგების უზრუნველყოფა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები.
ჩატარდა გენდერული მონიტორინგის ჯგუფის 3 შეხვედრა.
სამშვიდობო ოპერაციების გადასროლის წინა მომზადების
პროცესში გაეროს №1325 და შემდგომი რეზოლუციების შესახებ
სწავლება ჩაუტარდა დაახლოებით 2200 სამხედრო მოსამსახურეს.
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გენდერული
მრჩევლების
გადამზადება
გაეროს № 1325 და
შემდგომი
რეზოლუციების
სამოქმედო გეგმის
(2016-2019)
შემუშავებაში
მონაწილეობა

უზრუნველყოფილია
მონაწილეობა გაეროს
№ 1325 და შემდგომი
რეზოლუციების
სამოქმედო გეგმის
(2016-2019)
შემუშავებაში

გენდერული თანასწორობისა და გაეროს №1325 და შემდგომი
რეზოლუციების შესახებ სწავლება ჩაუტარდა სამეთაურო-საშტაბო
კოლეჯის დაახლოებით 40 მსმენელს.
გენდერული თანასწორობისა და გაეროს N1325 და შემდგომი
რეზოლუციების შესახებ სწავლება ჩაუტარდა სერჟანტთა სკოლის
250 მსმენელს.
2016 წლის 29 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ეროვნული
თავდაცვის აკადემიაში ჩატარდა გენდერული მრჩევლების
ტრეინინგი.
2016 წლის 19-20 სექტემბერს გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN
Women) და შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის
ჟენევის ცენტრის ორგანიზებით (DCAF) გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა
საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს
თანამშრომლებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავდა თავდაცვის
სამინისტროში გასაჩივრების მექანიზმების სისტემის დახვეწას
სქესობრივი ნიშნით გამოვლენილი დისკრიმინაციული ფორმების
წინააღმდეგ. ასევე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და
შეიარაღებული
ძალების
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებას, რათა ნებისმიერი ტიპის გენდერული ნიშნით
გამოვლენილ დისკრიმინაციის ფორმაზე მოხდეს შესაბამისი
საპრევენციო
ზომების
გატარება
საერთაშორისოდ
აღიარებული
სტანდარტების შესაბამისად. ტრეინინგი ასევე
ემსახურება, სამინისტროს არადისკრიმინაციული და გენდერული
თანასწორობის პოლიტიკის სფეროში აღებული ვალდებულებების
მხარდაჭერას. სამუშაო შეხვედრაზე შემუშავდა გასაჩივრების
მექანიზმების სახელმძღვანელოს პირველადი პროექტი.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და თავდაცვის
სამინისტროს
„გენდერული
თანასწორობის
სტრატეგიის“
თანახმად,
რეგულარულად
ხორციელდებოდა
თავდაცვის
სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების
გენდერული მრჩევლების ტრეინინგები, სამინისტროს სისტემაში
გენდერულ ნიადაგზე გასაჩივრების მექანიზმების გაუმჯობესების
ღონისძიებები, სამხედრო განათლებისა და საერთაშორისო
სამშვიდობო
ოპერაციებში
გადასროლისწინა
მომზადების
პროცესში გენდერის საკითხების სისტემატიზაცია.
2016 წლის 24-25 ნოემბერს თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) „უსაფრთხოების სექტორში სქესის
ნიშნით გაყოფილი მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის“
შესახებ 2 დღიანი სემინარი გაიმართა ქალთა ორგანიზაციის „UN
WOMEN“ მხარდაჭერით. ღონისძიება „ქალებზე, მშვიდობისა და
უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების
განხორციელების 2016-2017 წლების საქართველოს ეროვნული
სამოქმედო გეგმის“ თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების
განხორციელების ფარგლებში ჩატარდა.
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2016 წლის 1 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტროსა და გაეროს
ქალთა ორგანიზაციას შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების
მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს გენდერულ საკითხებში
თანამშრომლობის
გაღრმავებას.
მემორანდუმის
თანახმად,
თავდაცვის
სამინისტრო
„ქალები
მშვიდობისა
და
უსაფრთხოებისათვის“ დღის წესრიგის განმახორციელებელი
წამყვანი სახელმწიფო უწყებაა.
2016 წლის 5 დეკემბერს დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში გაიმართა
კონფერენცია
თემაზე
„გენდერული
მეინსტრიმინგი
უსაფრთხოების სექტორში“, რომელიც გენდერული ძალადობის
წინააღმდეგ 16-დღიან კამპანიას მიეძღვნა. ღონისძიება პროექტ ,,გაძლიერებული ქალები მშვიდობისა და განვითარებისათვის''
ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის
მიერ
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
მხარდაჭერით,
ეროვნულ
თავდაცვის
აკადემიასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან
თანამშრომლობით ხორციელდება.
25.2

26.

26.1

გენდერულ
თანასწორობაზე
მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ტრენინგების ჩატარება

მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ჩატარებულია
ტრენინგი გენდერულ
თანასწორობაზე

ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის, ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების
თაობაზე არსებული
სამართლებრივი ბაზის
სრულყოფა

სამართლებრივი ბაზა
დახვეწილია და
შესაბამისობაშია
სტამბოლის
კონვენციასთან

ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთათვის
შესაბამისი
მომსახურებების
მიწოდება მათი დაცვის,
დახმარებისა და
რეაბილიტაციის
მიზნით

უზრუნველყოფილია
ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვის,
დახმარებისა და
რეაბილიტაციისა-თვის
შესაბამისი
მომსახურებების
მიწოდება

ჩატარებული
ტრენინგებისა
რაოდენობა
ტრენინგებში მონაწილე
მოსამართლეების
რაოდენობა
საკანონმდებლო
ცვლილებების
წარდგენა პარლამენტში

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის
სამინისტრო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა გადამზადების
2016 წლის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 ტრენინგი
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, რომლებსაც დაესწრო 20
მოსამართლე.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა
და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციასთან
(სტამბოლის
კონვენცია)
ეროვნული
კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისა და მასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით
შემუშავებულია ცვლილებათა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც
ითვალისწინებს
სტამბულის
კონვენციის
მოთხოვნათა
იმპლემენტაციას 25-მდე საკანონმდებლო აქტში. საკანონმდებლო
ცვლილებები
შემუშავებულია,
განხილულია
სამთავრობო
უწყებებსა და არასამთავრობო, მათ შორის, საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან.
აგრეთვე,
საჯარო
კონსულტაციები გაიმართა სხვადასხვა რეგიონში.
საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს მთავრობამ 2016
წლის 24 იანვარს დაამტკიცა. ცვლილებათა პაკეტი საქართველოს

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა 260
ბენეფიციარმა. მათგან:
 სრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 103 (მათ
შორის: მდედრ.- 99; მამრ.-4);
 არასრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 8 (მათ
შორის: მდედრ. -6; მამრ.-2);
 დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირი - 149 (მათ შორის:

სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
განმახორციელებ
ელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

პარლამენტს წარედგინა 2017 წლის 8 თებერვალს.
26.2

მომსახურების მიმღებ
პირთა სათანადო
რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ – ადამიანით
ვაჭრობის
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დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი
26.3

ოჯახში ძალადობის
მსხერპლთა/
სავარაუდო
მსხვერპლთა
სახელმწიფო
კრიზისული ცენტრის
გახსნა

ოჯახში ძალადობის
მსხერპლთათვის/
სავარაუდო
მსხვერპლთათვის
ფუნქციონირებს
სახელმწიფო
კრიზისული ცენტრი

მომსახურების მიმღებ
პირთა რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ – ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

მდედრ. - 76; მამრ. - 73).

2016 წლის 6 სექტემბერს გაიხსნა და ფუნქციონირება დაიწყო
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების პირველმა
კრიზისულმა ცენტრმა. ცენტრი დამოკიდებულ პირებთან ერთად
14 ბენეფიციარზეა გათვლილი და შშმ პირებზეა ადაპტირებული.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) მიერ დაფინანსებული
პროექტის „ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის
პრევენცია“
ფარგლებში
კრიზისული
ცენტრი
აღიჭურვა
საყოფაცხოვრებო და საოფისე ტექნიკით, ავეჯით, შეძენილ იქნა
პირველადი საყოფაცხოვრებო მოხმარების ნივთები (ჭურჭელი,
თეთრეული და ა.შ).
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კრიზისული ცენტრის
მომსახურებებით ისარგებლა 24 პირმა. აქედან, ოჯახში ძალადობის
სავარაუდო მსხვერპლი - 19 პირი (მათ შორის: სრულწლოვანი-10
(მდედრ.-9, მამრ.-1; მათ შორის: შშმპ-2) და დამოკიდებული
არასრულწლოვანი პირი - 9 (მდედრ.-5, მამრ.-4);
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი - 5 პირი (მათ შორის:
სრულწლოვანი - 4 (მდედრ.) და არასრულწლოვანი - 1 (მამრ).
ამავე პერიოდში ფსიქოლოგიური მომსახურებით ისარგებლა 16
პირმა (აქედან: ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი - 8 (მათ
შორის: სრულწლოვანი- 8 (მდედრ.-7 მამრ -1 ) და დამოკიდებული
არასრულწლოვანი პირი-4 (მდედრ-1, მამრ-3) და
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი - 4 პირი (მათ შორის:
სრულწლოვანი-3 (მდედრ.) და არასწრულწლოვანი-1 (მამრ.).
სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა 3 პირმა (აქედან: ოჯახში
ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი-2 (სრულწლოვანი-2 (მდედრ.1 მამრ. -1) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი - 1 პირი
(სრულწლოვანი, მდედრ).

26.4

ქვეყნის მასშტაბით,
ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე უფასო
ცხელი ხაზის

ქვეყნის მასშტაბით
ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე
ფუნქციონირებს უფასო

მომსახურების მიმღებ
პირთა რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით

იურიდიული მომსახურებით
ისარგებლა 12 პირმა (აქედან:
ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი-10 (მათ შორის:
სრულწლოვანი-10 (მდედრ.-9 მამრ -1) და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლი - 2 პირი (სრულწლოვანი, მდედრ).
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ცხელი ხაზის – (116006
და 2309903) მომსახურებით ისარგებლა – 1419 ადამიანმა. მათ
შორის: ქალი – 1210 და კაცი – 209).
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ფუნქციონირება

ცხელი ხაზი

ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

სამინისტრო
სსიპ – ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

26.5

ოჯახში ძალადობის
პრევენციის
ხელშეწყობა
საინფორმაციო
კამპანიის წარმოების
გზით:
სამენოვანი
საინფორმაციო
ბროშურების
მომზადება, დაბეჭდვა
და გავრცელება
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მოსწავლეებისა და
პედაგოგებისათვის
საინფორმაციო
შეხვედრების გამართვა
ვიდეო და რადიო
რგოლების მომზადება
და ტელე/რადიო
არხებზე გაშვება

განხორციელდა
საინფორმაციო კამპანია
ოჯახში ძალადობის
პრევენციის მიზნით

20 000 სამენოვანი
საინფორმაციო
ბროშურის დაბეჭდვა
არანაკლებ ექვსი
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მოსწავლეებთან და
პედაგოგებთან
საინფორმაციო
შეხვედრები
ტელე/რადიო არხებზე
3 თვემდე პერიოდის
განმავლობაში
გაშვებული ვიდეო და
რადიო რგოლები

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ – ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

ოჯახში ძალადობის პრევენციის თემაზე მომზადდა ოთხენოვანი
ბროშურა და დაიბეჭდა 500 ეგზემპლარად. ასევე დაიბეჭდა 300
კალენდარი, რომელზეც გამოსახულია ძალადობის საწინააღმდეგო
გზავნილი და ახალი ცხელი ხაზის (№ 116 006) ნომერი.
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები:
 10 მარტს, ქ. თბილისის №21 საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა
რაოდენობა 40);
 17 მარტს, ქ. ხაშურის №1 საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა
რაოდენობა 50);
 5 აპრილს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბობოყვათის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა 30);
 6 მაისს თბილისის გლდანის #115 საჯარო სკოლაში
(მონაწილეთა რაოდენობა 50);
 10 მაისს, მარნეულის საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან
მარნეულის იუსტიციის სახლში; (მონაწილეთა რაოდენობა 50);
 11 მაისს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მარტყოფის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა 45);
 11 მაისს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სართიჭალის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა 30);
 1 ივნისს, სიღნაღის რაიონის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლის
უფროსი კლასების მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა
30),
(USAID–ის
მიერ
დაფინანსებული
პროექტის–
„საქართველოში ოჯახში ძალადობის შემცირება“–ფარგლებში);
USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოში
ოჯახში ძალადობის შემცირება“– ფარგლებში გაიმართა საჯარო
შეხვედრები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის:
 2 მარტს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში (მონაწილეთა რაოდენობა–50);
 17 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში
(მონაწილეთა რაოდენობა–30);
 31 მაისს, ქუთაისის აკ, წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში (მონაწილეთა რაოდენობა–40);
 16 ივნისს სიღნაღის რაიონის №3 საჯარო სკოლის უფროსი
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კლასების მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა 12)
 21 ოქტომბერს, ამბროლაურის პირველ საჯარო სკოლაში
ჩატარდა შეხვედრა მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა
70);
 24 ოქტომბერს, ონის საჯარო სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა
მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა 30);
 28 ოქტომბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. პერევის
(ადმინისტრაციული საზღვრისპირა რეგიონი) საჯარო სკოლაში
ჩატარდა შეხვედრა მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა
70);
 31 ოქტომბერს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. დუისის
საჯარო სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლებთან (ქისტები) (მონაწილეთა რაოდენობა 60);
 21 ნოემბერს, თელავის № მე–4 საჯარო სკოლაში ჩატარდა
შეხვედრა მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა 40);
 22 ნოემბერს, საგარეჯოს რაიონის სოფ. დუზაგრამას საჯარო
სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა მოსწავლეებთან (ეროვნული
უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა 40);
 27 ნოემბერს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანის
დევნილთა დასახლებაში, მე–3 საჯარო სკოლაში ჩატარდა
შეხვედრა მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა 30);
 29 ნოემბერს, ახალქალაქში, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის
ფილიალში გაიმართა შეხვედრა სტუდენტებთან, დარიგდა 100
ბუშტი,
ბუკლეტები
და
მაისურები
ცხელი
ხაზის
გამოსახულებით.
 9 დეკემბერს, ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. თივის საჯარო
სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა მოსწავლეებთან (მონაწილეთა
რაოდენობა- 15);
 13 დეკემბერს, ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. სარუსოს
საჯარო
სკოლაში
ჩატარდა
შეხვედრა
მოსწავლეებთან
(მონაწილეთა რაოდენობა- 20);
 15
დეკემბერს,
ყვარლის
მუნიციპალიტეტის
სოფ.
ჩანთლისყურის
საჯარო
სკოლაში
ჩატარდა
შეხვედრა
მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა- 20);
 22
დეკემბერს
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის,
სოფ.
საბირქენდის საჯარო სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენლებთან
(ეთნიკურად
აზერბაიჯანელი მოქალაქეები) მონაწილეთა რაოდენობა- 30).
 პროექტის
ფარგლებში,
გაიმართა
ახალგაზრდებთან/მოსახლეობასთან:

შეხვედრები

 19 მაისს, შიდა ქართლის მხარის, გორის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ
კარალეთის
მაცხოვრებლებთან
(მონაწილეთა
რაოდენობა– 10;
 29 ივნისს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კაბალის
საზოგადოებრივ ცენტრში ახალგაზრდებთან (მონაწილეთა
რაოდენობა 30);
 16–17 ივლისს, ბათუმის ბულვარში დარიგდა 200 ბუშტი ცხელი
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ხაზის გამოსახულებით;
 19 ივლისს, ხარაგაულის რაიონის სოფ. ხევის საზოგადოებრივ
ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა მოსახლეობასთან (მონაწილეთა
რაოდენობა 20);
 20
ივლისს,
ხარაგაულის
რაიონის
სოფელ
ღორეშას
საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა მოსახლეობასთან
(მონაწილეთა რაოდენობა 20);
 21 ივლისს, წყალტუბოს მონიციპალიტეტის სოფ. გეგუთის
საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა მოსახლეობასთან (
მონაწილეთა რაოდენობა 15);
 27 ივლისს, სამტრედიის რაიონის სოფ. დიდ ჯიხაიშში ჩატარდა
შეხვედრა მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა 25);
 17 აგვისტოს, ყაზბეგის იუსტიციის სახლში ჩატარდა შეხვედრა
მოსახლეობასთან ( მონაწილეთა რაოდენობა 10);
 25 აგვისტოს, ოზურგეთის იუსტიციის სახლში ჩატარდა
შეხვედრა მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა 15);
 30 აგვისტოს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიდისთავის
საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა მოსახლეობასთან
(მონაწილეთა რაოდენობა 10);
 31 აგვისტოს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. განძანის
კულტურის ცენტრში, შეხვედრა ეროვნული უმცირესობის
წარმომადგენელ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ( მონაწილეთა
რაოდენობა 10);
 16 სექტემბერს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარის
საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა მოსახლეობასთან (
მონაწილეთა რაოდენობა 15);
 20 სექტემბერს, ზუგდიდის იუსტიციის სახლში ჩატარდა
შეხვედრა მოსახლეობასთან ( მონაწილეთა რაოდენობა 15);
 29 სექტემბერს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადახლოს
საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა ეროვნული
უმცირესობის წარმომადგენელ მოსახლეობასთან (მონაწილეთა
რაოდენობა 18).
 26 დეკემბერს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მარტყოფის
თავშესაფრის მაძიებელთა ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა
(დამსწრეთა რაოდენობა 8).
 საინფორმაციო შეხვედრების დროს, შეხვედრის მონაწილეებს
ურიგდებათ ბროშურები, კალენდრები, ჩანთები, მაისურები
ახალი ცხელი ხაზის ნომრის გამოსახულებით;
მედია კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები:
 2016
წლის
მაისი-ივლისში
დამზადდა
ძალადობის
წინააღმდეგ საკონსულტაციო ცხელი ხაზის (გრაფიკული)
აუდიო და ვიდეო რგოლი.
 ოჯახში
ძალადობის
საკონსულტაციო
ცხელი
ხაზის
საპრომოციო გრაფიკული და აუდიო კლიპები განთავსდა
საეთერო ბადეში,
სოციალური რეკლამის სახით და
ზაფხულის თვეების განმავლობაში „რუსთავი 2“–ის,
საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მაესტროს, იმედის და
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რეგიონული მედიის არხებზე და მათ დაქვემდებარებულ
რადიო სადგურების სიხშირეებზე გავიდა ეთერში.
 ოქტომბერში დასრულდა ცხელი ხაზის საპრომოციო ვიდეო
რგოლის მომზადება, 25 ნოემბერს განხორციელდა მისი
პრეზენტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის
სახლში ,,ლიგამუსი“.
 29 ნოემბერს კლიპი გავიდა ტელეკომპანია ,,იმედის“ გადაცემა
,,დღის
შოუ“-ში,
ასევე
რეგიონული
ტელევიზიების
საშუალებით
გენდერული
ძალადობის
წინააღმდეგ
ნარინჯისფერი კამპანიის ფარგლებში. კლიპი ასევე განთავსდა
სოციალურ ქსელში
2016 წლის 19 მაისს, №22.2016 ხელშეკრულების თანახმად, სსიპ ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს
USAID–თან გაფორმებული გრანტის „საქართველოში ოჯახში
ძალადობის შემცირება“ დაფინანსების ფარგლებში დამზადდა
საკონსულტაციო ცხელი ხაზის (გრაფიკული) აუდიო და ვიდეო
რგოლი. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები
მის განსათავსებლად საეთერო ბადეში სოციალური რეკლამის
სახით.
ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის საპრომოციო
გრაფიკული და აუდიო კლიპები განთავსდა საეთერო ბადეში,
როგორც სოციალური რეკლამა და ზაფხულის თვეების
განმავლობაში „რუსთავი 2–ის“, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“,
„მაესტროს“, „იმედის“ და რეგიონული მედიის არხებზე და მათ
დაქვემდებარებულ რადიო სადგურების სიხშირეებზე გავიდა
ეთერში.

26.6

ოჯახში ძალადობის,
გენდერულ ნიადაგზე
ჩადენილი
დანაშაულების,
იძულებითი
ქორწინების
დანაშაულის
პასუხისმგებლობის
შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება
საინფორმაციო
შეხვედრებისა და
ბავშვთა უფლებების
შესახებ სასწავლო
დაწესებულებებში
არასრულწლოვნებ-თან
შეხვედრების/

საინფორმაციო
შეხვედრები
გამართულია ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სამართლებრივ
მექანიზმებზე,
გენდერულ ნიადაგზე
ჩადენილი
დანაშაულებისა და
იძულებითი
ქორწინების
დანაშაულის
სამართლებრივი და
სოციალური შედეგების
და ბავშვთა უფლებების
შესახებ

გამართული
შეხვედრების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სექტემბერში დასრულდა ცხელი ხაზის საპრომოციო ვიდეო
რგოლის მომზადება და მიმდინარეობს მისი მონტაჟის სამუშაოები.
საგანმანათლებლო პროექტის „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა
და დანაშაულის პრევენციის პროგარამა საჯარო სკოლებისთვის“
ფარგლებში,
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტის,
ორგანიზებული
დანაშულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სამმართველოს
თანამშრომლები
და
უბნის
ინსპექტორები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, პროექტში ჩართულ
სკოლებში, მოსწავლეებთან
საინფორმაციო-საგანმათლებლო
შეხვედრებს მართავენ.
შსს აკადემიაში 2016 წლის იანვარ-დეკემბერში გადამზადდა,
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე - 614 მსმენელი; გენდერულ
ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების საკითხებზე - 383 მსმენელი.
2016 წლის მარტში, შსს თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო თსუ–
ს
მიერ
ორგანიზებულ
„ქალთა
უფლებების
შესახებ“
კონფერენციაში, სადაც წარდგენილი იქნა პოლიციის საქმიანობა
ოჯახში ძალადობის და ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ
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აქტივობების
ორგანიზების გზით

ბრძოლის სფეროში.
შსს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ თოქ-შოუებსა და ტელეგადაცემებში, რომელიც ეძღვნებოდა ქალთა უფლებებსა და
ოჯახში ძალადობის საკითხებს.
2016 წლის 26-27 აპრილს შსს-ს აკადემიამ უმასპინძლა ქალთა
საინფორმაციო ცენტრის მიერ პროექტ "გაძლიერებული ქალები
მშვიდობისა და განვითარებისათვის" ფარგლებში ორგანიზებულ
ტრეინინგს
„უსაფრთხოების
სექტორში
გენდერული
თანასწორობის და ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების
პრინციპების ინტეგრირება“. აღნიშნული ტრეინინგს შსს-ს 20
თანამშრომელი ესწრებოდა.
შსს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, UNFPA და შსს
ერთობლივი კამპანიის „ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ“,
„მშობელთა განათლებისა და ჩართულობის“ ქვეპროგრამის
ფარგლებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, საჯარო
სკოლების
უფროსკლასელთა
მშობლებთან
საინფორმაციო
ხასიათის შეხვედრებში. შეხვედრები გაიმართა:

2016 წლის 31 მაისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
იორმუღანლოს საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან;

2016 წლის 31 მაისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
დუზაგრამას საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან;

2016 წლის 31 მაისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლამბალოს საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან;



2016 წლის 30 ივნისს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ტალავერის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან.
2016 წლის 28-30 ნოემბერს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ
გამართულ ტრეინინგში გენდერულ საკითხებზე მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს აკადემიის სამართლის სკოლის საბაკალავრო
პროგრამის 17-მა სტუდენტმა ხოლო თანატრენერად 1-მა შსს
აკადემიის ინსტრუქტორმა.

26.7

სამართალდამცავთა
ტრენინგების ჩატარება
ოჯახში ძალადობის,
გენდერულ ნიადაგზე
ჩადენილი
დანაშაულებისა და
დისკრიმინაციის

სამართალდამცავთა
ტრენინგები
ჩატარებულია

გადამზადებულ
სამართალდამცავთა
სათანადო რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 5 დეკემბერს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ
ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციაში რომელიც გაიმართა ქ.
გორში დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნულ თავდაცვის
აკადემიაში,
თემაზე
,,გენდერული
მეინსტრიმინგი
უსაფრთხოების სექტორში“ -მონაწილეობა მიიღო შსს-ს აკადემიის
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის 5-მა სტუდენტმა და
ორმა თანამშრომელმა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, 2016 წლის მონაცემებით
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე გადამზადდა 614 მსმენელი.
გენდერულ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების საკითხებზე
გადამზადდა 16 ჯგუფი და 383 მსმენელი.
2016 წლის 29-31 იანვარს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ
ჩატარებულ ტრენინგში გენდერულ საკითხებსა და გაეროს
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ნიშნით ჩადენილი
დანაშაულების
გამოძიების ტექნიკაზე

უშიშროების №1325 რეზოლუციისა და მისი თანმდევი
რეზოლუციების თემაზე, მონაწილეობა მიიღო საპატრულო
პოლიციის ერთმა თანამშრომელმა.
2016 წლის 1-4 მარტს, ქ. თბილისში აშშ-ს სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL)
ინიციატივით
გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია: ქალები პოლიციაში.
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 18 ქვეყნის პოლიციელი ქალები.
ღონისძიების ფარგლებში განხილული იყო სხვადასხვა საკითხები:
თავდაცვის უნარები, სერიული დანაშაულების გამოძიება, ოჯახში
ძალადობა,
სამედიცინო/იურიდიული
ფაქტით სიკვდილის
დადგენა, ბავშვებზე ძალადობა და დაკითხვის უნარების
განვითარება.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო შსს 60-მა
თანამშრომელმა.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და შსს კვლევისა და
განვითარების დეპარტამენტის ინიციატივით 2016 წლის 26-27
აპრილს გაიმართა ტრეინინგი თემაზე: "უსაფრთხოების სექტორში
გენდერული თანასწორობის და ქალების, მშვიდობისა და
უსაფრთხოების
პრინციპების
ინტეგრირება",
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 40 თანამშრომელმა.
2016 წლის 23–25 მაისს, თბილისში აშშ-ს სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
გაიმართა სასწავლო კურსი თემაზე ოჯახური დანაშაულის
გამოძიება. სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 10-მა
თანამშრომელმა.
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული
“შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლაში“ პროექტის ფარგლებში, 2016 წლის მაისში, შსს–ს მიერ,
გამოცხადდა კონკურსი საუკეთესო სლოგანზე და საუკეთესო
სტატიაზე, გამარჯვებული გამოვლინდება კომისიის მიერ.
2016 წლის 22 და 23 აპრილს ქ.თბილისის პატრულ-ინსპექტორებს
და უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებს ჩაუტარდათ კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი ტრენინგები. 29-30 ივნისს მსგავსი ტრენინგი
ჩატარდა შიდა ქართლის პატრულ
და უბნის ინსპექტორ
გამომძიებლებისთვის.
2016 წლის აპრილ – ივნისში
გადამზადებულ სამართალდამცავთა რაოდენობა შეადგენს 65–ს.
შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით,
2016 წლის 30 ივნისს, შედგა საკოორდინაციო შეხვედრა შსს,
სასამართლოს, პროკურატურის, სოციალური მომსახურების
სააგენტოს,
ადგილობრივი
თვითმართველობის
წარმომმადგენლების ჩართულობით.
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2016 წლის 23-25 მაისს, აშშ-ს საელჩოს INL ბიუროს ორგანიზებით,
აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის 25 პოლიციელს და 2
პროკურორს ჩაუტარდა ტრენინგი ოჯახში ძალადობის და
ოჯახური დანაშაულის გამოძიების საკითხებზე.
2016 წლის აპრილსა და ივნისის თვეში ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული პროექტის “საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლაში”
ფარგლებში
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრომ ჩაატარა ორდღიანი სწავლება თბილისსა და შიდა
ქართლის რეგიონში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე. ტრეინინგში მონაწილეობდა 70 შსს-ს თანამშრომელი.
2016 წლის 7 აპრილს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი
„სოხუმი“ ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი „საქართველოს
კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“ იმპლემენტაციის მონიტორინგი
დასავლეთ საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
2 თანამშრომელმა.

26.8

ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლის
კუთხით არსებული
ხარვეზების
იდენტიფიცირებისა და
აღმოფხვრის, აგრეთვე,
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით,
არასამთავრობო და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
სამუშაო შეხვედრების
გამართვა ოჯახში
ძალადობის
თემატიკაზე

ოჯახში ძალადობის
თემატიკაზე სამუშაო
შეხვედრები
გამართულია
არასამთავრობო და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან

ჩატარებული
შეხვედრების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 23-25 მაისს აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL) ორგანიზებით, თბილისში გაიმართა ტრენინგი
თემაზე
„ოჯახური
დანაშაულის
გამოძიება“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 25 თანამშრომელმა.
2016 წლის იანვარში, შედგა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლისა
და
მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016 2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი
სამუშო ჯგუფის 2 დღიანი შეხვედრა, რომელსაც დაესწრნენ შსს-ს
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის და შსს-ს
აკადემიის წარმომადგენლები.
„ოჯახში ძალადობის პრევენციის და მასზე ეფექტიანი რეაგირების
შს კომისიის ინიციატივით 2016 წლის 14 აპრილს გაიმართა
მრგვალის მაგიდის ფორმატის სამუშაო შეხვედრა, სადაც
მონაწილეობას იღებდნენ ქალთა უფლებებზე და ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო
და
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
2016 წლის 14 აპრილს გაიმართა ევროკავშირის მიერ
დაფინასებული პროექტის „შსს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლაში“ პრეზენტაცია.
2016 წლის 30 ივნისს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის - „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში“
ფარგლებში, შსს-მ ჩაატარა რეგიონული თემატური შეხვედრა შიდა
ქართლის რეგიონში ოჯახში ძალადობის პრევენციის ერთიანი
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პოლიტიკის შექმნის ხელშეწყობის მიზნით. შეხვედრის მიზანს
წარმოადგენდა ერთიანი თანამშრომლობის ქსელის შექმნა და
ჩართულ მხარეებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება.
2016 წლის 29-30 ივნისს ევროკავშირისა და შსს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში ქ. გორში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
„შსს-ს ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის წინაარმდეგ ბრძოლაში“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს 25 თანამშრომელმა.
2016 წლის 20-21 ოქტომბერს ევროკავშირისა და შსს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში ქ. ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
„ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს 25 თანამშრომელმა.
2016 წლის 20-21 დეკემბერს ევროკავშირისა და შსს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში ახალციხეში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
„ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს 25 თანამშრომელმა.
2016 წლის 14 ივლისს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი
„სოხუმი“-ს
ორგანიზებით
სამეგრელოში
ჩატარდა
ტრენინგითემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4 კანდიდატმა.
2016 წლის 15 ივლისს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი
„სოხუმი“-ს ორგანიზებით ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
„ოჯახში ძალადობსი წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 4 კანდიდატმა .
2016 წლის 22 ივლისს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი
„სოხუმი“-ს ორგანიზებით , პროგრამის - „საქართველოს კანონი
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების შესახებ“
იმპლემენტაციის მონიტორინგი
დასავლეთ საქართველოში ფარლებში ქუთაისში ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე „ოჯახში ძალადობსი წინააღმდეგ ბრძოლა“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4 კანდიდატმა.
2016 წლის 15-16 სექტემბერს ევროკავშირისა და შსს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში საქართველოში,
ახალციხეში ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე „ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“,
რომელშიც მოაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 24-29 ოქტომბერს აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული
და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL) ორგანიზებით, ბათუმში გაიმართა ტრენინგი თემაზე
ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 20 თანამშრომელმა.
2016 წლის 24-29 ოქტომბერს აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული
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და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL) ორგანიზებით, ბათუმში გაიმართა ტრენინგი თემაზე
ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 20 თანამშრომელმა.
2016 წლის 4-6 ნოემბერს „ქალთა გაძლიერება და წვლილის შეტანა
მშვიდობისათვის და სტაბილურობისთვის აფხაზეთსა და
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში“ ორგანიზებით ერევანში
გაიმართა სემინარი თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ერთმა კანდიდატმა.
2016 წლის 6-7 ნოემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით ზუგდიდიში გაიმართა სემინარი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 7-8 ნოემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით ფოთში გაიმართა სემინარი თემაზე
„ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 9-10 ნოემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით ჩხოროწყუში გაიმართა სემინარი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 9-10 ნოემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით მარტვილში გაიმართა სემინარი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 22 ნოემბერს ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“-ის
ორგანიზებით გორში გაიმართა ტრენინგი „ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლა’, რომელშიც მონაწილეობა მიიიღო 1
კანდიდატმა.
2016 წლის 29-30 ნოემბერს ევროკავშირისა და შსს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში საქართველოში, რაჭაში ჩატარდა ტრენინგი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მოაწილეობა მიიღო 25 კანდიდატმა.
2016 წლის 30 ნოემბერს ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ -ის
ორგანიზებით მცხეთაში გაიმართა ტრენინგი „ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1
კანდიდატმა.

74

2016 წლის 5-8 დეკემბერს აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL) ორგანიზებით, ვაშინგტონში, ქ. სიეტლში გაიმართა
ტრენინგი თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 3 თანამშრომელმა.
2016 წლის 22 ნოემბერს ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ -ის
ორგანიზებით მცხეთაში გაიმართა ტრენინგი „ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიიღო 1
კანდიდატმა.
2016 წლის 9 დეკემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით ქუთაისში გაიმართა სემინარი თემაზე
„ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1 კანდიდატმა.
2016 წლის 9 დეკემბერს პროექტის „ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში, ორგანიზაცია
„მერკური“ -ს ორგანიზებით გორში გაიმართა სემინარი თემაზე
„ოჯახში
ძალადობის
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1 კანდიდატმა.
2016 წლის 13 დეკემბერს ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“-ის
ორგანიზებით გორში გაიმართა ტრენინგი „ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლა“. მონაწილეობა მიიიღო 1 კანდიდატმა.
2016 წლის 14-16 დეკემბერს სახალხო დამცველის ადამიანის
უფლებათა აკადემიის ორგანიზებით კახეთში გაიმართა ტრენინგი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 20 კანდიდატმა.
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ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა
დაცვის, დახმარებისა
და რეაბილიტაციის
მექანიზმების
ამოქმედება

ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე მომუშავე
სოციალური მუშაკები
მომზადებული არიან
და ჩართული არიან
შემთხვევებზე
რეაგირების პროცესში

ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა
გამოვლენის,
დახმარებისა და
რეაბილიტაციის
შეთხვევათა რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 16-18 დეკემბერს სახალხო დამცველის ადამიანის
უფლებათა აკადემიის ორგანიზებით კახეთში გაიმართა ტრენინგი
თემაზე „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 20 კანდიდატმა.
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის
მიერ აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
პროექტის – „საქართველოში ოჯახში ძალადობის შემცირება“ –
ფარგლებში მომზადდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
გამოვლენის, მათი დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის
თაობაზე ეროვნული რეფერალური მექანიზმის
პირველადი
პროექტი. მომზადებულია სოციალური
მუშაკის როლის
განმსაზღვრელი დოკუმენტის პირველი სამუშაო ვერსია და
ტრენინგის კურიკულუმი.
2016 წლის 24 ივნისს, პროექტის
ფარგლებში, გაიმართა
რეფერალური მექანიზმის დოკუმენტის
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პროექტის საჯარო განხილვა (ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების მონაწილეობით).
2016 წლის 24-30 მაისს, პროექტის ფარგლებში მომზადებული
კურიკულუმის შესაბამისად, ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (TOT),
რომელშიც მონაწილეობდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს
19 უფროსი სოციალური მუშაკი.
2016 წლის 27–28 ივნისს, გაიმართა საკოორდინაციო შეხვედრა
ოჯახში
ძალადობის
პრევენციისა
და
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
ეფექტიანი
დაცვის/დახმარების/რეაბილიტაციის
მიზნით
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებსა (მათ შორის უფროსი
სოციალური
მუშაკების
მონაწილეობით)
და
ფონდის
თანამშრომლებს (მათ შორის თავშესაფრების უფროსებისა და
თავშესაფრების სოციალური მუშაკების მონაწილეობით) შორის
ინფორმაციის გაზიარებისა და შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვის
მიზნით (მონაწილეთა რაოდენობა 40).
21 სექტემბერს დაიწყო სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
სოციალური მუშაკების ტრენინგი, ამჟამად გადამზადებულია 63
სოციალური მუშაკი. ტრენინგები დასრულდა 24 ნოემბერს და
ჯამში 255 სოციალური მუშაკი გადამზადდა. ტრენინგებს
ატარებდნენ ტრენერთა ტრენინგის
(TOT) შედეგად
გადამზადებული უფროსი სოციალური მუშაკები. საანგარიშო
პერიოდში „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენის, მათი
დაცვის,
დახმარებისა
და
რეაბილიტაციის
რეფერირების
პროცედურების“ დოკუმენტის პროექტი საბოლოო სახით
ჩამოყალიბდა.
ასევე, იხ. პარაგრაფი 26.2
სარგებლობის სტატისტიკა).
27.

27.1

„ახალგაზრდული
კლუბის“ მოქმედების
არეალის გაზრდა და
დანაშაულის მეორე
დონის პრევენციაზე
მიმართული
ღონისძიებების
განხორციელება

„ახალგაზრდული
კლუბის“ მოქმედების
არეალი გაზრდილია და
დანაშაულის მეორე
დონის პრევენციაზე
მიმართული
ღონისძიებები
განხორციელებულია

გახსნილია და
ფუნქციონირებს
„ახალგაზრდული
კლუბი“ ქუთაისში
(ქუთაისის იუსტიციის
სახლში)

(თავშესაფრის

მომსახურებით

დანაშაულის მეორე
დონის პრევენციაზე
მიმართული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

ახალგაზრდული კლუბი, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
ბენეფიციარებს, სთავაზობს კეთილმოწყობილ სივრცეს, სადაც
ანტისოციალური ქცევის მქონე არასრულწლოვნებთან მუშაობენ
პროფესიონალები (ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი).
ახალგაზრდული კლუბის სერვისებს წარმოადგენს: ტრენინგები,
სპორტული აქტივობები, გარემოს დაცვა, კულტურული
ღონისძიებები, ექსკურსიები და ბანაკი. კლუბის ფარგლებში
შედგენილია
არაერთი
ტრენინგ
მოდული,
რომლებიც
მორგებულია ბენეფიციარების საჭიროებებზე და სპეციალისტების
ჩართულობით ხორციელდება ჯგუფებთან მუშაობა. 2016 წლის
პირველ იანვრიდან სექტემბრის
ჩათვლით ბენეფიციართა
რაოდენობაა 327.

სერვისებში ჩართული
ქუჩაში მომუშავე და
მცხოვრები

დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის
პროგრამა „გოგონათა
კლუბი“, და „ახალგაზრდული კლუბი“ გაფართოვდა და ის,
საჭიროებების წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე, ხორციელდება

სსიპდანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპდანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი
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28.

28.1

28.2

არასრულწლოვანთა
დანაშაულის
პრევენციის
განახლებული
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
განხორციელება

არასრულწლოვანთა
დანაშაულის
პრევენციის
სტრატეგიის
საფუძველზე
შემუშავებულია და
დამტკიცებულია
სამოქმედო გეგმა

სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში
არასრულწლოვანთათვის სპეციალური
საცხოვრებელი
პირობების შექმნა

სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობები
განხორციელებულია
საცხოვრებელი
პირობები (მათ შორის
სპორტული/
სარეაბილიტაციო/
სარეკრეაციო ზონები)
გაუმჯობესებულია

ბენეფიციარების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
მთავრობის
დადგენილება
სტრატეგიის
დამტკიცების შესახებ
უწყებათაშორისი
საბჭოს შესაბამისი
სამუშაო ჯგუფის მიერ
დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმა
გეგმის შესრულების
ანგარიში
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსის მოთხოვნათა
შესაბამისად,
არასრულწლოვანთათვის
გაუმჯობესებულია
საცხოვრებელი
პირობები

სსიპდანაშაულის
პრევენციის
ცენტრი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპდანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
ბიუჯეტი

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გურიის, კახეთის, სამეგრელო ზემო სვანეთის და იმერეთის
რეგიონებში. 2016 წლის ბოლომდე დაგეგმილია პროექტების
რეგიონებში განხორციელება.
მიმდინარეობს უწყებების მიერ 2016 წლის სამოქმედო გეგმის
შედგენა. მიღებული და გაერთიანებულია სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროს,
განათლების
სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შსს-ს
სამოქმედო გეგმები. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით,
აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა დასრულდება 2016 წლის დეკემბრის
თვეში.

არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა
მოთავსება ხდება №11
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, რომელიც
სრულად
განახლდა
2013
წელს.
ამჟამად
მიმდინარეობს
პირველადი
სამედიცინო
პუნქტის
რემონტი,
რომელიც,
დაწესებულების მსგავსად, სრულ შესაბამისობაში იქნება
თანამედროვე სტანდარტებთან.
დაწესებულებაში ფუნქციონირებს თბილისში არსებული ერთერთი საჯარო სკოლის ნაწილი, სადაც სწავლება მიმდინარეობს
იმავე სტანდარტებით, როგორც სამოქალაქო სექტორში. რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოზარდის ატესტატში არ არის
მითითებული, რომ მან განათლება სასჯელაღსრულების
სისტემაში მიიღო.
N11 სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ასევე ფუნქციონირებს
სხვადასხვა სახის პროფესიული გადამზადების კურსი და
როგორც ინდივიდუალური და ისე, ჯგუფური სარეაბილიტაციო
კურსები. დაწესებულების ინფრასტუქტურის რეკონსტრუქციის
შემდგომ, შენობის პირველ სართულზე შესაბამისი ფართობი
უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო პროცესისათვის საჭირო
ინვენტარით, ხოლო მეორე სართულზე განთავსებულია
ბიბლიოთეკა.
ასევე,
მიმდინარეობს
სხვადასხვა
სახის
საგანმანათლებლო და ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაციისათვის
საჭირო პროგრამები და პროფესიული/სახელობო კურსები: ხეზე
კვეთა, კომპიუტერული კურსები, ხატვა და ა. შ.
დაწესებულების ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები
მუდმივად ახორციელებენ ფსიქო -სოციალურ პროგრამებს,
როგორიცაა:
თამბაქოსა
და
ალკოჰოლის
მოხმარების,
ნარკოტიკების
გამოყენების
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებები, აგრესიისა და შიშის მართვის პროგრამები,
გათავისუფლებისათვის მოსამზადებელი ღონისძიებები და ა. შ.
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სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროს
მხარდაჭერით
დაწესებულება
აღიჭურვა
სპორტული
ინვენტარით. რაგბისა და ფეხბურთის წრეები ფუნქციონირებს
ყოველკვირეულად.
დამატებით შემუშავდა 14-21 წლის
არასრულწლოვან
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
და
ახალგაზრდა
სამართალდამრღვევთა
განცალკევებული
დაწესებულების კონცეფცია და დიზაინი. მიმდინარეობს
დაწესებულების დეტალური არქიტექტურული პროექტის
შემუშავება.
14
დან
21
წლამდე
ბრალდებულ
/მსჯავრდებულთა
დაწესებულების
მშენებლობის
აუცილებლობა
წარმოიშვა
საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში მსჯავრდებულთა
კლასიფიკაციის
დანერგვისა
და
არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა
და მსჯავრებულთა რესოციალიზაციის ეფექტურობის გაზრდის
მოთხოვნით.
29.

29.1

ბავშვის უფლებების
შესახებ
საგანმანათლებლო
კამპანიის ჩატარება
ბავშვთა მრჩეველთა
საბჭოს ფარგლებში
თბილისსა და
რეგიონებში
საქართველოს სახალხო
დამცველის
საპარლამენტო
ანგარიშში შესაბამისი
თავის მომზადება
ბავშვთა უფლებების
შესახებ
ადამიანის უფლებათა
ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაში ბავშვის
უფლებების
განხორციელების
სისტემური
მონიტორინგი
სახელმწიფო
ინსტიტუტების
მონიტორინგი
არასრულწლოვანთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
შესამოწმებლად

ბავშვის უფლებების
დაცვის ცენტრის
შესაძლებლობები
გაუმჯობესებულია
ჩატარებულია ბავშვის
უფლებების შესახებ
საგანმანათლებლო
კამპანია ბავშვთა
მრჩეველთა საბჭოს
ფარგლებში თბილისსა
და რეგიონებში
მომზადებულია
შესაბამისი თავი
საქართველოს სახალხო
დამცველის
საპარლამენტო
ანგარიშისთვის ბავშვთა
უფლებების შესახებ
განხორციელებულია
ადამიანის უფლებათა
ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაში ბავშვის
უფლებების
განხორციელების
სისტემური
მონიტორინგი
განხორციელებულია
სახელმწიფო
ინსტიტუციების

ბავშვთა მრჩეველთა
საბჭოს ფარგლებში
თბილისსა და
რეგიონებში, ბავშვის
უფლებების შესახებ
ჩატარებული
საგანმანთლებლო
კამპანიების სათანადო
რაოდენობა
სახალხო დამცველის
საპარლამენტო
ანგარიში
ადამიანის უფლებათა
ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაში ბავშვის
უფლებების
განხორციელების
სისტემური
მონიტორინგის
ანგარიში
არასრულწლოვანთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
შესამოწმებლად
განხორციელებული
სახელმწიფო
ინსტიტუციების
მონიტორინგის
ვიზიტების სათანადო

სახალხო
დამცველის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო
ანგარიშში ცალკე თავი დაეთმო საქართველოში ბავშვთა
უფლებრივ მდგომარეობას.
2016 წლის განმავლობაში, გრძელდებოდა ადამიანის უფლებათა
ეროვნულ
სამოქმედო
გეგმაში
ბავშვის
უფლებების
განხორციელების
მონიტორინგი.
სახალხო
დამცველის
წარმომადგენლები
ჩართული
იყვნენ
პარლამენტის
მიერ
ორგანიზებული ჯგუფის მუშაობაში, რომელიც თავის მხრივ
აფასებს სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხარისხს.
2016 წელს, არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის
შესამოწმებლად განხორციელდა ვიზიტი 14 მცირე საოჯახო ტიპის
სახლში. ვიზიტის მონიტორინგის შესახებ შემუშავდა ანგარიში.
ასევე, გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის,
„სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის
გაძლიერება“, ფარგლებში, საქართველოს სახალხო დამცველის
ბავშვის უფლებების ცენტრმა მონიტორინგი განახორციელა 20
საჯარო სკოლასა და 4 სკოლა–პანსიონში შემდეგ რეგიონებში:
სამეგრელო–ზემო სვანეთი, მაღალმღიანი აჭარა, ყაზბეგი, იმერეთი,
სამცხე–ჯავახეთი, კახეთი.
მომზადდა ასევე შუალედური ანგარიში და დასრულდა მუშაობა 2
სპეციალურ ანგარიშზე, რომლებიც ეხება მინდობა–რეინტეგრაციის
ქვეპროგრამის მონიტორინგის შედეგებს.
2016
წელს,
სახელმწიფო
ინსტიტუტების/პენიტენციალური
სისტემის მონიტორინიგის კუთხით განხორციელდა 21 ვიზიტი.
საგანმანათლებლო კამპანიის ფარგლებში, 2016 წელს სახალხო
დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრმა მონაწილეობა
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ბავშვზე ზრუნვის
განმახორციელებე-ლი
სახელმწიფო
ინსტიტუტების/
პენიტენციალური
სისტემის
მონიტორინგი

30.

30.1

30.2

ბავშვთა მიმართ
ძალადობის
აღმოფხვრის
მექანიზმების
გაუმჯობესების
მიზნით, ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურების
დახვეწა

ქუჩაში მცხოვრებ და/ან
მომუშავე ბავშვთა
საჭირო

მონიტორინგი
არასრულწლოვანთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
შესამოწმებლად
განხორციელებულია
ბავშვზე ზრუნვის
განმახორციელებე-ლი
სახელმწიფო
ინსტიტუტების/
პენიტენციალური
სისტემის
მონიტორინგი

ბავშვთა დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურების
დახვეწის შედეგად
გაფართოებულია
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურებში
ჩართული სუბიექტების
წრე გაიზარდა
მეურვეობისა და
მზრუნველობის
ორგანოს
უფლებამოსილი პირის
- სოციალური მუშაკის
უფლებამოსილება

ფუნქციონირებს ქუჩაში
მცხოვრებ და/ან
მომუშავე ბავშვთა

მიიღო ევროპის ბავშვთა ომბუდსმენების ქსელის საერთაშორისო
პროექტში
არასრულწლოვნებისთვის,
რომლის
შედეგადაც
მომზადდა 5 წუთიანი ვიდეო ფილმი არასწრულწლოვნების
მონაწილეობით.

რაოდენობა
ანგარიში
მონიტორინგის
ვიზიტების შედეგების
შესახებ

ასევე, 2016 წლის 2 ივნისს, საერთაშორისო პროექტის „განათლების
უფლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის“
პროექტის ფარგლებში, სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის
უფლებების
თანამშრომლები
და
პროექტის
მონაწილე
არასრულწლოვნები
ერთად
იმყოფებოდნენ
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლაში, სადაც
შეხვდნენ ამავე სკოლის მოსწავლეებს. შეხვედრაზე პროექტის
მონაწილე არასრულწლოვნებმა გააკეთეს პრეზენტაციები ბავშვის
განათლების უფლებაზე და ამ კუთხით არსებულ პრობლემებზე.
დამატებით
განხილულ იქნა თემატური ვიდეო–კლიპები.
შეხვედრის შედეგად, არასრულწლოვნებს მიეცათ შესაძლებლობა
ემსჯელათ განათლების უფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა
და პრობლემებზე, გამოეთქვათ საკუთარი აზრი და გაემართათ
დისკუსია.

ბავშვზე ზრუნვის
განმახორციელებე-ლი
სახელმწიფო
ინსტიტუტების/
პენიტენციალური
სისტემის
მონიტორინგის
ვიზიტების სათანადო
რაოდენობა
მონიტორინგის
შედეგების შესახებ
ანგარიში
სამართლებრივი
დოკუმენტის
ინიცირება, რომელიც
ითვალისწინებს
ბავშვთა მიმართ
ძალადობის
აღმოფხვრის
მექანიზმების დახვეწას

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437
დადგენილებით დამტკიცდა "ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურები",
რის
საფუძველზეც
სსიპ
სოციალური მომსახურების სააგენტომ შეიმუშავა და 2016 წლის 11
ოქტომბერს
N04-519/ო სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით
დაამტკიცა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების)
პროცედურებში სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
სამოქმედო ინსტრუქცია.
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე,
უსასყიდლოდ გასცემს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს მიუსაფარ
ბავშვებზე. 2016 წლის 10 აგვისტოდან (მას შემდეგ რაც
ცვლილებები ძალაში შევიდა) 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
პერიოდში 1 მიუსაფარ ბავშვზე გაიცა საიდენტიფიკაციო
დოკუმენტი, ხოლო 2 ბავშვის საკითხზე მიმდინარეობდა
საქმისწარმოება.

ქუჩაში მცხოვრებ და/ან
მომუშავე ბავშვთა
მომსახურების

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საკანონმდებლო
ცვლილებებისა
და
ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის პროცედურების შემუშვების საფუძველზე
გაიზარდა მიმართვიანობის პროცედურებში ჩართულ სუბიექტთა
წრე, ხოლო სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
უფლებამოსილ სოციალურ მუშაკს მიეცა უფლება, გადაუდებელ
შემთხვევებში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი განარიდოს
ძალადობრივი გარემოდან.
შესაბამისმა მომსახურებების მომწოდებელმა ორგანიზაციებმა
მომსახურება გაუწიეს 239 (მათ შორის: სადღეღამისო თავშესაფარი
- 77; დღის ცენტრი - 162) ქუჩაში მცხოვრებ და/ან მომუშავე ბავშვს.
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მომსახურებების
უზრუნველყოფა

30.3

სოციალური
აგენტებისათვის
ბავშვის შეფასების და
რეფერირების
მექანიზმის დანერგვა

მომსახურებები –
ტრანზიტული ცენტრი,
კრიზისული
ინტერვენციის
თავშესაფარი, დღის
ცენტრი, მობილური
ჯგუფი
გაუმჯობესებულია
ბავშვთა (მათ შორის შშმ
ბავშვთა) რეფერირების
პროცედურები

სათანადო რაოდენობა
(მომსახურებებში
შესაძლებელია
ერთდროულად
არანაკლებ 100 ბავშვის
მომსახურება)

დაცვის
სამინისტრო

სოციალური აგენტების
მიერ რეფერირებული
და დახმარების
სისტემაში ჩართული
ბავშვების შესაბამისი
რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
II
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სოციალური
მომსახურები
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წელს, განხორციელდა ბავშვის შეფასების სკრინინგინსტრუმენტის პილოტირება. პილოტირების შედეგად გამოიკვეთა
გარკვეული
ხარვეზები,
შესაბამისად,
დაკორექტირდა
დეკლარაციის ფორმა და ინსტრუქცია. სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ბავშვების
(0-18 წლამდე ასაკის) დეკლარაციის ფორმისა და დეკლარაციის
შევსების ინსტრუქციის საბოლოო ვარიანტის შესახებ სსიპ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური აგენტების,
სოციალური მუშაკებისა და სხვა უფლებამოსილი პირებისათვის
ჩატარდა ტრენინგი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ტრენინგი
გაიარა სულ 449 თანამშრომელმა. განხორციელდა ინსტრუმენტის
ტესტირება მთელ საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც ბავშვიან
ოჯახებში შეივსო „ოჯახში მცხოვრები (0-18 წლამდე ასაკის)
ბავშვის დეკლარაცია“. ამჟამად, მიმდინარეობს სოციალურ
მუშაკებთან შესაბამისი შემთხვევების გადამისამართების პროცესი,
საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და დროული დახმარების
აღმოჩენის
მიზნით.
პროცესის
დასრულების
შემდეგ
გაანალიზდება და შეფასდება ინსტრუმენტის ეფექტურობა და
დაინერგება სისტემაში.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

ფონდმა 2016 წლის 1 ივნისიდან დაიწყო გაეროს ქალთა
ორგანიზაციის (UN WOMEN) მიერ დაფინანსებული პროექტის –
„ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია“ –
განხორციელება, რომლის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს:
 სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის მომსახურების
სტანდარტის შექმნა და ტრენინგ-მოდულის მომზადება;;
 ფონდის
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება
სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ტრენინგების გზით;
 ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის პრევენციის
მიზნით საინფორმაციო კამპანიის წარმოება.
2016 წლის სექტემბერში გამოცხადდა საჯარო კონკურსი
ექსპერტების შესარჩევად. პროექტის ფარგლებში მოხდა ორი
ექსპერტის (იურიდიულ და სოციალურ საკითხებში) აყვანა,
რომლებმაც შეიმუშავეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა მომსახურების სტანდარტები სტრატეგიის
დოკუმენტი (საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით)
და ტრენინგ მოდული, ასევე, ასევე, 19 და 20 დეკემბერს, ჩაატარეს 2
საპილოტე ტრენინგი თემაზე: ,,სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლთა დახმარების საკითხები“. მასში მონაწილეობა მიიღეს
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების
დაწესებულებების (თავშესაფრები), კრიზისული ცენტრის, ცხელი
ხაზის
ოპერატორებმა,
ფონდის
ცენტრალური
აპარატის

სსიპ სოციალური
მომსახურების
სააგენტო

30.4

სექსუალური
ძალადობის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
მომსახურების ტიპის
განსაზღვრა და
სერვისის დანერგვის
მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების
გატარება

განსაზღვრულია
სახელმწიფოს პოზიცია
სექსუალური
ძალადობის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
მომსახურების
თაობაზე, მათი
შემდგომი დახმარების
მიზნით სერვისის
განვითარების თაობაზე

სექსუალური
ძალადობის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთათვის შემუშავებულია
მომსახურების ტიპი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

დონორების
დახმარება
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თანამშრომლებმა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
წარმომადგენლებმა (მონაწილეთა რაოდენობა-41, მათ შორის 2
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი).

30.5

30.6

2016 წლის 31
იანვრამდე
ლიცენზირებულ
სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
განთავსებული
ბენეფიციარების
შეფასების
განხორციელება

დაწყებულია
არასახელმწიფო
დაფინანსებით
ფუნქციონირებადი
სააღმზრდელო
დაწესებულებების
ბენეფიციარების
შეფასება

სოციალური მუშაკების
მიერ შეფასებული
ბავშვების რაოდენობა,
რომლებიც
განთავსებულია
სააღმზრდელო
დაწესებულებებში

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლებში ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურებზე
პასუხისმგებელი
პირების დანიშვნა და
მათი ტრენინგი

დანიშნულია ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
პროცედურებზე
პასუხისმგებელი
პირები
განხორციელებულია
მათი ტრენინგი

შესაბამის ტრენინგებში
მონაწილე პირთა
რაოდენობა

ზოგადსაგანმანა
თლებ-ლო
დაწესებულებები

რეფერირებულ ბავშვთა
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სოციალური
მომსახურები
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სოციალური
მომსახურების
სააგენტო

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დაქირავებული
ფსიქოლოგები თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში
ემსახურებიან
ბენეფიციარებს,
მათ
შორის
სექსუალური
ძალადობის მსხვერპლ არასრულწლოვნებს.
„სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ
დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანების მე-9
მუხლის თანახმად, განხორციელდა დაწესებულებაში მცხოვრები
ბავშვების შეფასება. შეფასდა ა(ა)იპ ,,საქართველოს საპატრიარქოს
ჯავახეთის ქალაქ წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისა და ა(ა)იპ
,,წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრის“ 136 ბენეფიციარი, მათ შორის 10
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი.
საჯარო
სკოლების
მიერ
შემუშავებულია
ძალადობასთან
დაკავშირებული
შიდა
წესები,
რომლის
თანახმად,
ძალადობის/სავარაუდო
ძალადობის
ფაქტის
გამოვლენის
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ხდება სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოში მსხვერპლის/სავარაუდო მსხვერპლის
გადამისამართება. რეფერირების პროცედურაზე პასუხისმგებელ
სუბიექტს წარმოადგენს მანდატური, ხოლო იმ სკოლებში, სადაც
მანდატურები არ არიან წარმოდგენილები
დირექტორი ან
დირექტორის მოადგილე.
სსიპ
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ახორციელებს
პროგრამას „ბავშვთა მიმართ ძალადობა - გადამისამართების
პროცედურები ბავშვის დაცვის საჭიროების შემთხვევებში“.
პროექტის
მიზანია
მანდატურების,
საჯარო
სკოლების
წარმომადგენლების გადამზადება, რათა მათ შეძლონ ბავშვზე
ძალადობის პრევენცია, ძალადობის შემთხვევების ამოცნობა და
მათზე რეაგირება.
2016
წლის
იანვარ-ივნისში,
პროგრამის
ფარგლებში
გადამზადებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა
მანდატური.
ასევე, გადამზადდა საჯარო სკოლების 496
წარმომადგენელი (საერთო ჯამში გადამზადებულია საჯარო
სკოლების 1072 წარმომადგენელი).
2016 წლის იანვარ-ივნისში, საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურების მიერ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოში
გადამისამართდა 121
ძალადობის/სავარაუდო ძალადობის
შემთხვევა.
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30.7

30.8

30.9

31.

31.1

სამოქალაქო
განათლების
მასწავლებლების
გადამზადება
ბულინგის პრევენციისა
და ტოლერანტული
კულტურის
წახალისების
საკითხებზე

დაწყებითი კლასების
დამრიგებლებისთვის
ტრენინგების ჩატარება
ეფექტური
კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობის
უნარების
განვითარების
საკითხებზე
სკოლების
ადმინისტრატორებისათვის ტრენინგების
- „კონფლიქტი და
ძალადობა სკოლაში“
ჩატარება მედიაციის
ხერხების გამოყენებასა
და შესაბამისი
სტრატეგიის/
მექანიზმების
შემუშავებასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
რეგიონული
პროექტების
განხორციელების
ხელშეწყობა:
გაზის სამხრეთ
დერეფნის პროექტები
(სამხრეთ კავკასიის
მილსადენის
გაფართოება)

ჩატარებულია
ტრენინგები
საქართველოს
მასშტაბით ყველა
სკოლის სამოქალაქო
განათლების
მასწავლებლების-თვის

ტრენინგებში მონაწილე
მასწავლებელთა
რაოდენობა

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს მუშაობა მოდულზე, რომლის თემატიკასაც
წარმოადგენს
ბულინგის
პრევენცია
და
ტოლერანტული
კულტურის წახალისება.
შეიქმნა მოდული: „სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა
არაქართულენოვანი სკოლების მოქმედი მასწავლებლებისთვის“,
რომელიც ითარგმნება აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.
აღნიშნულ მოდულში განიხილება ბულინგის პრევენციისა და
ტოლერანტული კულტურის წახალისების საკითხები.
ლიდერთა აკადემია 1-ის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა
მოდულზე: „უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სკოლაში“, რომელიც
ითვალისწინებს ბულინგის პრევენციისა და ტოლერანტული
კულტურის წახალისების საკითხებს. მოდულის სამიზნე ჯგუფს
წარმოადგენენ სკოლის დირექტორები.
დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები
„ეფექტური კომუნიკაციის და თანამშრომლობის უნარების
განვითარება დაწყებითი კლასების მოსწავლეებში“. გადამზადდა
829 მასწავლებელი.

ჩატარებულია
ტრენინგები
დაწყებითი კლასების
დამრიგებლების-თვის

ტრენინგებში მონაწილე
დაწყებითი კლასების
დამრიგებლების
რაოდენობა

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

სკოლების
ადმინისტრატორებისათვის
ჩატარებულია
ტრენინგები „კონფლიქტი და
ძალადობა სკოლაში“

ტრენინგებში მონაწილე
სკოლის
ადმინისტრატორების
რაოდენობა

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

„მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა განვითარების
პროგრამის“ ლიდერთა აკადემია 1-ის ფარგლებში მიმდინარეობს
მუშაობა
ტრენინგ-მოდულის
შემუშავებაზე,
რომელშიც
ინტეგრირდება „კონფლიქტი და ძალადობა სკოლაში“ მოდულის
გარკვეული თემატიკა. ასევე კონფლიქტისა და ძალადობის
საკითხებზე საქართველოს საჯარო სკოლის დირექტორებს,
მიმდინარე
წელს,
ჩაუტარდებათ
ტრენინგები
აღნიშნულ
თემატიკაზე.

გაიმართა
მოლაპარაკებები „შაჰდენიზის“
კონსორციუმთან
საქართველოში
განსახორციელებე-ლი
ინვესტიციებისა და
ტექნიკური
სამუშაოების
მიმდინარეობასთან
დაკავშირებით
კონსულტაციების

სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრა პროექტის
ტექნიკური დეტალების
დაზუსტების მიზნით

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 17 მაისს საქართველოს დელეგაციამ გაზის სამხრეთ
დერეფნის პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ტრანსადრიატიკული
მილსადენის (TAP) საფუძვლის ჩაყრის
ოფიციალურ ცერემონიალში.

ორმხრივი და
მრავალმხრივი
შეხვედრების
რაოდენობა პროექტის
პერსპექტივების
თაობაზე

ენერგეტიკის
სამინისტრო

გაზის სამხრეთ დერეფნის განვითარების მიზნით ენერგეტიკის
სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო 2016 წლის 22 თებერვალს
გამართულ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში, აგრეთვე, 2016 წლის 29
თებერვალს ბაქოში გამართულ სამხრეთ გაზის კორიდორის
მრჩეველთა
საბჭოს მინისტერიალის მაღალი დონის მეორე
შეხვედრაში, სადაც მხარეებმა განიხილეს შაჰ-დენიზის პროექტის
მეორე ფაზის, Tanap-ისა და Tap-ის პროექტების მიმდინარეობის
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31.2

სუამ-ის
თანამშრომლობის
ფარგლებში
სხდომებისა და მაღალი
დონის შეხვედრების
გამართვა:
სუამ-ის საგარეო
საქმეთა მინისტრების
საბჭოს ორი სხდომის
გამართვა (გაეროს
გენერალური
ასამბლეის და ეუთოს
მინისტერიალის
ფარგლებში)
სუამ-ის ეროვნული
კოორდინატორების
საბჭოს სამი სხდომის
გამართვა
სუამ-ის საპარლამენტო
ასამბლეის პლენარული
სხდომის, ბიუროსა და
კომიტეტების
სხდომების გამართვა
სუამ-ის 9 დარგობრივი
სამუშაო ჯგუფის
სხდომები

31.3

საქართველოაზერბაიჯანითურქეთის
რეგიონალური
თანამშრომლობის
ფარგლებში სამმხრივი
შეხვედრების გამართვა:
სამიტი
პრეზიდენტების
დონეზე

გაგრძელება პროექტის
მონაწილე მხარეებთან,
მისი შემდგომი
რეალიზაციის მიზნით
ორგანიზაციის
ფარგლებში, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების
მიღება პოლიტიკური
კონსოლიდაციის
გაძლიერების,
დარგობრივი
თანამშრომლობის
გაღრმავებისა და დღის
წესრიგის გაფართოების
მიზნით
სუამ-ის პარტნიორ
ქვეყნებთან (აშშ;
იაპონია)
გაღრმავებული
ურთიერთობები

საკითხები.

სუამის ფარგლებში
გააქტიურებული
თანამშრომლობა ყველა
მიმართულებით

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სხვა სახელმწიფო
უწყებები

სუამ-ის ფარგლებში
მიღებული
მხარდამჭერი
დოკუმენტების
გაზრდილი რაოდენობა

2016 წლის 15-16 მარტს, ქ. ბაქოში, ხოლო 16 მაისს, 8-9 სექტემბერს,
ქ. კიევში
გაიმართა სუამ-ის ეროვნული კოორდინატორების
საბჭოს ოთხი სხდომა.

სუამ-ის საპარლამენტო
ასამბლეის ფარგლებში
მიღებული
დოკუმენტები

2016 წლის 21-29 თებერვალს, იაპონიაში, სუამ-იაპონიის
თანამშრომლობის
ფორმატის
ფარგლებში,
გაიმართა
ყოველწლიური თემატური სემინარი სუამ-ის ექსპერტებისთვის
ეკოლოგიისა და ნარჩენების მართვის საკითხებზე.
2016 წლის 14-15 დეკემბერს, ქ. ბაქოში, გაიმართა სუამ-ის
საპარლლამენტო ასამბლეის მე-9 პლენარული სესია, დარგობრივი
კომიტეტებისა
და
ბიუროს
სხდომები,
ასევე,
სუამ-ის
საპარალმენტო ასამბლეისა და ბალტიის ასამბლეის შეხვედრა.

საპარლამენტთაშორისო
თანამშრომლობის
გაღრმავება სუამ-ის
წევრ ქვეყნებს შორის,
ასევე, სუამ-ის
საპარლამენტო
ასამბლეასა და სხვა
რეგიონალურ
საპარლამენტო
ორგანიზაციებს შორის
გააქტიურებული
სამმხრივი დიალოგი
და ურთიერთქმედება
რეგიონული
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით

2016 წლის 22 სექტემბერს, ქ. ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური
ასამბლეის ფარგლებში, ხოლო 8 დეკემბერს, ქ.ჰამბურგში, ეუთო-ს
მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა სუამ-ის საგარეო საქმეთა
მინისტრების საბჭოს ორი სხდომა. 8 დეკემბერს, ქ. ჰამბურგში,
ასევე გაიმართა სუამ-იაპონიის მაღალი დონის შეხვედრა, სუამ-ის
წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით.

2016 წელს, სუამ-ის ფარგლებში, გაიმართა სუამ-ის ექსპერტების
სამუშაო ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების 22 სხდომა.
2016 წლის 31 მაისს, ქ. ოდესაში გაიმართა ტრანსპორტის
საკითხებზე სუამ-ის სამუშაო ჯგუფის სხდომა, წევრი ქვეყნების
ტრანსპორტის
საკითხებზე
პასუხისმგებელი
უწყებების
ხელმძღვანელების დონეზე.

შეხვედრების
შემაჯამებელ
ოფიციალურ, საჯარო
დოკუმენტებში
ასახული
თანამშრომლობის
პოზიტიური დინამიკა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
სხვა სახელმწიფო
უწყებები

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 12 თებერვალს ქ. თბილისში გაიმართა ეკონომიკისა და
ტრანსპორტის მინისტრების შეხვედრა.
2016 წლის 19 თებერვალს ქ.თბილისში ჩატარდა საგარეო საქმეთა
მინისტრების მეხუთე შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში, ხელი
მოეწერა ანკარას განცხადებას.
2016 წლის 15 მაისს, ქ. გაბალაში შედგა თავდაცვის მინისტრების
მორიგი შეხვედრა.

შეხვედრა საგარეო
საქმეთა მინისტრებს
შორის
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შეხვედრა თავდაცვის
მინისტრებს შორის
შეხვედრა ეკონომიკის
მინისტრებს შორის და
ბიზნეს-ფორუმი
შეხვედრა
პარლამენტების
საგარეო
ურთიერთობათა
კომიტეტებს შორის
ევროკავშირის
განცხადებებთან
საქართველოს
მიერთება

32.

32.1

33.

33.1

ევროკავშირის მიერ
მიღებულ სანქციებთან
საქართველოს
მიერთება

34.

34.1

ერთიანი
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
ფარგლებში (CSDP)
ევროკავშირის მისიებსა
და ოპერაციებში, ასევე,
შესაბამის წვრთნებსა
და კონსულტაციებში
საქართველოს
მონაწილეობა

უზრუნველყოფილია
საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
მნიშვნელოვანი
საგარეო პოლიტიკური
საკითხების
მაქსიმალური
თანხვედრა
საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
თანამშრომლობის
გაღრმავება
ევროკავშირის მიერ
შემოღებული
სანქციების საკითხზე
უზრუნველყოფილია
საქართველოს
მონაწილეობა
ევროკავშირის CSDP
მისიებსა და
ოპერაციებში, ასევე,
შესაბამის წვრთნებსა
და კონსულტაციებში

ევროკავშირის
შემოსული
განცხადებების
უმრავლესობაზე
მიერთება

5 სამხედრო
მოსამსახურის
მონაწილეობა
ევროკავშირის
სამხედრო მრჩეველთა
მისიაში
ცენტრალური აფრიკის
რესპუბლიკაში
(EUMAM RCA)
1 ოფიცრის
მონაწილეობა
ევროკავშირის
საწვრთნელ მისიაში
მალიში (EUTM Mali)
თავდაცვის
სამინისტროს 1
სამოქალაქო პირის
მონაწილეობა
ევროკავშირის
მრჩეველთა მისია

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის განმავლობაში, ევროკავშირისგან მიღებული სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაკეთებული 261 განცხადებიდან
საქართველო მიუერთდა 223-ს, ხოლო არ მიუერთდა 38-ს.

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016
წლის
განმავლობაში,
სანქციებთან
დაკავშირებით
ევროკავშირისგან მიღებული 13 განცხადებიდან საქართველო
მიუერთდა 6-ს, ხოლო არ მიუერთდა 7-ს.

თავდაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ევროკავშირის სამხედრო
მრჩეველთა მისიის ფარგლებში (EUMAM RCA) სამშვიდობო
კონტინგენტის სწრაფი რეაგირების ჯგუფის შემადგენლობაში (IRT)
2015 წლის ოქტომბერში გაიგზავნა საქართველოს შეიარაღებული
ძალების ხუთკაციანი ჯგუფი, რომლის როტაცია განხორციელდა
2016 წლის აპრილში. მისია დასრულდა 2016 წლის ივლისში.

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და კრიზისების
მართვის საბჭოს
აპარატი
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

ევროკავშირი

მალის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM
Mali) 2016 წლის იანვრიდან მონაწილეობს საქართველოს
შეიარაღებული ძალების ერთი ოფიცერი, რომლის როტაციაც (6
თვის ვადით) განხორციელდა მიმიდინარე წლის მაისში. 2016 წლის
ნოემბერში სამხედრო მოსამსახურე ჩანაცვლდა როტაციის წესით.
უკრაინაში ევროკავშირის მრჩეველთა მისიაში (EUAM UKR),
ერთობლივი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
ფარგლებში (SCDP) 2015 წლის სექტემბრიდან იმყოფებოდა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ერთი წარმომადგენელი,
რომელიც ახორციელებდა უკრაინის ხელისუფლების მხარდაჭერას
ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით. 2016 წლის I
კვარტალში განხორციელდა
რეორგანიზაცია
ევროკავშირის
მრჩეველთა მისიაში (EUAM UKR), რის შედეგადაც საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა მ.წ. მარტში თავიდან
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შეიტანა განაცხადი ახლად შექმნილ ვაკანტურ თანამდებობაზე
(ადამიანური
რესურსების
მრჩეველი
ინსტრუქტორი).
ევროკავშირის მხრიდან არ დაკმაყოფილდა აღნიშნული პირის
განაცხადი, შესაბამისად მას შეუწყდა მივლინება და დაბრუნდა
საქართველოში.

უკრაინაში (EUAM
Ukraine)
თავდაცვის
სტრატეგიული
მიმოხილვის
დოკუმენტი

35.

35.1

ევროკავშირის საერთო
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) სამოქალაქო
მისიებში საქართველოს
მონაწილეობის
უზრუნველყოფის
მიზნით,
სამართლებრივი ბაზის
სრულყოფა

მომზადებულია
მთავრობის
განკარგულების
პროექტი ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში
საქართველოს
მონაწილეობასთან
დაკავშირებული
საკითხების
მარეგულირებელი
უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფის
შექმნის შესახებ
სამუშაო ჯგუფის მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციების
საფუძველზე,
შეტანილია
ცვლილებები
„ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში
საქართველოს
მონაწილეობის წესის
დამტკიცების შესახებ“
და „ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის

ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში
საქართველოს
მონაწილეობასთან
დაკავშირებული
საკითხების
მარეგულირებელი
უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფის
შექმნის შესახებ
მთავრობის
განკარგულების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის
სამუშაო ჯგუფების
მიერ შემუშავებული
რეკომენდაციების
საფუძველზე
მომზადებული
დადგენილებებში
შესატანი
ცვლილებების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისათვის
„ევროკავშირის
სამოქალაქო

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 22 ივნისის N5482-IIს
დადგენილების საფუძველზე, დასრულდა ოცეულის ზომის (35
ს/მ) ქვედანაყოფით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში
ევროკავშირის ახალ საწვრთნელ მისიაში (EUTM RCA)
მონაწილეობასთან დაკავშირებული პროცედურები. ქართული
მხარე 2017 წლის თებერვლიდან ჩაერთვება მისიაში.

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და კრიზისების
მართვის საბჭოს
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, რიგი
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ფორმატების
გარდა,
გათვალისწინებულია თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის
(SDR) დოკუმენტით.
მომზადდა საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი
„ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს
მონაწილეობისათვის სტრუქტურის ჩამოყალიბების თაობაზე”
საქართველოსა და ევროკავშირის შეთანხმების შესაბამისად,
“სამოქალაქო კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს
მონაწილეობისათვის აუცილებელი შიდა საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფის მიზნით, უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის
შესახებ“. განკარგულების პროექტი წარედგინა საქართველოს
მთავრობას დასამტკიცებლად.
განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები უწყებათაშორისი
ჯგუფის დაკომპლექტების მიზნით და შესაბამის სახელმწიფო
უწყებებს წარედგინათ შესასრულებელი სამუშაოს კონცეფცია.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატის ინიციატივით ევროკავშირმა დაამტკიცა საქართველოსა
და მოლდოვას რესპუბლიკის ერთობლივი პროექტი, რომელიც
ეხება „ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) სფეროში უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა
და კომუნიკაციის მექანიზმების კონსოლიდაციას“. ევროკავშირის
ექსპერტების მიერ პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს
CSDP-ის კუთხით საქართველოში არსებული კანონმდებლობის
შესწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება მისი
გაუმჯობესებისა და ახალი სამართლებრივი აქტების შემუშავების
მიზნით. პროექტის განხორციელება დაყოფილია ფაზებად:
პირველ ეტაპზე, 2016 წლის 31 მარტს, ევროკავშირის ექსპერტთა
ჯგუფმა
განახორციელა
პირველი
სასწავლო
ვიზიტი
საქართველოში. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების
მართვის საბჭოს აპარატში გაიმართა ექსპერტების შეხვედრა
პარტნიორი
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენლებთან.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატის მიერ გაკეთდა პრეზენტაცია CSDP-ის სფეროში
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ოპერაციებში მონაწილე
პერსონალის
სოციალური
გარანტიებისა და
სამივლინებო ხარჯების
ანაზღაურების წესის და
პირობების“ შესახებ
დადგენილებებში
„ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში
მონაწილეობის მიზნით
კონკურსის ჩატარების
წესის შესახებ“
დადგენილების
პროექტი
შემუშავებულია
„ევროკავშირის
სამოქალაქო მისიებში
მონაწილეობის მიღების
მიზნით ექსპერტთა
ბაზის შექმნისა და მისი
ფუნქციონირების წესის
შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი
შემუშავებულია

35.2

ევროკავშირის საერთო
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) ფარგლებში
ორგანიზებულ
კურსებში

„ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში მონაწილე
პერსონალის
სახელმძღვანელო
ინსტრუქციების
შესახებ“
დადგენილების
პროექტი
შემუშავებულია
კურსის შესახებ
ინფორმაცია
მიწოდებულია
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
შესაბამისი

კრიზისების მართვის
ოპერაციებში
მონაწილეობის მიზნით
კონკურსის ჩატარების
წესის შესახებ“
დადგენილების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისათვის

შესრულებული სამუშაოსა და არსებული გამოწვევების შესახებ.
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენლებმა
ექსპერტებს
დეტალურად გააცნეს ის საკითხები, რაზეც მიზანშეწონილია მათი
ექსპერტიზის/რეკომენდაციების მიღება.
მეორე ეტაპზე, 2016 წლის 1 ნოემბერს, განხორციელდა ექსპერტთა
ჯგუფის მეორე ვიზიტი საქართველოში. ამჯერად, სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში
გამართულ შეხვედრაზე ექსპერტთა ჯგუფმა წარადგინა საკუთარი
კვლევის შუალედური შედეგები. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზსიების მართვის საბჭოს
აპარატისა
და
პარტნიორი
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენლები.

„ევროკავშირის
სამოქალაქო მისიებში
მონაწილეობის მიღების
მიზნით ექსპერტთა
ბაზის შექმნისა და მისი
ფუნქციონირების წესის
შესახებ“
დადგენილების
პროექტის წარდგენა
მთავრობისათვის
„ევროკავშირის
სამოქალაქო
კრიზისების მართვის
ოპერაციებში მონაწილე
პერსონალის
სახელმძღვანელო
ინსტრუქციების
შესახებ“
დადგენილების
პროექტის წარდგენა
მთავრობისათვის

კურსებზე
წარგზავნილი პირების
რაოდენობა
ევროკავშირის ერთიანი
უსაფრთხოებისა და

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და კრიზისების
მართვის საბჭოს
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 6-10 ივნისს, ქ. თბილისში გაიმართა CSDP
საორიენტაციო კურსში, რომელშიც საქართველოდან მონაწილეობა
მიიღო საჯარო დაწესებულებების 15-მა წარმომადგენელმა.

EaP ფონდი
2016 წლის 27 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით, ქ. ბრიუსელში
(ბელგიის სამეფო), CSDP საორიენტაციო კურსში საქართველოდან
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საქართველოს
მონაწილეობის
კოორდინაცია

35.3

ევროკავშირის საერთო
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) ფარგლებში
საგანმანათლებლო
კურსის საქართველოში
ორგანიზება

უწყებებისთვის
უზრუნველყოფილია
კურსში
მონაწილეობისთვის
საქართველოდან
წარდგენილი
კანდიდატების
რეგისტრაცია

ევროკავშირის ერთიანი
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) საორიენტაციო
კურსი ჩატარებულია
საქართველოში

თავდაცვის პოლიტიკის
ფარგლებში
ორგანიზებულ
კურსების რაოდენობა
და თემატიკა

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის
საბჭოს მდივნის
ბრძანება კურსის
ჩატარების თაობაზე
კურსის მონაწილეთა
რაოდენობა

35.4

„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
პირველი პლატფორმის
- „დემოკრატია, კარგი
მმართველობა და
სტაბილურობა“
ფარგლებში, საერთო
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) პანელის
სამოქმედო გეგმის
განახლება და
განხორციელება
საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
CSDP-ის ფარგლებში
სამუშაო გეგმის

აღმოსავლეთ
პარტნიორობის CSDPის პანელის სამოქმედო
გეგმა განახლებულია
და
განხორციელებულია
საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
CSDP-ის ფარგლებში
სამუშაო გეგმა
განახლებულია და
განხორციელებულია
სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს
საერთო

„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში CSDP
პანელის შეხვედრები
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობები (სამუშაო
შეხვედრები,
კონსულტაციები,
სემინარები, კურსები)

აქტივობების
რაოდენობა და
თემატიკა
გადამზადებული

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის 1 თანამშრომელმა.

თავდაცვის
სამინისტრო

2016 წლის 24-28 ოქტომბერს, ქ. კიევში (უკრაინა) გამართულ CSDP
საორიენტაციო კურში საქართველოდან მონაწილეობა მიიღეს
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატის, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
თანამშრომლებმა (სულ 5 კანდიდატი).

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და კრიზისების
მართვის საბჭოს
აპარატი

2016,
III
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

EaP ფონდი

თავდაცვის
სამინისტრო

თავდაცვის
სამინისტრო
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და კრიზისების
მართვის საბჭოს
აპარატი
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური
ევროპულ და
ევროატლანტიკუ

ევროკავშირი

და

2016 წლის 14-18 ნოემბერს ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში უკრაინის
მრჩეველთა მისიაში დაგეგმილ ვიზიტში მონაწილეობა მიიღეს
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატის,
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს,
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსაახურისა და
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომლებმა.
მიმდინარე წლის 6-10 ივნისს, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის, ევროკავშირისა და
ავსტრიის თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ქ. თბილისში
ჩატარდა ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
საორიენტაციო კურსი (CSDP Orientation Course). აღნიშნული
ღონისძიება პირველი ორი დღე მიმდინარეობდა კონფერენციის
ფორმატით, რომელსაც დაესწრნენ როგორც საქართველოს, ისე
ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები.
კონფერენციას დაესწრო 100-ზე მეტი მონაწილე, ხოლო
საორიენტაციო კურს ესწრებოდა 52 მონაწილე და 16
მომხსენებელი.
2016 წლის 18–22 იანვარს, ქ. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო
საქმეთა სამსახურის ინიციატივითა და ავსტრიისა და ლიტვის
რესპუბლიკების
მხარდაჭერით
გამართულ
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ტრენინგ
პროგრამის ფარგლებში, საორიენტაციო კურსში მონაწილეობა
მიიღეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატის, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა
და
ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომლებმა (სულ 4
პირი).
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ პლატფორმის „დემოკრატია, კარგი
მმართველობა და სტაბილურობა“ ფარგლებში, CSDP-ს ფორმატში
თანამშრომლობის პანელის ფარგლებში, 2016 წლის 2-4 მარტს, ქ.
ვილნიუსში
(ლიტვა)
ჩატარდა
კონფერენცია
თემაზე:
„ევროკავშირის
გლობალური
სტრატეგია:
აღმოსავლეთ
პარტნიორები
ევროპულ
უსაფრთხოებაში“,
რომელშიც
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განახლება და
განხორციელება

უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) პანელის
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებულ
აქტივობებში

პირების რაოდენობა

რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოს
დაწესებულებების წარმომადგენლებმა.

შესაბამისი

საჯარო

2016 წლის 21-24 მარტს, ქ. მინსკში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა
სამსახურის ინიციატივითა და ავსტრიისა და ლიტვის
რესპუბლიკების
მხარდაჭერით
გამართულ
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ტრენინგ
პროგრამის ფარგლებში გამართულ შემაჯამებელ სემინარში (CSDP
Reflection
Seminar)
მონაწილეობა
მიიღეს
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის,
თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
თანამშრომლებმა (სულ 4 პირი).
2016 წლის 25-26 აპრილს, ქ. ბრიუსელში, გაიმართა „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ პირველი პლატფორმის - „დემოკრატია, კარგი
მმართველობა და სტაბილურობა“
ფარგლებში, საერთო
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) პანელის
რიგით მე-6 შეხვედრა.
2016 წლის ივნისში, ქ. თბილისში გამართულ საქართველოევროკავშირის მორიგ კონსულტაციაზე (Staff-to-staff consultation),
განახლდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის CSDP-ის
ფარგლებში არსებული სამუშაო გეგმა,
2016 წლის 18 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით იტალიის ქ.
ვიჩენცაში დაგეგმილ „ევროპის პოლიციის სამსახურების
ტრეინინგის“ პროგრამის ფარგლებში (EUPST Italian session, Vicenza
2016), იმიტირებულ კრიზისის მართვის ოპერაციაში მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 17-21 ოქტომბერს
რუმინეთში, ქ. ბუქარესტში
დაგეგმილ
ტრეინინგში,
თემაზე:
„პოსტ-კონფლიქტური
მდგომარეობის აღდგენა და სტაბილიზაცია“ მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 18-20 ოქტომბერს იტალიაში „ევროპის პოლიციის
სამსახურების ტრეინინგის“ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ
აკადემიურ
კონფერენციაში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
თანამშრომელმა.
2016 წლის 13 ოქტომბერს ქ. ბრიუსელში გამართულ საქართველოევროკავშირის მორიგ კონსულტაციებზე (staff-to-staff consultation)
განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:
 საქართველოს მონაწილეობა უკრაინაში ევროკავშირის
მრჩეველთა მისიაში (უკრაინაში ევროკავშირის
UKR) მიღებული გამოცდილება;
 საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის სამხედრო
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36.

36.1

ტერორიზმის
საკითხებზე ორმხრივი
და მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
განვითარება

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს
ორმხრივი და
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
ფარგლებში გამართულ
ღონისძიებებში
მომზადებული და
ინიცირებულია
თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმებების
პროექტები

ორმხრივი და
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
ფარგლებში გამართულ
ღონისძიებების
თემატიკა და
რაოდენობა
ღონისძიებაში
მონაწილე
თანამშრომელთა
რაოდენობა
ინიცირებულ
შეთანხმებათა
რაოდენობა

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მისიებში - EUTM RCA, EUTM Mali;
სტრატეგიული კომუნიკაცია და საერთო უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკა;
კიბერ უსაფრთხოება - არსებული მდგომარეობა.

2016 წლის 14 ოქტომბერს ქ. ბრიუსელში გამართულ პანელში თანამშრომლობა ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის სფეროში, მონაწილოება მიიღეს სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის,
თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
თანამშრომლებმა.
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური
აქტიურად
თანამშრომლობს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში. ამ მიმართულებით
აღსანიშნავია შემდეგი აქტივობები:
 საქართველო არის Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
ჯგუფის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალურ კოალიციის წევრი
და მონაწილეობს აღნიშნული კოალიციის ფარგლებში შექმნილი
სხვადასხვა
სამუშაო
ჯგუფის
ფარგლებში
დაგეგმილ
ღონისძიებებში. 2016 წლის 26-27 ოქტომბერს, ქ. ანტალიაში
(თურქეთის რესპუბლიკა) გაიმართა ერაყისა და ლევანტის
ისლამური
სახელმწიფოს
(ISIL)
წინააღმდეგ
ბრძოლის
გლობალური
კოალიციის
უცხო
ქვეყნის
ტერორისტი
მებრძოლების სამუშაო ჯგუფის (Foreign Terrorist Fighters
Working Group – WGFTF) შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ერთმა
წარმომადგენელმა;უსაფრთხოების
სამსახური გახდა ევროპის საბჭოს ტერორიზმთან ბრძოლის
ექსპერტთა კომიტეტის (CODEXTER) წევრი, რომლის მიზანია
ევროპის საბჭოს ფარგლებში, ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო სამართლებრივი და სხვა
დოკუმენტების შემუშავება, წევრი სახელმწიფოების მხრიდან
მათი ხელმოწერისა და რატიფიკაციის საკითხის მონიტორინგი
და ეროვნულ დონეზე აღნიშნული დოკუმენტების ეფექტური
იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. 2016 წლის 16-17 ნოემბერს, სუსის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ. სტრასბურგში
(საფრანგეთი) ევროპის საბჭოს ტერორიზმთან ბრძოლის
ექსპერტთა კომიტეტის (CODEXTER) რიგით 31-ე შეხვედრაში;
 სუს-ი ასევე აქტიურადაა ჩართული ეუთო-ს ეგიდით
ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში დაგეგმილ
აქტივობებში.
სამსახურის
მხრიდან განისაზღვრა ეუთო-ს
ფარგლებში
შექმნილი
კონტრტერორისტული
ქსელის
საკონტაქტო პირი (CTN Contact Points), რომელიც კოორდინაციას
უწევს ეუთო-ს ფარგლებში კონტრტერორისტულ ღონისძიებებში
სუს-ის ჩართულობას და ეუთო-ს მიერ ამ სფეროში გამოცემული
დოკუმენტების შესრულებას;
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 2016 წლის 22 ივნისს, ქ. ვენაში (ავსტრიის რესპუბლიკა) სუს-ის
წარმომადგენელმა
ეუთო-ს
უსაფრთხოების
კომიტეტს
წარუდგინა
საქართველოს
ნებაყოფლობითი
ანგარიში
ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ქვეყანაში გაწეული
საქმიანობის თაობაზე. საქართველოს მიერ ტერორიზმის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
კუთხით
განხორციელებული
ღონისძიებები დადებითად იქნა შეფასებული ეუთო-ს წევრი
ქვეყნების მხრიდან;
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და უსაფრთხოების სფეროში რეგიონალურ დონეზე
თანამშრომლობის განვითარებას. 2016 წლის განმავლობაში სუს-ის
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს დემოკრატიისა და
ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია - სუამ-ის ფარგლებში
გამართულ ორ ღონისძიებაში:
 17-18
ნოემბერს,
ქ.
კიევში
(უკრაინა),
სუამ-ის
სამდივნოში გამართულ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის
სუამ-ის სამუშაო ქვეჯგუფის სხდომაში მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის ერთმა წარმომადგენელმა;
 1-2
დეკემბერს,
ქ.
კიევში,
სუამ-ის
სამდივნოში,
გაიმართა
დანაშაულთან
ბრძოლის
კოორდინაციის
საკითხებზე სუამ-ის სამუშაო ჯგუფის მე-19 სხდომა,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
2-მა
წარმომადგენელმა; სხდომაზე დამტკიცდა დანაშაულთან
ბრძოლის კოორდინაციის საკითხებზე სუამ-ის სამუშაო
ჯგუფის 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
და 2017 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვა საკითხებთან
ერთად, მოიცავს თანამშრომლობას ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩაერთო ევროპის საბჭოსა
და ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამული
თანამშრომლობის ჩარჩო (PCF) პროგრამის „ფულის გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
წინააღმდეგ
ბრძოლა
საქართველოში“
ფარგლებში
მიმდინარე
პროექტის
განხორციელებაში.
2016 წლის 11 აპრილს გაიმართა პროექტის ,,ფულის გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
წინააღმდეგ
ბრძოლა
საქართველოში“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის 3 წარმომადგენელმა.
2016 წლის 27 ოქტომბერს, პროექტის მეორე ფაზის (2018-2020 წწ.)
ფარგლებში, გაიმართა ევროსაბჭოს ექსპერტთა შეხვედრა სუს-ის
და სხვა შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან ტერორიზმის
დაფინანსების და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნული მიმართულებით
საქართველოში არსებული საჭიროებების გაცნობა და პროექტის
ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი პერსპექტივების დასახვა.
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სუს-ი აქტიურად თანამშრომლობს ნატო-სთან, მათ შორის ნატო-ს
სამეკავშირეო ოფისთან. სამსახური, კომპეტენციის ფარგლებში,
ჩაერთო
2016 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP)
შემუშავებასა და მის შესრულების პროცესში.
2016 წლის 23 ივნისს ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოსა
და ევროპის კავშირს შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა
და დაცვის უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ“. შეთანხმება
რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ და
ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 თებერვლიდან.
2016 წლის 2 აგვისტოს ხელი მოეწერა „საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის თანამშრომლობის
შესახებ მემორანდუმს“. მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს
მხარებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ტერორიზმის,
მასობრივი განადგურების იარაღის, და სხვა, მათ შორის
ტრანსნაციონალური და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში.

37.

37.1

ტერორიზმის
დაფინანსებასთან
დაკავშირებით
ფინანსური ქმედების
სპეციალური ჯგუფის
(FATF) 2012 წლის მე-6
სპეციალური
რეკომენდაციით
(ტერორიზმთან და
ტერორიზმის
დაფინანსებასთან
დაკავშირებული
ფინანსური სანქციების
შესახებ)
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
შესრულება

გაეროს უშიშროების
საბჭოს მიერ
განსაზღვრულ პირებზე
სანქციების
აღსრულების მიზნით
შესაბამისი უწყებები
ინფორმირებულია და
აღნიშნული პირების
ქონების დაყადაღების
მიზნით მიემართა
თბილისის საქალაქო
სასამართლოს

თბილისის საქალაქო
სასამართლოსთვის
გაგზავნილი
შუამდგომლობების
რაოდენობა

გაერთიანებული
ერების
ორგანიზაციის
უშიშროების
საბჭოს
რეზოლუციების
შესრულების
საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო
კომისია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის
უწყებებთან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით. შესაბამის პროცედურებს
გადის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტები
უკრაინის, ბელარუსის, აშშ-ის და სხვა სახელმწიფოთა შესაბამის
უწყებებთან, ასევე საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და
ორმხრივად
დაცვის
სფეროში
შეთანხმების
პროექტები
იტალიასთან, გერმანიასთან, აშშ-თან, დიდ ბრიტანეთთან,
ალბანეთთან, კვიპროსთან და სხვა ქვეყნებთან.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივლისის N328
დადგენილბით, შეიქმნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო
კომისია,
რომლის
ტექნიკურ
უზრუნველყოფას ახორციელებს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს შიდა უსაფრთხოებისა და
მართლწესრიგის დეპარტამენტი.
2016 წელს, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების
შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიამ
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ სამართლის
კოლეგიას მიმართა 17 შუამდგომლობით გაეროს უშიშროების
საბჭოს სანქციების კომიტეტების მიერ განსაზღვრულ სიებში
დამატებულ ან სიებიდან ამოღებულ ფიზიკურ და იურიდიულ
პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების ან ყადაღის მოხსნის ბრძანების
გამოცემის მიზნით. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული
საზედამხედველო
ორგანოებისთვის
სასამართლოს ბრძანების დაუყოვნებლივ მიწოდება უზრუნველყო
იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ.
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38.

38.1

თავდაცვის
სამინისტროს
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა
დეპარტამენტის
მონაწილეობა
ევროკავშირის
EU Export Control
Outreach Programme და
ATT Individual
Assistance Programme
პროგრამებში

ევროკავშირის
EU Export Control
Outreach Programme
პროგრამებში
მონაწილეობის
ფარგლებში ორმაგი
დანიშნულების
საქონლის იმპორტისა
და ექსპორტის
კონტროლის ეფექტიანი
სისტემა
ჩამოყალიბებულია

სისტემატიურად
განახლებადი
სპეციალური
ვებგვერდი www.mod.gov.ge/ec,
კონტროლს
დაქვემდებარებული
ტვირთების ექსპორტის,
იმპორტისა და
ტრანზიტის შესახებ,
ისეთი ინფორმაციით
როგორიცაა
საკანონმდებლო ბაზა,
პროცედურები,
წარსადგენი
დოკუმენტაცია,
საერთაშორისო
სანქციები და ა.შ.
ექსპორტის
კონტროლის სფეროში
გერმანულ-ქართული
თანამშრომლობის
პროგრამის (Individual
Assistance Program)
ფარგლებში
ჩატარებული 3
სემინარი
ATT-OP Outreach
Project პროგრამის
ფარგლებში
ჩატარებულია 2
შეხვედრა
ევროკავშირის
გამოცდილების
გაზიარების მიზნით

თავდაცვის
სამინისტრო
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის მხრიდან მოხდა პროგრამის სახეცვლილება და მას
დაერქვა „P2P Dual Use Export Control და EU ATT-OP“.
EU P2P Dual Use Export Control პროგრამის ფარგლებში 2016 წლის
21 იანვარს, ქ. თბილისში ჩატარდა ე.წ. ,,Initial Visit“, რომელსაც
ესწრებოდნენ პრორგამის განმახორციელებლის Expertise France-ის
წარმომადგენლები და რეგიონული ლიდერი, ხოლო საქართველოს
მხრიდან
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა
დეპარტამენტის,
შემოსავლებისა და უსაფრთხოების სამსახურის, ასევე ქბრბ
ცენტრის
წარმომადგენლები. შეხვედრა მიზნად ისახავდა:
კონსორციუმის მიერ საქართველოში მიმდინარე ვითარების
გაცნობას სტრატეგიული ვაჭრობის კონტროლთან მიმართებაში, ამ
სფეროში სუსტი მხარეების გამოვლენას და ე.წ.
Roadmap-ის
შექმნას,
რაც
გულისხმობს
საქართველოსთან
შემდგომი
თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებების გამოკვეთას.
ქართულმა მხარემ მიიღო შემოთავაზება პროგრამის ფარგლებში
ჩაერთოს ე.წ. Train the Trainer (ToT) პროგრამაში.
2016 წლის 15-18 მარტს საფრანგეთში, ქ. პარიზში Train the Trainer
(ToT)-ის ფარგლებში ჩატარდა სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო ევროკავშირის 19 ქვეყნის ექსპერტებმა და ასევე პარტნიორ
ქვეყნებში,
მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის მიერ
ნომინირებულმა
ექსპერტებმა
(თავდაცვის
სამინისტროს
სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი). სემინარის მიზანი
იყო ექსპერტებისათვის მათ მისიაში მხარდაჭერა. წარმოდგენილ
იქნა ე.წ. EUCOTT – EU Common Training Tool Kit, რომელიც
ექსპერტების ტრენინგის მასალათა (აკადემიური და პრაქტიკული)
კომპლექსურ პროგრამას წარმოადგენს.
2016 წლის 16-17 მარტს, EU ATT-OP პროექტის ფარგლებში,
რომლის განმახორციელებელია გერმანიის ეკონომიკურ საკითხთა
და ექსპორტის კონტროლის ფედერალური სააგენტო (BAFA), ქ.
თბილისში ჩატარდა „იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების“
იმპლემენტაციის მხარდამჭერი რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ეუთო-ს ყველა ქვეყნის
წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მიზანი იყო ხელშეკრულების
განხორციელებასთან
დაკავშირებით
სხვადასხვა
ქვეყნის
პოზიციებისა და გამოცდილების გაცვლა, ასევე, საერთო ე.წ.
ქსელის შექმნა.
EU ATT-OP პროექტის ფარგლებში, 2016 წლის 1-2 ივნისს, ქ.
თბილისში ჩატარდა ე.წ. Roadmap-ით განსაზღვრული პირველი
აქტივობა. სემინარს, რომელიც ჩატარდა ევროკავშირის ექსპერტთა
(საბერძნეთი, გერმანია, რუმინეთი, გაერთიანებული სამეფო) მიერ
ესწრებოდნენ სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის და
შემოსავლების
სამსახურის
საბაჟო
დეპარტამენტის
წარმომადგენლები. სემინარზე განსახილველი თემები შერჩეულ
იქნა პროექტის ფარგლებში ჩატარებული პირველადი შეხვედრის
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დროს ქართული მხარის მოთხოვნათა შესაბამისად გამოკვეთილი,
სამხედრო
პროდუქციის
იდენტიფიკაცია
და
რეიტინგის
ტექნიკური ასპექტები, ასევე რისკების შეფასების კრიტერიუმები
და პრაქტიკული მაგალითები, როგორც სალიზენციო, ისე საბაჟო
პერსონალისთვის.
EU P2P Dual Use Export Control პროგრამისა და აშშ სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ექსპორტის
კონტროლისა
და
საზღვრის
უსაფრთხოების (EXBS) პროგრამის ფარგლებში, სამხედროტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტისა და შემოსავლების
სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, უკრაინის,
მოლდოვის,
ბულგარეთის,
რუმინეთის,
უნგრეთისა
და
სლოვაკეთის შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად
მონაწილეობა მიიღეს 2016 წლის 13-15 ივნისს, იტალიაში, ქ
ისპრაში გამართულ სემინარში. სემინარის მიზანი იყო ორმაგი
დანიშნულების
პროდუქციის
ექსპორტის
კონტროლის
განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და
სიმულირებული
სავარჯიშოების
საშუალებით
სხვადასხვა
ქვეყანათა შორის გამოცდილების გაზიარება.
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა
დეპარტამენტის
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო EU ATT-OP პროექტის
ფარგლებში, 2016 წლის 15-16 ივნისს გერმანიაში, ქ. ფრანკფურტში
ჩატარებულ
ექსპერტთა შეხვედრაში, რომლის მიზანი იყო
იარაღით
ვაჭრობის
ხელშეკრულების
იმპლემენტაციის
საკითხების მიმართებაში, რეგიონალურ და საერთაშორისო
დონეზე თანამშრომლობის გაძლირება.
2016 წლის 14-16 ივნისს, ქ. თბილისში ჩატარდა EU P2P Dual Use
Export Control პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის
შემუშავებული ე.წ. Roadmap-ის პირველი აქტივობა, რომელიც
განსხვავებულ ფორმატს გულისხმობდა. კერძოდ, პირველად
მრავალწლიანი თანამშრომლობის განმავლობაში, სამხედროტექნიკურ
საკითხთა
დეპატამენტისა
და
შემოსავლების
სამსახურის
საბაჟო
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეეს ზემოაღნიშნული პროგრამის ფარგლებში
მათთვის მინიჭებული სტატუსის- ექსპერტების სახით. შვედ,
ავსტრიელ და პოლონელ ექსპერტებთან ერთად, ქართველმა
ექსპერტებმა ტრეინინგი ჩაუტარეს საბაჟო გამშვები პუნქტების
წარმომადგენლებს. ექსპერტებმა წარმოადგინეს
ორმაგი
დანიშნულების
პროდუქციის
ექსპორტის
კონტროლთან
დაკავშირებული
კონკრეტული
თემები
(ტრანზიტი,
საკანონმდებლო ბაზა, პროდუქციის კლასიფიკაცია) საერთო
ევროპული და კონკრეტული ეროვნული პერსპექტივით.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა დეპარტამენტისს წარმომადგენელმა მონაწილეობა
მიიღო 2016 წლის 15-22 აგვისტოსს, EU P2P Dual Use Export Control
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პროგრამის ფარგლებში ავსტრიაში, ქ. ალპბახში ჩატარებულ
საზაფხულო უნივერსიტეტის სასწავლო კურსში (EU Summer
Universisty
in
Alpbach),
ექსპორტისს
კონტროლისა
და
გაუვრცელებლობის
საკითხებზე.
კურსის
მიზანი
იყო
ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნების ექსპორტის კონტროლის
სფეროში
მოღვაწე
პირთათვის
გაუვრცელებლობისა
და
სტრატეგიული
პროდუქციის
კონტროლის
ძირითადი
პრინციპებისა და ამ სფეროში მიმდინარე სიახლეების გაცნობა და
ასევე აღნიშნულ თემებზე დისკუსია, თითოეული ქვეყნის
ეროვნული პრაქტიკის სპექტრში.
2016 წლის 22-26 აგვისტოს ქ.ჟენევაში (შვეიცარიის კონფედერაცია)
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა
დეპარტამენტის
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო იარაღით ვაჭრობის
ხელშეკრულების წევრი და ხელმომწერი სახელმწიფოების მეორე
კონფერენციაში, რომელზეც საქართველოს დელეგაცია პირველად
წარსდგა ხელშეკრულების სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით.
2016 წლის 27-29 სექტემბერს ბათუმსა და შემდეგ თბილისში
გაიმართა ATT-OP პროგრამით გათვალისწინებული ე.წ. „Roadmap“ით განსაზღვრული მეორე აქტივობა, რომელიც ფოკუსირებული
იყო საქართველოს იარაღის ტრანსფერების კონტროლის სფეროში
რისკების მენეჯმენტისა და რისკების შეფასების საკითხებზე. ასევე
განხილულ იქნა უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელობა
კონტროლის განხორციელების პროცესში. აღნიშნულ საკითხებზე
დისკუსია, რეალური პრაქტიკული მაგალითების წარმოდგენის
ფონზე, მიმართული იყო იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების
მოთხოვნათა
უკეთესი
გაგებისთვის
და
პრაქტიკაში
გატარებისათვის.
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს გერმანიის ექსპორტის
კონტროლისა და ეკონომიკის (BAFA) ფედერალური სააგენტოს
მიერ სომხეთში, ქ. ერევანში, 2016 წლის 20-21 ოქტომბერს
ჩატარებულ რეგიონალურ სემინარში (COARM Regional Seminar)
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანათა მონაწილეობით. სემინარის
მიზანი იყო EU Outreach პროგრამის ფარგლებში ჩვეულებრივი
შეიარაღების კონტროლის სფეროში აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყანათა შორის მჭიდრო თანამშრომლობის გაღრმავება,
ქვეყანათა
ეროვნული
პრაქტიკის
გაცნობა
და
ახალი
საერთაშორისოს ტრენდების წარმოდგენა.
2016 წლის 29-30 ნოემბერს, ბელგიის სამეფოში, ქალაქ ბრიუსელში,
EU P2P ATT-OP-ის ფარგლებში, პროექტის იმპლემენტატორის გერმანიის ექსპორტის კონტროლისა და ეკონომიკის (BAFA)
ფედერალური სააგენტოს ორგანიზებით, ჩატარდა კონფერენცია,
იარაღით
ვაჭრობის
ხელშეკრულების
იმპლემენტაციის
საკითხებზე.
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კონფერენციაზე, სხვა მონაწილე ბენეფიციარ ქვეყანათა შორის,
საქართველოს
დელეგაციის
რანგში,
სამხედრო-ტექნიკურ
საკითხთა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა წარადგინეს ანგარიში,
პროექტის პირველი ეტაპის ფარგლებში, ევროკავშირისა და
საქართველოს თანამშრომლობის შეფასებასა და შედეგებზე.
კონფერენციაზე
ასევე
განხილულ
იქნა
ის
ძირითადი
მიმართულებები, რომლებზეც ფოკუსირებული უნდა იყოს
ევროკავშირი-საქართველოს
თანამშრომლობა,
პროექტის
შემდგომი ეტაპის განხორციელებისას.
38.2

თანამშრომლობა
მასობრივი
განადგურების
იარაღისა და მისი
მიწოდების
საშუალებების
გავრცელების
წინააღმდეგ ბრძოლის
კუთხით

შესაბამისი
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა
და შეთანხმებების
უნივერსალიზაციის
ხელშეწყობა
აღებული
საერთაშორისო
ვალდებულებების
შესრულება და
მონიტორინგი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ბირთვული უსაფრთხოების
სამიტში, რომელიც გაიმართა 2016 წლის 31 მარტს-1 აპრილს,
ვაშინგტონში (აშშ). სამიტის ფარგლებში საქართველოს გადმოეცა
ჯილდო ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში შეტანილი
წვლილისთვის, კერძოდ გამდიდრებული ურანის ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ სრულად გატანისთვის, რის შედეგადაც
საქართველომ მოიპოვა ბირთვული მასალებისგან თავისუფალი
ქვეყნის სტატუსი. ქართული მხარე მუშაობს ბირთვული
უსაფრთხოების
სამიტზე
მიღებული
სამოქმედო
გეგმის
შესრულებაზე.
საქართველოს მხრიდან შესაბამისი მიმართვის საფუძველზე, 2016
წლის 24 მარტიდან საქართველო მიწვეულ იქნა G-7 გლობალური
პარტნიორობის ჯგუფის ახალ წევრად.
ჯგუფის მიზანია
მასობრივი განადგურების იარაღისა და შესაბამისი მასალების
გაუვრცელებლობა. 2016 წლის 7-8 სექტემბერს, საქართველოს
დელეგაციამ პირველად მიიღო მონაწილეობა ქ. ტოკიოში
გამართულ პარტნიორთა ჯგუფის შეხვედრაში.
2016 წლის 5-9 დეკემბერს საქართველოს დელეგაციამ (საგარეო
საქმეთა სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო,
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური)
მონაწილეობა მიიღო ატომური ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტოს ორგანიზებით ქ. ვენაში გამართულ ბირთვული
უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში.
ქართულმა მხარემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს
ტერიტორიის გავლით ბირთვული მასალების კონტრაბანდის
აღსაკვეთად მიმართულ ძალისხმევაზე, საქართველოს მიერ
განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებზე ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების ამაღლების კუთხით.
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38.3

მცირე და მსუბუქი
შეიარაღებისა და
ჩვეულებრივი
შეიარაღების კუთხით,
არსებული
საერთაშორისო
შეთანხმებებისა და
გაეროს უშიშროების
საბჭოს რეზოლუციების
შესაბამისად, ასევე, ამ
სფეროში მოქმედი სხვა
საერთაშორისო
დოკუმენტების
ფარგლებში
თანამშრომლობა

გაღრმავებულია მცირე
და მსუბუქი
შეიარაღებისა და
ჩვეულებრივი
შეიარაღების კუთხით
საერთაშორისო და
რეგიონული
თანამშრომლობა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

განხორციელებულია
არსებული
საერთაშორისო
შეთანხმებებისა და
გაეროს უშიშროების
საბჭოს რეზოლუციების
შესაბამისად, ასევე, ამ
სფეროში მოქმედი სხვა
საერთაშორისო
დოკუმენტების
ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების
შესრულების
მონიტორინგი

გაერო-სა და ეუთო-ს შესაბამის სტრუქტურებს წარედგინათ
ანგარიშები 1980 წლის ჩვეულებრივი იარაღის მეტისმეტი
დაზიანების მიმყენებელ ან განურჩეველი მოქმედების სახეობათა
გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ კონვენციის მეორე
დამატებითი ოქმის, თავდაცვის დაგეგმარებისა და ბიუჯეტის,
ქვეითსაწინააღმდეგო
ნაღმებისგან,
ომის
ფეთქებადი
ნარჩენებისგან
და
კასეტური
იარაღის
აუფეთქებელი
ნარჩენებისგან
ტერიტორიების
გაწმენდის,
აგრეთვე,
დაზარალებულთა დახმარების შესახებ.
2014 წლის აპრილში თავდაცვის სამინისტროსა და ეუთო-ს შორის
ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე,
2016 წლის მაისში დასრულდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის
დროინდელი
მოძველებული
საბრძოლო
მასალების
დემილიტარიზების პირველი ფაზა. დემილიტარიზებულია 620
ტონის ოდენობის მოძველებული საბრძოლო მასალა.

39.

39.1

იარაღით ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმების
რატიფიცირების
შემდგომ ძალაში
შესვლისთვის
აუცილებელი
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების
განხორციელება

იარაღით ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმების
რატიფიცირების
შემდგომ ძალაში
შესვლისთვის
აუცილებელი
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები
დასრულებულია

იარაღით ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმების
საკანონმდებლო
მაცნეში გამოქვეყნება

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ხელშეკრულება რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის
მიერ 2015 წლის 23 დეკემბერს. სარატიფიკაციო სიგელის
დეპონირებულია გაეროს გენერალურ მდივანთან 2016 წლის 23
მაისს, ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 21 აგვისტოს.

40.

40.1

საკითხის
საერთაშორისო
ფორუმებზე, მათ
შორის, ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებების
ფარგლებში განხილვა

რუსეთის მხრიდან
დარღვევის ფაქტებზე
საერთაშორისო
საზოგადოება
ინფორმირებულია

საერთაშორისო
თანამეგობრობის
სათანადო რეაგირება
რუსეთის მხრიდან
დარღვევის ფაქტებზე
(განცხადებებსა და
ანგარიშებში ასახვის
გზით)

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის განმავლობაში, საგარეო საქმეთა სამინისტრო
განაგრძობდა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმების დარღვევებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის
ინფორმირებას და ძალისხმევას აღნიშნული შეთანხმების
შესრულების მიზნით.

შეთანხმების
დარღვევებზე
რეაგირება

ქართული მხარის მიერ
რეგულარული
რეაგირება რუსეთის
მხრიდან შეთანხმების
დარღვევის ფაქტებზე

საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას,
მათ
შორის,
ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებების
თანათავმჯდომარეებს,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებსა
და
პარტნიორ-სახელმწიფოებს
რეგულარულად
აწვდიდა
ინფორმაციას
საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე უკანანო პროცესების,
კერძოდ, გახშირებული სამხედრო წვრთნების, მილიტარიზაციის,
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ
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ხელოვნური
ბარიერების
აღმართვის,
თავისუფალი
გადაადგილების შეზღუდვის, მშობლიურ ენაზე განათლების
მიღების აკრძალვისა და ეთნიკური ქართველების მიმართ
დისკრიმინაციული რეგულაციების შემოღების თაობაზე.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35-ე, 36-ე და 37-ე და 38ე რაუნდებზე, ქართულმაი მხარემ კვლავ დააყენაებდა რუსეთის
მიერ ძალის არგამოყენების ვალდებულების აღების, ადგილზე
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და 2008
წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების იმპლემენტაციის აუცილებლობაის
.საკითხს. მონაწილეები საქართველოდან კონსტრუქციულად
იყვნენ ჩართული მონაწილეთა განცხადების შემუშავებაში.
მონაწილეებმაი საქართველოდან შეშფოთებას გამოთქვესამდნენ,
ე.წ. „ხელშეკრულებების“ აქტიური იმპლემენტაციის გზით,
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის
პროცესის დაწყების გამო. მწვავედ დააყენეს ყურადღებას
ამახვილებდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული
კუთხით არსებული რთული ვითარებაზე., განსაკუთრებულით,
ყურადღება დაეთმო საოკუპაციო ხაზზე მავთულხლართების, ე.წ.
„საზღვრის“ აღმნიშვნელი ნიშნებისა და სხვა ხელოვნური
ბარიერების
აღმართვის
გაგრძელებასა
და
საქართველოს
მოქალაქეების უკანონო დაკავება-გატაცების შემთხვევებს.ზე; 36-ე
რაუნდზე წამყვან თემას წარმოადგენდა განსაკუთრებული
სიმწვავით აყენებდნენ სოფელ ხურჩაში მომხდარი მკვლელობისა
და დამნაშავის დაუყოვნებლივი დაკავების აუცილებლობის
საკითხის. ქართულმა მხარემ გალის IPRM-ის მონაწილეებს
გადასცა საქმეში არსებული ყველა მასალის ასლი, ოთხოზორიას
მკვლელობაში ბრალდებული პირის დაკავების ხელშეწყობის
მიზნით.
2016 წლის განმავლობაში, საქართველო რეგულარულად აკეთებდა
განცხადებებს გაერო-ს სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის გაერო-ს
უშიშროების საბჭოს თემატურ დებატებსა და ადამიანის
უფლებათა საბჭოს სხდომებზე. რუსეთის მხრიდან დარღვევებზე
ვრცლად ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადამიანის
უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის სეგმენტზე გამოსვლისას. 2016
წლის 29 ივნისს, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 32-ე სესიის
ფარგლებში ლატვიის დელეგაციამ, გაერო-ს 42 წევრისახელმწიფოს
სახელით,
გააკეთა
საქართველოს
მიერ
ინიცირებული
ერთობლივი
განცხადება
საქართველოს
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა
და ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ.
2016 წლის 29 სექტემბერს, გაეროს და ადამიანის უფლებათა საბჭოს
33-ე სესიის ფარგლებში გაეროს 46 წევრი-სახელმწიფოს სახელით
საქართველომ გააკეთა ერთობლივი განცხადება საქართველოს
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა
და ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ.
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საერთაშორისო თანამეგობრობას ეუთო-ს სხვადასხვა ფორმატში,
მათ შორის მუდმივი საბჭოს ფარგლებში რეგულარულად
მიეწოდებოდა
ინფორმაცია
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული მდგომარეობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის
ეფექტებზე.
2016 წლის 2 ივნისს, ავსტრიის რესპუბლიკაში ვიზიტის
ფარგლებში, ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე ქართულმა
მხარემ
ვრცლად
ისაუბრა
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული
კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე.
2016 წლის 28-30 ივნისს ქ. ვენაში საქართველოს დელეგაციამ
მონაწილეობა მიიღო უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის
ეუთო-ს ყოველწლიურ კონფერენციაში. ეუთო-ს სივრცეში
არსებული კონფლიქტებისადმი მიძღვნილ სამუშაო სესიაზე
ქართულმა მხარემ ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე და
უსაფრთხოების კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე.
საქართველოს წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს 2016
წლის 19 მაისს, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში,
საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე,
ე.წ. „მესაზღვრეების“ მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის
ფაქტზე.
ქართულმა მხარემ ასევე განცხადება გააკეთა კონფერენციის
ფარგლებში
გამართულ
შეიარაღებაზე
კონტროლის
საკითხებისადმი მიძღვნილ სამუშაო სესიაზე და
უკრაინის
თემისადმი მიძღვნილ სპეციალურ სამუშაო სესიაზე.
2016 წლის 1-5 ივლისს, ქ. თბილისმა უმასპინძლა ეუთო-ს
საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე ყოველწლიურ სესიას.
2016 წლის 5 ივლისს, ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე, 122 ხმით
6-ის წინააღმდეგ, მიღებულ იქნა თბილისის დეკლარაცია, რომლის
ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს რეზოლუცია „კონფლიქტი საქართველოში“.
რეზოლუციაში საუბარია რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის ძალისხმევის გაძლიერების
აუცილებლობაზე და დაფიქსირებულია ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების მნიშვნელობა. რეზოლუციაში აღნიშნულია
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების
დაცვის და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული მძიმე ვითარება.
აღნიშნული
დოკუმენტით
ეუთო-ს
საპარლამენტო
ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეასრულოს მის
მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, გააუქმოს
აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის
აღიარება, შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და
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უზრუნველყოს
იძულებით
ადგილნაცვალ
პირთა
და
ლტოლვილთა თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში მშვიდობიანი და
ღირსეული დაბრუნება. აგრეთვე, აიღოს ძალის არგამოყენების
შესახებ ვალდებულება, საქართველოს მიერ უკვე ნაკისრი
ვალდებულების საპასუხოდ და დაუშვას ადამიანის უფლებათა
დაცვის საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმები ოკუპირებულ
რეგიონებში.
2016 წლის 1 სექტემბერს, საქართველოს დელეგაციამ, ეუთო-ს
წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ
შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც ქ. პოტსდამში ეუთო-ს
თავმჯდომარე ქვეყნის, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოწვევით გაიმართა.
ქართულმა მხარემ თავის მიმართვაში ისაუბრა რუსეთის
ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე და
ყურადღება გაამახვილა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ
არსებულ
რთულ
ვითარებაზე,
სადაც
მოსახლეობა
ყოველდღიურად აწყდება ისეთი ფუნდამენტური უფლებების
დარღვევის ფაქტებს როგორიც არის თავისუფალი გადაადგილება,
მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება, საკუთრების უფლების
ხელყოფა და ა.შ.
გამოსვლაში
დელეგაციამ
ხაზი
გაუსვა
საქართველოს
ხელისუფლების
გადაწყვეტილებას
საერთაშორისო
თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით დარეგულირების შესახებ და აღნიშნა ნდობის აღდგენის
პროცესში ეუთო-ს და საერთაშორისო ინსტიტუტების აქტიური
როლის მნიშვნელობა.
2016 წლის 19-30 სექტემბერს, ქ. ვარშავაში გაიმართა ადამიანის
უფლებათა დაცვის განზომილების ფარგლებში ეუთო-ს წევრი
ქვეყნების
ვალდებულებათა
შესრულების
შემფასებელი
ყოველწლიური შეხვედრა (HDIM). შეხვედრაზე განიხილეს ისეთი
საკითხები, როგორიც არის: კანონის უზენაესობა, მედიის
თავისუფლება, არჩევნები, ტოლერანტობა და დისკრიმინაციის
აღმოფხვრა,
ლტოლვილები
და
ადგილნაცვალი
პირები,
თავისუფალი გადაადგილება და სხვა. შესაბამის სესიებზე
სიტყვით გამოსვლისას, საქართველოს დელეგაციამ ყურადღება
გაამახვილა ადამიანის უფლებების კუთხით ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ლტოლვილთა და
იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობაზე.
2016 წლის 8-9 დეკემბერს, ქ.ჰამბურგში გაიმართა ეუთო-ს
მინისტრთა საბჭოს 23-ე შეხვედრა. ღონისძიებაზე ქართულმა
მხარემ ისაუბრა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარების აუცილებლობაზე, ამ პროცესში ეუთო-ს როლის
გაზრდის საჭიროებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ
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მძიმე ვითარებაზე. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ 2008 წლის
ომის შემდეგ, პირველად, ეუთო-ს ფარგლებში მეგობართა ჯგუფის
მიერ (აშშ, კანადა, ლიტვა, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, შვედეთი
და რუმინეთი) გაკეთდა განცხადება
კონფლიქტის თემაზე,
რომელიც შევიდა მინისტერიალის დოკუმენტთა პაკეტში.
დოკუმენტში, მეგობარი ქვეყნები სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ
საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას,
საერთაშორისოდ
აღიარებულ
საზღვრებში.
აღნიშნულ
განცხადებაში მეგობარი ქვეყნები გამოთქვამენ მხარდაჭერას
კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისადმი, გაერო-ს
წესდებაზე, ჰელსინკის დასკვნით აქტზე, საერთაშორისო ნორმებსა
და პრინციპებზე დაყრდნობით. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული
ვითარება, განსაკუთრებით გამოყოფილია ეთნიკურად ქართველი
მოსახლეობის
დისკრიმინაცია.
განცხადებაში
აღნიშნულია
პროგრესის საჭიროება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების
მთავარ თემებზე, კერძოდ, ძალის არგამოყენების ვალდებულების
აღება, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ჩამოყალიბება
და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნება. მნიშვნელოვანია, რომ
საქართველოს მეგობარი ქვეყნები მოუწოდებენ რუსეთს უკან
გაიწვიოს
საქართველოს
ოკუპირებული
რეგიონების
დამოუკიდებლობის
აღიარება
და
შეასრულოს
ნაკისრი
ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან.
2016 წლის 29 თებერვალს - 1 მარტს, საქართველოში ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ევროპის საბჭოს პოლიტიკური დეპარტამენტის
დირექტორის
მოადგილე
დანიილ
ხოშაბო
და
ამავე
დეპარტამენტის მრჩეველი მარსელ კაპი. ევროპის საბჭოს
დელეგაციის ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნის მე-13 კონსოლიდირებული ანგარიშის „კონფლიქტი საქართველოში“ მომზადება.
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტზე
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა რეგულარულად
აკეთებდა განცხადებებს დღის წესრიგით გათვალისწინებული
საკითხის 2.1 კონფლიქტი საქართველოში ფარგლებში.

2016 წელს, შედგა საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ევროპის
საბჭოში. ქართულმა მხარემ სიტყვით მიმართა ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეას. აგრეთვე, ვიზიტის ფარგლებში
გამართული შეხვედრების დროს განხილული იქნა საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა.
2016 წლის 4 მაისს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების
კომიტეტის 1255-ე სხდომაზე, დღის წესრიგის საკითხის „ევროპის
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საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“ ფარგლებში, მინისტრთა
მოადგილეების კომიტეტმა აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო
გადაწყვეტილება.
მინისტრთა
მოადგილეების
კომიტეტი
მოუწოდებს
რუსეთის
ფედერაციას
ხელი
შეუწყოს
და
უზრუნველყოს
ევროპის
საბჭოს
მოქმედი
ორგანოების
შეუზღუდავი შესვლა საქართველოს ხელისუფლების კონტროლის
მიღმა დარჩენილ ტერიტორიებზე; მასში ხაზგასმულია, რომ
რუსეთის ფედერაციამ, როგორც ამ ტერიტორიებზე ფაქტობრივი
კონტროლის მქონე და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე
პასუხისმგებელმა სახელმწიფომ, უნდა უზრუნველყოს ქართულ
ენაზე განათლების მიღების უფლება; შექმნას პირობები იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და
ღირსეული დაბრუნებისა და საკუთრების უფლების დასაცავად;
მოხსნას
ნებისმიერი
სახის
დაბრკოლება
ან
შეზღუდვა
ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების თავისუფლების
უზრუნველსაყოფად და თავიდან აიცილოს პირთა უკანონო
დაკავება; დაიცვას ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები
დისკრიმინაციული
მოპყრობისაგან;
გამოიძიოს
ადამიანის
უფლებათა დარღვევები ამ ტერიტორიებზე.
2016 წლის 18 მაისს, ქ. სოფიაში გამართულ ევროპის საბჭოს 126-ე
მინისტერიალზე ქართულმა მხარემ ისაუბრა ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მიმდინარე უკანონო პროცესებზე.
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1254-ე
სხდომაზე განხილული იქნა ევროპის საბჭოს გენერალური
მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის მე-13 კონსოლიდირებული
ანგარიში - "კონფლიქტი საქართველოში".
2016 წლის 12-13 სექტემბერს, საქართველოში ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ევროპის საბჭოს პოლიტიკური დეპარტამენტის
დირექტორის
მოადგილე
დანიილ
ხოშაბო
და
ამავე
დეპარტამენტის მრჩეველი მარსელ კაპი. ევროპის საბჭოს
დელეგაციის ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნის მე-14 კონსოლიდირებული ანგარიშის „კონფლიქტი საქართველოში“ მომზადება.
2016 წლის 16 სექტემბერს, ქ. ჟენევაში, ქართული მხარე სიტყვით
გამოვიდა გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 33-ე სესიაზე,
სადაც ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში
ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე და
განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ აღნიშნულ
რეგიონებში არ ხორციელდება საერთაშორისო მონიტორინგი.
2016
წლის
15-16
ნოემბერს
საქართველოს
დელეგაცია
სტრასბურგში ვიზიტით იმყოფებოდა. ევროპის საბჭოს წევრი
ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ქართულმა
მხარემ მონაწილეებს მიაწოდა განახლებული ინფორმაცია
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა
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კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ.

41.

41.1

ევროკავშირის, გაეროსა
და ეუთოს
თანათავმჯდომარეობით მიმდინარე
ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებებში
საქართველოს
დელეგაციის
კონსტრუქციული
მონაწილეობის
შენარჩუნება და
თანათავმჯდომარეთა
მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა

ქართული მხარის მიერ
ჟენევის
მოლაპარაკებების
ფარგლებში
უზრუნველყოფილია
კონსტრუქციული
მონაწილეობა
მიღწეულია პროგრესი
მოლაპარაკებების დღის
წესრიგით
გათვალისწინებულ
საკითხებზე

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა ევროპის საბჭოს
გენერალურ მდივანთან ტორბიორნ იაგლანდთან, 2016 წლის 16
ნოემბერს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის
1271-ე სხდომაზე განიხილეს გენერალური მდივნის ტორბიორნ
იაგლანდის მე-14 კონსოლიდირებული ანგარიში - „კონფლიქტი
საქართველოში“. თავიანთ გამოსვლებში შეშფოთება გამოთქვეს
როგორც საქართველოს დელეგაციამ, ისე ევროპის საბჭოს წევრი
ქვეყნების დელეგაციებმა. სხდომაზე ევროკავშირის სახელით
გაკეთდა
განცხადება,
რომელშიც
ევროკავშირის
წევრმა
სახელმწიფოებმა გამოხატეს მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს
დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისოდ
აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
2016 წლის განმავლობაში, გაიმართა
ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების ოთხი რაუნდი, რომლის დროსაც ქართულმა
მხარემ განიხილა მისთვის პრიორიტეტული საკითხები. კერძოდ:
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად
შესრულების, რუსეთის მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ
ვალდებულებების
აღების,
უსაფრთხოების
საერთაშორისო
მექანიზმების
შექმნის
აუცილებლობა
და
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
დაბრუნება.
განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ რეგიონებში შემოღებულ ახალ
დისკრიმინაციულ
რეგულაციებს
ეთნიკური
ქართველების
მიმართ.
ქართულმა
მხარემ
ყურადღება
გაამახვილა
გადაადგილების
თავისუფლებისა
და
მშობლიურ
ენაზე
განათლების მიღების უფლების უზრუნველყოფაზე. განხილულ
იქნა ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა
დაცვის აუცილებლობის საკითხი. განსაკუთრებული აქცენტი
კეთდებოდა 2016 წლის 19 მაისს სოფელ ხურჩაში მომხდარ
მკვლელობაზე. მონაწილეები საქართველოდან კატეგორიულად
აყენებდნენ დამნაშავის დაუყოვნებლივ დაკავების საკითხს, რასაც
მხარი
დაუჭირეს
თანათავმჯდომარეებმა
და
დანარჩენმა
მონაწილეებმა. ქართულმა მხარემ გალის IPRM-ის მონაწილეებს
გადასცა საქმეში არსებული ყველა მასალის ასლი, ოთხოზორიას
მკვლელობაში ბრალდებული პირის დაკავების ხელშეწყობის
მიზნით.
გაგრძელდა მუშაობა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების
მანდატითა და დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მთავარ
საკითხებზე პროგრესის მიღწევის მიზნით.
რეგულარულ
ხასიათს
ატარებდა
კონსულტაციები
თანათავმჯდომარეებთან, მათი მხარდაჭერის მობილიზებისა და
განმტკიცების მიზნით.
ქართული მხარისა და თანათავმჯდომარეების ძალისხმევით
აღდგა გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების
მექანიზმის ფორმატი, რომელიც შეუფერხებლად, ყოველთვიურად
მიმდინარეობს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის
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უფლებათა დარღვევის, მათ შორის უკანონო დაკავების,
გადაადგილების თავისუფლების, საკუთრების ხელყოფის და სხვა
საკითხები ქართული მხარის მიერ რეგულარულად განიხილებოდა
გალისა და ერგნეთის IPRM-ების ფარგლებში.

42.

42.1

ქმედითი
საერთაშორისო
ჩართულობის
მნიშვნელობის
ხაზგასმა და საკითხის
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ფორუმებსა და
პარტნიორ ქვეყნებთან
წამოწევა
საერთაშორისო
თანამეგობრობასთან
მუშაობა, რათა
გაიზარდოს ზეწოლა
რუსეთზე, EUMM-ის
მანდატის
სრულფასოვნად
შესრულების მიზნით
ევროკავშირთან
კონსულტაციების
გამართვა EUMM- ის
მნიშვნელობის
ხაზგასმის, მანდატის
შენარჩუნებისა და
შემდგომი გაძლიერების
მიზნით

ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიის (EUMM)
მანდატის
გაგრძელება და
შემდგომი გაძლიერება

ევროკავშირისა და მისი
წევრი სახელმწიფოების
მხრიდან ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიის მანდატის
სრული მხარდაჭერა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის განმავლობაში, ჩატარდა ერგნეთის IPRM-ის 11 და
გალის IPRM-ის 6 შეხვედრა.
ქმედითი საერთაშორისო ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით
გრძელდებოდა
კონსულტაციები
როგორც
საერთაშორისო
ორგანიზაციების, ისე პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან.
გაგრძელდა მუშაობა ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის საკითხზე.
ქართული მხარე შეხვედრებსა და კონსულტაციებზე ისევე,
როგორც ჟენევის მოლაპარაკებებზე აყენებდა ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიის მანდატის სრულფასოვნად შესრულების
აუცილებლობის საკითხს.
საერთაშორისო პარტნიორებთან გამართული შეხვედრებისას
ქართული მხარის მიერ მუდმივად ესმებოდა ხაზი EUMM-ის
ადგილზე
ყოფნის
აუცილებლობას.
მიმდინარეობდა
კონსულტაციები ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებთან
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიის
საქმიანობის
ეფექტურობის
გაზრდის
მიზნით.
ევროკავშირმა
მიიღო
გადაწყვეტილება EUMM-ის მანდატის 2018 წლის ბოლომდე
გაგრძელების შესახებ.
გაგრძელდა მუშაობა ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლების შესვლის უზრუნველყოფის
მიზნით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევაში საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლობის მეშვეობით აგრძელებდა მუშაობას OHCHR-ის
ოფისთან ადგილზე მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის
მიზნით. 2016 წლის 29 ივნისს, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა
საბჭოს 32-ე სესიის ფარგლებში ლატვიის დელეგაციამ, გაერო-ს 42
წევრი-სახელმწიფოს სახელით, გააკეთა საქართველოს მიერ
ინიცირებული
ერთობლივი
განცხადება
საქართველოს
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა
და ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ. განცხადებაში ხაზი
გაესვა აღნიშნულ რეგიონებში საერთაშორისო მონიტორინგის
განხორციელების, მათ შორის გაერო-ს ადამიანის უფლებათა
უმაღლესი კომისრის ოფისის მეტი ჩართულობის აუცილებლობას.
ქართული მხარე განაგრძობდა კონსულტაციებს ეუთო-ს მოქმედ
თავმჯდომარეობასთან ეუთო-ს კონფლიქტების პრევენციის
ცენტრთან ერთად (CPC) ეუთო-ს მხარდამჭერი ჯგუფის
შესაქმნელად (Support Team), რითაც გაძლიერდება ეუთო-ს
ჩართულობა
ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებებში,
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ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების
მუშაობაში და ნდობის ასამაღლებელი ზომების (CBMs)
იმპლემენტაციის პროცესში.
42.2

საქართველოში
ვიზიტით მყოფი
მაღალი დონის
სტუმრებისთვის
ინფორმაციის
მიწოდება ადგილზე
ვიზიტების მეშვეობით
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ფორმატების/
მექანიზმების
ფარგლებში
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობისა და
ადამიანის უფლებების
დარღვევის ფაქტებზე
საერთაშორისო
საზოგადოების
ინფორმირების
გაგრძელება

ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობა და
ფაქტები ადამიანის
უფლებების დარღვევის
შესახებ სათანადოდ
არის ასახული
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
ანგარიშებსა და
დოკუმენტებში

ვიზიტების,
მოხსენებებისა და
ანგარიშების
რაოდენობა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატის ფარგლებში, ასევე
არასამთავრობო
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან რეგულარული შეხვედრების
შედეგად,
საერთაშორისო
საზოგადოებას
მუდმივად
მიეწოდებოდა
ინფორმაცია
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობის, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულხლართების
და ე.წ. საზღვრის აღმნიშვნელი ნიშნების დამონტაჟებისა და
ადამიანის
უფლებების
დარღვევის
ფაქტების
შესახებ.
განსაკუთრებული
ყურადღება
ეთმობოდა
გადაადგილების
თავისუფლების, სოფელ ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის,
მშობლიურ
ენაზე
განათლების
მიღების,
ადგილობრივი
მოსახლეობის უსაფრთხოების, საკუთრების და სხვა ადამიანის
უფლებათა
დარღვევის
საკითხებს.
საერთაშორისო
თანამეგობრობას ასევე მიეწოდებოდა დეტალური ინფორმაცია
გალისა და ახალგორის რაიონის მაცხოვრებლებისათვის იმ
მოსალოდნელი
საფრთხეების
შესახებ,
რომლებიც
გამომდინარეობდა ოკუპირებულ რეგიონებში მიღებული „უცხო
ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“
ე.წ. სამართლებრივი აქტიდან. საერთაშორისო პარტნიორებს
ინფორმაცია მიეწოდათ ასევე აფხაზეთის რეგიონში საოკუპაციო
რეჟიმის მიერ ე.წ. სასაზღვრო ზონის შესაძლო შექმნის თაობაზე.
საერთაშორისო თანამეგობრობას გაერო-ს სხვადასხვა ფორმატში,
მათ
შორის
ადამიანის
უფლებათა
საბჭოს
ფარგლებში
რეგულარულად
მიეწოდებოდა
ინფორმაცია
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობისა და ადამიანის
უფლებების დარღვევის ფაქტებზე.
2016 წლის 13 ივნისს, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 32-ე
სესიაზე გაერო-ს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა
წარადგინა
ანგარიში
მსოფლიოში
ადამიანის
უფლებათა
მდგომარეობის შესახებ. თავის ანგარიშში, მან ასევე აღნიშნა, რომ
მისი ოფისის ინტერესის საგანს დიდი ხანია წარმოადგენს სამხრეთ
კავკასიის რეგიონში არსებული გაჭიანურებული კონფლიქტები.
მან ასევე ისაუბრა კონფლიქტურ სიტუაციებში ოფისის მიერ
დამოუკიდებელი, ობიექტური და ფაქტობრივი ინფორმაციის
მოპოვების
მნიშვნელობაზე
დარღვევების
პრევენციის
თვალსაზრისით. 13 სექტემბერს გაერო-ს ადამიანის უფლებათა
საბჭოს სიტყვით მიმართა გაერო-ს ადამიანის უფლებათა
უმაღლესმა კომისარმა, რომელმაც მთელი ყურადღება დაუთმო
ერთ თემას: ცალკეულ სახელმწიფოებში, ტერიტორიებსა და
რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მექანიზმების შესვლა.
გამოსვლაში უმაღლესმა კომისარმა ყურადღება გაამახვილა
აფხაზეთისა
და
ცხინვალის
რეგიონებში
არსებულ
მდგომარეობაზეც.
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2016 წლის 6 დეკემბერს გაიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს
დახურული კონსულტაციები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა
საკითხების განხილვისას უკრაინის დელეგაციამ წამოჭრა საკითხი
რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან
შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან
დაკავშირებით დადებული ე.წ. შეთანხმების რატიფიკაციის
თაობაზე, დაგმო რუსეთის ქმედებები და შეაფასა, როგორც
საქართველოს
ოკუპირებული
რეგიონების
ფაქტობრივი
ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი. საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები, ასევე, გაკეთდა სხვა
პარტნიორი სახელმწიფოების მიერ. უშიშროების საბჭოს 15
წევრიდან არცერთ წევრ სახელმწიფოს, რუსეთის ფედერაციის
გარდა, არ გამოუხატავს საწინააღმდეგო პოზიცია.
2016 26 მარტი - 2 აპრილს, განხორციელდა გაერო-სთან
აკრედიტებული 9 სახელმწიფოს მუდმივი წარმომადგენლების და
დიპლომატების ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში
დელეგაციის წევრებმა მოინახულეს საოკუპაციო ხაზი სოფელ
დიდ ხურვალეთში და სოფელ წეროვანში დევნილთა კომპაქტური
დასახლება.
2016 წლის 12-13 აპრილს, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა
გენერალური მდივნის მოადგილე ჯ. ფელტმანი. ვიზიტის
ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს განხილულ იქნა
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობა.
2016 2-4 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობის სპეციალური
ნებართვის საფუძველზე, ცხინვალის რეგიონში განხორციელდა
გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის (UNHCR)
წარმომადგენელების ვიზიტი. ვიზიტის შედეგები განხილულ იქნა
საგარეო საქმეთა სამინისტროში 8 სექტემბერს.
2016 26-29 სექტემბერს, საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით
ეწვია
გაეროს
სპეციალური
მომხსენებელი
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში, ბ-ნი ჩალოკა
ბეიანი. ვიზიტის ფარგლებში ბ-ნი ბეიანი ეწვია საოკუპაციო ხაზის
მიმდებარე რამდენიმე სოფელს, სადაც მას მიეცა ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
გასაუბრებისა
და
მავთულხლართების
დამონტაჟებით გამოწვეული შედეგების შეფასების შესაძლებლობა.
მან, ასევე, მოინახულა საქართველოს მთავრობის მიერ იძულებით
გადაადგილებულ
პირთათვის
აშენებული
კომპაქტური
დასახლებები.
2016 წლის 3-5 მაისს, განხორციელდა ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო
ასამბლეის
საქართველოს
მონიტორინგის
თანამომხსენებლების - ბორის ცილევიჩისა და შერსტინ
ლუნდგრენის ვიზიტი საქართველოში. ქართულ მხარესთან
გამართული შეხვედრების დროს, საუბარი შეეხო აგრეთვე
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საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას.
2016 წლის 9 მაისს, საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყნის,
ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დანიელ მიტოვი და
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე, გაბრიელა
ბატაინი დრაგონი. ვიზიტის ფარგლებში, სტუმრებმა მოინახულეს
საოკუპაციო ხაზი სოფელ ხურვალეთთან და ადგილზე გაეცნენ იქ
არსებულ ვითარებას.
2016 წლის 26-27 იანვარს, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა
ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. საქართველოს
ქართულ მხარესთან შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ხაზი
გაესვა ჟენევის პროცესში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნების
მნიშვნელობას.
2016 წლის 11-16 აპრილს საქართველოს ვიზიტით ეწვია ეროვნულ
უმცირესობათა საკითხებში ეუთო-ს უმაღლესი კომისარი ასტრიდ თორსი. ქალბატონ თორსს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ
უარი ეთქვა აფხაზეთში შესვლაზე. მან შეხვედრებისას ქართულ
მხარეს აღუთქვა, რომ ყურადღებით დააკვირდება ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას.
2016 წლის 24-25 მაისს, საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით
ეწვია ეუთო-ს გენერალური მდივანი - ლამბერტო ზანიერი.
შეხვედრებისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ხურჩაში მომხდარი
მკვლელობა.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში
ქართული მხარე მუდმივად აყენებდა ისეთ საკითხებს, როგორიც
არის:
 ძალის არ გამოყენება, მოსახლეობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა და დევნილთა დაბრუნება;
 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული
ვითარება და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები;
 გამყოფ ხაზებზე ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება;
 მავთულხლართებისა და სხვა ბარიერების აღმართვის
პროცესით შექმნილი პრობლემები;
 მკვლელობის, ყაჩაღობის, გატაცების, გამოძალვისა და სხვა
კრიმინალური შემთხვევები;
 მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება;
 რეგიონში არსებული სიტუაცია;
 დაკარგული პირების მოძიება;
 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევის,
მათ
შორის
უკანონო
დაკავების,
უკანონო
პატიმართა
გათავისუფლების, გადაადგილების თავისუფლების, საკუთრების
ხელყოფის და სხვა საკითხები ქართული მხარის მიერ ასევე
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რეგულარულად
ფარგლებში.

განიხილებოდა

IPRM-ის

შეხვედრების

ჟენევის დისკუსიების 35-ე რაუნდზე ოთხწლიანი პაუზის შემდეგ
მიღწეულ იქნა შეთანხმება გალში IPRM-ის აღდგენის შესახებ.
შეხვედრა შედგა 2016 წლის 27 მაისს და განხილული იქნა სოფელ
ხურჩაში 19 მაისს საოკუპაციო ხაზზე განლაგებული ე.წ.
„მესაზღვრეების“
მიერ
საქართველოს
მოქალაქის
გიგა
ოთხოზორიას მკვლელობის საკითხი.
ცხინვალის
მიმართულებით,
ერგნეთში
რეგულარულად
გამართული IPRM-ის შეხვედრების ფარგლებში, ქართველი
მონაწილეები მუდმივად აყენებდნენ უკანონოდ დაკავებული
გიორგი გიუნაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხს.
გრძელდებოდა არსებული ცხელი ხაზის ოპერატიული გამოყენება
როგორც აფხაზეთის, ისე ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით.
2016 წლის აგვისტოში, ცხელი ხაზის საშუალებით და
საქართველოს მთავრობის აქტიური ჩართულობით, ზემო სობისის
მაცხოვრებლებს მიეცათ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე საკუთარ
მიწაზე წვდომისა და მოსავლის აღების შესაძლებლობა.
2016 წელს ჩატარდა ჟენევის დისკუსიების
ოთხი (სულ
ჩატარებულია 38) რაუნდი, ცხინვალის მიმართულებით IPRM-ის
თერთმეტი (სულ ჩატარებულია 72), ხოლო აფხაზეთის
მიმართულებით ექვსი შეხვედრა.

43.

43.1

ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის
სტრატეგიული

კონფლიქტის
მოგვარების გზებზე
ევროკავშირსა და

ჩატარებული
სტრატეგიული
დიალოგის შეხვედრა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარდა ამისა, სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატის ფარგლებში,
ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან რეგულარული შეხვედრების
შედეგად,
საერთაშორისო
საზოგადოებას
მუდმივად
მიეწოდებოდა
ინფორმაცია
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების
შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა რუსეთის
ფედერაციის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში წლების
განმავლობაში მიმდინარე მილიტარიზაციის, გალის რაიონში ე.წ.
სასაზღვრო ზონის შექმნის, გადაადგილების თავისუფლების,
მშობლიურ
ენაზე
განათლების
მიღების,
ადგილობრივი
მოსახლეობის უსაფრთხოების, უკანონო დაკავებების, საკუთრების
და სხვა უფლებათა დარღვევის საკითხებს. საერთაშორისო
თანამეგობრობას ასევე მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია გალისა
და ახალგორის რაიონის მაცხოვრებლებისათვის იმ მოსალოდნელი
საფრთხეების შესახებ, რომლებიც გამომდინარეობს ოკუპირებულ
რეგიონებში
მიღებული
„უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეების
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ ე.წ. სამართლებრივი
აქტიდან.
გრძელდებოდა რეგულარული კონსულტაციები საქართველოში
ევროკავშირის დელეგაციასთან, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის
სპეციალური
წარმომადგენლის
ოფისთან,
ევროკავშირის
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45.

44.1

45.1

დიალოგის
შეხვედრების
ჩატარების გაგრძელება,
რეგულარული
კონსულტაციები და
შეხვედრები
ევროკავშირის
დელეგაციასთან,
სამხრეთ კავკასიაში
ევროკავშირის
სპეციალური
წარმომადგენლის
ოფისთან,
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიასთან და სხვა
პარტნიორებთან
კონფლიქტის
მოგვარების
საკითხებზე
ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის
თანამშრომლობისა და
კოორდინაციის ახალი
ჩარჩოების მოძიება, მათ
შორის პოლიტიკური
დიალოგის წარმოების
გზით

საქართველოს შორის
გაზრდილია
პოლიტიკური
შეთანხმება და
კოორდინაცია

საქართველოს
შერიგებისა და
ჩართულობის
პოლიტიკის
ფარგლებში
საქართველოს
აფხაზეთისა და
ცხინვალის
რეგიონის/სამხრეთ
ოსეთის
მოსახლეობისათვის
უფასო სამედიცინო

აფხაზეთისა და
ცხინვალის
რეგიონის/სამხრეთ
ოსეთის მოსახლეობას
უფასოდ მიეწოდა
სამედიცინო დახმარება

გახშირებული
შეხვედრები/
კონსულტაციები

ევროკავშირი

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

სადამკვირვებლო მისიასთან და სხვა პარტნიორებთან ჟენევის
საერთაშორისო დისკუსიების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებული მდგომარეობის, ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი
ფინანსური
დახმარების,
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების, ნდობის
აღდგენის ინიციატივების და კონფლიქტის მშვიდობიანი
დარეგულირების სხვა საკითხების ირგვლივ.
რეგულარულად ხდებოდა
ევროკავშირის სადამკვირვებლო
მისიის ინფორმირება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის
სამხედრო
ძალების
უკანონო
ქმედებების,
მათ
შორის
მკვლელობის,
ადამიანთა
უკანონო
დაკავების,
მავთულხლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის
შესახებ. ასევე, მიმდინარეობდა
კონსულტაციები ნდობის
აღდგენის
პროცესში
მისიის
აქტიური
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად.

ევროკავშირისა და
საქართველოს მიერ
მოძიებული
თანამშრომლობის
ახალი ჩარჩოები

თანამშრომლობისა და
კოორდინირებისა-თვის
შექმნილი ახალი
ფორმატები

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

გაზრდილია
განათლების მიღების
შესაძლებლობები

უფასო სამედიცინო
პროგრამებში მონაწილე
პირთა რაოდენობა
უფასო განათლების
პროგრამებში მონაწილე
პირთა რაოდენობა

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2016 წლის 16 ივნისს, ბრიუსელში, გაიმართა საქართველოევროკავშირის
ასოცირების
კომიტეტის
მეორე
სხდომა.
შეხვედრაზე
კიდევ
ერთხელ
დაფიქსირდა
მხარდაჭერა
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისადმი
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. განხილულ იქნა
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი უსაფრთხოების და
ადამიანის უფლებათა საკითხები.
2016 წლის 2 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომლის ერთ-ერთი
მთავარი თემა იყო საქართველოში არსებული კონფლიქტის
მოგვარება.
შეხვედრაზე
კიდევ
ერთხელ
დაფიქსირდა
ევროკავშირის
მხარდაჭერა
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისადმი საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
ასოცირების საბჭოზე განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული
მდგომარეობის მძიმე პირობები და საქართველოში არსებული
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების კუთხით მოქმედი
ინსტრუმენტების
მაქსიმალურად
ეფექტურად
გამოყენების
შესაძლებლობები.
საქართველოს მთავრობა აგრძელებდა სახელმწიფო რეფერალური
პროგრამის ეფექტურ ფუნქციონირებას, რომელიც საქართველოს
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ
პირებს ჯანდაცვის მომსახურეობას უფასოდ აწვდის. აღნიშნულ
ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც კვეთენ
საოკუპაციო ხაზს, სარგებლობდნენ სრულფასოვანი, საჭიროებაზე
გათვლილი სამედიცინო მომსახურეობა საქართველოში არსებულ
ნებისმიერ
სამედიცინო
დაწესებულებაში.
მეორე
მხრივ,
საქართველოს
მთავრობა
ასევე
მუშაობდა
სამედიცინო
მომსახურეობის
გაუმჯობესებისთვის
ოკუპირებული
ტერიტორიების შიგნით და დახმარებას უწევდა ადგილობრივ
სამედიცინო პუნქტებს.
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დახმარების გაწევის
გაგრძელება და
განათლების მიღების
შესაძლებლობების
განვითარება

სამეკავშირეო მექანიზმის საშუალებით, რომელიც აგრძელებდა
ეფექტურად
მუშაობას
ჩართულობის
სამოქმედო
გეგმის
ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა აფხაზეთის
რეგიონისთვის საჭირო ვაქცინების, მათ შორის იმუნიზაციის და
ვეტერინარული ვაქცინების, დიაბეტის და აივ/შიდსის და
ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიწოდებას.
2016 წელს, აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა იმუნიზაციის ოთხი
კვარტლის ვაქცინები, დიაბეტის საწინააღმდეგო წამლები და
სხვადასხვა სახის მედიკამენტები.
2016 წელს, ბავშვთა ჯანდაცვის მიზნით, აფხაზეთის რეგიონს ასევე
გადაეცა ულტრაბგერითი გამოკვლევის აპარატი.
მიმდინარე პერიოდში ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე
ადამიანთა რიცხვი თითქმის ორჯერ აღემატებოდა წინა წლის
მონაცემებს.
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
ჯანდაცვის
კომპონენტზე დახარჯული თანხამ 2016 წელს შეადგინა 7,5 მლნ.
ლარი.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები
აგრძელებდნენ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვას
და სათანადო სამედიცინო მომსახურების მიღებას.
საქართველოს
მთავრობა
განარგძობდა
„1+4“
პროგრამის
განხორციელებას, რომელიც საშუალებას აძლევს ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენლებს, მათ შორის აფხაზებსა და
ოსებს, გამარტივებული პროცედურებით ჩაირიცხონ საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მხოლოდ ერთი
გამოცდის ჩაბარების გზით მშობლიურ ენაზე, რასაც თან ერთვის
ქართულ ენაზე მოსამზადებელი ერთწლიანი კურსი, ხოლო შემდეგ
ოთხწლიანი საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტის მიერ შერჩეულ
ფაკულტეტზე.

45.2

46.

46.1

საოკუპაციო ხაზის
სიახლოვეს
მრავალფუნქციური
საავადმყოფოს
მშენებლობის
გაგრძელება
კონფლიქტით
დაზარალებული
რეგიონების
მოსახლეობის

მრავალფუნქციური
საავადმყოფოს
მშენებლობის
მიმდინარეობა

საავადმყოფოს
აშენებისთვის
ჩატარებული
სამუშაოები

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საოკუპაციო ხაზის
სიახლოვეს მცხოვრები
მოსახლეობისთვის
გაწეულია სოციალურ-

გაწეული სოციალურეკონომიკური
დახმარების სახეობა და
რაოდენობა

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების

საქართველოს მთავრობა
საერთაშორისო პარტნიორებთან და
დონორებთან ერთად (აშშ, ევროკავშირი, ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოები) აგრძელებდა მუშაობას საქართველოსთვის
განკუთვნილ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვოტებში
ოკუპირებული
ტერიტორიების
მცხოვრებთა
ჩართვის
მიმართულებით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუხში მიმდინარეობს
მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა,
რომელიც
დასრულდება
2017
წლის
მარტში
და
უზრუნველყოფილი
იქნება
საჭირო
დამხმარე
ინფრასტრუქტურით.
საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევით და საერთაშორისო
ორგანიზაციების უშუალო ჩართულობით (UNDP, UNHCR), 2016
წელს განხორციელდა ენგურის ხიდის რეაბილიტაცია, ასევე,
რვაწლიანი პაუზის შემდეგ ენგურის ხიდზე ამოქმედდა სამგზავრო
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46.2

47.

47.1

დახმარება

სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

სოციალურეკონომიკური
დახმარების
გაგრძელება

ეკონომიკური
დახმარება და
მიღებული სარგებელი

ადმინისტრაციული
ხაზის გასწვრივ
ვაჭრობისათვის
ხელსაყრელი გარემოს
ხელშეწყობა

გაზრდილია ვაჭრობა
ადმინისტრაციული
ხაზის ორივე მხარეს
მცხოვრებ მოსახლეობას
შორის

ვაჭრობის გაზრდილი
მოცულობა

ძალისხმევის
გაგრძელება
საერთაშორისო
საზოგადოების
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად
იძულებით
გადაადგილებული
პირებისა და
ლტოლვილების

საქართველოს მიერ
გაერო-ს გენერალურ
ასამბლეაზე
ინიცირებულ
დევნილთა და
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა შესახებ
რეზოლუცია

საკითხის მიმართ
საერთაშორისო
თანამეგობრობის
მზარდი მხარდაჭერა
გაერო-ს გენერალური
ასამბლეის ფარგლებში
საქართველოს მიერ
ინიცირებული
რეზოლუციის მიღება

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ავტობუსი. შედეგად, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი
პირები შეძლებენ ტრანსპორტით უსასყიდლოდ მგზავრობას.
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში
დაზარალებული
მოსახლეობის
საჭიროებებზე რეაგირების
დროებითი
სამთავრობო კომისიის მუშაობის ფარგლებში მიმდინარეობდა
საქმიანობა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ეკონომიკური,
სოციალური
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელების კუთხით. 12,261 ოჯახისთვის სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გამოიყო 2,452,200 ლარი და თითოეულ ოჯახს
გადაეცა 200 ლარი. 58 სოფელში დასრულდა გაზიფიკაციის
სამუშაოები და მოსახლეობას ბუნებრივი აირი უწყვეტ რეჟიმში
მიეწოდება. ამასთან, გაგრძელდა ადგილობრივი სტუდენტების
სწავლის დაფინანსება (2016 წელს დაფინანსდა 751 სტუდენტის
სწავლის საფასური). ნიშანდობლივია, რომ მიმდინარეობდა
სოფლების წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაცია,
სარწყავი
სისტემების
მოწესრიგება,
ახალი სატუმბო სადგურების მშენებლობა. უკვე დასრულდა და
ექსპლუატაციაში შევიდა შიდა ქართლის, ქარელის, ხაშურის და
გორის
რაიონის
მუნიციპალიტეტების ცხრა
სოფლის
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია;
დაგეგმილია
დამატებით კიდევ 15 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის სრული
რეაბილიტაცია. დაგეგმილია გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების
ყველა ამბულატორიის რეაბილიტაცია. ამჟამად უკვე 22 სოფლის
ამბულატორია აღიჭურვა სამედიცინო და საოფისე ინვენტარით.
აგრეთვე, გრძელდებოდა ცალკეული ინფრასტრუქტურული
პროექტებისა (შიდა გზები, გარეგანათების მოწყობა, სპორტული
ინფრასტრუქტურის შეკეთება/განახლება და ა.შ.) და ჯანდაცვითი
(მოსახლეობის უფასო სამედიცინო გამოკვლევა, პირველადი
მედიკამენტების
დარიგება
და
სხვა) ღონისძიებების
განხორციელება.
გამყოფი
ხაზის
სიახლოვეს,
სოფელ
რუხში
გაიხსნა
მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი, რომელშიც განთავსებულია
საცალო და საბითუმო მაღაზიები, ავეჯისა და ტექნიკის
მაღაზიები, ჰიპერმარკეტი, აგრარული ბაზარი, იუსტიციის
სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრი, საფინანსო და საბანკო
მომსახურების ობიექტები, ავტოსერვისი, ფოსტა და აფთიაქი.
სავაჭრო ცენტრის ფუნქციონირება წაახალისებს ვაჭრობას
ადმინისტრაციული ხაზის გასწვრივ.
2016 წლის 7 ივნისს, გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ 70-ე სესიაზე
კიდევ ერთხელ მიიღო რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო
და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის
შესახებ", რითიც კვლავ დაადასტურა დევნილთა ფუნდამენტური
უფლებები, უპირველესად, საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში
ნებაყოფლობითი, უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების
უფლება. რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზარდა 76მდე, შემცირდა მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა 15-მდე, ასევე
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შემცირდა თავშეკავებულთა რაოდენობა 64-მდე.

თავიანთ მუდმივ
საცხოვრებელ ადგილას
უსაფრთხო და
ღირსეული
დაბრუნების
საკითხების
მოგვარებაში

48.

49.

48.1

49.1

ევროინტეგრაციის
საკითხთა
კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ
საქართველოს
მთავრობის 2014-2017
წლების სტრატეგიის
განხორციელების
გაგრძელება, მათ
შორის, ასოცირების
შესახებ შეთანხმების და
სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
შესახებ დიალოგის,
ასევე მათგან
გამომდინარე
სარგებლის შესახებ
ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელებისათვის
საინფორმაციო
მასალების მომზადება/
გავრცელება, მათ შორის
აფხაზურ და ოსურ
ენებზე

დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის
ეფექტიანი
კომუნიკაციის
მხარდაჭერის
გაგრძელება და

სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატების, მათ შორის ჟენევის
საერთაშორისო დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში,
საქართველოს
მთავრობა
განაგრძობდა
საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული
პირებისა და ლტოლვილების უსაფრთხო და ღირსეული
დაბრუნების საკითხის რეგულარულად დაყენებას და მოითხოვდა
აღნიშნული ფუნდამენტური უფლების უზრუნველყოფას.
გაზრდილია
საქართველოს
ტერიტორიაზე
მცხოვრები ეთნიკური
ოობების, მათ შორის
საქართველოს
აფხაზეთისა და
ცხინვალის
რეგიონის/სამხრეთ
ოსეთის მოსახლეობის
გაზრდილი
ინფორმირებულობა
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების
შინაარსისა და სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
დიალოგიდან
გამომდინარე
სარგებლის თაობაზე

მომზადებული
ბეჭდური და აუდიოვიდეო მასალები
ბეჭდური და
სატელევიზიო მედიის,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
უშუალო შეხვედრების
მეშვეობით
გავრცელებული
მასალები

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

არაქართულენოვან გაზეთებში „ვრასტანი“ და „გურჯისტანი“
განთავსდა
საინფორმაციო
მასალები
საქართველოს
ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ;
ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციების მხარდაჭერით,
გამოცდების ეროვნული ცენტრის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
პოლიციისა და სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული
თავდაცვის
აკადემიების
მონაწილეობით
ახალციხესა და
მარნეულში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ
ახალგაზრდებთან. მათ მიეწოდათ ინფორმაცია განათლების
სისტემაში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, მათ შორის, იმ
შესაძლებლობებზე,
რასაც
ევროინტეგრაციის
პროცესი
განათლების სფეროში სთავაზობს ახალგაზრდებს.
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
წარმომადგენლების
მონაწილეობით,
კახეთის
რეგიონში,
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფლების ფერმერებთან გაიმართა შეხვედრა
ევროინტეგრაციის
პროცესში
სოფლის
მეურნეობის
მიმართულებით ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეების, კერძოდ,
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარებასთან
დაკავშირებული პოზიტიური ცვლილებების თაობაზე.
გაიმართა შეხვედრა-დისკუსიები ევროინტეგრაციის საკითხებზე
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში: ქვემო
ქართლი - (მარნეული, დმანისი, წალკა); სამცხე-ჯავახეთი
(ახალქალაქი, ახალციხე, ნინოწმინდა); კახეთი (პანკისის ხეობა),
ასევე თბილისში.

გამოყენებულია
სხვადასხვა ფორმატები
და მექანიზმები
დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის
კომუნიკაციის

კომუნიკაციის
სხვადასხვა ფორმატი
და მექანიზმი

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

მომზადდა საინფორმაციო ბეჭდვითი მასალები საქართველოს
ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესახებ ქართულ, აფხაზურ,
ოსურ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომლებიც
გავრცელდა სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის
რეგიონებში.
საქართველოს
მთავრობა
აქტიურად
აგრძელებდა
დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის ეფექტიან კომუნიკაციას,
ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელებას და სახალხო
დიპლომატიის მხარდაჭერას.
ეფექტიანი კომუნიკაციის შედეგად, საქართველოს მთავრობის
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განვითარება, მათ
შორის დიალოგის
სხვადასხვა
ფორმატებში აქტიური
მონაწილეობის გზით

უზრუნველსაყოფად და
გასაღრმავებლად

აპარატი

შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პოლიტიკის ფარგლებში, 2016
წლის 10 მარტს ენგურის ხიდზე მოხდა ქართველი და ოსი
პატიმრების გაცვლა. კერძოდ, გათავისუფლდა 6-7 წლის
განმავლობაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს 14
მოქალაქე,
ხოლო
ცხინვალს
გადაეცა
საქართველოს
კანონმდებლობით გასამართლებული 4 ეთნიკურად ოსი პატიმარი.
პატიმართა
გაცვლამ
პოზიტიური
ზეგავლენა
მოახდინა
მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის პროცესზე.
2016 წლის განმავლობაში, თანხმობის ბრძანება დამატებით მიეცა
ნდობის აღდგენის 58 პროექტს (სულ ბრძანება გაცემულია 335
პროექტზე), რომელთა მიზანს წარმოადგენს დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის კომუნიკაციის დამყარება, ერთობლივი
შეხვედრები
ნეიტრალურ
ტერიტორიაზე,
საზოგადოების
სხვადასხვა წრეების მონაწილეობა სემინარებში, ტრენინგებში,
გამოცდილების გაზიარება და ა.შ.
2016 წლის აპრილში, ქ. ლონდონში გაიმართა არაფორმალური
შეხვედრა-დიალოგი ქართული და აფხაზური საზოგადოების
წარმომადგენლების, მათ შორის პოლიტიკოსების, ექსპერტებისა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით.

49.2

ნდობის აღდგენის
პროექტების
განხორციელების
მხარდაჭერის
გაგრძელება და
პროექტების
რაოდენობის გაზრდა

ხელშეწყობილია
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ
ორმხრივი ქართულაფხაზური და
ქართულ-ოსური
ნდობის აღდგენის
პროექტების
განხორციელება

განხორციელებული
ნდობის აღდგენის
პროექტების
რაოდენობის ზრდა

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2016 წლის აპრილში, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მონაწილეობდა ქ.
ვენაში გამართულ არაფორმალურ შეხვედრა-დიალოგში ქართული
და ოსური საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის
ექსპერტებისა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების მონაწილეობით.
შერიგებისა
და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან მჭიდრო თანამშრომლობით
და საკოორდინაციო მექანიზმის ჩართულობით, 2016 წლის
განმავლობაში, ევროპის საბჭომ განახორციელა შემდეგი ორმხრივი
ნდობის აღდგენის პროექტები:
 ტრენინგი ქალთა გაძლიერების საკითხებში ქართველი და
აფხაზი ქალების მონაწილეობით;
 ევროპული ლექციების ციკლი ქ. სოხუმსა და ქ. თბილისში;
 ქართველი და აფხაზი ექიმების სასწავლო ვიზიტი და
ტრენინგი ნარკოტიკული დამოკიდებულის პრევენციისა და
მკურნალობის საკითხებზე ქ. ბერლინში;
 ევროსაბჭოს ექსპერტების ვიზიტი თბილისსა და სოხუმში
მომავალი საჭიროებების განსაზღვრისა და ერთობლივი
ღონისძიებების დაგეგმვის საკითხებზე;
 ქართველი და აფხაზი ფსიქიატრებისა და ფსიქოლოგების
ტრენინგი ტრავმირებულ ბავშვებთან მუშაობის საკითხებზე ქ.
ბუდაპეშტში;
 ქართველი და აფხაზი არქივების სპეციალისტების მორიგი
შეხვედრები საბჭოთა პერიოდის არქივების გაცვლისა და
ერთობლივი პუბლიკაციის გამოცემის თემაზე ქ. ერევანში და
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49.3

49.4

49.5

სტატუსნეიტრალური
საკოორდინაციო
მექანიზმის ეფექტიანი
ფუნქციონირების
მხარდაჭერის
გაგრძელება

ხალხთა შორის
კონტაქტების
მხარდაჭერისა და
ადგილობრივი
ინიციატივების
წახალისების მიზნით,
დონორთა დამატებითი
დახმარების მოძიების
გაგრძელება
შესაბამის
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ერთად, ძალისხმევის
კოორდინაცია,
მათ შორის,
ჰუმანიტარულ
საკითხებთან
დაკავშირებით,
საქართველოში

ხელშეწყობილია და
გაღრმავებულია
კომუნიკაციის, ნდობის
აღდგენისა და
ჰუმანიტარული
საქმიანობა

გაზრდილია ნდობის
აღდგენის პროექტების
რაოდენობა

საკოორდინაციო
მექანიზმის
საშუალებით
განხორციელებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

დონორთა დამატებითი
დახმარება

გაზრდილია
ადგილობრივი
ინიციატივები

ნდობის
აღდგენის
მიზნით
განხორციელებული
კონკრეტული
პროექტების
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით

მხარეების, ასევე,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
რეგულარული
კონსულტაციები
ნდობის აღდგენის
პროექტების
იმპლემენტაციის
პროცესში

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

ევროკავშირი

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

ქ. ტალინსა და ქ. პარიზში;
 ქართველი და აფხაზი მასწავლებლების მორიგი ვორქშოპი
უცხო ენის სწავლების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ქ.
გრაცში;
 ქართველი და აფხაზი ომბუდსმენების და სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრა ადამიანის
უფლებათა დარღვევების საკითხებთან დაკავშირებით ქ.
ბუდაპეშტსა და ქ. ვენეციაში;
 აფხაზური
ენის
მცოდნე
ქართველი
და
აფხაზი
სპეციალისტების ორი ტრენინგი სინქრონული თარგმანის
ტექნიკაში ქ. ბუდაპეშტში
 ქართველი და აფხაზი მუზეუმის ექსპერტების შეხვედრა
მუზეუმის მენეჯმენტის საკითხებზე ქ. ბუდაპეშტში.
 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონახულება ქ.
გუდაუთაში და აღნიშნული ძეგლების აღწერის დაწყება;
 ქართველი და აფხაზი ტრენერების ტრენინგი ბავშვებისთვის
ადამიანის უფლებების სწავლების თემაზე ქ. ბუდაპეშტში.
საქართველოს მთავრობის „ჩართულობის სამოქმედო გეგმის“
ფარგლებში მოქმედი საკოორდინაციო მექანიზმი აგრძელებდა
ეფექტიან
ფუნქციონირებას,
ინარჩუნებდა
არაფორმალურ
კონტაქტებს დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის, აფხაზეთის
რეგიონს
რეგულარულად
აწვდიდა
სხვადასხვა
სახის
მედიკამენტებს, მათ შორის იმუნიზაციისა და სხვა ტიპის
ვაქცინებს, დიაბეტის წამლებს და დახმარებას უწევდა
საერთაშორისო ორგანიზაციებს ნდობის აღდგენის პროექტების
განხორციელებაში.
საკოორდინაციო მექანიზმის ჩართულობით აფხაზეთის რეგიონს
გადაეცა ბზის შეწამვლისთვის საჭირო ავტომანქანა და შესაწამლი
ტექნიკა, ასევე საჭირო პესტიციდები.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა მუშაობას დონორთა
მხრიდან არსებული დახმარების გაგრძელებისა და დამატებითი
დახმარების მოძიებაზე. 2016 წელს განახლდა ევროკავშირის
ფინანსური ინსტრუმენტი COBERM, რაც შესაძლებლობას მისცემს
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს წამოიწყონ
ნდობის აღდგენის ახალი პროექტები და გაზარდონ ორმხრივი
ინიციატივები.

შერიგებისა
და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხელს უწყობდა და მხარს
უჭერდა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
ჩართულობას
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ჰუმანიტარული პროექტების
განხორციელებას.
სხვადასხვა
ჰუმანიტარული
საკითხები,
როგორიცაა დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება,
გადაადგილების თავისუფლება და სხვა, ასევე რეგულარულ
რეჟიმში აქტიურად განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში (იხ. პუნქტი
42.2).
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49.6

49.7

კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით
მოგვარების
ხელშეწყობის მიზნით
გალის რაიონის
პედაგოგების
გადამზადების და
აბიტურიენტების
ეროვნული
გამოცდებისთვის
მომზადება

იძულებით
გადაადგილებული და
ოკუპაციის შედეგად
არსებული გამყოფი
ზოლის მიმდებარე
ტერიტორიებზე
მცხოვრები
ახალგაზრდების
არაფორმალური
განათლების
ხელშეწყობა
„ქართულ-ოსური და
ქართულ-აფხაზური
არაფორმალური
დიალოგის
მხარდაჭერის
პროგრამის“
განხორციელება

50.

50.1

სადისკუსიო
პლატფორმის შექმნა
მშვიდობის
მშენებლობის
საკითხებთან
დაკავშირებით
შსს-ს სასაზღვრო
პოლიციის სანაპირო
დაცვის დეპარტამენტის
მოსამსახურეების
მომზადება
საერთაშორისო
სასწავლო ცენტრებში
(ან მობილური
საწვრთვნელი
ჯგუფების მოწვევა)

გადამზადებულია
გალის რაიონის
პედაგოგები
აბიტურიენტების
ეროვნული
გამოცდებისთვის
მომზადების მიზნით

გალის რაიონის
გადამზადებული
მასწავლებლების
რაოდენობა

ჩატარებულია
ტრენინგები,
სემინარები და
სხვადასხვა სპორტის
შემსწავლელი
გაკვეთილები
სამოყვარულო დონეზე

ჩატარებული
გაკვეთილების/
ბენეფიციართა
რაოდენობა

განხორციელებულია
აქტივობები ქართულოსური და ქართულაფხაზური
არაფორმალური
დიალოგის
მხარდამჭერი
პროგრამის ფარგლებში
შექმნილია სივრცე
სადაც ახალგაზრდებს
შეუძლიათ მიიღონ
ცოდნა კონფლიქტის
არსის, მსოფლიოში
არსებულ მშვიდობის
მშენებლობის
წარმატებულ
მაგალითების თაობაზე
მასობრივი
განადგურების
საშუალებების
იმპორტისა და
ექსპორტის პრევენციის,
გამოვლენისა და
აღკვეთის საკითხებზე
შსს-ს სასაზღვრო
პოლიციის სანაპირო
დაცვის დეპარტამენტის

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სსიპ - შეფასებისა
და გამოცდების
ეროვნული
ცენტრი
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შეფასებისა
და
გამოცდების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროგრამაში ჩართული
ახალგაზრდების
რაოდენობა

ცენტრის თანამშრომლები 2016 წლის 28-29 თებერვალს და 28 მაისს
გაემგზავრნენ ზუგდიდში საგნობრივი წვრთნის მიზნით. ერთიანი
ეროვნული
გამოცდებისათვის
მომზადების
მიზნით,
ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტისა და აფხაზეთის საჯარო
სკოლების აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ
გადაეცა
19
ცალი
სხვადასხვა
დასახელების
სახელმძღვანელოები. ცენტრის თანამშრომლებმა ასევე ტრენინგი
ჩაუტარეს 46 მასწავლებელს.
დასრულდა რაგბის, ძიუდოს და მეკლდეურობის, აფროსნობის,
ამერიკული ფეხბურთის სწავლება იძულებით გადაადგილებული
ახალგაზრდებისთვის. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა
მიიღო ახალგაზრდამ.
დასრულდა
„ქართულ-ოსური
და
ქართულ
აფხაზური
არაფორმალური
დიალოგის
მხარდაჭერის
პროგრამის“
განხორციელება. ასევე წარმატებით განხორციელდა ვორქშოფები
საქართველოს ხუთ ქალაქში; თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში,
ფოთსა და წყალტურბოში „ქართულ-ოსური და ქართულ
აფხაზური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის“
ფარგლებში.

პლატფორმის
ფარგლებში
ახალგაზრდების
ჩართულობის
მაჩვენებლის გაზრდა

დასრულდა სადისკუსიო პლატფორმის შექმნა მშვიდობის
მშენებლობასთან
დაკავშირებით.
პროგრამის
ფარგლებში
წარმატებით
განხორციელდა
ინტენსიური
სადისკუსიო
ვორქშოფები ახალგაზრდებისთვის.
„ქართულ-ოსური და ქართულ აფხაზური არაფორმალური
დიალოგის
მხარდაჭერის
პროგრამისა
და
მშვიდობის
მშენებლობის
სადიკსუსიო
პლატფორმის
ფარგლებში
მონაწილეობა მიიღო 310-მა პირდაპირმა ბენეფიციარმა.

გადამზადებული
პირების რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
პარტნიორი
ქვეყნები
EXBS
დონორების
დახმარება

2016 წლის 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით, ქ. ბუქარესტში,
სიბიუში (რუმინეთი) აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების
სააგენტოს (DTRA) მხარდაჭერით გამართულ შავი ზღვის
ჰარვარდის
პროგრამაში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
2
თანამშრომელმა.
2016 წლის 11-15 აპრილს, ქ. ხანიაში (საბერძნეთი) გამართულ
ტრეინინგში, თემაზე "ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები
საზღვაო ოპერაციების დროს" მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
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მოსამსახურეები
გადამზადებულია

2016 წლის 22-26 აგვისტოს აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების
შემცირების სააგენტოს (DTRA) ორგანიზებით საქართველოში
გამართულ სწავლებაში „ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის
საზღვაო ტრენინგი“ მონაწილეობა მიიღო სანაპირო დაცვის
დეპარტამენტის 7 თანამშრომელმა.
2016 წლის 3-14 ოქტომბერს ქ. ხანიაში (საბერძნეთი) ჩატარდა
„აბორდაჟის ჯგუფის თეორიული და პრაქტიკური სწავლება“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის
1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 5-6 ოქტომბერს, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის
ერთმა თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო აშშ-ის მხარის
ორგანიზებით საქართველოში გამართულ მე-2 საერთაშორისო
ფორუმში „ბირთვული და რადიაციული გამოწვევები შავი ზღვის
რეგიონში“.
2016 წლის 7-11 ნოემბერს, ქ. ხანიაში (საბერძნეთი) გამართულ
კურსში თემაზე: „საზღვაო ოპერაციები მეკობრეობის წინააღმდეგ“
მონაწილეობა მიიღო სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის 1
წარმომადგენელმა.

თავისუფლება, უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება
51.

51.1

პერსონალური
მონაცემების პოლიციის
მიზნებისათვის
დამუშავებაზე
კონტროლის
განმახორციელებე-ლი
საზედამხედველო
ორგანოს შექმნის
ინიცირება, ევროპის
კავშირის 2008 წლის 27
ნოემბრის ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA)
შესაბამისად

ინიცირებულია
პოლიციის
მიზნებისათვის
პერსონალური
მონაცემების
დამუშავებაზე
კონტროლის
განმახორციელებე-ლი
საზედამხედველო
ორგანოს შექმნა,
ევროპის კავშირის 2008
წლის 27 ნოემბრის
ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA)
შესაბამისად

მომზადებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები,
რომლითაც
ინიცირებულ იქნა
პოლიციის
მიზნებისთვის
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავებაზე
კონტროლის
განმახორციელებე-ლი
საზედამხედველო
ორგანოს შექმნა
ევროკავშირის
ექსპერტების მიერ
ცვლილებების
დადებითი შეფასება

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს
ევროკავშირის
27
ნოემბრის
ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA) შიდა კანონმდებლობაში
ასახვას,
მათ
შორის
ინსპექტორის
უფლებამოსილების
გავრცელებას დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების,
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის
დაცვის მიზნით სამართალდამცავი ორგანოების მიერ სახელმწიფო
საიდუმლოებას მიკუთვნებული პერსონალური მონაცემების
არაავტომატურ დამუშავებაზეც.
ევროპის საბჭოს დახმარებით, 2016 წლის იანვარ-მარტში
განხორციელდა
აღნიშნული
პროექტის
სამართლებრივი
ექსპერტიზა.
2016 წლის 14 აპრილს მოხდა ცვლილებათა პროექტისა და ევროპის
საბჭოს ექსპერტების დასკვნების განხილვა სხვადასხვა საჯარო,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე
დაინტერესებულ პირებთან.
2016 წლის 27 ივლისს ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლები
შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და
განიხილეს
„პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მოდიფიცირების საკითხი.
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51.2

საჯარო
დაწესებულებების მიერ
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ
კანონმდებლობისა და
ევროპული
სტანდარტების
პრაქტიკაში
განხორციელება
კანონქვემდებარე
აქტების, შიდა
რეგულაციების,
პროცედურებისა და
პრაქტიკის
პერსონალური
მონაცემების დაცვის
წესებთან
შესაბამისობაში
მოყვანის და
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორთან მჭიდრო
თანამშრომლობის
გზით

საჯარო
დაწესებულებების მიერ
პერსონალური
მონაცემების
დამუშავების პროცესი
შეესაბამება
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
კანონმდებლობით
დადგენილ
სტანდარტებს

საჯარო
დაწესებულებების მიერ
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავებისა და
დაცვის შესახებ
მიღებული
კანონქვემდებარე
აქტებისა და შიდა
რეგულაციების
დამტკიცება
საჯარო
დაწესებულებების მიერ
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავებისა და
დაცვის შესახებ
მიღებული
კანონქვემდებარე
აქტებისა და შიდა
რეგულაციების
რაოდენობრივი
მაჩვენებელი
ინსპექტორის აპარატის
მიერ საჯარო
დაწესებულებებისათვის გაწეული
წერილობითი და
ზეპირი
კონსულტაციების
რაოდენობა

სახელმწიფო
უწყებები და მათ
დაქვემდებარებაშ
ი მყოფი საჯარო
დაწესებულებები
პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინსპექტორის აპარატის თანაშრომელთა მიერ დაკომპლექტებული
სამუშაო ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს ინსტენსიური მუშაობა
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დასრულებაზე.
ინსპექტორის აპარატთან კონსულტაციების შედეგად დაიხვეწა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს მიერ „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტი, ხოლო სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მიერ - „სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონებისა და მიგრაციის ერთიან
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის მისაღებად სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოსა და სხვა უწყებებს შორის
გასაფორმებელი მემორანდუმის პროექტები.
საანგარიშო პერიოდში, ინსპექტორის აპარატმა რეკომენდაციებით
მიმართა საქართველოს სახალხო დამცველს „საქართველოს
სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის
პროექტთან, „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“,
„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტებთან და
„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტთან
დაკავშირებით;
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში შესატან
ცვლილებებთან დაკავშირებით; შსს-ს - დნმ მონაცემების
რეგულირების საკითხთან დაკავშირებით; ქალაქ თბილისის
მერიას - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ
სკოლამდელი
აღზრდის
საჯარო
დაწესებულებებში
ელექტრონული მოწყობილობის მეშვეობით ვიდეომონიტორინგის
განხორციელების, ჩანაწერების შენახვის, დამუშავების, წაშლისა და
განადგურების ინსტრუქციის თაობაზე; ეკონომიკის სამინისტროს „ელექტრონული კომერციის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტთან
დაკავშირებით;
ჯანდაცვის
სამინისტროს
ელექტრონული რეცეპტის გაცემის წესთან დაკავშირებით;
საქართველოს უზენაეს სასამართლოს - ,,სასამართლო აქტების
გამოქვეყნებისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ“ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წესის შესახებ; საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციას
„საჯარო
სივრცეში
საზოგადოებრივი
უსაფრთხოებისა
და
წესრიგის
დაცვის
მიზნით
ვიდეომეთვალყურეობის
კამერების
განთავსების
წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების
შესახებ; საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს - „მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული
პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) რეცეპტის გამოწერის
წესისა და ფორმა №3 - რეცეპტის ბლანკის ფორმის დამტკიცების
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51.3

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
სფეროში შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
შიდა სამართლებრივი
(კანონქვემდებარე)
აქტების ჰარმონიზაცია

შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
პერსონალურ
მონაცემებთან
დაკავშირებული ყველა
შიდა სამართლებრივი
აქტი შესაბამისობაშია
მოყვანილი ადამიანის
უფლებათა და
თავისუფლებათა
დაცვის შესახებ
პრინციპებთან,
საქართველოს
კანონმდებლობასთან
და შესაბამის
საერთაშორისო
შეთანხმებებსა და
კონვენციებთან

ჰარმონიზებული
სამართლებრივი
აქტების რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შესახებ“ მინისტრის ბრძანების პროექტის თაობაზე; საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
სამინისტროს
„თავშესაფრის მაძიებლის თითის ანაბეჭდის აღების და ამ
პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესის შესახებ“ და
„საერთაშორისო
დაცვის
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
საფუძველზე დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემთა შენახვის
ვადების შესახებ“ ბრძანებების პროექტებთან დაკავშირებით;
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს „უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის
პროექტთან დაკავშირებით; საქართველოს სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სამინისტროს „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორიდან
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
პენიტენციური
დაწესებულებისათვის
ბრალდებულთან/
მსჯავრდებულთან
დაკავშირებული
სამედიცინო
ხასიათის
ინფორმაციის მიწოდების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
და
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრების ერთობლივი
ბრძანების პროექტთან დაკავშირებით.
მიმდინარეობს
მუშაობა „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და
დაცვის შესახებ ინსტრუქცია“-სა და ,,საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული
მონაცემების შენახვის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ შს
მინისტრის ბრძანებაში შესატანი ცვლილებების პროექტზე.
მიმდინარეობს
მუშაობა
სამართლებრივი
დოკუმენტის
მომზადებაზე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს
ერთიან
საინფორმაციო
ბანკში
არსებულ
მონაცემებზე წვდომის შესახებ.
მიმდინარეობს მუშაობა შს სამინისტროსა და სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს შორის ინფორმაციის
გაცვლის სამართლებრივი მოწესრიგების თაობაზე.
2016 წლის 20 აგვისტოს შს სამინისტროსა და სსიპ – ლევან
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ
ბიუროს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ინფორმაციის გაცვლის
სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგების შესახებ.
მიმდინარეობს მუშაობა კომპიუტერული მონაცემების ცნებისა და
აღნიშნული
მონაცემების
დამუშავების
სამართლებრივი
საფუძვლების დასახვეწად, რათა შესაბამისობაში მოვიდეს
საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან.
მიმდინარეობს
მუშაობა
სამართლებრივი
დოკუმენტის
მომზადებაზე, სამინისტროს უფლებამოსილი პირის მიერ შპს
,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ვიდეოსამეთვალყურეო
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სისტემებზე წვდომის შესახებ.

51.4

51.5

„პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის ოფიციალური
კომენტარების
მომზადება

პერსონალური
მონაცემების დაცვასთან
დაკავშირებული
თემატური და
სექტორული
სახელმძღვანელო-ებისა
და რეკომენდაციების
შემუშავება

მომზადებულია
„პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის ოფიციალური
კომენტარები

შემუშავებულია
პერსონალური
მონაცემების დაცვასთან
დაკავშირებული
თემატური და
სექტორული
სახელმძღვანელოები
და რეკომენდაციები

„პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის ოფიციალური
კომენტარების
გამოქვეყნება

შემუშავებული
თემატური
სახელმძღვანელოების
რაოდენობა

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

2016

დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შემუშავებული
რეკომენდაციების
რაოდენობა
სახელმძღვანელოებისა
და რეკომენდაციების
გამოქვეყნება

51.6

საჯარო და კერძო
სექტორის მსხვილი
ან/და

მონაცემთა დაცვის
სტანდარტების
კუთხით საჯარო და

საჯარო და კერძო
სექტორის მონაცემთა
დამმუშავებლების

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა მემორანდუმის პროექტები:
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და სსიპ სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს
შორის
მიგრაციის
მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის მიზნებისათვის
მონაცემთა მოცულობის განსაზღვრის და მიწოდების წესის
თაობაზე.
 შპს „პარკინგსერვისს“, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურს შორის პერსონალური მონაცემების მიწოდების
თაობაზე;
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტოს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის
თანამშრომლობის ზოგადი წესების შესახებ.
2016 წლის თებერვალში ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლები
შეხვდნენ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებს
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
ოფიციალური
კომენტარების მომზადებაში დახმარებასთან
დაკავშირებით.
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს დონეზე მიმდინარეობს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო ჩარჩოს
მოდერნიზება.
განახლებულ
ევროპულ
სტანდარტებთან
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობის უზრუნველყოფის
მიზნით იგეგმება არსებითი საკანონმდებლო ცვლილებები.
შესაბამისად,
ოფიციალური
კომენტარების
მომზადება
მიზანშეწონილია საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ.
შემუშავდა
ჯანდაცვის
სექტორში
ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული
პერსონალური
მონაცემების
დამუშავების
შესახებ.
შემუშავდა 2 რეკომენდაცია სკოლებში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ სკოლებისთვის და მოსწავლეების მშობელთათვის.
ამ
ეტაპზე
მიმდინარეობს
განათლების
სამინისტროსთან
კომუნიკაცია რეკომენდაციების გავრცელებასთან და ერთობლივი
ღონისძიებების დაგეგმვასთან დაკავშირებით.
ევროპის საბჭოს ექსპერტებთან ერთად დაიწყო მუშაობა მედიის
სფეროში
პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
შესახებ
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების თაობაზე.
ჩატარდა 87 ინსპექტირება, რომელმაც მოიცვა 38 საჯარო და 49
კერძო ორგანიზაცია. გამოვლინდა 195 სამართალდარღვევა.
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განსაკუთრებული
კატეგორიის მონაცემთა
დამმუშავებლებისა და
უფლებამოსილი
პირების ინსპექტირება

51.7

51.8

52.

52.1

52.2

მონაცემთა დაცვასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
კონსულტაციების
გაწევა საჯარო და
კერძო
დაწესებულებების,
ასევე ფიზიკური
პირებისთვის
პერსონალური
მონაცემების დაცვასა
და სასამართლოს მიერ
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ტრენინგების ჩატარება

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატის
ფინანსური რესურსით
უზრუნველყოფის
მიზნით შესაბამისი
მოთხოვნის წარდგენა
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატის
თანამშრომელთა
პროფესიული
განვითარება/
კვალიფიკაციის
ამაღლება

კერძო სექტორში
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავების პროცესში
არსებული ხარვეზები
გამოვლენილია

კონსულტაციები
გაწეულია საჯარო და
კერძო
დაწესებულებების,
ასევე ფიზიკური
პირებისთვის,
მონაცემთა დაცვასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ჩატარებულია
ტრენინგი
პერსონალური
მონაცემების დაცვასა
და სასამართლოს მიერ
საჯარო ინფორმაციის
გაცემის თემატიკაზე

წარდგენილია
მოთხოვნა აპარატის
ფინანსური რესურსით
უზრუნველყოფის
მიზნით

ინსპექტორის აპარატის
თანამშრომელთა
პროფესიული
კვალიფიკაცია
ამაღლებულია

ინსპექტირებების და
ინსპექტირებულ
უწყებათა/
დაწესებულებათა
რაოდენობა
ინსპექტირების
შედეგად ინსპექტორის
მიერ გატარებული
ღონისძიებები
გაწეული ზეპირი და
წერილობითი
კონსულტაციების
რაოდენობა
გაწეული ზეპირი და
წერილობითი
კონსულტაციების
თემატიკა
მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
პერსონალური
მონაცემების დაცვის
საკითხებზე
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა
ტრენინგებში მონაწილე
მოსამართლეების
რაოდენობა
აპარატის ფინანსური
რესურსის მაჩვენებელი

გადამზადებულ
თანამშრომელთა
რაოდენობა
თანამშრომელთა მიერ
გავლილი
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
კურსების რაოდენობა

ინსპექტორის
აპარატი

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

2016 წელს, ინსპექტორის აპარატმა გასცა 3840 კონსულტაცია. მათ
შორის კონსულტაცია გაეწია 870 საჯარო დაწესებულებებას, 1005
კერძო
ორგანიზაციას
და
985
მოქალაქეს.
ამასთან,
კონსულტაციების 20.44% ეხებოდა ფაილური კატალოგების
რეესტრს, 16.79% - მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივ
საფუძვლებს, 15.26% - მონაცემთა გასაჯაროებას, 8.44% - მონაცემთა
სუბიექტის უფლებებს, 4.76% - პირდაპირ მარკეტინგს, 3.62%ვიდეოთვალთვალს, 5,83% - ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა UNDP-სთან თანამშრომლობით
ამჟამად
მუშაობს
სასწავლო
მოდულზე
(კურიკულუმზე)
პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითზებზე.
იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა გადამზადების 2016 წლის
პროგრამის
ფარგლებში
ჩატარდა
1
ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის თემაზე - „კანონი პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ" და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა“,
რომელსაც დაესწრო 10 მონაწილე.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინსპექტორის აპარატის 2016 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 2 100 000
ლარს.

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის 20 აპრილს, ინსპექტორის აპარატი შეხვდა ევროპის
საბჭოს წარმომადგენლებს. მხარეები ინსპექტორის აპარატის
ინსტიტუციური
განვითარების
ხელშეწყობის
მიზნით
თანაშრომლობაზე შეთანხმდნენ.
ინსპექტორის
აპარატის
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის 3 თანამშრომელი მონაწილეობდა 3 ტრენინგში:
CISSP-ის
სერთიფიცირება,
Veeam
Availability
Suite
8.x
Administration და Implementing Azure Infrastructure Solutions.
ინსპექტორის

აპარატის

თანამშრომლები

მონაწილეობდნენ
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კონსულტაციისა და ტრენინგების
ორგანიზებულ ტრენერთა ტრენინგში.

ცენტრის

(CTC)

მიერ

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში
ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ 6
საერთაშორისო კონფერენციაში.
ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის ფარგლებში, ევროპის საბჭოს
ფინანსური
მხარდაჭერით,
2016
წლის
5-7
სექტემბერს
ინსპექტორის
აპარატს
ეწვია
საერთაშორისო
ექსპერტი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით და აპარატის
თანამშრომლებს გაუზიარა ცოდნა და გამოცდილება პერსონალურ
მონაცემთა საზედამხედველო ორგანოს მიერ მისი ფუნქციების
ეფექტურად შესრულების მიმართულებით.
2016 წლის 27-29 სექტემბერს UK-Georgia Reform Assistance
პროგრამის ფარგლებში ინსპექტორის აპარატს დიდი ბრიტანეთის
საინფორმაციო კომისრის ოფისის (ICO) წარმომადგენლები
ეწვივნენ. ექსპერტებმა ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლებს
გაუზიარეს გამოცდილება აუდიტის ჩატარების მიმართულებით.
მხარეებმა ასევე განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის
პერსპექტივები.
2016 წლის ოქტომბერში, ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგში „ინტერნეტი და ადამიანის უფლებები“.
2016 წლის 5-7 დეკემბერს, ინსპექტორის აპარატის ინსპექტირების
დეპარტამენტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ ტრენინგში
მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში
“ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის შიდა
აუდიტორი“.
2016 წლის 8-9 დეკემბერს, ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციული
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგში “ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის
რისკების მართვა“.
2016 წლის 5-6 დეკემბერს, ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციული
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს ICANN-ის ტრენინგში „Investigation DNS Abuse and Criminal
Use of DNS“.

53.

53.1

“პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველოს

ინიცირებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებები

ევროკავშირის
ექსპერტების მიერ
საკანონმდებლო

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის დეკემბერში, აპარატის თანამშრომლებმა გაიარეს
ტრენინგი - „ეფექტური კომუნიკაცია და სტრესის მართვა“.
მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს ევროპის კავშირის 27 ნოემბრის ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA) შიდა კანონმდებლობაში
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54.

54.1

54.2

კანონში და სხვა
ნორმატიულ აქტებში
საკანონმდებლო
ცვლილებების
განხორციელების
ინიცირება და მათი
პრაქტიკაში
იმპლემენტაციის
ხელშეწყობა ევროპის
კავშირის 2008 წლის 27
ნოემბრის ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA)
იმპლემენტაციის
მიზნით

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ეროვნული
კანონმდებლობის
ევროპის კავშირის 2008
წლის 27 ნოემბრის
ჩარჩო
გადაწყვეტილებას-თან
(2008/977/JHA)
შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად

საჯარო მოხელეებისა
და კერძო სექტორის
წარმომადგენლების
სწავლება
პერსონალური
მონაცემების დაცვასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ საჯარო
მოსამსახურეთა, კერძო
სექტორის
წარმომადგენელთა,
ცნობიერების დონე
გაზრდილია

პერსონალური
მონაცემების დაცვის
შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება
ვებგვერდისა და მედია
საშუალებების
გამოყენებით, სამიზნე
ჯგუფებთან
საინფორმაციო
შეხვედრების, მრგვალი
მაგიდების, საჯარო
ლექციების
ორგანიზებით
პერსონალური
მონაცემების დაცვის
შესახებ საინფორმაციო
ბროშურების,
ბუკლეტების,
პუბლიკაციებისა და

პერსონალური
მონაცემების დაცვის
შესახებ საზოგადოების
ცნობიერება
გაზრდილია

ცვლილებების
დადებითი შეფასება

ასახვას.

ინსპექტორის
აპარატი

ევროპის საბჭოს დახმარებით, მიმდინარე წლის იანვარ - მარტში
განხორციელდა
აღნიშნული
პროექტის
სამართლებრივი
ექსპერტიზა.
2016 წლის წლის 14 აპრილს მოხდა ცვლილებათა პროექტისა და
ევროპის საბჭოს ექსპერტების დასკვნების განხილვა სხვადასხვა
საჯარო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,
ასევე დაინტერესებულ პირებთან. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მათი
შეხედულებების ასახვა დოკუმენტში.

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატის
ჩართულობით
ჩატარებული
სწავლებების
რაოდენობა
სწავლება გავლილ
პირთა რაოდენობა
აპარატის ვებგვერდის
უნიკალური
ვიზიტორების
რაოდენობა
აპარატის საქმიანობის
შესახებ მედიის მიერ
გაშუქებული
ინფორმაციის
რაოდენობა
აპარატის
მონაწილეობით
ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა
მოქალაქეთა
მომართვიანობის
ზრდის მაჩვენებელი

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 27 ივლისს ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლები
შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და
განიხილეს
„პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მოდიფიცირების საკითხი.
ინსპექტორის აპარატის თანამშრომელთა მიერ დაკომპლექტებული
სამუშაო ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს ინსტენსიური მუშაობა
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დასრულებაზე.
2016 წელს პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ჩატარდა 37 ტრენინგი, რომელშიც საჯარო და კერძო
სექტორის 1132 წარმომადგენელი მონაწილეობდა.

დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დაეთმო პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე, რომელიც ინსპექტორის
აპარატმა მიმდინარე წლის 28 იანვარს თბილისის საკრებულოს
შენობაში აღნიშნა.
საქართველოს
უნივერსიტეტში,
საქართველოს
ეროვნულ
უნივერსიტეტში (SEU) და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტში (ალმა-მატერი) გაიმართა საჯარო ლექციები
პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე.
პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატს,
თბილისის საკრებულოს, თბილისის მერიასა და ბაგა-ბაღების
მართვის სააგენტოს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი
გაფორმდა,
რომელიც
მიზნად
ისახავს
ქ.
თბილისის
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ სახელოვნებო და
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებებში
პერსონალური
მონაცემების
დაცვის
თემაზე
სასწავლო
პროგრამების
განხორციელებას.
მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო რგოლი მონაცემთა სუბიექტის
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სხვა საბეჭდი მასალის
მომზადება და
გავრცელება

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
შესახებ თემატური
საინფორმაციო მასალის
გავრცელების არეალი

უფლებებისა და მონაცემთა დამმუშავებლების ვალდებულებების
შესახებ. ვიდეო რგოლი ხელმისაწვდომია ინსპექტორის აპარატის
ოფიციალურ ვებგვერდსა და მის facebook გვერდზეც.
მომზადდა/გამოიცა
პუბლიკაციები:







შემდეგი

საინფორმაციო

მასალა

და

ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის მდგომარეობისა და ინსპექტორის საქმიანობის
შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე; საინფორმაციო
ბუკლეტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატის შესახებ;
საინფორმაციო ფურცელი „როგორ მოვითხოვოთ facebookიდან ინფორმაციის წაშლა“;
საინფორმაციო ფურცელი „როგორ მოვითხოვოთ youtubeიდან ინფორმაციის წაშლა“;
რჩევები მომხმარებლებისთვის - „როგორ დავიცვათ
უსაფრთხოების წესები ონლაინ შესყიდვისას“;
რჩევები არჩევნების წინა პერიოდში პერსონალური
მონაცემების დაცვის შესახებ.

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვასთან
დაკავშირებული
რეკომენდაციები სკოლებისა და მოსწავლეების მშობლებისთვის
აქტიურად გაშუქდა საინფორმაციო საშუალებებსა და გასართობ
შემეცნებით გადაცემებში;
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპეტორმა და მისმა
მოადგილემ მოამბისა და იმედის „დღის შოუს“ პირდაპირ ეთერში
ისაუბრეს არჩევნების წინა პერიოდში პერსონალური მონაცემების
დაცვის შესახებ. აღნიშნულ თემაზე მომზადდა საინფორმაციო
ვიდეორგოლი, რომელიც აქტიურად გავრცელდა facebook-ის
საშუალებით.
საქართველოს
დამოუკიდებლობის
დღის
აღსანიშნავად
ინსპექტორის აპარატმა გამართა ღონისძიება „პერსონალური
მონაცემების დაცვის საათი“. აღნიშნულ ღონისძებაში ილიაუნის,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და კახა
ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის სტუდენტებმა მიიღეს
მონაწილეობა. ასევე, რუსთავის, თბილისის, ქუთაისის, გორის,
თელავის და ბათუმის მომსახურების სააგენტოებში მოქალაქეებს
საინფორმაციო მასალა გადაეცათ.
მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების პროცესში მედიის ჩართვის
მიზნით, 2016 წლის 13-14 მაისს საქართველოს რეგიონული
ჟურნალისტებისთვის სემინარი გაიმართა. სემინარი პერსონალური
მონაცემების დაცვის მნიშვნელობასა და თანამედროვე გამოწვევებს
შეეხებოდა.
საანგარიშო

პერიოდში

პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის
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55.

55.1

განახლებული
მიგრაციის სტრატეგიის
(2016-2020 წლები) და
მისი სამოქმედო გეგმის
განხორციელება

სამოქმედო გეგმით 2016
წლისთვის
განსაზღვრული
ღონისძიებები
განხორციელებულია

მონიტორინგის
შედეგების
საფუძველზე
მომზადებული
სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიში

მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისია და მისი
წევრი უწყებები
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო
ბიუჯეტი

დონორების
დახმარება

ინსპექტორის აპარატმა გაეროს განვითარების პროგრამის
პროექტის „ადამიანის უფლებები ყველასთვის“ მხარდაჭერით
გამართა საკვირაო სემინარები პერსონალური მონაცემების დაცვის
საკითხებზე. სემინარები განკუთვნილი იყო საქართველოს
უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისათვის და
მიზნად ისახავდა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხების
სასწავლო მოდულებში შეტანის წახალისებას. სულ გაიმართა 2
სემინარი და მოიცვა 50 მონაწილე.
მიგრაციის სტარტეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის
სამდივნოს მიერ მომზადდა სამოქმედო გეგმის ანგარიშგების
მეთოდოლოგია
და
სამოქმედო
გეგმის
შესრულების
მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. მეთოდოლოგიისა და
ელექტრონული სისტემის გაცნობის მიზნით სტრატეგიის
განხორციელებაში
ჩართული
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენელებს 2016 წლის 29 მარტს ჩაუტარდათ სპეციალური
ტრენინგი.
(http://migration.commission.ge/index.php?article_id=224&clang=0).ახა
ლი სისტემის ბაზაზე დასრულებულია პირველი 2 კვარტლის
ანგარიშგება და მონიტორინგი.
ადგილობრივი
ექსპერტის
მონაწილეობით
მიგრაციის
სტრატეგიის
სამუშაო
ჯგუფისთვის
ჩატარდა
ტრენინგი,
რომელზეც სამუშაო ჯგუფის წევრები გაეცნენ სტრატეგიის
განხორციელების პროცესში, მისი შეფასების
აპრობირებულ
მეთოდებს
და
მექანიზმებს.
http://migration.commission.ge/index.php?article_id=228&clang=0
ტრენინგების შემდგომ სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა
მიგრაციის სტრატეგიის შეფასების ინდიკატორები თავის
განმარტებებთან ერთად. დოკუმენტი შეთანხმდა სამუშაო ჯგუფის
დონეზე და უახლოეს პერიოდში წარედგინება მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიას დასამტკიცებლად.
2016 წლის 13 ივლისს გამართულ მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისიის მე-17 სხდომაზე დამტკიცდა საქართველოს
2016-2020
წლების
მიგრაციის
სტრატეგიის
შეფასების
ინდიკატორები და მისი თანმდევი შიდა მეთოდოლოგიური
დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე მოხდება
სტრატეგიის შესრულების შეფასება შუალედურ და საბოლოო
ეტაპებზე და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ ასევე
მომზადდა, სტრატეგიის შემუშავების სახელმძღვანელო, რომელიც
უახლოეს პერიოდში დაეგზავნება კომისიის წევრ უწყებებს.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) სამდივნო
აწარმოებს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის გეგმიურ მონიტორინგს.
მოცემული ეტაპისთვის დაწყებულია მე-4 კვარტალის ანგარიშგება
და პროცესის დასრულების შემდგომ (16.01.2017 წ.) სამდივნო
მოამზადებს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიურ

123

(4 კვარტლის) ანგარიშს,
სახელმწიფო უწყებებს.

რომელიც

გაეგზავნებათ

შესაბამის

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური
შეფასებისთვის (რომლის მიზანია, სტრატეგიის და სამოქმედო
გეგმის ეფექტიანობის განსაზღვრა და ახალი სტრატეგიის და
სამოქმედო გეგმის შედგენისთვის რეკომენდაციების შემუშავება)
სამდივნოში
წარმოდგენილია
სამოქმედო
გეგმის
განხორციელებაში ჩართული უწყებების წერილობითი თანხმობა,
სამუშაო პროცესში ჩართულობის და თანამშრომლობის თაობაზე.

55.2

56.

56.1

საქართველოში
თავშესაფრის
მაძიებელთა და
ლტოლვილი ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირთათვის ზოგადი
განათლების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

თავშესაფრის სისტემის
სამართლებრივი
ჩარჩოს განვითარება
საკანონმდებლო
ცვლილებების
განხორციელების გზით

თავშესაფრის
მაძიებელთა და
ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირები
უზრუნველყოფილ-ნი
არიან სახელმწიფო ენის
დაუფლების
შესაძლებლობით
ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამით
სწავლების
გაგრძელების მიზნით
საერთაშორისო დაცვის
შესახებ ახალი კანონისა
და საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი
შემუშავებულია
გაუმჯობესებულია და
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
დაახლოებულია
თავშესაფრის სისტემა

56.2

თავშესაფრის
მაძიებელთა,
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

თავშესაფრის
მაძიებლებს,
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირებს მიეწოდათ
ინფორმაცია

ქვეპროგრამაში
მონაწილე მოსწავლეთა
რაოდენობა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
ჩარიცხულ
თავშესაფრის
მაძიებელთა და
ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა
რაოდენობა
საერთაშორისო დაცვის
შესახებ საქართველოს
კანონისა და
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტის
მთავრობისთვის
წარდგენა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ იძულებით
გადაადგილებუ
ლ პირთა,
განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ იძულებით
გადაადგილებუ
ლ პირთა,
განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო

დონორების
დახმარება

სამდივნოს
მიერ
დასრულდა
მიგრაციის
სტრატეგიის
გზამკვლევზე (სახელმძღვანელოზე) მუშაობა და იგი გაიგზავნა
მსსკ-ს წევრ უწყებებთან.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლო პროგრამის II სემესტრი
დაასრულა 43 ბენეფიციარმა. მათგან 20-მა წარმატებით ჩააბარა
გამოცდა (გასაუბრება). 23 გამოცდაზე არ გამოცხადდა. ამჟამად
პროგრამაში ჩარიცხულია 17 ბენეფიციარი, რომლებიც ასაკობრივი
ჯგუფების მიხედვით გადანაწილებულნი არიან I, II და III
საფეხურის 4 ჯგუფში.

2016 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო
საქართველოს კანონი „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ და
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. კანონი ამოქმედდა 2017
წლის 1 თებერვლიდან.

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ინფორმირებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

იუსტიციის
სამინისტრო
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ იძულებით
გადაადგილებუ
ლ პირთა,
განსახლებისა და
ლტოლვილთა

2016

დონორების
დახმარება

2016 წელს 800-ზე მეტ თავშესაფრის მაძიებელს, 45-ზე მეტ
ლტოლვილსა და 180-ზე მეტ ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირს მიეწოდა ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის, განათლების სერვისებზე, ასევე საკანონმდებლო
ცვლილებებისა და სიახლეების შესახებ.
2016 წელს დაიბეჭდა 1000 საინფორმაციო ბროშურა (ქართულ,
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ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის,
განათლების
სერვისებზე,
საკანონმდებლო
ცვლილებებისა და
სიახლეების შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდების გზით

57.

57.1

მიგრაციის მონაცემთა
ერთიანი ანალიტიკური
სისტემის სატესტო
რეჟიმში გაშვება

ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის,
განათლების
სერვისებზე,
საკანონმდებლო
ცვლილებებისა და
სიახლეების შესახებ
დაბეჭდილია და
გავრცელებულია
საინფორმაციო
ბროშურები
ანალიტიკური სისტემა
მუშაობს სატესტო
რეჟიმში
დამუშავებულია
სისტემის
სრულფასოვანი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო
პარამეტრები

ინგლისურ, რუსულ, არაბულ და სპარსულ ენებზე - 200-200 ცალი)
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის მოქმედ ჯანდაცვის
სერვისებთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში გავრცელდა
800-ზე მეტი ბროშურა.
2016 წელს, მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში
განხორციელდა
14
შეხვედრა.
აუდიენციისთვის
მოხდა
საქართველოში მათი ინტეგრაციის მიმართულებით არსებული
შესაძლებლობების გაცნობა, მათ შორის, ინფორმაციის მიწოდება
ჯანდაცვისა და განათლების პროგრამებზე.

სამინისტრო
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მიგრაციის მონაცემთა
ერთიან ანალიტიკურ
სისტემაში სხვადასხვა
უწყებების მიერ
მონაცემების
რეგულარულად
მიწოდება და
დამუშავება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისია და მისი
წევრი უწყებები
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპსახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ანალიტიკური
სისტემისთვის
საჭირო
პროგრამული
უზრუნველყოფის შესყიდვაზე ჩატარდა ტენდერი და გამოვლინდა
გამარჯვებული
კომპანია,
რომელმაც
სრულად
მიაწოდა
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტექნიკა. ასევე, დიდწილად
დაკომპლექტდა პროექტის გუნდი, რომელიც აქტიურ რეჟიმში
მუშაობს. სისტემაში ჩართულ უწყებებთან მიმდინარეობს
მონაცემების
მოწოდების
თაობაზე
გასაფორმებელი
მემორანდუმების შეთანხმების პროცესი.

ევროკავშირი
გაიმართა მიგრაციის მონაცემთა ანალიტიკური სისტემის
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც განხილული
იქნა სისტემის შექმნის მიმართულებით უკვე განხორციელებული
ღონისძიებები და სამომავლო გეგმები.
მიმდინარეობს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ
მოწოდებული
შესაბამისი
პროგრამული
უზრუნველყოფის
ინსტალაცია. დასკვნით ფაზაშია პროექტის გუნდის სრულად
დაკომპლექტება. წყარო ინფორმაციის მომწოდებელ იმ უწყებებს,
რომლებთანაც დასრულებულია მონაცემთა მოცულობისა და
ველების განსაზღვრა, ოფიციალური წერილით გადაეგზავნათ
მემორანდუმის
ტექსტი
საბოლოო
განხილვისათვის.
მიმდინარეობს
მიგრაციის
მონაცემთა
ანალიტიკური
სისტემისათვის მოსაწოდებელი წყარო ინფორმაციის განსაზღვრა
სხვა უწყებებთან.
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ერთად,
დაიგეგმა
სამართლებრივი ექსპერტის მოწვევა, რომლის ფუნქცია იქნება,
კონსულტაცია გაუწიოს შესაბამის უწყებებს, მიგრაციის მონაცემთა
ანალიტიკური სისტემის შექმნის პროცესში, პერსონალური
მონაცემების
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისად
დამუშავების კუთხით.
მომზადდა ცვლილება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონში, რომელიც წარედგინება პარლამენტს
დასამტკიცებლად. ცვლილების მიღების შემდგომ, სისტემას ექნება
განსაკუთრებული
კატეგორიის
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავების შესაძლებლობა.
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მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან
თანამშრომლობით, მოწვეული იქნა უცხოელი ექსპერტი,
რომელმაც კონსულტაციები გაუწია მსსკ-ს მიგრაციის მონაცემთა
ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე პასუხისმგებელი
სამუშაო ჯგუფის წევრებს, სისტემისათვის აუცილებელი
სამართლებრივი სტანდარტების თაობაზე.
დასკვნით ფაზაში არის სისტემისათვის საჭირო ტექნიკური
ინფრასტრუქტურის ინსტალაცია.
საბოლოოდ შეთანხმდა და ხელმოწერისათვის არის მზად
მემორანდუმი, მონაცემთა მომწოდებელ 3 უწყებასთან.
2016 წლის ნოემბერში ჩატარდა სისტემის პრეზენტაცია და
გაშვებულია სატესტო რეჟიმში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით,
გაიმართა 3 დღიანი ტრენინგი
ბრიტანელი ექსპერტის
მონაწილეობით, სადაც პროექტის გუნდის წევრებსა და სხვა
შესაბამის უწყებათა წარმომადგენლებს, ჰქონდათ შესაძლებლობა
დამატებით გაცნობოდნენ მიგრაციის
მონაცემთა ერთიანი
ანალიტიკური სისტემის შექმნის პროცესისათვის მნიშვნელოვან
და ყურადსაღებ სამართლებრივ ასპექტებს და ამ თვალსაზრისით
არსებულ საერთაშორისო რეგულაციებს.
დასრულდა
სისტემისათვის
საჭირო
ინფრასტრუქტურის ინსტალაცია და განახლება.

ტექნიკური

სრულად დაკომპლექტდა პროექტის გუნდი.
2016
წლის
8
ნოემბერს
საქართველოში
ევროკავშირის
დელეგაციისთვის, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის
წარმომადგენლებისათვის გაიმართა სისტემის სატესტო რეჟიმის
პრეზენტაცია. რაც გულისხმობს სისტემის გამართვას იმ ეტაპამდე,
როდესაც მას აქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა სატესტო
(ვირტუალურ და არა რეალურ) მონაცემებზე დაყრდნობით
აწარმოოს შესაბამისი სტატისტიკური ანგარიშები.

58.

58.1

საქართველოში
დაბრუნებული
მოწყვლადი

გაუმჯობესებულია
რეფერირების
ინსტიტუტიციური

რეფერალური
მხარდაჭერით
ისარგებლა შესაბამისი

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ იძულებით

2016

დონორების
დახმარება

მონაცემების მოწოდების თაობაზე მემორანდუმები ხელმოწერის
პროცესშია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, შინაგან საქმეთა
სამინისტროსთან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან. სხვა
მონაცემთა მომწოდებელ უწყებებთან მიმდინარეობს აქტიური
მუშაობა
საჭირო
მონაცემთა
ველების
განსაზღვრაშეთანხმებისათვის.
საქართველოში დაბრუნებულ 36 მოწყვლად მიგრანტს გაეწია
რეფერალური მხარდაჭერა.
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მიგრანტების
რეინტეგრაციის
რეფერალური
მხარდაჭერა

59.

59.1

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
შემთხვევების
პროაქტიული
გამოვლენის
ხელშეწყობა

სისტემა

პროაქტიულად
გამოვლენილია
ტრეფიკინგის ფაქტები
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
გამოვლენის
სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურები (SOPs)
და ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშულის
გამოძიების,
სისხლისსამართლებრი
ვი დევნის
განხორციელებისა და
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა
მოპყრობის
სახელმძღვანელო
პრინციპების
პრაქტიკაში
გამოიყენება
მსხვერპლთა ჩვენების
არარსებობისას
გამოძიება დაწყებულია
პროაქტიურად

საჭიროების მქონე
დაბრუნებულმა ყველა
მოწყვლადმა
მიგრანტმა, რომელიც
ფიქსირდება
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტროს ბაზაში

შემოწმების მობილური
ჯგუფის მიერ
განხორციელებული
ვიზიტების რაოდენობა
დანაშულის ნიშნების
შემცველი
გამოვლენილი
ფაქტების რაოდენობა
სპეციალისტების
ჯგუფის წევრების
მონაწილეობით
განხორციელებული
პოლიციური
კონტროლის და
შემოწმებული
დაწესებულებების/ადგ
ილების რაოდენობა

გადაადგილებუ
ლ პირთა,
განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის იანვრიდან აქტიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო
მოქმედებები ტრეფიკინგის ფაქტების პროაქტიულად გამოვლენის
მიზნით.
საგამოძიებო
ორგანოების
წარმომადგენლები
ინტენსიურად იყენებენ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
გამოვლენის
სტანდარტულ
ოპერატიულ
პროცედურებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომელიც
ეხმარებათ მათ ფაქტების პროაქტიულ გამოვლენაში. 2016 წლის
განმავლობაში ტრეფიკინგის სავარაუდო ფაქტზე პროაქტიულად
დაიწყო გამოძიება 15 საქმეზე (2016 წელს საერთო ჯამში გამოძიება
დაიწყო
20
საქმეზე).
საანგარიშო
პერიოდში
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 საქმეზე, ხოლო 2
საქმეზე 4 პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დაზარალებულად ცნობილ
იქნა 2, ხოლო ტრეფიკინგის მსხვერპლად კი -1 ადამიანი.

სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურების
მიხედვით
გამოკითხულ პირთა
რაოდენობა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ფაქტების პროაქტიულად
გამოვლენის მიზნით შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი
სამმართველოს ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის
სამმართველოს
მობილური
ჯგუფების
მიერ
შემოწმებული
იქნა
ტრეფიკინგის
რისკ
შემცველი
102
დაწესებულება
და
განხორციელდა
რისკ
ჯგუფს
მიკუთვნებული 440 მოქალაქის გამოკითხვა მათ მიმართ შესაძლო
განხორციელებული ტრეფიკინგის ფაქტის გამოვლენის მიზნით,
ხოლო სპეციალისტების ჯგუფის (Task Force) მიერ შემოწმდა 67
დაწესებულება და გამოიკითხა 276 პირი.

სახელმძღვანელო
პრინციპების
გათვალისწინებით
წარმოებული
გამოძიებისა და
სისხლისსამართლებრი
ვი დევნის რაოდენობა

შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის
ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს
ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის
სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოვლენის მიზნით ხორციელდება
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სადღეღამისო კონტროლი
და სისტემატურად მიმდინარეობს თურქეთის რესპუბლიკიდან და

127

59.2

59.3

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთათვის
შესაბამისი
მომსახურებების
მიწოდება მათი დაცვის,
დახმარებისა და
რეაბილიტაციის
მიზნით

ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
დაცვა და მათი
ინდივიდუალური
საჭიროებების
გათვალისიწინება
სახელმწიფო
სერვისების
შეთავაზებისას

უზრუნველყოფილია
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვა,
დახმარება და
რეაბილიტაცია, რაც
მოიცავს:
ფსიქოლოგიურ
დახმარებას/
რეაბილიტაციას,
სამედიცინო
მომსახურებას,
იურიდიულ
დახმარებასა და
სასამართლო,
წარმომადგენლობას
თავშესაფრით
მომსახურებას,
ერთჯერად
კომპენსაციას
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდში
ხელმისაწვდომია
სახელმწიფო სერვისები
(თავშესაფარი,
იურიდიული,
სამედიცინო და
ფსიქოლოგიური,
მომსახურებები,
რეაბილიტაცია/
რეინტეგრაციის
პროგრამები)
არსებულ
თავშესაფრებში
მომსახურების
მიწოდებისას
გათვალისწინებუ-ლია
ბავშვის საჭიროებები
და შედგენილია

პროაქტიურად
დაწყებული გამოძიების
რაოდენობა
მომსახურების მიმღებ
პირთა რაოდენობა

ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან დეპორტირებულ მოქალაქეებთან
გასაუბრება. 2016 წელს გამოიკითხა 2638 დეპორტირებული
მოქალაქე.
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებუ
ლთა დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

ფონდის მომსახურებით 2016 წლის განმავლობაში ისარგებლა
ექვსმა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლმა/
დაზარალებულმა.
თავშესაფრით მომსახურება – 4;
სამართლებრივი დახმარება –6 (თავშესაფრის ბენეფიციარი – 4,
თავშესაფრის მომსახურების გარეშე – 2);
ფსიქოლოგიური დახმარება – 1 (თავშესაფრის ბენეფიციარი);
სამედიცინო მომსახურება – 1 (თავშესაფრის ბენეფიციარი);
კომპენსაცია – 2 .

2016

სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო ფონდი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლებს/დაზარალებულებს უზრუნველყოფს შემდეგი სახის
მომსახურებ(ებ)ით:

სსიპ –ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

ფონდის სერვისებით
მოსარგებლე
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
რაოდენობა
მსხვერპლთა/
დაზარალებული
პირების მიერ
მიღებული ფონდის
სერვისების სახეობა და
რაოდენობა
ფონდის
არასრულწლოვნის
საჭიროებაზე
მორგებული
სერვისებით
მოსარგებლე
არასრულწლოვან
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა და
დამოკიდებულ პირთა
რაოდენობა

სსიპ – ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი






თავშესაფრით მომსახურება;
სამართლებრივი დახმარება;
ფსიქოლოგიური დახმარება/რეაბილიტაცია;
სამედიცინო
მომსახურების
მიღებით/ორგანიზებით
უზრუნველყოფა;
 რეაბილიტაციის
და
რეინტეგრაციის
ღონისძიებების
განხორციელება;
 ერთჯერადი კომპენსაცია.

სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში მოქმედებს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა 2 თავშესაფარი:
თბილისსა და ბათუმში. ორივე თავშესაფარი მორგებულია და
პასუხობს არასრულწლოვანი ტრეფიკინგის მსხვერპლების და
დამოკიდებული არასრულწლოვნების საჭიროებებს:
 თავშესაფრებში გათვალისწინებულია ბავშვ(ებ)ის აღზრდისა
და კვების სპეციფიკა და თავისებურებანი. თავშესაფრების
მომსახურებები ასევე მორგებულია არასრულწლოვანთა
მოთხოვნებს და სერვისების მიწოდება ხორციელდება მათი
საჭიროებების გათვალისწინებით;
 თავშესაფრებში შექმნილია ძიძის საშტატო ერთეული
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არასრულწლოვნე-ბის
საჭიროებებზე
მორგებული
ინდივიდუალური
რეაბილიტაციის გეგმა

არასრულწლოვან
მსხვერპლთა/დაზარალ
ებულთა და
დამოკიდებული
პირების მიერ
მიღებული
არასრულწლოვანის
საჭიროებაზე
მორგებული ფონდის
სერვისების სახეობა და
რაოდენობა

(თითოეულ
თავშესაფარში
ერთი
ერთეული).
ძიძა
ახორციელებს
არასრულწლოვანი
ბენეფიციარისა
და
თავშესაფრის ბენეფიციარის თავშესაფრიდან დროებით
გასვლის
შემთხვევაში
მისი
არასრულწლოვანი
დამოკიდებული პირ(ებ)ის მოვლა–პატრონობას. ძიძა ეხმარება
თავშესაფრის
ბენეფიციარს
არასრულწლოვანი
დამოკიდებული პირ(ებ)ის მოვლა–პატრონობაში. ფონდის
დირექტორის
შესაბამისი
ბრძანებით
დამტკიცებულია
არასრულწლოვნის რეაბილიტაცია–რეინტეგრაციის გეგმა.
აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლი
არასრულწლოვნის
და
მსხვერპლზე
დამოკიდებული
არასრულწლოვნის
რეაბილიტაციისა (გადაუდებელი საჭიროებები და გაწეული
მომსახურებები) და რეინტეგრაციისთვის
(სასურველი
საჭიროებები, რეინტეგრაციის ინდივიდუალური გეგმა და
გაწეული
მომსახურებები)
საჭირო
ღონისძიებებს.
თავშესაფარში შესაძლებელია ფორმალურ განათლებაზე
ხელმისაწვდომობა (სკოლა, ბაღი და ა.შ.) და მხარდაჭერა
არაფორმალური განათლების მიღებაში (ხელოვნება, სპორტი,
ქორეოგრაფიული წრეები).
2016 წლის 16-18 და 23–27 მაისს, 6-9 და 20–23 ივნისს, სახელმწიფო
ფონდმა ,,გაეროს ბავშვთა ფონდის“ მხარდაჭერით განახორციელა
სტრუქტურული (თავშესაფრები, მათ შორის ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა თავშესაფრები) და ტერიტორიული ერთეულების
(ფილიალები) თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტრენინგების ციკლი სხვადასხვა მიმართულებით (მათ შორის:
ბავშვის განვითარების ეტაპები, თეორიები, ინდივიდუალური
მუშაობა, ქეის მენეჯმენტი, რთული ქცევა, ძალადობა, სტრესის
მართვა, პროფესიული გადაცვის პრევენცია).
(მონაწილეთა რაოდენობა-3);
2016 წლის 7-8 ნოემბერს, ორგანიზაცია ,,ქალთა ინიციატივების
მხარდამჭერი ჯგუფი“-ს (WISG) მიერ ჩატარდა ტრენინგი
სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე სახელწოდებით: ,,სქესი, გენდერი,
ორიენტაცია“ ფონდის სტრუქტურული ერთეულების (მათ შორის
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
მომსახურების
დაწესებულების
(თავშესაფარი) თანამშრომლები) კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით. (მონაწილეთა რაოდენობა-6);
2016 წლის 19 და 20 დეკემბერს, პროექტის ,,ოჯახში ძალადობისა
და სექსუალური ძალადობის პრევენცია“ ფარგლებში, ფონდის
სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლებისათვის (მათ შორის
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
მომსახურების
დაწესებულების
(თავშესაფარი) თანამშრომლები) ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:
,,სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების საკითხები“
(მონაწილეთა რაოდენობა-11);
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2016 წლის 20-21 დეკემბერს, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით ფონდის
თანამშრომლებისთვის (მათ შორის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა
მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) თანამშრომლები)
ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი თემაზე: ,,ბავშვთა ტრეფიკინგი და
არასრულწლოვანი მსხვერპლების სერვისებით უზრუნველყოფამაგალითები და გამოცდილება“ (მონაწილეთა რაოდენობა-20).

59.4

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
პრევენციის
ხელშეწყობა
საინფორმაციო
კამპანიის წარმოების
გზით:
 სამენოვანი
საინფორმაციო
ბროშურების
მომზადება და
დაბეჭდვა
 ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მოსწავლეებისა და
პედაგოგებისა-თვის
საინფორმაციო
შეხვედრების
გამართვა
 ვიდეო და რადიო
რგოლების
მომზადება და
ტელე/რადიო
არხებზე გაშვება

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
საკითხების მიმართ
საზოგადოებრივი
ცნობიერება
ამაღლებულია

სამენოვანი
საინფორმაციო
ბროშურის მომზადება
და დაბეჭდვა 20 000
ეგზემპლარად

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

არანაკლებ ექვსი
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მოსწავლეებისა და
პედაგოგებისათვის
საინფორმაციო
შეხვედრების გამართვა

სსიპ –ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთ
ა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

ვიდეო / რადიო
რგოლების მომზადება
და ტელე/რადიო
არხებზე გაშვება 3
თვემდე პერიოდის
განმავლობაში

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ –
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი
ს)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
ბიუჯეტი

ასევე, იხ. პარაგრაფი 59.2 (ფონდის მომსახურებების სარგებლობის
სტატისტიკური მონაცემები).
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის
(ICMPD) მხარდაჭერით დაიბეჭდა ხუთენოვანი
(ქართული,
ინგლისური, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული)
15000
ბროშურა.
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები:
 10 მარტს, ქ. თბილისის №21 საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა
რაოდენობა–40);
 17 მარტს, ქ. ხაშურის №1 საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა
რაოდენობა–50;
 5 აპრილს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბობოყვათის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა–30);
 6 მაისს თბილისის გლდანის #115 საჯარო სკოლაში
(მონაწილეთა რაოდენობა–50);
 10 მაისს, მარნეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან
მარნეულის იუსტიციის სახლში (მონაწილეთა რაოდენობა–50);
 11 მაისს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მარტყოფის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა–45);
 11 მაისს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სართიჭალის
საჯარო სკოლაში (მონაწილეთა რაოდენობა–30);
 28
ოქტომბერს,
საჩხერის
რაიონის
სოფელ
პერევის
(საზღვრისპირა სოფელი) საჯარო სკოლაში მოსწავლეებთან,
პედაგოგებთან (მონაწილეთა რაოდენობა – 25);
 31 ოქტომბერს,
ახმეტის რაიონის სოფელ დუისის
(საზღვრისპირა სოფელი) საჯარო სკოლაში მოსწავლეებთან,
პედაგოგებითან (მონაწილეთა რაოდენობა – 50);
 21 ნოემბერს,, ქ. თელავის N4 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებთან,
პედაგოგებთან (მონაწილეთა რაოდენობა 40);
 22 ნოემბერს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. დუზაგრამას
საჯარო სკოლაში ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოსწავლეებთან
(მონაწილეთა რაოდენობა 40);
 09 დეკემბერს, ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. თივის საჯარო
სკოლაში
ეთნიკურად
აზერბაიჯანელ
მოსწავლეებთან
(მონაწილეთა რაოდენობა-15).
21 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება ტრეფიკინგის სარეკლამო
რგოლის დამზადების თაობაზე (ქრონომეტრაჟი 21 წამი.
დამზადდა აუდიო რგოლიც), რომელიც 22 მარტიდან გადიოდა
აჭარის ტელევიზიით, ხანგრძლივობა 3 თვე (თვეში 20 დღე); 22
მარტიდან გადიოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში
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59.5

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
საფრთხეებისა და
თავის დაცვის
საშუალებების შესახებ
საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება
საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზებისა და
ბროშურების
გავრცელების გზით

საზოგადოება
ინფორმირებული
ტრეფიკინგის
საფრთხეების,
დანაშაულისაგან
თავიდან აცილების,
თავის დაცვის
საშუალებებისა და
ლეგალური მიგრაციის
გზების შესახებ

ცხელ ხაზზე შემოსული
ზარების რაოდენობა
სამართალდამცავ
ორგანოთა და
ფონდისათვის
ტრეფიკინგის
სავარაუდო ფაქტების
შესახებ მიღებული
შეტყობინებების
რაოდენობა
ჩატარებული
საინფორმაციო
შეხვედრები
რაოდენობა
საინფორმაციო
შეხვედრებში მონაწილე
პირთა რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებ
ელი
საუწყებათშორის
ო
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

(თვეში 10 დღე. მარტი–22–31; აპრილი–18–28; მაისი 5–15);
გავიდა ტელეკომპანიების „იმედი“ და „მაესტროს“ ეთერში
(„იმედი“, გაშვების თარიღი– 4 აპრილი–30 აპრილამდე (80
გაშვება), „მაესტრო“– 9 აპრილიდან–18 აპრილამდე (70 გაშვება).
სახელმწიფო ფონდის ცხელი ხაზის (100229) მომსახურებით
ისარგებლა 123 ადამიანმა (მათ შორის 35 – კაცი და 88 - ქალი).
საინფორმაციო შეხვედრები:

4 თებერვალს,
ქ. თბილისში, გაიმართა შეხვედრა
ფსიქოლოგიური
ცენტრის
„თანადგომა“
თანამშრომლებისათვის (მონაწილეთა რაოდენობა - 10);

14
მარტს,
კახეთში,
გაიმართა
შეხვედრა
ახმეტის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვარელწყალის ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
(მდებარეობს
პანკისის
ხეობაში)
(მონაწილეთა რაოდენობა - 15);

15
მარტს,
ქ.
თბილისში,
გაიმართა
შეხვედრა
სტუდენტებისთვის,
საქართველოს
ევროპულ
უნივერსიტეტში (მონაწილეთა რაოდენობა 80);

17
მარტს,
ქ.
ხაშურში,
გაიმართა
შეხვედრა
სტუდენტებისთვის, პროფესიულ კოლეჯში ,,ეტალონი“
(მონაწილეთა რაოდენობა - 35);

21 მარტს, ქ. თბილისში, გაიმართა შეხვედრა არასამთავრობო
ორგანიზაციის „World Vision“ დღის ცენტრში, ქუჩაში
მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისთვის
(მონაწილეთა
რაოდენობა - 15);

24
მარტს,
ქ.
ზუგდიდში,
გაიმართა
შეხვედრა
ახალგაზრდებისთვის, ასოციაცია ,,ათინათის" ახალგაზრდულ
ცენტრში (მონაწილეობა მიიღეს ქ. ზუგდიდისა და მის
მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის მოსწავლეებმა და
შოთა
მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტებმა - მონაწილეთა რაოდენობა 35);

24 მარტს, ქ. ზუგდიდში, გაიმართა შეხვედრა საკრებულოს
თანამშრომლებისათვის (მონაწილეთა რაოდენობა - 25);

25 მარტს, თბილისში, გაიმართა შეხვედრა ასოციაცია
„ათინათში“, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან,
კრიმინალური
და
საპატრულო
პოლიციის თანამშრომლებთან და ადგილობრივი სოციალური
მომსახურების ცენტრის თანამშრომლებთან (მონაწილეთა
რაოდენობა - 20);

25 მარტს, ქ. ზუგდიდში, გაიმართა შეხვედრა დანაშაულის
პრევენციის ცენტრის პროექტის „ლიდერთა სახლის“
მონაწილეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა - 30).

12 აპრილს, ქ. ახალციხეში, გაიმართა შეხვედრა სამცხე–
ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან,
შეხვედრაში
ასევე
მიიღო
მონაწილეობა
მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) წარმომადგენელმა
თემით მიგრაცია (მონაწილეთა რაოდენობა–40);

12 აპრილს ქ. ახალციხეში, გაიმართა შეხვედრა დანაშაულის
პრევენციის ცენტრის პროექტის ,,ლიდერთა სახლის“
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მონაწილეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა–15);
17 მაისს, ქ. გორში, გაიმართა გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტენთან. (მონაწილეთა რაოდენობა–
20);
19 მაისს, გაიმართა შეხვედრა შიდა ქართლის მხარის, გორის
მუნიციპალიტეტის, სოფელ კარალეთის მაცხოვრებლებთან
(მონაწილეთა რაოდენობა–10);
31 მაისს, ქ. ქუთაისში, გაიმართა შეხვედრა ქუთაისის აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან
(მონაწილეთა რაოდენობა–40);
6 ივნისს, გაიმართა შეხვედრა სტუდენტებთან საქართველოს
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ელსა) და
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში (მონაწილეთა რაოდენობა–30).
ივნისისა და ივლისის თვეებში საინფორმაციო შეხვედრები
გაიმართა, მეჯვრისხევში, კოდასა და ჯვარში (74 მონაწილე)
2016 წლის
30 მაისიდან 8 ივნისის ჩათვლით
სტუდენტებისთვის განხორციელდა სამართლის სკოლა და
ესსეების
კონკურსი
თემაზე
„ადამიანით
ვაჭრობს
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სახელმწიფო
პოლიტიკა“. მონაწილეობა მიიღო 25-მა სტუდენტმა.
19 ივლისს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან
(IOM)
ერთად
ფონდის
წარმომადგენელმა
ჩაატარა
საინფორმაციო შეხვედრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში
(სოფელი ჯვარი) სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობასთან და
პოტენციურ და დაბრუნებულ მიგრანტებთან (მონაწილეთა
რაოდენობა - 25).
20 ივლისს, გაიმართა შეხვედრა იმერეთის მხარის
ხარაგაულის მინიციპალიტეტში, სოფელ ღორეშაში, სოფლად
მცხოვრებ მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა – 25);
21 ივლისს, გაიმართა შეხვედრა იმერეთის მხარის წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტში, სოფელ გეგუთში სოფლად მცხოვრებ
მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა – 15);
26 ივლისს, გაიმართა შეხვედრა სოფლად მცხოვრებ
მოსახლეობასთან
იმერეთის
მხარის
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდ ჯიხაიშში (მონაწილეთა
რაოდენობა – 30).
30 ივლისს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში,
ფონდის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აჭარის
პროკურატურის წარმომადგენლები შეხვდნენ მოსახლეობას
(მონაწილეთა რაოდენობა 20).
08 აპრილს, 100 ცალი ხუთენოვანი ბროშურა გადაეცა
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას (IOM), რომლებიც
დარიგდა მათ რეგიონულ ოფისებში და მოსახლეობასთან
შეხვედრების დროს.
28 ივლისს, სახელმწიფო ფონდმა დაიწყო მასშტაბური
საინფორმაციო კამპანია. თბილისში პუშკინის სკვერში მოეწყო
საინფორმაციო
კუთხე
და
მოსახლეობას
დაურიგდა
საკონსულტაციო ცხელი ხაზის გამოსახულებიანი მაისურები,
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ჩანთები და საინფორმაციო ბროშურები.
28 ივლისს თბილისის იუსტიციის სახლს გადაეცა 2000 ცალი
ხუთენოვანი ბროშურა, რომელიც განთავსდა აღნიშნულ
დაწესებულებაში არსებულ საინფორმაციო დაფებზე და
მოსამსახურე ოპერატორების მაგიდებზე.
30
ივლისს
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ფონდმა სარფის
სასაზღვრო პუნქტის ტერიტორიაზე საინფორმაციო კამპანია
გამართა.
ფონდის
თანამშრომლების
მიერ
დარიგდა
ხუთენოვანი
ბროშურები,
მაისურები
და
ჩანთები
ტრეფიკინგისა
საკონსულტაციო
ცხელი
ხაზის
გამოსახულებით;
1 ნოემბერს, საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ფონდის
თანამშრომლებმა ბროშურები - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
შესახებ,
განათავსეს
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს მისაღებში. მოქალაქეებს გააცნეს ტრეფიკინგის,
როგორც
პრობლემის
არსი,
პრევენციული
ხასიათის
ღონისძიებები და სახელმწიფო სერვისები.
22-23
ივნისს
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო
ცენტრის
(ICMPD)
ორგანიზებით
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროსადა სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის
თანამშრომლებისათვის,
ქ.
თბილისიში,
სასტუმრო
„ამბასადორში“ გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმი
და თანამედროვე ტენდეციები“ ფონდის პრეზენტაცია ტრეფიკინგის მსხვერპლის იდენტიფიცირება, დაცვა და
დახმარება; ეროვნული რეფერალური მექანიზმი. ტრენერი
თავშესაფრის უფროსი (მონაწილეთა რაოდენობა – 22).
7 და 8 ივლისს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტისა და სსიპ
საქართველოს
იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ორგანიზებითა და ფონდის მონაწილეობით ჩატარდა
ტრენერთა ტრენინგი ტრეფიკინგის საკითხებზე. საერთო
ჯამში გადამზადდა 35 მონაწილე.
30
ივლისს,
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად იუსტიციის სასწავლო
ცენტრის ინიციატივით საქართველოს 26 საზოგადოებრივ
ცენტრში, ერთდროულად ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
“ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენცია“, რომელთაც
უძღვებოდნენ ტრენერთა ტრენინგის მონაწილეები. პროექტი
განხორციელდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან,
დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრთან,
სერვისების
განვითარების სააგენტოსთან და ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობით, ასევე,
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59.6

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე მომუშავე
პერსონალის
კვალიფიკაციის
ამაღლება

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე მომუშავე
პერსონალი
გადამზადებულია

გადამზადებული
პერსონალის
რაოდენობა
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა და
თემატიკა

ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებ
ელი
საუწყებათშორის
ო
საკოორდინაციო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის
დეპარტამენტის
აქტიური
მხარდაჭერით.
ფონდის
თანამშრომელი
მონაწილეობას
იღებდა
კაზრეთის
საზოგადოებრივ ცენტრში გამართულ ტრენინგში.

18 ოქტომბერს, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპულ
დღესთან
დაკავშირებით
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრომ ევროპული სამართლისა და ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტთან
თანამშრომლობითა
და
საქართველოში
ევროკავშირის
დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით გამართა კონფერენცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კონფერენციას
სამთავრობო უწყებებისა და არასამთავრობო/საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების
გარდა,
ასევე,
ესწრებონდნენ სტუდენტებიც.

2016 წლის 19 ოქტომბერს სტუდენტებისათვის საქართველოს
მასშტაბით გამოცხადდა მიღება პროექტში „გიორგი მარგიანის
სახელობის
იმიტირიებულ
სასამართლო
პროცესი
ტრეფიკინგის თემაზე“ მონაწილეობის მისაღებად. პროექტის
ფარგლებში წერითი კომპონენტის გათვალისიწნებით შეირჩა
5 სხვადასხვა უნივერსიტეტის 8 გუნდი თბილისიდან და
ქუთაისიდან,
რომლებიც
მონაწილეობას
მიიღებენ
იმიტირებული პროცესის ზეპირ რაუნდში. იმიტირებული
პროცესის ზეპირი რაუნდები გაიმართება 2017 წლის 4-5
თებერვალს.

13–16 ნოემბერს, სახელმწიფო ფონდის იურიდიული
სამმართველოს მთავარმა სპეციალისტმა მონაწილეობა მიიღო
ტრეფიკინგის ბრძოლის საკითხებზე ორგანიზებულ სამუშაო
შეხვედრაში, რომელიც ყვარელში გაიმართა. ღონისძიება
ორგანიზებული იყო „ევროპული სამართლისა და ადამიანის
უფლებათა
საერთაშორისო
სამართლის
ინსტიტუტის“
(ELHRILI) მიერ, თსუ–სა და ევროკავშირის მხარდაჭერით.
სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეებმა იმსჯელეს
შემდეგ საკითხებზე: საქართველოში ტრეფიკინგთან ბრძოლის
პრაქტიკული ასპექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი და
ეროვნული მექანიზმები; არარეგულარული მიგრაცია, მისი
თანმდევი პროცესები და საფრთხეები; საერთაშორისო,
სამთავრობო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
თანამშრომლობა.
2016 წელს, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადამზადდა 25 ჯგუფი
და 604 მსმენელი.
2016 წლის 8-9 მარტს, აშშ საელჩოს, ჯორჯ მარშალის სახელობის
უშიშროების სწავლებათა ევროპული ცენტრისა და საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ორგანიზებითა და
დაფინანსებით გაიმართა სემინარი თემაზე: "ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული დანაშაული". ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო
შსს 13-მა თანამშრომელმა.
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საბჭო
იუსტიციის
სამინისტრო
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
მთავარი
პროკურატურა
იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2016 წლის 23-25 მაისს, თბილისში, აშშ სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
ჩატარდა კურსი თემაზე „ოჯახური დანაშაულის გამოძიება“.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 25 თანამშრომელმა.
შსს-ს აკადემიაში 2016 წლის 6-13 ივნისს, ამერიკის შეერთებული
შტატების საელჩოს ორგანიზებით ჩატარდა კურსი თემაზე ბავშვთა
მიმართ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო ტრეფიკინგის საკითხებზე მომუშავე 30-მდე
შსს-ს თანამშრომლემა.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასამართლოს
სხვა მოხელეთა გადამზადების 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში,
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით,
ჩატარდა 2 ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს სხვა
მოხელეებისთვის თემაზე „ტრეფიკინგთან დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი
საკითხები:
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,
განსაკუთრებით ბავშვების ეფექტიანი დაცვა“, რომელსაც ჯამში
დაესწრო 30 მონაწილე, აქედან 7 - მოსამართლე.
2016 წლის 22-23 ივნისს შსს თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო
ტრეფიკინგის თემაზე იუსტიციის სამინისტროს მიერ ICMPD-სთან
ერთად დაგეგმილი ტრენინგის ჩატარებაში, უფასო იურიდიული
დახმარების
ბიუროსა
და
ლტოლვილთა
სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის. ტრენინგზე განიხილეს ისეთი საკითხები,
როგორიცაა ტრეფიკინგის დანაშაულის თანამედროვე ტენდეციები
და შრომითი და სექსუალური ექსპლუატაციის ნიშნები/
ინდიკატორები.
2016 წლის 8–11 აგვისტოს შსს 2 თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო ამერიკაში, დალასში, აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული
და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს
(INL)
ორგანიზებით
დაგეგმილ
28–ე
წლიურ
კონფერენციას თემაზე „ბავშვთა წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული“.
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე, პროკურატურის
სისტემის სტაჟიორების მოსამზადებელი პროგრამის ფარგლებში,
გადამზადდა 62 სტაჟიორი.
არასრულწლოვანთა
ონლაინ
ტრეფიკინგის
თემაზე
პროკურატურისა და შსს-ს წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა
ერთობლივი ტრენინგი. მითითებული ტრენინგის ფარგლებში
გადამზადდა 20 პროკურორი.
საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანის თემაზე ჩატარდა 2
ტრენინგი. აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში სწავლება გაიარა
20-მაპროკურორმა და პროკურატურის გამომძიებელმა.
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შვედეთში ჩატარდა სასწავლო ვიზიტი ადამიანებით უკანონო
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო ერთმა პროკურორმა.
ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ საკითხებზე განხორციელდა 2
სასწავლო ვიზიტი და ერთი ტრენინგი. აღნიშნული სასწავლო
აქტივობების ფარგლებში გადამზადება გაიარა
მოწმისა და
დაზარალებულის 26-მა კოორდინატორმა და 3-მა პროკურორმა.
2016 წლის 22-23 ივნისს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელმა
საუწყებათშორისო საკოორდინაციო საბჭომ საერთაშორისო
ორგანიზაცია ICMPD-სთან ერთად საქართველოში ევროკავშირის
დელეგაციის
ფინანსური
მხარდაჭერით
საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და სსიპ
იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომელთათვის
განახორციელა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებები
ადამიანით (ვაჭრობის) ტრეფიკინგის თემაზე. ტრენინგში
ჩართული იყო 30 მონაწილე.
2016 წლის 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით, თურქეთის ქალაქ
ანკარაში ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის
NATO ფორმატში „ტრეფიკინგთან ბრძოლის (გამოძიების)“ კურსს
დაესწრო შსს-ს აკადემიის თანამშრომელი.
2016 წლის 19-23 სექტემბერს ქ. ბათუმში აშშ სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
ჩატარდა ტრენინგი ფინანსური დანაშაულის გამოძიების
საკითხებზე. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
3
თანამშრომელმა.
2016 წლის 24-27 ოქტომბერს ქ. ბათუმში აშშ სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
ჩატარდა კურსი თემაზე ადამიანით უკანონო ვაჭრობა.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 18 თანამშრომელმა.
2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით და 2
ნოემბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით (ორ ნაკადად) სახალხო
დამცველის აპარატის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგ კურსი
დისკრიმინაციის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის
გამოძიების თემაზე. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 44
თანამშრომელმა.
2016 წლის 14-18 ნოემბერს აშშ-ს ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს ორგანიზებით გამართულ ტრეინინგში თემაზე „ფარული
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და კომპლექსური გამოძიება“ მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 20
თანამშრომელმა.
2016 წლის 13-16 ნოემბერს ,,ევროპის სამართლისა და ადამიანის
უფლებათა
საერთაშორისო
სამართლის
ინსტიტუტის“
ორგანიზებითა
და
ევროკავშირის
დაფინანსებით
განხორციელებული პროექტის ,,ქალებით და ბავშვებით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) დანაშაულთან ბრძოლა ცნობიერების ამაღლების
გზით“ ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა თემაზე ადამიანით
ვაჭრობასთან ბრძოლის პრაქტიკული ასპექტები საერთაშორისო და
ადგილობრივ
დონეზე,
მსხვერპლთა
დაცვა,
დახმარება,
რეფერირება, ტრეფიკინგის დანაშაულის გამოძიების სპეციფიკა,
საკანონმდებლო რეგულაციები და ცნობიერების ამაღლება.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს
2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 21-25 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
აკადემიისა და ეუთო-ს ტრანსნაციონალური საფრთხეების
დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში, გაიმართა
რეგიონული ტრეინინგი „კიბერსივრცის გამოყენებით ჩადენილი
დანაშაულის გამოძიების შესახებ“, რომელსაც დაესწრო შსს-ს 10
თანამშრომელი.
2016 წლის 19-21 დეკემბერს მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარდა კურსი
თემაზე მიგრანტის საზღვარზე უკანონო გადაყვანა. ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო შსს 8 თანამშრომელმა.
2016 წლის 19-30 სექტემბერს იტალიაში ქ. კასერტაში
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით
გაიმართა ტრენინგი თემაზე ,,ადამიანით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი“.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა.

60.

60.1

ერთობლივი
ოპერაციებისა და
წვრთნების დაგეგმვა და
განხორციელება
მოსაზღვრე ან/და
დაინტერესებული
ქვეყნების საბაჟოსასაზღვრო
სამსახურებთან ერთად

ერთობლივი
ოპერაციები და
წვრთნები დაგეგმილი
და
განხორციელებულია

პარტნიორი ქვეყნების
შესაბამის
სამსახურებთან ერთად
ურთიერთგაგების
მემორანდუმების
საფუძველზე
ჩატარებული
ერთობლივი
წვრთნების რაოდენობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის 26-27 ოქტომბერს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
,,აღმოსავლეთ პარტნიურობის ქვეყნების პოლიციის სფეროში
თანამშრომლობა“ პროექტის ფარგლებში, შვედეთში ჩატარდა
სასწავლო ვიზიტი თემაზე
,,ადამიანით უკანონო ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლა“, ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს 5
თანამშრომელმა.
გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ოფისისა (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO)
ერთობლივი პროექტის - კონტეინერების კონტროლის პროგრამის
ფარგლებში, საქართველოში არსებულ ერთობლივ უწყებათაშორის
(საბაჟო დეპარტამენტი, შსს საპატრულო და ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლები)
დანაყოფებში (ფოთში და თბილისში) 2016 წელს განხორციელდა
რამდენიმე ერთობლივი წვრთნა. კერძოდ, გამოცდილების
გაზიარების
მიზნით
დანაყოფებში
სხვადასხვა
დროს
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იმყოფებოდნენ
აზერბაიჯანის,
ტაჯიკეთის,
უზბეკეთის,
მოლდოვას საბაჟო და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების
თანამშრომლები.
დანაყოფის
თანამშრომლები,
სპეციალური,
დაცული
კომუნიკაციის საშუალებებით, მუდმივ კონტაქტზე იმყოფებიან
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განთავსებულ ანალოგიური
დანაყოფების თანამშრომლებთან, რომელთა დახმარებითაც
იგეგმება სხვადასხვა საბაჟო და სხვა სახის სამართალდარღვევების
წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციები.
61.

61.1

61.2

61.3

სექტორების CIS და
ელექტრონული
თვალთვალის
სისტემებით აღჭურვა
და შესაბამისი
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების SOP-ის
შემუშავება

შსს-ს ერთიანი
კომპიუტერული
ქსელის მიყვანა ყველა
სასაზღვრო სექტორზე
და მათი აღჭურვა
შესაბამისი
კომპიუტერული
ტექნიკით
სახმელეთო საზღვრის
ერთიანი
მონიტორინგისა და
მართვის ერთიანი
სისტემის შექმნა

სექტორები
აღჭურვილია CIS და
ელექტრონული
თვალთვალის
სისტემებით
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურები (SOP)
შემუშავებულია

ერთიანი
კომპიუტერული ქსელი
მიყვანილია ყველა
სასაზღვრო სექტორზე
და აღჭურვილია
შესაბამისი
კომპიუტერული
ტექნიკით
2010 წლის შსს-ს BOMS
“Conceptual View of IT
support of the Border
Security of Georgia”
დოკუმენტზე
დაფუძნებული
ერთიანი
მონიტორინგისა და
მართვის სისტემა
შექმნილია

CIS და ელექტრონული
თვალთვალის
სისტემებით
აღჭურვილი
სექტორების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების (SOP)
დამტკიცება

სასაზღვრო ოპერაციების მართვის სისტემის (BOMS) პროექტის
ფარგლებში, აშშ-ის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA)
მხარდაჭერით,
დასრულდა სასაზღვრო პოლიციის №3
სამმართველოს (წითელი ხიდი) №6 სასაზღვრო სექტორის
(„სადახლო“)
დასაცავი
მონაკვეთის
საინფორმაციოტექნოლოგიური (ელექტრონული დაკვირვების სისტემები,
საკომუნიკაციო სისტემები და მართვის ცენტრი) მოწყობა.

აღჭურვილი
სასაზღვრო სექტორების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ვიდეო დაკვირვების
სისტემები

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საზღვრის მართვის
ცენტრები

სასაზღვრო ოპერაციების მართვის სისტემის (BOMS) დანერგვის
ფარგლებში,
მიმდინარეობს
4
სასაზღვრო
სექტორის
ელექტრონული თვალთვალის სისტემებით აღჭურვა, რომელიც
დასრულდება 2017 წლის მაისში. პარარელელურ რეჟიმში
მიმდინარეობს
შესაბამისი
სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურების შემუშავება,
შემუშავებულია დოკუმენტის
პროექტი, რომლიც დამტკიცდება 2017 წლის პირველ ნახევარში.

2016 წლის IV კვარტალში, სასაზღვრო სექტორის („სადახლო“)
აღჭურვისათვის, სასაზღვრო პოლიციის №3 სამმართველოს
(წითელი ხიდი) გადაეცა 70 ერთული მახე-კამერა.
2016
იანვარ-სექტემბრის
მდგომარეობით
ერთიანი
კომპიუტერული ქსელი მიყვანილ იქნა საქართველოს შსს
სასაზღვრო პოლიციის №3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) მე-3
სექტორზე (ლოქჯანდარი) და საქართველოს შსს სასაზღვრო
პოლიციის №2 სამმართველოს (ახალციხე) მე-3 სექტორზე
(ჭარალი).

ევროკავშირის
და
აშშ-ს
დაფინანსებით,
მიმდინარეობს
საქართველო–თურქეთის და სახელმწიფო საზღვრის 4 მონაკვეთის
(სარფი, კარწახი, ვალე, კირნათი) აღჭურვა დაკვირვების
სისტემებით.
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საქართველო-სომხეთის
სახელმწიფო საზღვარზე ს/ს სადახლოს აღჭურვა დაკვირვების
სისტემებით,
რომელიც
განხორციელდა
აშშ
თავდაცვის
დეპარტამენტის დაფინანსებით. ევროკავშირის დაფინანსებით
საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვრის 4 სექტორისთვის
შესყიდულ იქნა აღჭურვილობა (მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება
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61.4

61.5

61.6

სასაზღვრო პოლიციის
სტრუქტურულ
ერთეულებს შორის
ბრძანებებისა და
პატრულირების
შედეგად მიღებული
ინფორმაციის
მოპოვება-შენახვაგადაცემის სისტემის
სრულყოფა
კავშირგაბმულობის
საშუალებების დახვეწა/
განვითარება

სასაზღვრო პოლიციის
სახმელეთო საზღვრის
დაცვის დეპარტამენტის
(მწვანე საზღვრის)
უმცროს ოფიცერთა
(სექტორის/ჯგუფის
უფროსი) მომზადებაგადამზადების
სასწავლო პროგრამის
შემუშავება
საერთაშორისო
სტანდარტების
თანამდებობრივი
(კარიერული) ზრდის
სისტემის შემუშავება
„სასაზღვრო პოლიციის
სახმელეთო საზღვრის
დაცვის დეპარტამენტის
(მწვანე საზღვრის)
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალური
პროფესიული

ინფორმაციის
დამუშავების მექანიზმი
სრულყოფილია

სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების (SOP)
დამტკიცება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კომუნიკაციის
საშუალებები
გაუმჯობესებულია

შეძენილი
კავშირგაბმულობის
საშუალებების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებული
სასწავლო პროგრამა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

სახმელეთო საზღვრის
დაცვის დეპარტამენტის
უმცროს ოფიცერთა
(სექტორის/ჯგუფის
უფროსი) მომზადებაგადამზადების
სასწავლო პროგრამა
შემუშავებულია
საერთაშორისო
სტანდარტების
თანამდებობრივი
(კარიერული) ზრდის
სისტემა
შემუშავებულია

„სასაზღვრო პოლიციის
სახმელეთო საზღვრის
დაცვის დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალური
პროფესიული
საგანმანათლებლო

თანამდებობრივი
(კარიერული) ზრდის
შემუშავებული
პროგრამა
განახლებული
პროგრამა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შესყიდული
აღჭურვილობის
ჩამოტანა,
დასაწყობება
და
ტესტირება.
შემდგომ
ეტაპს
წარმოადგენს
აპარატურის
ინსტალაცია,
რომელის
განხორციელებაც
დაიწყება
გაზაფხულიდან.
ამასთანავე
მიმდინარეობს
სამშენებლო
სამუშაოები: კოშკურების აგება, ღობურის მოწყობა, ბოძების
ინსტალაცია).
სასაზღვრო პოლიციის ყველა სტრუქტურული ერთეული
გადავიდა
ინფორმაციის
რადიოკავშირებით
გაცვლის
კრიპტოგრაფიულ (CITADEL) რეჟიმზე, რისთვისაც შემუშავდა და
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის - შსს
სასაზღვრო პოლიციის უფროსის 2016 წლის 28 იანვრის №04
ბრძანებით დამტკიცდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები
(SOP).
სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს რადიოსადგურებით მონაცემთა
გადაცემის სისტემა (Wireless Messaging Terminal).
შეძენილია ტექნიკური მომსახურებისათვის საჭირო ინვენტარი და
მასალები.
შეძენილია 10 (ათი) ერთეული მზის სისტემის სააკუმულატორო
ბატარეა (900 ამპ. სთ. 24 V), რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს
რეგიონული ცენტერბიდან დაშორებულ სასაზღვრო სექტორებზე
კავშირგაბმულობისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებების
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას.
2016 წლის 10 თებერვლის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს შსს
მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულების
–
საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიციის,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს აკადემიისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს რეფორმებისა და განვითარების სააგენტოს
(დეპარტამენტი) ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფის
მუშაობის
შედეგად
განისაზღვრა
სასაზღვრო
პოლიციის
ოფიცერთა მომზადება/გადამზადების ძირითადი პრიორიტეტები
და განსაზღვრული პრიორიტეტის საფუძველზე შემუშავდა
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის ოფიცერთა
გადამზადების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამა შესაფასებლად
გადაეცა ამერიკელ ექსპერტებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
პროექტის
განხილვა
და
აღნიშნული
პროცესის
დასრულებისთანავე დამტკიცდება ახალი სასწავლო პროგრამა.
სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უმცროს ოფიცერთა
(სექტორის/
ჯგუფის
უფროსი)
სასწავლო
პროგრამით
გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება განხორციელდება
2017 წლის თებერვლიდან.
სასაზღვრო
პოლიციის
სახმელეთო
საზღვრის
დაცვის
დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალურ
პროფესიულ
განახლებულ
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გადამზადდა 28 მოსამსახურე.
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62.

62.1

62.2

62.3

საგანმანათლებლო
პროგრამის განახლება
სასაზღვრო-გამტარ
პუნქტებზე (საჰაერო/
აეროპორტებში;
სასაზღვრო გამტარი
პუნქტის “კარწახი”-ს)
პირადი
შემადგენლობის
ამოცანებისა და
ფუნქციების
ეფექტიანად
განხორციელების-თვის
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების
შემუშავება
კინოლოგიის
სამსახურის პირადი
შემადგენლობისა და
სასაზღვრო პოლიციის
უმცროს ოფიცერთა
(სექტორის ოფიცერთა)
მომზადება და
გადამზადება

რეგიონული ტრენინგის
სისტემის შექმნა და
ტრენერების მომზადება

პროგრამა“
განახლებულია
სასაზღვრო-გამტარ
პუნქტებზე (საჰაერო/
აეროპორტებში;
სასაზღვრო გამტარი
პუნქტის “კარწახი”-ს)
პირადი
შემადგენლობის
ამოცანებისა და
ფუნქციების
ეფექტიანად
განხორციელების-თვის
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურები
შემუშავებულია
კინოლოგიის
სამსახურის
შესაძლებლობები
განვითარებულია
სასაზღვრო პოლიციის
თანამშრომლების
კვალიფიკაცია
ამაღლებულია

რეგიონული ტრენინგის
სისტემა შექმნილია
შესაბამისად
მომზადებულნი არიან
ტრენერები

62.4

საზღვრის მართვისა და
ზედამხედველობის
პროცესში ჩართული
უწყებების
წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი
სწავლებების
განხორციელება

ერთობლივი
სწავლებები
ჩატარებულია

საქართველოს
სახელმწიფო
სასაზღვრო გამტარი
პუნქტების
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების (SOP)
დამტკიცება და
გამოქვეყნება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 9 დეკემბრის N 3069982 საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის დირექტორის ბრძანებით ცვლილება შევიდა
სასაზღვრო გამტარი პუნქტების სტანდარტული სამოქმედო
პროცედურებში და დამტკიცდა სახმელეთო სასაზღვრო გამტარი
პუნქტის "კარწახი" სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები.
2016 წლის 9 დეკემბრის N3070002 საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის
დირექტორის
ბრძანებით
დამტკიცდა
საქართველოს
საჰაერო
სასაზღვრო
გამტარი
პუნქტების
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურები
(თბილისის
აეროპორტი, ქუთაისის აეროპორტი, ბათუმის აეროპორტი).

გადამზადებულ
ტრენერ–კინოლოგთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს კინოლოგიური სამსახურის ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია (2016 წლის 12 აპრილს საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ლილოს
კინოლოგიური ცენტრის
ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას ჩაეყარა
საფუძველი.
პროექტი
ხორციელდება
აშშ-ის
თავდაცვის
დეპარტამენტის თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს
(DTRA) მიერ). რეაბილიტაციის პროცესის დასრულების შემდგომ
იგეგმება კინოლოგიის სამსახურის პირადი შემადგენლობის
გადამზადება.
2016 წლის 20 ივლისს დასრულდა არსებული ვოლიერის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2016 წლის დეკემბრის თვეში
დასრულდა კინოლოგიური ცენტრის სრული ინფრასტრუქტურის
მოწყობა.
2016 წლის იანვარ-ივნისში, შსს აკადემიაში განხორციელდა
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის რეგიონული
სამმართველოების ოფიცერთა/ტრენერთა ტრენინგების სერია, რის
შედეგადაც გადამზადდა 60 თანამშრომელი. ტრეინინგების
შედეგად შერჩეული იქნა ტრენერობის 10 კანდიდატი, რომლებიც
უზრუნველყოფენ თანამშრომელთა გადამზადებას საქართველოსომხეთის
სახელმწიფო
საზღვრის
დასაცავი
მონაკეთის
სამმართველოებში და სექტორებზე. ტრენერობის კანდიდატები
აგრეთვე შერჩეულნი იქნენ
სასაზღვრო პოლიციის
№5
სამმართველოში (ლაგოდეხი), №6 სამმართველოში (ბარისახო) და
№7 სამმართველოში (ყაზბეგი).
2016 წლის 20-25 ივნისს სუფსის საზღვაო ოპერაციების მართვის
ცენტრის ბაზაზე გაიმართა უწყებათაშორისი სწავლება, რომელსაც
ესწრებოდნენ საქართველოს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო
დეპარტამენტის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს,
ეკონომიკის
სამინისტროს
საზღვაო
ადმინისტრაციის,
თავდაცვის
სამინისტროს,
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის, შსს საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტისა
და
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის

გაწვრთნილი ძაღლების
რაოდენობა
მომზადებულ/
გადამზადებულ
ოფიცერთა რაოდენობა

შემუშავებული და
დამტკიცებული
სასწავლო პროგრამები

დონორების
დახმარება

მომზადებული
ტრენერების
რაოდენობა

გადამზადებული
პირების რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
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წარმომადგენელები.
სწავლების
მიზანს
წარმოადგენდა
ერთობლივი ოპერაციების მართვის ცენტრის მეშვეობით საზღვრის
მართვისა და ზედამხედველობის პროცესში ჩართულ უწყებებს
შორის ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმების გაუმჯობესება.

63.

63.1

სახელმწიფო
საზღვარზე არსებული
რისკების ანალიზის
სისტემის შემუშავება

რისკების ანალიზის
სისტემა
შემუშავებულია

რისკების ანალიზის
სისტემის
სამართლებრივი ბაზა
რისკების ანალიზის
სისტემის
მეთოდოლოგია

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 30 ნოემბრიდან 20 დეკემბრამდე ექსპორტის
კონტროლისა
და
სასაზღრო
უსაფრთხოების
პროგრამის
ხელშეწყობით საქართველოში მოვლინებული იქნა აშშ-ს სანაპირო
დაცვის წარმომადგენელი, რომელიც 3 კვირის განმავლობაში
სუფსის
საზღვაო
ოპერაციების
მართვის
ცენტრის
ფუნქციონირებაში ჩართული უწყებების წარმომადგენლებს
უწევდა ექპერტულ დახმარებას და ყოველდღიურ ტრეინინგს აშშ-ს
პრაქტიკის გათვალისწინებით.
სახელმწიფო
საზღვარზე
არსებული რისკების ანალიზის
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდეგ შინაგან საქმეთა
მინისტრის 2015 წლის 31 იანვრის ბრძანების საფუძველზე
შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა
შეიმუშავა „საქართველოს
სახელმწიფო საზღვარზე ანალიტიკის წარმოების ერთიანი
კონცეფცია (ConOps)“ და „ანალიტიკური პროდუქტის კატალოგი“,
რომლებიც დამტკიცებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016
წლის 13 ივნისის №311 ბრძანებით;
მომზადდა
რისკების
ანალიზის
მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოს
პროექტი,
რომელიც
მოიცავს
შემდეგ
დოკუმენტებს:
1.ინფორმაციის
ავტომატიზებული
დამუშავებისა
და
გავრცელების წესი/პლატფორმა (სასაზღვრო ოპერაციების
მოხსენების სისტემა BORS);
2. ანალიტიკური პროცესის წარმოების მეთოდიკის განსაზღვრა;
3. ინფორმაციის წყაროებისა და მისი სანდოობის ხარისხის
შეფასების მეთოდიკა;
4. რისკების შეფასების, კლასიფიცირებისა და მასზე რეაგირების
წესი;
5. სახელმწიფო საზღვრის მართვის სფეროში არსებული
რისკების შეფასების მეთოდოლოგია.
აღნიშნული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში შსს-ს
ექსპერტული დამხარება გაუწია პოლონელმა ექსპერტმა, რომელიც
საქართველოში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის
„საქართველოს
მთავრობის
შესაძლებლობების
გაძლიერება
საზღვრის და მიგრაციის მართვის სფეროში“ ფარგლებში
იმყოფებოდა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 15
ოქტომბრის №789 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს
სახელმწიფო საზღვარზე რისკებისა და საფრთხეების ანალიზის
ერთიანი სისტემის კონცეფციის განხორციელების 2015-2017
წლების სამოქმედო გეგმის“ შესაბამისად, 2016 წლის განმავლობაში
ჩატარდა 10 სამუშაო შეხვედრა, რომლებზეც შემუშავდა რისკის
ანალიზის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს პროექტი.
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2016 წლის 6-7 სექტემბერს ქ. ვარშავაში (პოლონეთის რესპუბლიკა)
EaP IBM Capacity Building პროექტის ფარგლებში გაიმართა
ტრეინინგი
„რისკების
ანალიზის
მეთოდები,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს 5 თანამშრომელმა.
პროექტის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
შესაძლებლობების განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული
მართვის სფეროში პროექტის ფარგლებში საანაგრიშო პერიოდში
განხორციელდა შემდეგი ტრეინინგები/ვიზიტები რისკის ანალიის
საკითხებზე:
 6-7 სექტემბერი - რეგიონალური ტრეინინგი
ანალიზის
მეთოდებზე; ქ. ვარშავა, 5 მონაწილე;
 17-19 ოქტომბერი - რეგიონალური ტრეინინგი რისკის
ანალიზის კონცეფციის, სტრუქტურისა და მექანიზმების
შესახებ; ქ. ვარშავა, 5 მონაწილე;
 20-21 ოქტომბერი - რეგიონალური ტრეინინგი რისკის
ანალიზის მეთოდებზე; ქ. ვარშავა, 5 მონაწილე;
 7 დეკემბერი - შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რისკის
ანალიზის ქსელის (EaP-RAN) თაობაზე; ქ. ვარშავა, 2 მონაწილე.
63.2

ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოთა გარე
საზღვრებზე
ოპერატიული
თანამშრომლობის
მართვის ევროპულ
სააგენტოსთან
(FRONTEX)
თანამშრომლობის
სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში დაგეგმილ
აქტივობებში
მონაწილეობა

თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს
FRONTEX-თან
თანამშრომლობის
სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში დაგეგმილ
აქტივობებში

აქტივობებში მონაწილე
თანამშრომელთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 8-10 მარტს, FRONTEX-ის ორგანიზებით ესპანეთის
სამეფოში ქ. მალაგაში, გაიმართა საერთაშორისო აეროპორტების
ხელმძღვანელების ყოველწლიური კონფერენცია, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა.
მომზადებულ იქნა FRONTEX-ის ერთიანი სასწავლო პროგრამის
(CCC) საჭიროებების ანალიზის კითხვარი.
შეფასებულ იქნა
აღნიშნული პროგრამის თემების, მიმართულებების მიხედვით,
სასაზღვრო
პოლიციის
სახმელეთო
საზღვრის
დაცვის
დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა
სპეციალური
პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში იპლემენტაციის საკითხი.
2016 წლის 2-3 თებერვალს ჩატარდა „ინგლისური ენის სასწავლო
კურსი
FRONTEX-ის
მიერ
შემუშავებული
პროგრამული
უზრუნველყოფით“. კურსი განკუთვნილი იყო სასაზღვრო
გამტარი
პუნქტებისა
(აეროპორტი)
და
შსს
აკადემიის
ინსტრუქტორებისათვის. კურსი ასევე მოიცავდა ტრენერთა
ტრეინინგის კომპონენტს. მომზადება გაიარა შსს აკადემიის ენის
ცენტრის 5 წარმომადგენელმა.
2016 წლის 22 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით, ბულგარეთში, ქ.
ბურგასში ჩატარდა FRONETX–ის ერთობლივი ოპერაცია Alexis
2016. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 9-14 მაისს, პოლონეთში, ქ.ლუბანში, შსს აკადემიის
ტაქტიკური მომზადების თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო
FRONTEX-ის მიერ ორგანიზებულ რიგით მე-5 ეროვნულ
ტრენერთა
ტრეინინგში
თემაზე
„ლექციების
ჩატარების
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მეთოდოლოგია მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე კადრების
მომსამზადებლად“. ამავე ფორმატში 2016 წლის16-20 მაისს შსს-ს
აკადემიაში ჩატარდა ტრეინინგი დეპორტირებულ პირთა
ესკორტირების შესახებ, რომელშიც თანატრენერად მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს აკადემიის 3-მა ინსტრუქტორმა.
2016 წლის 6 -27
სექტემბერს ქ. რიგაში (ლატვია), FRONETX–ის
მიერ ორგანიზებულ „ერთობლივი ოპერაცია ეროვნული/
მაკოორდინებელი წარმომდაგენლები 2016 რიგითი ოფიცრები“
ტრეინიგში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 19 - 27 სექტემბერს
ქ.
ვილნიუსში
(ლიტვა),
FRONETX–ის მიერ ორგანიზებულ საჰაერო გამტარი პუნქტების
ერთობლივი ოპერაციაში - „შუა რგოლის მენეჯერები 2016“,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომლმა.
2016 წლის 14 სექტემბრიდან - 12 ოქტომბრამდე, FRONETX–ის მიერ
ორგანიზებულ
ერთობლივი
ოპერაციაში
„საკოორდინაციო
პუნქტები ხმელეთი 2016“ ბულგარეთი-თურქეთის საზღვარზე
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 14 სექტემბრიდან –12 ოქტომბრამდე, FRONETX–ის მიერ
ორგანიზებულ ერთობლივი ოპერაციაში
- „Flexible 2016“
საბარძნეთი-თურქეთის გარე სახმელეთო საზღვარი, მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 20-23 სექტემბერს ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში,
FRONTEX-ის
ორგანიზებით
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის ინტეგრირებული მართვის ფარგლებში ტრენერთა
შესაძლებლობლობების განვითარების“ (EAP-IBM Capacitybuilding
Project) მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებაში მონაწილეობა
მიიღო შსს აკადემიის 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 4-6 ოქტომბერს ქ. ვარშავაში (პოლონეთის რესპუბლიკა)
FRONTEX-ის
მიერ
დაგეგმილ
ყოველწლიურ
სასწავლო
კონფერენციაში ეროვნულ ტრეინინგ კოორდინატორთათვის
მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის ერთმა
მოსამსახურემ.
2016 წლის 12 ოქტომბრიდან 9 ნოემბრის ჩათვლით BCU ბაჯაკოვო
ხორვატია-სერბეთის გარე სახმელეთო საზღვარზე FRONTEX-ის
მიერ დაგეგმილ ერთობლივ ოპერაციაში
“Flexible 2016”
მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის ერთმა
მოსამსახურემ.
2016 წლის 27-16
ოქტომბერი,
FRONETX–ის
მიერ
ორგანიზებული ერთობლივი ოპერაციაში Alexis II 2016 (საჰაერო
სასაზღვრო სექტორი) მონაწილეობა მიიღო შსს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელმა.
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2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 11 ნოემბერის ჩათვლისთ,
ამსეტრდამში FRONETX–ის მიერ ორგანიზებული სწავლებაში
თემაზე „ყალბი დოკუმენტების აღმოჩენა“ მონაწილეობა მიიღო შსს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 16-17 ნოემბერს ქ. ვარშავაში (პოლონეთი), FRONETX–ის
მიერ ორგანიზებული შეხვედრაში - სახმელეთო საზღვრის
სექტორი - განხილული იქნა და შეჯამდა 2016 წელს ჩატარებული
ერთობლივი ოპერაციების შედეგები და დაიგეგმა მომავალ წელს
განსახორციელებელი ღონისძიებები. აღნიშნულ შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღო შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
თანამშრომელმა.
2016 წლის 21 ნოემბერს საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიას
გაცნობითი ხასიათის ვიზიტით ეწვია FRONTEX-ის სამ კაციანი
დელეგაცია,
„აღმოსავლეთ
ქვეყნებთან
პარტნიორობის
შესაძლებლობების განვითარების“ პროექტის კოორდინატორ
ზლატკო მილეტიჩის ხელმძღვანელობით.

63.3

სასაზღვრო სფეროში
პარტნიორი ქვეყნების
სასაზღვრო უწყებებთან
თანამშრომლობის
დამყარება

სასაზღვრო სფეროში
პარტნიორი ქვეყნების
სასაზღვრო უწყებებთან
თანამშრომლობა
დამყარებულია

ინიცირებული
მოლაპარაკებების
რაოდენობა
გაფორმებული
ხელშეკრულებების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 15 დეკემბერს, FRONTEX-ს მიეწოდა შსს-ს პოზიცია 2017
წელს FRONTEX-ის მიერ დაგეგმილ ერთობლივ ოპერაციებში
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების
დამკვირვებლის
სტატუსითა
და სასწავლო
ტრენინგებში
მონაწილეობის მიღების თაობაზე. წერილს თან ერთვის
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის, პოლიციის აკადემიისა
და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ შერჩეულ
ოპერაციათა ნუსხა.
მომზადდა საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკის სასაზღვრო
უწყებებს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
შეთანხმების პროექტი. ლიტვის მხარესთან კომუნიკაციის შედეგად
აღნიშნულ პროექტზე შეჩერებულ იქნა მუშაობა, ვინაიდან
ლიტვური მხარის ინფორმაციით ამ პროექტის დებულებები
ნაწილობრივ იფარება საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას
შორის დადებული სხვა შეთანხმებებით. სანაცვლოდ ლიტვურმა
მხარემ შემოგვთავაზა ერთობლივი განცხადების პროექტი.
მომზადდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის
სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმის პროექტი. აღნიშნული
პროექტი 2016 წლის 16 აგვისტოს დიპლომატიური ნოტით
მიეწოდა ლატვიის მხარეს განსახილველად.
2016 წლის 5 ოქტომბერს ქ. თბილისში ხელი მოეწერა
„საქართველოს
მთავრობასა
და
სომხეთის
რესპუბლიკის
მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა – სასაზღვრო
კომისართა საქმიანობის შესახებ“ შეთანხმებას.
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64.

64.1

64.2

65.

65.1

65.2

კვალიფიციური
მიგრანტების
სამშობლოში
დროებითი
დაბრუნების
პროგრამის (TRQN III)
განხორციელება

დიასპორის
მაღალკვალიფიცი-ური
წარმომადგენლების
რესურსი
გამოყენებულია
საქართველოში მოქმედ
კერძო და საჯარო
სექტორებში

საქართველოში
დროებით
მივლინებული
მაღალკვალიფიცი-ური
მიგრანტების
რაოდენობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

საქართველოს
მაღალპროფილური
დიასპორის
ჩართულობის
პროგრამის
განხორციელება

საქართველოს
მაღალპროფილური
დიასპორის
ჩართულობის
პროგრამის ფარგლებში
შექმნილია
პროფესიული
დიასპორის ქსელი

პროგრამის ფარგლებში
შექმნილი დიასპორის
პროფესიული ქსელი

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

საიმპლემენტაციო
ოქმებზე გამართულია
მოლაპარაკებები

გაფორმებული
საიმპლემენტაციო
ოქმების რაოდენობა

ევროკავშირთან
გაფორმებული
რეადმისიის
ხელშეკრულების
საფუძველზე
საიმპლემენტაციო
ოქმებზე
მოლაპარაკებების
წარმოება

რეადმისიის
ხელშეკრულებების
გაფორმების ინიცირება
მესამე ქვეყნებთან

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

IOM

ICMPD

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

რეადმისიის
ხელშეკრულებები
გაფორმებულია მესამე
ქვეყნებთან

გაფორმებული
რეადმისიის
ხელშეკრულებების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 30 ნოემბერს, ქ. ბურგასში (ბულგარეთის რესპუბლიკა)
ხელი მოეწერა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს
სასაზღვრო პოლიციასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მთავარ დირექციას
შორის 2017-2018 წლებში თანამშრომლობის ოქმს“.
2016
წელს,
კვალიფიციური
მიგრანტების
სამშობლოში
დაბრუნების პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდა 4
მივლინება. აღნიშნული პროგრამა დასრულდა 31 მარტს.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM)
ერთობლივი თანამშრომლობით განხორციელდა პროგრამა ,,კვალიფიციური თანამემამულეების დროებითი დაბრუნება
(TRQN III)“. პროექტი გულისხმობდა ნიდერლანდების სამეფოდან
ან ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნიდან მაღალკვალიფიციური
მიგრანტის საქართველოში დროებით დაბრუნებას და მის
დროებით საქმიანობას სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში.
პროექტი 2012-2016 წლის მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა და
სულ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 44 მივლინება.
საქართველოს მაღალპროფილური დიასპორის ჩართულობის
პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა მაღალპროფილური დიასპორის
ბაზა
და
განხორციელდა
სასწავლო
ვიზიტი
ლიტვის
რესპუბლიკასა და ირლანდიაში, სადაც მოხდა გამოცდილების
გაზიარება და სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა.
პროგრამის ფარგლებში მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ფინანსური მხარდაჭერით
გაიმართა საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების ამბასადორიალი,
რომლის ფარგლებში ჩამოიყვანეს 8 ელჩი სხვადასხვა ქვეყნიდან.
2016 წლის 2 მარტს შს სამინისტროს მხრიდან დაიწყო შესაბამისი
პროცედურების განხორციელება ირლანდიასთან, ლატვიასთან,
მალტასთან, რუმინეთთან და სლოვენიასთან ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის გაფორმებული რეადმისიის ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო ოქმების გაფორმების ინიცირების მიზნით. 2016
წლის ნოემბერში, აღნიშნული პროექტები დიპლომატიური
არხებით გაეგზავნათ განსახილველად ფინეთის, ირლანდიის,
ლატვიის, მალტას, რუმინეთისა და სლოვენიის მხარეებს.
2016 წლის 4 აპრილს გერმანიასთან ხელი მოეწერა ევროკავშირსა
და
საქართველოს
შორის
გაფორმებული
რეადმისიის
ხელშეკრულების საიმპლემენტაციო ოქმს, რომელიც ძალაში
შევიდა 2016 წლის 8 ივლისს.
ყაზახეთთან
რეადმისიის
ხელშეკრულების
გაფორმების
ინიცირების მიზნით მიმდინარეობს შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები.
2016 წლის 18 ივნისს, ძალაში შევიდა „საქართველოს მთავრობასა
და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რეადმისიის
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შესახებ“ შეთანხმება და „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის
რესპუბლიკის
მთავრობას
შორის
რეადმისიის
შესახებ“
შეთანხმების შესრულების წესის შესახებ“ საიმპლემენტაციო ოქმი.
2016 წლის 1 აგვისტოს ძალაში შევიდა „საქართველოს მთავრობასა
და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ
მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება და
„საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის
მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის
შესახებ“ შეთანხმების“ საიმპლემენტაციო ოქმი.

65.3

უკანონო მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
მექანიზმის დახვეწა

უკანონო მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
კუთხით,
შიდაუწყებრივ,
უწყებათშორის და
საერთაშორისო დონეზე
თანამშრომლობა
გაუმჯობესებული და
კოორდინირებულია

შსს–ში უკანონო
მიგრაციასთან
ბრძოლის საკითხებზე
საკოორდინაციო
ჯგუფის შეხვედრების
რაოდენობა
შესაბამის უწყებებთან
გაფორმებული
თანამშრომლობის
შესახებ
მემორანდუმების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 1 აგვისტოს ძალაში შევიდა „საქართველოს მთავრობასა
და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება.
 2016 წლის 3-7 (აჭარის რეგიონი, სამეგრელო, იმერეთი, სამცხეჯავახეთი, იმერეთი) და 10 მაისს (ქვემო ქართლი და კახეთი) შსს
მიგრაციის
დეპარტამენტის
მიერ
ორგანიზებულ
იქნა
შიდაუწყებრივი
შეხვედრები
საქართველოში
კანონიერი
საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელის აღმოჩენისა და შემდგომი
რეაგირების
სტანდარტულ
სამოქმედო
პროცედურებთან
დაკავშირებით.
 2016 წლის 29 ივნისს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შორის" მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების
ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვანთათვის ზოგადი
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ".
 2016 წლის 30 ივნისს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
შრომის
პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტსა და საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს შორის
"საქართველოში
კანონიერი
საფუძვლის
გარეშე
მყოფი
უცხოელების გამოვლენის ხელშეწყობის შესახებ".
 2016 წლის 29 ივნისს ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ – სოციალური
მომსახურების სააგენტოსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
შორის
"უცხოელის
გაძევების
მიზნით
ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში უმეთვალყურეოდ
მყოფი
არასრულწოვანის
მიმართ
განსახორციელებელი
ღონისძიებების შესახებ".
 2016 წლის 5 სექტემბერს გაიმართა
შსს–ში უკანონო
მიგრაციასთან ბრძოლის საკითხებზე საკოორდინაციო ჯგუფის
შეხვედრა.
 2016 წლის 27 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 43
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო FRONTEX-ის მიერ
ორგანიზებულ დაბრუნების ერთობრივ ოპერაციაში.
 2016 წლის 12 დეკემბერს გაიმართა შსს-ში უკანონო
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უცხოელის
საქართველოდან
გაძევების სისტემის
ეფექტიანი
იმპლემენტაცია

უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის
მიმართულებით
შესაბამის
თანამშრომელთა
მომზადება/
გადამზადება

საქართველოში
უკანონოდ მყოფი
უცხოელების
აღმოჩენისა და
გაძევების
პროცედურების
განხორციელება
მიმდინარეობს
ეფექტიანად
უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის
მიმართულებით
შესაბამისი
თანამშრომლები
მომზადებულია/
გადამზადებულია

განხილული საქმეების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიგრაციისთან ბრძოლის საკითხებზე საკოორდინაციო ჯგუფის
IV შეხვედრა.
 2016 წლის 29 ნოემბერს მიგრაციის დეპარტამენტის 26
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო FRONTEX-ის მიერ
ორგანიზებულ დაბრუნების ერთობრივ ოპერაციაში.
2016 წელს გაძევების გადაწყვეტილების ფარგლებში საქართველო
დატოვა კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფმა 73 პირმა.
2016 წლის 6 მაისის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №
231 ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მიგრაციის
დეპარტამენტის
ზოგიერთი
სტრუქტურული
ერთეულის
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურები.

განხორციელებული
ტრენინგების
რაოდენობა
გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 1-5 თებერვალს, ჰოლანდიაში, მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ორგანიზებით,
ჰოლანდიის უსაფრთხოებისა და იუსტიციის სამინისტროს
რეპატრიაციისა და დაბრუნების სამსახურის მხარდაჭერით,
გაიმართა სასწავლო ვიზიტი, ჰოლანდიაში კანონიერი საფუძვლის
გარეშე მყოფ პირთა დაკავებისა და გაძევების პროცედურებთან
დაკავშირებით
ადამიანის
უფლებების
დაცვის
კუთხით
საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 4 თანამშრომელმა.
2016 წლის 18-19 იანვარს, საქართველოში, მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ინტერვიუს ტექნიკა და უნარები
ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისას, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 11 თანამშრომელმა.
2016 წლის 7-12 მარტს საფრანგეთის ქ. ლიონში გაიმართა
სტაჟირების პროგრამა, რომლის თემა იყო “ბრძოლა არალეგალური
მიგრაციის ქსელების წინააღმდეგ“. სტაჟირების ორგანიზატორი
იყო საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო
ურთიერთობების დანაყოფი და ჩატარდა საფრამგეთის სასაზღვრო
პოლიციის მთავარი სამმართველოს (DCPAF) და არალეგალური
მიგრაციის ქსელების და არალეგალურ ვითარებაში მყოფ უცხოელ
მოქალაქეთა დასაქმების წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი ოფისის
(OCRIEST) მიერ. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1-მა
თანამშრომელმა.
2016 წლის 5-6 აპრილს, საქართველოში, გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისიის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი თემაზე
მიგრაციის
სტატისტიკის
გაანგარიშებისათვის
ადმინისტრაციული
წყაროების
გამოყენება,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 2-მა თანამშრომელმა.
2016 წლის განმავლობაში
მა თანამშრომელმა,
შსს–ს

მიგრაციის დეპარტამენტის 30აკადემიის
ბაზაზე
გაიარა
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უსაფრთხოების
საკითხებზე
მიგრაციის
თანამშრომელთა საგანმანათლებლო პროგრამა.

დეპარტამენტის

2016 წლის 7-12 მარტს საფრანგეთის ქ. ლონში გაიმართა
სტაჟირების პროგრამა, რომლის თემა იყო „ბრძოლა არალეგალური
მიგრაციის ქსელების წინააღმდეგ“. სტაჟირებაში მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 9-14 მაისს, პოლონეთში ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოთა გარე საზღვრებზე თანამშრომლობის ევროპული
სააგენტოს (FRONTEX) ორგანიზებით და ლუბანის აკადემიის
ხელშეწყობით გაიმართა რიგით მე–5 ეროვნული ტრენერთა
ტრენინგი.
ტრენინგში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
3
თანამშრომელმა.
2016 წლის 16-20 მაისს, თბილისში ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოთა გარე საზღვრებზე თანამშრომლობის ევროპული
სააგენტოს (FRONTEX) ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი
ესკორტირების
თემაზე.
ტრენინგში
მონაწილეობა
მიიღო
მიგრაციის დეპარტამენტის 21–მა თანამშრომელმა.
2016 წლის 12-18 ივნისს, საბერძნეთის რესპუბლიკის ქ. სალონიკში
ევროპის
პოლიციის
კოლეჯის
(CEPOL),
სამართალდამცველთათვის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში შსსს 1 თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო სასწავლო ვიზიტში,
რომელიც მიზნად ისახავდა საბერძნეთის გამოცდილების
გაზიარებას უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში.
2016 წლის 21-23 სექტემბერს მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის ორგანიზებით გაიმართა ტრეინინგი თემაზე:
მიგრანტთა განთავსების ცენტრის ეფექტიანი მართვა: ოჯახის
ერთიანობის საკითხები, სამოქმედო პროცედურები საგანგებო
სიტუაციებზე. აღნიშნულ ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
11 თანამშრომელმა.
2016 წლის 29 ნოემბერს, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ორგანიზებით გაიმართა
ტრეინინგი
თემაზე
„მიგრანტთა
დაკავების
საკითხები“.
ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის დეპარტამენტის 18
თანამშრომელმა.
2016 წლის 9 დეკემბერს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(IOM) ორგანიზებით გაიმართა ტრეინინგი თემაზე „ფიქტიური
ქორწინებები“. ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 10
თანამშრომელმა.
2016 წლის 7-11 მარტს, საფრანგეთის მხარესთან დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული შეთანხმების და
თანამშრომლობის პროგრამის თანახმად, ქ. ლიონში, გაიმართა
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66.

66.1

66.2

„საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის
შესახებ“ და
,,საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
ვიზების გაცემის
პროცედურის
გამარტივების შესახებ“
შეთანხმებების
ეფექტიანი შესრულება

უზრუნველყოფილია
რეადმისირებულ
პირთა უსაფრთხოდ და
ღირსეულად
(ადამიანის უფლებების
სრული დაცვით)
დაბრუნება

მუშაობის გაგრძელება
ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების შესაბამისი
სამსახურების
რეადმისიის მართვის
ელექტრონულ
პროგრამაში ჩართვის
მიზნით

რეადმისიის
უნიფიცირებულ
სისტემაში ჩართულია
ევროკავშირის
ზოგიერთი წევრი
ქვეყანა

უზრუნველყოფილია
მობილურობა

დადებითად
დასრულებული
საქმეების მაღალი
პროცენტული
მაჩვენებლის
შენარჩუნება
საქართველოს
მოქალაქეებზე
ერთჯერადი და
მრავალჯერადი
ვიზების რაოდენობისა
და ვიზის გაცემაზე
უარის შემცირებისკენ
დინამიკა
(პროცენტული
მაჩვენებელი)
პროგრამაში
ჩართული ქვეყნების
რაოდენობის ზრდა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ტრენინგი თემაზე - “ბრძოლა არალეგალური მიგრაციის ქსელების
წინააღმდეგ“.
ტრეინინგში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
თანამშრომელმა.
რეადმისიის
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
პირობების
სათანადოდ შესრულებიდან გამომდინარე, შენარჩუნებულ იქნა
ის
ტენდენციები,
რომელიც
უკავშირდება
სარეადმისიო
განაცხადზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღებას.
შეთანხმებები სრულდება შეუფერხებლად.

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის განმავლობაში, სისტემაში ჩაერთო
ფინეთისა და ჩეხეთის კომპეტენტური ორგანოები.

სლოვენიის,

პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით, ამჟამად მიმდინარეობს
მუშაობა:
ესტონეთის
რესპუბლიკასთან,
კვიპროსის
რესპუბლიკასთან, პორტუგალიასთან, შვედეთის სამეფოსა და
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ
სამეფოსთან.
2016 წელს, ძალაში შევიდა ‘’საქართველოს მთავრობასა და დანიის
სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა
რეადმისიის შესახებ’’ შეთანხმება.
რეადმისიის შეთანხმების
ამოქმედების შემდეგ, დაიწყო აქტიური მუშაობა დანიის სამეფოს
კომპეტენტური უწყების რეადმისიის მართვის ელექტრონულ
პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპზე, უნგრეთისა და ხორვატიის კომპეტენტური უწყებები
არ მიიჩნევენ მიზანშეწონილად პროგრამაში ჩართვას, რადგან
მათი განცხადებით, რეადმისიაზე მოთხოვნა ამ ქვეყნებიდან
ძალიან მცირეა.
ამ ეტაპისათვის სისტემაში ჩართულია შემდეგი სახელმწიფოები:
პოლონეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ავსტრია, რუმინეთი,
ბულგარეთი, ბელგია, შვეიცარია, ესპანეთი, ნიდერლანდები,
საფრანგეთი, ირლანდია, იტალია, სლოვენია, ფინეთი, ჩეხეთი და
ლიტვა.

67.

67.1

ევროკავშირთან უვიზო
მიმოსვლის

ევროკავშირთან უვიზო
რეჟიმის სავარაუდო

ევროკავშირის
შესაბამის

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა მნიშვნელოვანი დიპლომატიური ძალისხმევა
ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუტებთან და ევროკავშირის წევრ
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68.

68.1

ამოქმედების
მხარდაჭერა და
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება

ამოქმედება

საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
პროცესის ხელშეწყობა
და მხარდაჭერა
საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
სახელმწიფო
სარეინტეგრაციო
პროგრამის
განხორციელების გზით

განხორციელებულია
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
კუთხით
დაგეგმილი
ღონისძიებები

რეგულაციაში
ცვლილება

საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
პროცესის მხარდამჭერ
ღონისძიებებში
ჩართულია სულ მცირე
200 ბენეფიციარი

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ იძულებით
გადაადგილებუ
ლ პირთა,
განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო
მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის წევრი
სახელმწიფო
უწყებები

ქვეყნებთან კონსულტაციების გააქტიურების კუთხით, სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროკავშირის
საბჭოსა
და
ევროპარლამენტის
ფარგლებში
მიმდინარე
განხილვების
პროცესში
მხარდაჭერის
მოპოვებისა
და
საკანონმდებლო
პროცედურების
დროულად
დასრულების
მიზნით.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში დაბრუნებულმა
463
მიგრანტმა
ისარგებლა
სარეინტეგრაციო
დახმარების
პროგრამებით,
მათ
შორის
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრების“ მეშვეობით 275, ხოლო
სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამის ფარგლებში 188
ბენეფიციარმა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრომ
„საქართველოში
დაბრუნებულ
მიგრანტთა
სარეინტეგრაციო დახმარების“ 2016 წლის პროგრამა შეიმუშავა და
საგრანტო კონკურსის შედეგად გამოავლინა 6 გამარჯვებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია.
საგრანტო
განაცხადები,
დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, საგრანტო კომისიამ
შეაფასა, რომლის შემადგენლობაშიც როგორც სამინისტროს, ისე
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები შედიან.
გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულებები. საგრანტო პროგრამა 6
საგრანტო მიმართულებას მოიცავს და დაფინანსების საერთო
მოცულობა 600 000 ლარს შეადგენს. პროგრამა ფარავს ქ. თბილისს,
ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხეჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარისა და გურიის
რეგიონებს.
საგრანტო პროგრამა დაბრუნებულ მიგრანტებს სთავაზობს შემდეგ
სერვისებს:
1. სამედიცინო
მომსახურებითა
და
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა,
მათ
შორის
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაცია;
2. შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნითა და თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება;
3. დაბრუნებისთანავე დროებითი საცხოვრისით დროებითი
უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში;
4. იურიდიული დახმარება (კონსულტაცია სამართლებრივ
საკითხებზე; წარმომადგენლობის გაწევა შესაბამის ორგანოებში;
ფასიანი სახელმწიფო მომსახურების ანაზღაურება და სხვა.)
5. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამუშაოს
მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და
კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა.
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69.

69.1

69.2

70.

70.1

70.2

მიგრაციის
სახელმძღვანელოს
გამოცემა და მისი
გამოყენება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მიერ

მიგრაციის
სახელმძღვანელოს
ბეჭდური ვერსია
გამოცემულია

გამოცემული
სახელმძღვანელოების
რაოდენობა

მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისია

სახელმძღვანელო
გამოყენებულია
უმაღლესი
საგანმანათლებო
დაწესებულებების მიერ

საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა,
რომლებშიც
გამოიყენება
სახელმძღვანელო

მიგრაციასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ტრენინგების ჩატარება

მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
ჩატარებულია
ტრენინგი
მიგრაციასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ანტიკორუფციული
საბჭოს ექსპერტთა
სამუშაო ჯგუფის
ეფექტიანობა
გაზრდილია

მოქმედი
მოსამართლეების-თვის
მიგრაციის საკითხებზე
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა

სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო
(იუსტიციის
სამინისტრო)
იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

ანტიკორუფციული
საბჭოს ექსპერტთა
სამუშაო ჯგუფის
ეფექტიანი
ფუნქციონირება

ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა და
კანონმდებლობის
შესახებ საჯარო
მოხელეთა ტრენინგ

ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა და
კანონმდებლობის
შესახებ საჯარო
მოხელეთა

ექსპერტთა სამუშაო
ჯგუფის სულ მცირე 5
შეხვედრა

შემუშავებული
კურიკულუმი

2016

ICMPD

სახელმძღვანელოს ყველა თავის რედაქტირება/კორექტირება
დასრულებულია და სახელმძღვანელოს მთავარი რედაქტორის
მიერ მიმდინარეობს მთლიანი ტექსტის საბოლოო გადახედვა.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო

პროგრამა
ასევე
მოიცავს
საზოგადოების
ინფორმირების
მიმართულებას, რაც გულისხმობს დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეიტნეგრაციის
საკითებზე
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას.
მიგრაციის სახელმძღვანელოს ავტორებმა დაასრულეს ყველა
თავზე მუშაობა და ნაშრომის საბოლოო ვერსიები წარდგენილია
სარედაქციო საბჭოში.

2016

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასამართლოს
სხვა მოხელეთა გადამზადების 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში,
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით,
ჩატარდა 2 ტრეინინგი თემაზე, „მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა
საზღვარზე“. კერძოდ 1 ტრეინინგი მოსამართლეებისთვის,
რომელსაც დაესწრო 10 მონაწილე, ხოლო მეორე ტრეინინგი მოხელეებისათვის, რომელსაც დაესწრო 11 მონაწილე.
2016 წლის მანძილზე ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის
ოთხი შეხვედრა გაიმართა (ორი ანტიკორუფციული ექსპერტთა
დონის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და ორი ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან).
შეხვედრებზე
განხილულ
იქნა
ანტიკორუფციული
სამოქმედო
გეგმის
შესრულების პროგრესისა და მონიტორინგის ანგარიშები, ასევე
მონიტორინგის ჩარჩო.
2016 წლის დეკემბერში გამართული შეხვედრები 2015-16 წლების
სამოქმედო გეგმის 2016 წლის პროგრესისა და მონიტორინგის
ანგარიშების, მონიტორინგის ჩარჩოსა და ახალი 2017-18 წლების
ანტიკორუფციული
სამოქმედო
გეგმისა
და
სტრატეგიის
განახლების თემატიკას მიეძღვნა.
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის წევრებს აგრეთვე მიეწოდათ
ინფორმაცია OECD-ACN-ის მიერ საქართველოს შეფასების მეოთხე
რაუნდის ანგარიშში მიცემული რეკომენდაციებისა და ლონდონის
სამიტზე
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
აღებული
ვალდებულებების შესახებ. აღნიშნული რეკომენდაციები და
ვალდებულებები უნდა გახდეს მომავალი ანტიკორუფციული
სტრატეგიული დოკუმენტების ნაწილი.
ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შესახებ
საჯარო მოხელეთა ტრენინგ კურსის სამუშაო ვერსიაზე მუშაობა
დაწყებული და 2017 წლის პირველ ნახევარში ანტიკორუფციულ
საბჭოს დასამტკიცებლად წარედგინება.

იუსტიციის

151

კურსის მომზადება

70.3

70.4

70.5

70.6

ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა და
რეფორმების შესახებ
ინფორმაციის
რეგულარულად
განთავსება და
განახლება

ანტიკორუფციული
საბჭოს სამდივნოს
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება

ტრენინგ კურსის
კურიკულუმი
მომზადებულია
ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა და
რეფორმების შესახებ
რეგულარულად
განახლებადი
ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია

მომზადებულია/
გადამზადებულია
ანტიკორუფციული
საბჭოს სამდივნოს
თანამშრომელები

სამინისტრო

ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა და
რეფორმების შესახებ
საინფორმაციო ბანერი
იუსტიციის
სამინისტროს
ვებგვერდზე
სამოქმედო გეგმის
შესრულების
ანგარიშები
სულ მცირე 3
ტრენინგი სამდივნოს
ყველა
თანამშრომლისთვის

საერთაშორისო
რეიტინგების შესახებ
ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია
საზოგადოებისათვის

იუსტიციის
სამინისტროს ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული სულ
მცირე 3 საერთაშორისო
რეიტინგის ანალიზი

ანტიკორუფციული
სტრატეგიისა და 20152016 წლების
სამოქმედო გეგმის
განახლება და
მონიტორინგი

ანტიკორუფციული
სტრატეგია და 20152016 წლების
სამოქმედო გეგმა
განახლებულია და
დამტკიცებულია
საბჭოს მიერ

სამთავრობო და
არასამთავრობო
სექტორის
ჩართულობით
განახლებული
ანტიკორუფციული
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

მონიტორინგისა და
შეფასების შედეგები

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტროს
ვებ-გვერდზე
ინფორმაცია
ანტიკორუფციული
საბჭოს
საქმიანობისა
და
შემუშავებული/დამტკიცებული დოკუმენტების შესახებ განახლდა,
აიტვირთა შესაბამისი ანგარიშები და მომზადდა სტრატეგიული
დოკუმენტების განახლების მიზნით შესაბამისი საკონსულტაციო
მექანიზმი. ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო პერიოდულად
საჭიროებიდან
გამომდინარე
აახლებს
ინფორმაციას
ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამდივნოს თანამშრომლები
პერიოდულად მონაწილეობდნენ სხვადსხვა სახის სემინარებსა და
ტრენინგებში, როგორიცაა რეგიონული სემინარი ინტერესთა
კონფლიქტის საკითხებზე, ტერნერთა ტრეინინგი მამხილებელთა
დაცვის საკითხებზე და სტრატეგიული დაგეგმვის ციკლი.

იუსტიციის
სამინისტრო

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო
იუსტიციის
სამინისტრო

საერთაშორისო
რეიტინგის ანალიზის
მომზადება და
გამოქვეყნება
იუსტიციის
სამინისტროს ვებგვერდზე

ანტიკორუფციული
სტრატეგია და 20152016 წლების
სამოქმედო გეგმა
ეფექტიანად სრულდება

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო

არასამთავრობო
სექტორის
ჩართულობით
მომზადებული
2015 წლის მეორე
ნახევრის პროგრესის
შესახებ ანგარიში და

სსიპ იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი
ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო

დონორების
დახმარება
2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016,
მარტი,
დეკემბ
ერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო
იუსტიციის
სამინისტრო

საანგარიშო
პერიოდში
მომზადდა
საერთაშორისო
გამჭვირვალობის მიერ მომზადებული კორუფციის აღქმის
ინდექსის ანალიზი, World Justice Project-ის კანონის უზენაესობის
ინდექსის ანალიზი, Hertitage Foundation-ის ეკონომიკური
თავისუფლების ინდექსის ანალიზი, მსოფლიო ბანკის Doing
Business-ის ანალიზი, დანაშაულის ინდექსის 2016 წლის
შუალედური შეფასება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
ინდექსის ანალიზი.
2016 წლის დასაწყისში ანტიკორუფციულ საბჭოში წარმოდგენილი
უწყებების კომენტარებისა და მოსაზრებების საფუძველზე
განახლდა
2015-2016
წლების
სამოქმედო
გეგმა
და
ანტიკორუფციული სტრატეგია. სტრატეგიასა და სამოქმედო
გეგმას დაემატა ახალი, მე-14 პრიორიტეტი - „კორუფციის
პრევენციის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტებში“.
სამდივნომ მოამზადა 2015 წლის მეორე ნახევრის პროგრესის
ანგარიში, 2015 წლის მონიტორინგის ჩარჩო და მონიტორინგის
ანგარიში, რომელშიც ასახულია 2015 წლის მანძილზე მიღწეული
მნიშვნელოვანი
შედეგები,
არსებული
ხარვეზები
და
ჩამოყალიბებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.
განახლებულია ანტიკორუფციული სტრატეგია, 2015-2016 წლების
სამოქმედო გეგმა, 2015 წლის მეორე ნახევრის პროგრესის ანგარიში,
2015 წლის მონიტორინგის ჩარჩო და მონიტორინგის ანგარიში
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გამოყენებულია
ანტიკორუფციული
სტრატეგიული
დოკუმენტების
განახლებისას

70.7

OECD/GRECO-ს
რეკომენდაციების
შესასრულებლად
საჭირო ღონისძიებების
დაგეგმვის მიზნით
ანტიკორუფციული
საბჭოსთვის
ინფორმაციის
მიწოდება და
სამომავლო ნაბიჯების
განხორციელების
ხელშეწყობა

განხორციელებულია
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების
(GRECO, OECD)
შესრულების
ხელშეწყობა

ანტიკორუფციულმა საბჭომ 2016 წლის 27 მაისს დაამტკიცა.

მონიტორინგის
ანგარიში
არასამთავრობო
სექტორის
ჩართულობით
მომზადებული 2016
წლის პირველი
ნახევრის პროგრესის
შესახებ ანგარიშის
სამუშაო ვერსია
საქართველოს
შეფასების GRECO-ს
მესამე რაუნდის
რეკომენდაციების
შესახებ GRECO-ს
სამდივნოსთვის
გაგზავნილი
ინფორმაცია
სამდივნოში
წარდგენილი და
უწყებებისთვის
მიწოდებული
ინფორმაცია OECD-ის
მესამე რაუნდის
რეკომენდაციების
შესრულების შესახებ

ანტიკორუფციუ
ლი საბჭოს
სამდივნო
იუსტიციის
სამინისტრო

2016,
თებერვ
ალი,
მარტი,
სექტემბ
ერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წელს საქართველო შეფასდება, როგორც კორუფციის
წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) მიერ მეოთხე
რაუნდის ფარგლებში, ისე ეკონომიკური განვითარებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის
(OECD-ACN) მიერ. შესაბამისად, GRECO-ს შეფასების მისია
საქართველოს 2016 წლის 30 მაისს ეწვია და 3 ივნისამდე
შეხვედრები გამართა, როგორც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო
უწყების,
ასევე
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ანტიკორუფციული საბჭოს
სამდივნომ უმასპინძლა GRECO-ს შეფასების მისიას და GRECO-ს
სამდივნოს ინფორმაცია მიაწოდა შეფასების კითხვართან და
შეფასების მისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშთან დაკავშირებით.
ორგანიზაციის შეფასების მისიის ვიზიტი 2016 წლის მაისში
გაიმართა, რომლის შედეგადაც მეოთხე რაუნდის შეფასების
ანგარიში მომზადდა. ანგარიშზე მუშაობა პასუხისმგებელი
სახელმწიფო უწყებებისა და სამდივნოს მიერ 2016 წლის
სექტემბერში გაიმართა. GRECO-ს შეფასების მისიის მიერ
საქართველოს შეფასების მეოთხე რაუნდის საბოლოო ანგარიში
GRECO-ს 74-ე სხდომაზე მიიღეს. საბოლოო ანგარიში 2017 წლის
იანვრის თვეში გახდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი, რის შემდეგაც
შესაბამისი რეკომენდაციების ასახვა მომავალ ანტიკორუფციულ
სტრატეგიულ დოკუმენტებში მოხდება.
OECD-ACN-ს ფარგლებში შეფასების მისია საქართველოს 2016
წლის 21-24 ივნისს ეწვია და შეხვედრები ყველა პასუხისმგებელ
უწყებებთან გამართა.
საანგარიშო პერიოდში ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ
შესაბამისი უწყებების ჩართულობით მოამზადა OECD-ACN-ის
სამდივნოს მიერ შემუშავებულ კითხვარზე პასუხები.
მეორე ეტაპის ფარგლებში შეფასების მისია საქართველოს 2016
წლის 21-24 ივნისს ეწვია და სამდივნოს კოორდინაციით
შეხვედრები ყველა პასუხისმგებელ უწყებებთან გამართა.
საქართველოს შეფასების მეოთხე რაუნდის ანგარიში განხილვისა
და მოლაპარაკების მიზნით სამდივნო, სხვა პასუხისმგებელ
უწყებებთან ერთად, 2016 წლის 13-17 სექტემბერს გამართულ
OECD-ACN-ის პლენარულ სხდომას დაესწრო. OECD-ACN-ის
საქართველოს შეფასების მეოთხე რაუნდის საბოლოო ანგარიში
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ღია მმართველობა
საქართველოს 20162017 წლების
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
განხორციელების
მონიტორინგი

ღია მმართველობა
საქართველოს 20162017 წლების
სამოქმედო გეგმა
შემუშავებულია და
მონიტორინგი
რეგულარულად
ხორციელდება

სამოქმედო გეგმის
შემუშავების მიზნით
გამართული სულ
მცირე 5 ღია
მმართველობა
საქართველოს
ფორუმის შეხვედრა
ქვეყნის მასშტაბით
გამართული საჯარო
კონსულტაციები
იუსტიციის
სამინისტროს ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული 2016
წლის პირველი
კვარტალური
მონიტორინგის
ანგარიში

ღია
მმართველობა
საქართველოს
სამდივნო
იუსტიციის
სამინისტრო

2016,
ივნისიოქტომბ
ერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის ოქტომბერს საჯაროდ გამოქვეყნდა. სამდივნომ
უზრუნველყო ანგარიშის კოორდინაცია პასუხისმგებელ უწყებებში
და შესაბამისი რეკომენდაციები სამომავლო ანტიკორუფციულ
სტრატეგიულ დოკუმენტებშია ისახება.
ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო
გეგმა ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნოს მიერ,
სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორთან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ღია მმართველობა
საქართველოს ფორუმის ფარგლებში შემუშავდა. მესამე სამოქმედო
გეგმის შემუშავებას დაეთმო ფორუმის სამი შეხვედრა, აგრეთვე,
ინდივიდუალური შეხვედრები და ინტენსიური კონსულტაციები
სამდივნოს,
პასუხისმგებელ
უწყებებსა
და
სამოქალაქო
საზოგადოებას შორის. სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტი
ფორუმმა გაფართოებულ სხდომაზე 2016 წლის 24 ივნისს
განიხილა. გეგმა მთავრობის #539 დადგენილებით 2016 წლის 9
დეკემბერს დამტკიცდა.
სამოქმედო გეგმაში გაერთიანებულია 24 პასუხისმგებელი უწყების
24
ვალდებულება,
რომლებიც
შესაბამისობაშია
OGP-ის
პრინციპებთან
−
გამჭვირვალობა,
ანგარიშვალდებულება,
მოქალაქეთა
ჩართულობა,
ტექნოლოგია
და
ინოვაცია
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისათვის. მესამე
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
ვალდებულებები
პასუხობს OGP-ის ხუთივე გამოწვევას.
ასევე,
აღსანიშნავია,
რომ
ახალი
სამოქმედო
გეგმით
პასუხისმგებელი უწყებების რაოდენობა 17-დან 24-მდე იზრდება.
მათ შორის არიან ისეთი უწყებები, რომლებსაც არც ერთი
წინამორბედი გეგმით ვალდებულება არ ჰქონიათ აღებული.
გაფართოვდა ვალდებულებებით განსაზღვრული თემატიკაც - ღია
მმართველობა საქართველოს არსებობის მანძილზე პირველად
ვალდებულებების ნაწილი მოიცავს გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის,
კონკურენციის, ენერგეტიკისა და მომხმარებელთა უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხებს,
სასჯელაღსრულებისა
და
პროკურატურის კომპეტენციაში შემავალ თემებს. გარდა ამისა,
ახალი სამოქმედო გეგმა პირველად ეხმიანება ღია მმართველობის
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
გამოწვევას
კორპორატიული
პასუხისმგებლობის გაუმჯობესებას.
გეგმის კიდევ ერთი ნოვაციაა მუნიციპალიტეტების ჩართულობა.
პირველად ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმა
ცალკე,
დამოუკიდებელ
კომპონენტად
მოიაზრებს
მუნიციპალიტეტების
ვალდებულებებსაც.
კონსულტაციების
შედეგად
სამდივნომ
მიიღო
ხუთი
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
ინიციატივა
ეროვნულ
სამოქმედო
გეგმაში
ვალდებულებების გათვალისწინების თაობაზე.
მთავრობის მიერ გეგმის დამტკიცების შემდგომ, 2016 წლის 18
ნოემბერს ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ, მოიწვია
ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის მეცხრამეტე სამუშაო
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70.10

71.

71.1

სამოქალაქო
საზოგადოებასთან
თანამშრომლობის
მექანიზმის - ღია
მმართველობა
საქართველოს
ფორუმის ეფექტიანი
მუშაობის
უზრუნველყოფა

ინფორმაციის
თავისუფლების
კანონპროექტის
შემუშავება

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
თანამშრომელთა
მონაწილეობის

ღია მმართველობა
საქართველოს 20162017 წლების
სამოქმედო გეგმა
შემუშავებულია
სამოქალაქო
საზოგადოების
აქტიური
ჩართულობით

ინფორმაციის
თავისუფლების
კანონპროექტი
შემუშავებულია და
შესაბამისობაშია
მოყვანილი
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს

იუსტიციის
სამინისტროს
ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული
ფორუმის მუშაობის
ამსახველი
დოკუმენტები (ოქმები
და სხვა)

ღია
მმართველობა
საქართველოს
სამდივნო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო

ინფორმაციის
თავისუფლების
კანონის პროექტის
წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

იუსტიციის
სამინისტრო

ღონისძიებების
თემატიკა და
რაოდენობა

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

გადამზადებულ

2016

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შეხვედრა. სამდივნომ ფორუმთან ერთად განიხილა მთავრობის
მიერ დამტკიცებული მესამე სამოქმედო გეგმა და მისი
შესრულების ეტაპები დაგეგმა. გარდა ამისა, სამდივნომ ფორუმს
სამოქმედო
გეგმის
მონიტორინგის
განრიგი
გააცნო.
მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის თანახმად, გეგმის
შესრულების მონიტორინგის სამდივნო ფორუმთან მჭიდრო
თანამშრომლობით 6 თვეში ერთხელ განახორციელებს.
„ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი“ განაგრძობს აქტიურ
საქმიანობას. სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ფორუმმა მიუძღვნა 3
შეხვედრა. გეგმის დამტკიცების შემდგომ, 2016 წლის 18 ნოემბრის
სხდომაზე,
ღია
მმართველობა
საქართველოს
სამდივნომ
ფორუმთან ერთად დეტალურად განიხილა დამტკიცებული გეგმა,
ვალდებულებათა შესრულების ეტაპები და მონიტორინგისა და
შეფასების განრიგი, რომელშიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს
ფორუმის წევრი სამოქალაქო საზოგადოება. ამავე შეხვედრაზე
ფორუმმა იმსჯელა ღია მმართველობის გლობალურ სამიტზე,
რომელიც 2016 წლის 7-9 დეკემბერს პარიზში გაიმართა. ფორუმმა
სამიტის
მთავარ
დოკუმენტზე
ღია
მმართველობის
დეკლარაციაზე იმსჯელა და სამდივნოსთან ერთად განიხილა ის
ვალდებულებები, რომელთაც, ამ დოკუმენტის ფარგლებში,
საქართველოს მთავრობა შეუერთდა.
ფორუმის მეოცე, სპეციალური შეხვედრა 2016 წლის 28 დეკემბერს
გაიმართა. შეხვედრა სრულად დაეთმო ახალი სამოქმედო გეგმის
იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის პროცესის დაგეგმვას.
შეხვედრას არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და
კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ასევე,
სამდივნომ დამსწრეებს გააცნო სამომავლო გეგმები და მათგან
მოისმინა ხედვა საქართველოს ღია მმართველობის თანათავმჯდომარეობის
განმავლობაში
სამდივნოს
მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. მსჯელობა გაიმართა
სამდივნოსა და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის
ეფექტურობის კიდევ უფრო გაზრდასთან დაკავშირებით.
შეხვედრის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ განიხილეს ღია
მმართველობის
ახალი
სამოქმედო
გეგმის
ეფექტიანად
განხორციელების საკითხი.
მიმდინარეობს ინფორმაციის თავისუფლების კანონპროექტის
დახვეწა საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციის შესაბამისად
და პარლამენტს დასრულებისთანავე წარედგინება.

OSGF

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სუს-ი
მჭიდროდ
თანამშრომლობს
საქართველოში
აშშ-ს
საელჩოსთან სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის, გამოძიების
ფედერალური
ბიუროს
(FBI),
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს (INL), აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის თავდაცვის
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უზრუნველყოფა
ტერორიზმის
საკითხებზე გამართულ
საერთაშორისო
ტრენინგებში,
ფორუმებში,
კონფერენციებსა და
სამუშაო შეხვედრებში

საერთაშორისო დონის
ტრენინგებში,
ფორუმებში,
კონფერენციებსა და
სამუშაო შეხვედრებში

თანამშრომელთა
რაოდენობა

საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA), ექსპორტის
კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების (EXBS) და სხვა
პროგრამების ფარგლებში.


2016 წლის აგვისტოში, აშშ-ის მხარდაჭერითა და სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის კოორდინაციით საქართველოში
ჩატარდა ერთობლივი მასშტაბური ანტიტერორისტული
წვრთნა “Jackal Stone 2016”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საქართველოსა და აშშ-ის სამხედრო, სამოქალაქო და
სახელმწიფო უწყებების 700-მდე წარმომადგენელმა. წვრთნების
მიზანს
წარმოადგენდა
აშშ-საქართველოს
ორმხრივი
თანამშრომლობის განმტკიცება და საქართველოს შესაბამისი
უწყებების
შესაძლებლობების
გაზრდა
ტერორიზმის
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით;



აშშ-ის
გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ, აშშ-ის
სახელმწიფო დეპარტამენტთან (DOS) თანამშრომლობით, სუსის
კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებისთვის
მოამზადა
კონტრტერორისტულ
გამოძიებასთან
დაკავშირებული ყოვლისმომცველი ტრენინგების პაკეტი.
პროგრამის პირველი ეტაპი ჩატარდა 2015 წლის ნოემბერში და
გადამზადდა სუს-ის კონტრტერორისტული ცენტრის 22
თანამშრომელი, ხოლო 2016 წლის 14-25 მარტს, კურსის მეორე
ეტაპის
ფარგლებში,
ტრენინგი
ჩაუტარდა
კონტრტერორისტული ცენტრის 19 თანამშრომელს;
2016
წლის
22-26
თებერვალს,
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების
თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სასწავლო
კურსი თემაზე "კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა",
რომელიც კიბერუსაფრთხოების სხვადასხვა თემებთან ერთად
ასევე მოიცავდა კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებს. კურსში მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის 9 წარმომადგენელმა;
საანგარიშო
პერიოდში
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
კონტრტერორისტული
ცენტრის
3
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო გამომძიებელთათვის
განკუთვნილ ტრენინგში, თემაზე: „გამოკითხვის ტექნიკის
გამოყენების ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი ასპექტები“;
2016 წლის 18-21 აპრილს, აშშ-ის საელჩოსა და გამოძიების
ფედერალური ბიუროს (FBI) ორგანიზებით, ქ. თბილისში,
ჩატარდა „კრიზისების დროს მოლაპარაკებების წარმართვის
საბაზისო კურსი“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სუს-ის 2
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 22 აპრილს, აშშ-ის საელჩოსა და გამოძიების
ფედერალური ბიუროს (FBI) ორგანიზებით, გაიმართა
პრეზენტაცია თემაზე: „მომლაპარაკებლის როლი ტაქტიკურ
დონეზე და მომლაპარაკებელი, როგორც მთლიანი ტაქტიკური
პროგრამის ნაწილი“, რომელსაც დაესწრო სუს-ის 6
წარმომადგენელი;
2016 წლის 23-27 მაისს, ქ. ობერამერგაუში (გერმანია), ნატო-ს
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სკოლოს „ნატო-ს თავდაცვა ტერორიზმის წინააღმდეგ“ კურსში
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ერთმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 23-26 მაისს, ქ. გარმიშ-პარტერკირხენში (გერმანია)
გამართულ
მარშალის
ცენტრის
კურსდამთავრებულთა
სემინარს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე,
დაესწრო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
2
წარმომადგენელი;
2016 წლის 31 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით, ეუთო-ს
ორგანიზებით,
ქ.
ბერლინში
(გერმანია)
გამართულ
კონფერენციაში:
„ ბრძოლა
ტერორიზმისკენ
მიმავალი ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის
წინააღმდეგ“
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ერთმა
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 19-21 ივნისს, აშშ-ის გამოძიების ფედერალური
ბიუროს ორგანიზებით ქ. თბილისში გამართულ რეგიონულ
კონფერენციაში:
„ტერორიზმის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განვითარება“
მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
6 წარმომადგენელმა;
2016 წლის 27-30 ივნისს, აშშ-ს გამოძიების ფედერალური
ბიუროს (FBI) ორგანიზებით, ქ. ბუდაპეშტში (უნგრეთი)
გამართულ
კურსში:
“სოციალური
მედიის
გავლენა
საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოძიებაზე“ მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
2
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 12- 16 სექტემბერს, ქ. გარმიშ-პარტერკირხენში
(გერმანია) ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების
სწავლებათა ევროპული ცენტრის ორგანიზებით გამართულ
სემინარში, თემაზე: „როგორი იქნება ISIS-ის დასასრული?“,
მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ერთმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 12-16 სექტემბერს, აშშ-ის გამოძიების ფედერალური
ბიუროს (FBI) დაფინანსებით, ქ. ბუდაპეშტში (უნგრეთი),
სამართალდამცავთა
საერთაშორისო
აკადემიაში
(ILEA)
ჩატარდა კურსი თემაზე: „მცირე შეიარაღებით უკანონო
ვაჭრობა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის 11 წარმომადგენელმა;



2016 წლის 22-23 ნოემბერს, ეუთო-ს ტრანსნაციონალური
საფრთხეების
დეპარტამენტისა
და
დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა
და
ადამიანის
უფლებათა
ოფისის
ორგანიზებით, ქ. ვენაში (ავსტრიის რეპუბლიკა) გამართულ
შეხვედრაში, თემაზე: „გენდერული ჩართულობა ტერორიზმის
გამომწვევ ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და რადიკალიზაციაზე
ოპერატიული რეაგირების საკითხებში“, მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის ერთმა წარმომადგენელმა



2016 წლის 23-24 ნოემბერს, ქ. სტრასბურგში (საფრანგეთის
რესპუბლიკა), ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, გაიმართა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის დაწესებულებებსა და სხვა
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შესაბამის ორგანოებში რადიკალიზაციის და ძალადობრივი
ექსტრემიზმის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების შეხვედრა,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ერთმა
წარმომადგენელმა;

71.2

ქიმიური,
ბიოლოგიური,
რადიაციული და
ბირთვული (ქბრბ)
საფრთხეების
შემცირების ეროვნული
სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, ქბრბ
საფრთხეების
პრევენციისა და
გამოვლენის, მათზე
მზადყოფნისა და
რეაგირების
შესაძლებლობების
(ტრენინგები,
აღჭურვილობა და
შესაბამისი
დოკუმენტები)
გაუმჯობესება

ქბრბ საფრთხეების
პრევენციისა და
გამოვლენის, მათზე
მზადყოფნისა და
რეაგირების
შესაძლებლობების
გაუმჯობესების
ფარგლებში,
განხორციელებულია
ტრენინგები
განახლებულია
აღჭურვილობა
შემუშავებულია
შესაბამისი
დოკუმენტები

ჩატარებული
ტრენინგების თემატიკა
და რაოდენობა

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

მონაწილე
თანამშრომელთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

შეძენილი/ მიღებული
აღჭურვილობა
შემუშავებული
დოკუმენტების
ჩამონათვალი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი
გარემოსა და
ბუნებრივი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
შესაბამისი
სსიპ - ების
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება



2016 წლის 28-30 ნოემბერს, ქ. ასტანაში (ყაზახეთი), გაერო-ს
ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის
ცენტრალური აზიის რეგიონალური წარმომადგენლობის
ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი თემაზე: ,,გამოცდილების
გაცვლა ტერორისტული მიზნებით ინტერნეტის გამოყენების
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში'', რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო სუს-ის 2-მა წარმომადგენელმა;



2016 წლის 8-9 დეკემბერს, ქ. ვარშავაში (პოლონეთის
რესპუბლიკა) ჩატარდა სემინარი და პლენარული სესია
უცხოელ ტერორისტ მებრძოლებთან მიმართებაში რისკის
საერთო მახასიათებლებზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის ერთმა წარმომადგენელმა;



2016 წლის 13-15 დეკემბერს, გაერო-ს კონტრტერორისტული
ცენტრის (UNCTC) ორგანიზებით ქ. ალმაატში (ყაზახეთი)
გამართულ შეხვედრაში თემაზე: „საჰაერო მგზავრების შესახებ
წინასწარი ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე ცნობიერებისა და
შესაძლებლობების გაზრდა“, მონაწილეობა მიიღო სუს-ის
ერთმა წარმომადგენელმა.

2016 წელს, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული
(ქბრბ) საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში და რეაგირების შესაძლებლობების
გაუმჯობესების კუთხით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

დაიწყო მუშაობა საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24
დეკემბრის
N397-ე
დადგენილებაში
(„საქართველოს
სასაზღვრო
გამტარ
პუნქტებში,
აეროპორტებში,
ნავსადგურებსა და საზღვაო სივრცეში ბირთვულ და
რადიოაქტიურ
ნივთიერებათა
აღმოჩენისას
განგაშზე
ერთობლივი მოქმედების წესი“) შესატან ცვლილებებზე;

სუს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის ჩართულობით
შემუშავდა
"სახელმწიფო
საზღვრის
სახმელეთო
მონაკვეთებზე ბირთვული და რადიოაქტიურ ნივთიერებათა
აღმოჩენისას საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის
ქვედანაყოფების
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების" პროექტი;

სუს-ის ოტდ-ის მიერ შემუშავდა "სახელმწიფო საზღვრის
საზღვაო მონაკვეთზე ბირთვულ და რადიოაქტიურ
ნივთიერებათა აღმოჩენისას საქართველოს შსს სასაზღვრო
პოლიციის
სანაპირო
დაცვის
ქვედანაყოფების
სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების" პროექტი;

2016
წლის
თებერვალში,
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის
PNNL-ის
(Pacific Northwest National
Laboratory –PNNL) ჯგუფისა და სუს-ის ოტდ-ის ერთობლივი
ღონისძიებების
შედეგად
განახლდა
ეროვნული
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რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

სსიპ ბირთვული და
რადიაციული
უსაფრთხოების
სააგენტო

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო








საკომუნიკაციო
სისტემის
(NCS)
პროგრამული
უზრუნველყოფა.
სისტემის
საშუალებით
იზრდება
უწყებათაშორის მონაცემთა გაცვლის შესაძლებლობები;
2016 წლის მარტში, სანაპირო დაცვის ქვედანაყოფებში
იმყოფებოდა აშშ-ის ენერგეტიკის დეპარტამენტის (US DoE
NSDD- Department of Energy, Nuclear Smuggling Detection and
Deterrence) წარმომადგენელთა ჯგუფი, განხილულ იქნა
რადიაციული
უსაფრთხოების
ღონისძიებების
გაუმჯობესების პერსპექტივები;
საანგარიშო პერიოდში 11 სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე
ექსპლუატაციაში გაეშვა ბირთვული და რადიოაქტიური
მასალების
დეტექტირების
და
რეაგირების
ახალი
„პერსონალური განგაშების სისტემა“ (PAS);
სსიპ
ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა და 2016
წლის 19 თებერვალს
მთავრობის №82 დადგენილებით
დამტკიცდა "ტექნიკური რეგლამენტი - ბიოლოგიურ
აგენტებზე მუშაობის სანიტარიული ნორმების შესახებ",
რომელშიც ასახულია განახლებებული ნუსხა პათოლოგიურ
ბიოლოგიურ აგენტებზე, კლასიფიკაციების მიხედვით.
ცენტრის ლაბორატორიულ ქსელში ჩატარდა აუდიტი,
მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების
შესაბამისად;
სსიპ
ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა ზიკას ვირუსზე
მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული გეგმის სამუშაო
ვარიანტი, რომელიც წარდგენილია შრომის, ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის სამინისტროში განსახილველად.
მზადყოფნის მიზნით შავიზღვისპირა ზოლში ტარდება
საცხოვრებელი
და
არასაცხოვრებელი
ფართების
დეზინფექცია;
შემუშავდა და „პესტიციდების სახელმწიფო კონტროლის
განხორციელებისას
გამოსაყენებელი
შესაბამისობის
შეფასების აქტის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სურსათის
ეროვნული სააგენტოს უფროსის 02/03/2016 №67/9 ბრძანებით
დამტკიცდა საკონტროლო სია (check-list), სასაწყობო
მეურნეობის, დამფასოებელი საწარმოს და სარეალიზაციო
ობიექტების სათანადო ნორმატიული აქტებით დადგენილ
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად. სააგენტოს
რეგიონალური სამმართველოების ინსპექტორებს დაევალათ
ამ დოკუმენტის საფუძველზე ჩაატარონ სახელმწიფო
კონტროლის 2016 წლის პროგრამით გათვალისწინებული
მონიტორინგი.
ღონისძიებები
ტარდება
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფარგლებში. 2016 წლის განმავლობაში, შემოწმდა
118 სარეალიზაციო ობიექტი;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელდა პესტიციდებისა
და აგროქიმიკატების საწყობებისა და სარეალიზაციო
ობიექტების
განლაგების
დაზუსტება
საქართველოს
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ტერიტორიაზე. 2016 წლის განმავლობაში, საქართველოს 9
რეგიონსა და ქ.თბილისში აღირიცხა სხვადასხვა ტიპის
(სპეციალიზირებული, შერეული) სახიფათო ობიექტები
(დაკავებული ფართობის და სხვა პარამეტრების აღრიცხვის
შედეგად დადგენილ იქნა, რომ საქართველოს 46 რაიონში და
ქ. თბილისში განლაგებულია 344 პესტიციდებისა და
აგროქიმიკატების
სარეალიზაციო ობიექტი და 174
საბითუმო საწყობი);
2016
წლის
თებერვალში,
პოლონეთის
საელჩოს
ორგანიზებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაეცა ქბრბ
ინციდენტებზე რეაგირების სპეციალური აღჭურვილობა;
სახელმწიფო მიზნობრივი ქვეპროგრამის ,,მცენარეთა დაცვა
და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა”, ფარგლებში
შესყიდული იქნა ფერომონიანი საჭერები საკარანტინო მავნე
ორგანიზმების გამოსავლენად; ასევე 2090 ცალი ნიმუშის
(მავნე
ორგანიზმი)
ლაბორატორიული
კვლევის
ჩასატარებლად გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება;
სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ,,მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა“
ფარგლებში,
მიმდინარეობს კვლევები საკარანტინო მავნე ორგანიზმებზე,
მიკოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური,
ჰელმინთოლოგიური, ჰერბოლოგიური კვლევები.
2016
წლის დეკემბრის თვის მონაცემებით, შესრულდა 1972
ლაბორატორიული კვლევა. ამჟამად, მაღალმთიან აჭარაში
მიმდინარეობს მიღებული შედეგების ანალიზი, რათა
მოსახლეობას მიეცეს შესაბამისი რეკომენდაციები; ხეხილის
ბაქტერიული
სიდამწვრის
კერაში
განხორციელდა
დაავადებული ნარგავების სალიკვიდაციო, აგროტექნიკური
ღონისძიება და ანტიბაქტერიული პრეპარატებით წამლობა;
ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად (SEVESO III), სსიპ
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ შემუშავდა
,,პოტენციურად
საშიში
ობიექტების
უსაფრთხოების“ პასპორტი;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №195
დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა „ზღვაში ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების ეროვნული გეგმა“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აპრილის №189
დადგენილებით
დამტკიცებულ
იქნა
„ტექნიკური რეგლამენტი - რადიოაქტიური ნარჩენებისადმი
მოპყრობის წესი“;
ცვლილებები შევიდა „ლიცენზიებისა და ნებართვების
შესახებ“
კანონში,
რომელთა
საფუძველზეც
ძალადაკარგულად გამოცხადდა „შეზღუდულად ბრუნვადი
მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის,
ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის
წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი
მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის N184 დადგენილება.
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აღნიშნული დადგენილება ვერ პასუხობდა საერთაშორისო
კონვენციების
მოთხოვნებს
და
ახალი
მიდგომების
გათვალისწინებით მიღებულ იქნა შემდეგი ნორმატიული
დოკუმენტები: 1) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13
ივნისის №263 დადგენილება (ძალაში შევიდა 2016 წლის 1
ივლისიდან) „ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების
და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და წინასწარ
დასაბუთებული
თანხმობის
პროცედურა“;
2)
,,ოზონდამშლელი ნივთიერებების იმპორტის, ექსპორტის,
რეექსპორტისა და ტრანზიტის გაცემის და წლიური
საიმპორტო კვოტის განაწილების ტექნიკური რეგლამენტი
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ივნისის #266
დადგენილება); 3) პრეკურსორების, იმპორტის ან ექსპორტი
განხორციელების
წესის
შესახებ
დადგენილება
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის დადგენილება 1
ივლისის #304);
ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2008/98/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
განხორციელების მიზნით, ნარჩენებისა და ქიმიური
ნივთიერებების მართვის სამსახური მუშაობს „სამედიცინო
ნარჩენების მართვის შესახებ“ და „ცხოველური ნარჩენების
მართვის შესახებ“ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შემუშავებაზე. შემუშავდა დოკუმენტის სამუშაო ვერსია,
ვერსია, რომლის დამტკიცება დაგეგმილია 2017 წელს.
2016 წლის მაისში ევროპის საბჭოს მიერ პროექტის
„სამხრეთ–აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიაში,
მოლდოვასა და უკრაინაში ქბრბ კრიმინალისტიკის
შესაძლებლობების გაუმჯობესება“ ფარგლებში დამტკიცდა
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროექტი N58,
რომელიც ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს დაფინანსებით
ქბრბ საფრთხეების აღმოსაჩენი, სადიაგნოსტიკო და დამცავი
აღჭურვილობის შეძენას. ამჟამად მიმდინარეობს უშუალოდ
პროექტის
რევიზია
შესყიდვისა
და
დაფინანსების
პროცედურებთან დაკავშირებით;
2016 წლის მაისში, ევროპის საბჭოს მიერ პროექტის
„სამხრეთ–აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიაში,
მოლდოვასა და უკრაინაში ქბრბ კრიმინალისტიკის
შესაძლებლობების გაუმჯობესება“ ფარგლებში დამტკიცდა
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროექტი N57,
რომელიც ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს დაფინანსებით
ექსპერტ-კრიმინალიტებისთვის ქბრბ საფრთხეების დროს
შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისა და საექსპერტო
ანალიზის თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
ასამაღლებელი ტრენინგების ჩატარებას;
შემუშავებულ იქნა „საქართველოს კატასტროფის რისკის
შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია და
მისი სამოქმედო გეგმა", რომელიც დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებით;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №640
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დადგენილებით დამტკიცდა სსიპ - ბირთვული და
რადიაციული
უსაფრთხოების
სააგენტოს
მიერ
შემუშავებული „რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 20172031 წლების სტრატეგია და მისი განხორციელების 2017-2018
წლების სამოქმედო გეგმა“;
საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდა ვადაგასული
პესტიციდის შეგროვების, შეფუთვის და დროებითი
განთავსების სამუშაოები. 2016 წლის აპრილში კომპანია
Polyeco-მ საფრანგეთში გაიტანა 208 ტონა ვადაგასული
პესტიციდი მათი შემდგომი გაუვნებელყოფის მიზნით;
პროექტის
„საქართველოში
მდგრადი
ორგანული
დამბინძურებლების (მოდ) შესახებ სტოკჰოლმის კონვენციის
შესასრულებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა
და
განახლება“
ფარგლებში
ჩატარდა
ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებები; განხორციელდა ახალი მოდ-ების
ინვენტარიზაცია; განხორციელდა არსებული ეროვნული
სამოქმედო გეგმის შეფასება; მიმდინარეობს ახალი
ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავება;
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA)
კოორდინირებული კვლევითი პროექტის (CRP) ფარგლებში,
მიმდინარეობს
პროექტის
განხორციელება,
რომელიც
ითვალისწინებს
სასაზღვრო
გამტარ
პუნქტებზე
რადიაციული განგაშების შეგროვებას და ანალიზს;
შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტში 2016
წლის განმავლობაში, ბირთვულ-რადიაციული ექსპერტიზის
შესაძლებლობების
განვითარების
მიზნით,
დაინერგა
პლუტონის
გამდიდრების
დონის
განსასაზღვრი
პროგრამული უზრუნველყოფა (MGA), ურანის გამდიდრების
დონის
განსასაზღვრი
პროგრამული
უზრუნველყოფა
(MGAU),
რადიაციული
ნივთიერებების
სპექტრების
ფორმატირების პროგრამული უზრუნველყოფა (Cambio),
საკვლევი ნუკლიდების იდენტიფიკაციის პროგრამული
უზრუნველყოფა და ბიბლიოთეკა (Identifi).









2016 წელს,
შეხვედრები:






ჩატარდა

შემდეგი

ტრეინინგები

და

სამუშაო

2016 წლის იანვარში, სუს-ის
სამმა თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
საფრანგეთში,
ქ.
ლიონში
ინტერპოლის
გენერალური
სამდივნოს
და
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის
მიერ
ორგანიზებულ
კონფერენციაში „ბირთვული კონტრაბანდის გლობალური
საფრთხე“;
2016 წლის იანვარში, სუს-ის ორმა თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო ქ. კარლსრუეში (გერმანია) გამართულ
საერთაშორისო ტრენინგში „ბირთვული დანაშაულის
გამოძიების ტექნოლოგიები“;
2016 წლის 1-4 თებერვალს, ქ. თბილისში აშშ–ს ენერგეტიკის
დეპარტამენტის ბირთვული უსაფრთხოების სააგენტოსა
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(US DOE NSDD) და სუს-ის ერთობლივი ორგანიზებით
ჩატარდა შეხვედრა
რადიაციული
და
ბირთვული
უსაფრთხოების კონტროლის ერთ-ერთი კომპონენტის
ეროვნული საკომუნიკაციო სისტემის (NCS) განახლებული
ვერსიის გაშვების საკითხთან დაკავშირებით, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უწყების (სუს-ის
შესაბამისი დეპარტამენტები, შსს-ს საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტი, შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო) წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე განხილულ
იქნა სისტემის საშუალებით ინფორმაციის გაცვლის
შესაძლებლობები;
2016 წლის 23-26 თებერვალს
ქ. თბილისში აშშ-ს
ენერგეტიკის დეპარტამენტის ბირთვული უსაფრთხოების
სააგენტოსა (US DOE NSDD) და სუს-ის ერთობლივი
ორგანიზებით გაიმართა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა
ბულგარეთის
რესპუბლიკის
წარმომადგენლებთან
რადიაციული
უსაფრთხოების
სისტემის
მუშაობის
საკითხის შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სუს-ის
და შსს-ს შესაბამისი დანაყოფების წარმომადგენლებმა;
2016 წლის 3-4 თებერვალს, შსს-ს ერთმა თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო სერბეთში ჩატარებულ შეხვედრაში
„ინფრასტრუქტურის დაცვა ქბრბ ინციდენტებისაგან,
ევროკავშირისა და სერბიის გამოცდილების გაზიარება“;
2016 წლის 22 თებერვლიდან 4 მარტის ჩათვლით, ნატო-ს
სკოლაში (ქ.ობერამერგაუ, გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა), შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს ერთმა თანამშრომელმა გაიარა
სასწავლო
კურსი თემაზე: „ქბრბ გაფრთხილებისა და მოხსენების
სისტემა–წესდებითი პროცედურები’’;
2016 წლის 29 თებერვლიდან 18 მარტის ჩათვლით, აშშ-ის
თავდაცვის
საფრთხეების
შემცირების
სააგენტოს
ორგანიზებით, ქ. თბილისში ჩატარდა კურსი თემაზე:
„თვითნაკეთი
მასობრივი
განადგურების
იარაღის
წინააღმდეგ ბრძოლა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
24-მა
თანამშრომელმა;
2016 წლის 6-20 მარტს, სუს-ის წარმომადგენელმა,
მონაწილეობა
მიიღო
აშშ-ში
ატომიური
ენერგიის
საეთაშორისო სააგენტოს (აესს) მიერ ორგანიზებულ
სწავლებებში ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
თემაზე;
2016 წლის 14-18 მარტს, სუს-ის საინფორმაციოანალიტიკური დეპარტამენტის ერთმა თანამშრომელმა
გაიარა გადამზადების კურსი თემაზე: „ნატო-ს ქიმიური,
ბიოლოგიური,
რადიოლოგიური
და
ბირთვული
თავდაცვისა და წვრთნის დაგეგმვა“ (NATO CBRN Defense
and Exercise Planning), რომელიც ჩატარდა ნატო-ს სკოლაში
(ქ. ობერამერგაუ, გერმანია);
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2016 წლის მარტში, სუს-ის
ერთმა თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
გერმანიაში,
ქ.
კარლსრუეში
ევროპის
კომისიისა და
აშშის მთავრობის ორგანიზებით ჩატარებულ საერთაშორისო
სამუშაო
შეხვედრაში
ბირთვული
უსაფრთხოების
საკითხებთან დაკავშირებით;
2016 წლის 17 მარტს, შსს-ს 2 თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების საწვრთნელ
ვარჯიშში, რომელიც ჩატარდა
დასავლეთის
მიმართულების საექსპორტო მილსადენზე (BP);
2016 წლის მარტში, სუს-ის 2 თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო აშშ-ში, ქ. ლემონტში გამართულ საერთაშორისო
ტრენინგში
„ბირთვული
უსაფრთხოების
ძირითადი
ელემენტები“;
2016 წლის მარტში, სუს-ის
ერთმა წარმომადგენელმა,
საქართველოს
დელეგაციის
შემადგენლობაში,
მონაწილეობა მიიღო აშშ-ში, ქ ვაშინგტონში გამართულ
„ბირთვული უსაფრთხოების სამიტში“;
2016 წლის 28 მარტიდან - 2 აპრილის პერიოდში ჩეხეთის
რესპუბლიკაში, ქ. პრაღაში, ჩეხეთის განვითარების
სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის „მასშტაბური
შემთხვევების მართვის შესაძლებლობების განვითარება
საქართველოში“
ფარგლებში
გამართულ
სამუშაო
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
ერთმა
თანამშრომელმა;
2016 წლის 2-10 აპრილს, სუს წარმომადგენელმა
მონაწილეობა მიიღო, ატომიური ენერგიის საერთაშორის
სააგენტოს (აესს) მიერ კამბოჯის სამეფოში ორგანიზებულ
საკოორდინაციო შეხვედრაში ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების თემაზე;
2016 წლის 5-6 აპრილს, სუს ოტდ-ს ტექნოლოგიური
ინოვაციების და სწავლების ცენტრის ბაზაზე, შსს
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის (გდდ)
თანამშრომლებისთვის
ჩატარდა
თეორიული
და
პრაქტიკული სწავლებები
თემაზე - „რადიოაქტიურ
ნივთიერებათა აღმოჩენა და რეაგირება“. მომზადდა 18
თანამშრომელი;
2016 წლის 4-8 აპრილს, ქ. ობერამერგაუში (გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა),
ნატო-ს
ეგიდით
ორგანიზებულ ქბრბ ანალიზის ოპერატორთა კურსში
მონაწილეობა მიიღო
შსს სსიპ საგანგებო სიუაციების
მართვის სააგენტოს ერთმა თანამშრომელმა;
2016 წლის 6-10 აპრილს, სლოვაკეთში, პროექტ 44-ის
(რეაგირების ჯგუფების გადამზადებისა და აღჭურვის
პროექტი) ფარგლებში ბელგიის ბირთვული კვლევის
ცენტრის (Belgian Nuclear Research Center (SCK-CEN)) მიერ
ორგანიზებულ სასწავლო ტურში, მონაწილეობა მიიღო შსს
სსიპ საგანგებო სიუაციების მართვის სააგენტოს ერთმა
თანამშრომელმა;
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2016 წლის 11-15 აპრილს ქ. ერევანში (სომხეთის
რესპუბლიკა) ევროკავშირის დაფინანსებითა და ITERconsult-ის ორგანიზებით რეგიონალურ ტრენინგ კურსში
თემაზე: ,,რადიაციული დაცვა და მარეგულირებლის
მზადყოფნა საგანგებო სიტუაციებზე“, მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიუაციების მართვის
სააგენტოს ერთმა თანამშრომელმა;
2016 წლის 11–15 აპრილს, ქ. ობერამერგაუში (გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა) ნატო–ს ქბრბ თავდაცვის
პოლიტიკის, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ქბრბ
საფრთხეებთან ბრძოლის თანამედროვე მექანიზმების
გაცნობის მიზნით, ჩატარდა „ქბრბ თავდაცვის საკითხების
საორიენტაციო
სასწავლო
კურსი“,
რომელიშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს ერთმა თანამშრომელმა;
2016 წლის 12-15 აპრილს, ნამიბიის რესპუბლიკაში ჩატარდა
შეხვედრა
ბირთვული
უსაფრთხოების
საკითხებზე,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ერთმა
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 13-15 აპრილს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში,
ჩრდ.
კაროლინას
შტატის
ქ.დურჰამში
ჩატარდა
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე "ბიოუსაფრთხოება“
(Biosecurity), რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ერთმა
წარმომადგენელმა";
2016
წლის
18-22
აპრილს,
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების
ადმინისტრაციის, საფრთხეების გლობალური შემცირების
ინიციატივის
ფარგლებში
ქ.თბილისში ორგანიზებულ
„რადიოაქტიური
ნივთიერების
ტრანსპორტირების
დაცულობის
ცნობიერების
ამაღლების“
სემინარში
მონაწილოება მიიღო შსს სსიპ საგანგებო სიუაციების
მართვის სააგენტოს ერთმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის 2 თანამშრომელმა;
2016
წლის
18-22
აპრილს,
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის
ბირთვული
უსაფრთხოების
დეპარტამენტის და საფრთხეების გლობალური შემცირების
ინიციატივის ორგანიზრებით, საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ
ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოების
სააგენტოსთან თანამშრომლობით, ჩატარდა ტრეინინგი
სახელმწიფო
ორგანიზაციების
სტრუქტურული
ერთეულების ხელმძღვანელებისათვის რადიოაქტიური
ნარჩენების
გადაზიდვის
ფიზიკური
დაცულობის
უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით; გადამზადდა
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
სააგენტოს 4 თანამშრომელი;
2016 წლის 3-5 მაისს, აშშ-ის საელჩოს ექსპორტის
კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამისა და
ამერიკის
ფედერალური
საგამოძიებო
ბიუროს
მხარდაჭერით ჩატარდა სწავლება თემაზე: ,,მასობრივი
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განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
მეთოდები“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის ერთმა თანამშრომელმა;
2016 წლის 13 მაისს, სუს-ის საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტის
(ქბრბ
საფრთხეებთან
ბრძოლის
უწყებათშორისი საბჭოს სამდივნო) ორგანიზებით გაიმართა
ქბრბ საფრთხეებთან ბრძოლის საბჭოს სხდომა, სადაც
წევრმა უწყებებმა წარმოადგინეს აღნიშნულ საფრთხეებთან
ბრძოლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში 2015 წლის
მარტიდან 2016 წლის მარტამდე პერიოდისთვის. სხდომაში
მონაწილეობა მიიღეს უწყებათშორისი საბჭოს წევრებმა;
2016 წლის 16-21 მაისს და 20 - 25 ივნისს, საქართველოში,
საზღვაო სივრცეში არსებული სხვადასხვა სიტუაციების
მართვის სწავლება გაიარა შსს სასაზღვრო პოლიციის
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის
მთავარი სამმართველოს 5 მოსამსახურემ. შეხვედრა
ორგანიზებული იყო აშშ-ის ექსპორტის კონტროლისა და
საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამისა და აშშ-ის სანაპირო
დაცვის მიერ;
2016 წლის 16-20 მაისს, აშშ-ის გამოძიების ფედერალური
ბიუროსა და თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს
ორგანიზებით ქ.თბილისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:
,,ქბრბ მასალების გამოყენების ადგილზე შემთხვევის
ადგილის მოკვლევა“. გადამზადდა საქართველოს შსს-ს 28
თანამშრომელი;
2016 წლის 16-20 მაისი, დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის
ბიოუსაფრთხოების ოფიცერმა, ექსპერტის სტატუსით,
მონაწილეობა მიიღო აშშ-ის გამოძიების ფედერალური
ბიუროს
მიერ
ორგანიზებულ
საიდუმლო
ბიოლაბორატორიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კურსში;
2016 წლის 23-25 მაისს, აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების
შემცირების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ კურსში:
„მასობრივი განადგურების იარაღთან დაკავშირებული
კრიზისების დროს ინციდენტების მართვა“, მონაწილეობა
მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა 4 და შსს-ს
2 თანამშრომელმა;
2016 წლის 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით, ქ. ალმა-ატაში
(ყაზახეთის რესპუბლიკა), ჩატარდა სასწავლო კურსი
თემაზე;
„ქბრბ ტრენინგ გეგმის წარდგენა ქბრბ
შემთხვევებზე
პირველადი
მორეაგირეების
ტრენერებისთვის’’. გადამზადდა შსს სსიპ საგანგებო
სიუაციების მართვის სააგენტოს 2 თანამშრომელი;
2016 წლის 30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით, სუს-ისა და
კონგრესის საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის The
International Organizing Committee (IOC) მიერ, ქ. თბილისში
ჩატარდა ქბრბ მეცნიერებისა და შედეგების მართვის
მსოფლიო კონგრესი (CBRN Applied Science and Consequences
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Management World Congress – CSCM 2016-Tbilisi), რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს 30 ქვეყნისა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
მაღალი
რანგის
ოფიციალურმა პირებმა, ქბრბ სფეროს ექსპერტებმა და
მეცნიერებმა. მსოფლიო კონგრესის ფარგლებში განხილულ
იქნა ისეთი საკითხები,
როგორიცაა: ბირთვული და
რადიოლოგიური უსაფრთხოება, მასობრივი განადგურების
იარაღისა და მასალების გაუვრცელებლობა, ბიოდაცულობა
და
ბიოუსაფრთხოება,
ქიმიური
უსაფრთხოების
გლობალური ასპექტები და სხვა;
2016 წლის 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით, ქ. ბრიუსელში
(ბელგია
სამეფო)
გაიმართა
ქბრბ
გამოცდილების
გაზიარების
ცენტრების
ინიციატივის
ეროვნული
საკონტაქტო პირების მეოთხე შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის წარმომადგენელმა;
2016 წლის 9-10 ივნისს, ქ. თბილისში სუს-ისა და აშშ-ს
საელჩოს ორგანიზებით გაიმართა ქართულ-ამერიკული
ორმხრივი დიალოგი ბირთვული და რადიოაქტიური
ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე. ღონისძიებაში აშშ-ის წარმომადგენლებთან
ერთად მონაწილეობა მიიღეს ქბრბ საფრთხეებთან
ბრძოლის უწყებათშორისი საბჭოს წევრი შესაბამისი
უწყებების წარმომადგენლებმა;
2016 წლის 15-17 ივნისს, ქ. თბილისში აშშ-ის დაავადებათა
კონტროლისა
და
პრევენციის
ცენტრების (CDC) ორგანიზებით
ჩატარებულ სასწავლო
კურსში კრიზისების მართვისა და რისკის კომუნიკაციის
საკითხებზე (CERC) საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო
სიუაციების მართვის სააგენტოს ერთმა თანამშრომელმა
მიიღო მონაწილეობა;
2016 წლის 7-9 ივნისს, ბელარუსის რესპუბლიკაში ჩატარდა
ტრეინინგი თემაზე: ,,ქიმიურ ინციდენტებზე რეაგირება“.
გადამზადდა საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიუაციების
მართვის სააგენტოს 3 თანამშრომელი;
2016 წლის 17 ივნისს, სუს ოტდ-ს თანამშრომლებმა
თეორიული და პრაქტიკული სწავლება ჩაუტარეს შსს
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის თანამშრომლებს
თემაზე „ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების
აღმოჩენა და რეაგირება“. გადამზადდა სანაპირო დაცვის 10
თანამშრომელი;
2016 წლის 28-29 ივნისს, ქ. ბუქარესტში (რუმინეთი),
ჩატარდა
ბირთვული
მასალების
გამოვლინების
საკითხებში
წლის ბოლოს დაგეგმილი რეგიონული
სწავლების
მოსამზადებელი
შეხვედრა
ექსპერტების
დონეზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
და
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს წარმომადგენლებმა;
2016 წლის ივნისში, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის
ორგანიზებით, ქ. ბუდაპეშტში (უნგრეთი) ჩატარებულ
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კურსი თემაზე: „პირადი შემადგენლობის და შენობანაგებობების
უსაფრთხოება“,
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ორმა
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 26-27 ივლისს, აშშ-ის საელჩოს ექსპორტის
კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების (EXBS)
პროგრამის ფარგლებში, ქ. თბილისში ჩატარდა კურსი
თემაზე: „მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების
დაფინანსების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
მეთოდები“,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ექვსმა წარმომადგენელმა;
2016
წლის
27-28
ივლისს,
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის, ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების
ადმინისტრაციის საფრთხეების გლობალური შემცირების
ინიციატივის ფარგლებში, ქ. თბილისში ჩატარდა სამაგიდო
სავარჯიშო ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების
ტრანსპორტირების
დაცულობის
უზრუნველყოფის
სფეროში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ოთხმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 13-15 სექტემბერს, ევროკომისიის ორგანიზებით,
ქ. კიევში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ბირთვული
უსაფრთხოების საკითხები“, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ორმა
წარმომადგენელმა;
2015 წლის 1 ოქტომბერს, ქ. ბერლინში (გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა), გამართულ მასობრივი
განადგურების იარაღის გავრცელების საწინააღმდეგო
შვიდეულის გლობალური პარტნიორობის (G7 Global
Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of
Mass
Destruction)
სამუშაო
ჯგუფის
შეხვედრაზე,
საქართველომ
გამოხატა
მზადყოფნა,
გამხდარიყო
გლობალური პარტნიორობის წევრი და ქბრბ-სთან
დაკავშირებულ საკითხებზე საკუთარი გამოცდილების
გაზიარების გზით, წვლილი შეეტანა გლობალური
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. შედეგად, 2016 წლის 79 სექტემბერს, იაპონიაში გამართულ გლობალური
პარტნიორობის სამიტზე საქართველო მიწვეულ იქნა
წევრის
სტატუსით
მონაწილეობის
მისაღებად.
ღონისძიებაში
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ერთმა წარმომადგენელმა;
2016 წლის 19-21 სექტემბერს, ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტოსა (IAEA) და აშშ-ის ეროვნული
უსაფრთხოების დეპარტამენტის ბირთული დეტექტირების
ოფისის ერთობლივი ორგანიზებით, ქ. ლოს-ანჯელესში
(კალიფორნია, აშშ), გაიმართა ტექნიკური ვიზიტი თემაზე:
რადიოლოგიური და ბირთვული დეტექტირებისა და
რეაგირების
გამოცდილების
გაზიარება,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის ორმა წარმომადგენელმა;
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2016 წლის 20–23 სექტემბერს, შვედეთის რადიაციული
უსაფრთხოების სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის ორგანიზებით, ქ. ბათუმში ჩატარდა
საწვრთნელი/საჩვენებელი
ვარჯიში
საქართველოს
სახელმწიფო საზღვარზე რადიაციული და ბირთვული
უსაფრთხოების
თემაზე.
(არაგეგმიური
აქტივობა),
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შესაბამისი
უწყებების 57-მა თანამშრომელმა, ასევე სხვა ქვეყნების 16-მა
წარმომადგენელმა. აღნიშნული სწავლების სცენარის
შემუშავებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები სუს-ის
შესაბამისი დანაყოფების წარმომადგენლები;
2016 წლის 26-29 სექტემბერს, მერკურში (ნევადა, აშშ)
ჩატარდა
ინტერპოლის
ტრეინინგი
რადიოლოგიურ/ბირთვულ შემთხვევებზე ინფორმირებისა
და რეაგირების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ოთხმა
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 29 სექტემბერს, ქ. ნიუ-იორკში (აშშ), გაერო-ს
გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიის ფარგლებში, ჩატარდა,
სუს-ის ძალისხმევიათა და
საქართველოს მთავრობის
ინიციატივით, 2015 წელს შექმნილი „ქბრბ რისკების
შემცირებისა და უსაფრთხოების მმართველობის შესახებ
გაერო-ს მეგობართა ჯგუფის“ (UN Group of Friends on CBRN
Risk Mitigation and Security Governance) შეხვედრა.
ღონისძიება გაიმართა გაერო-ში საქართველოს მისიის
თანათავმჯდომარეობით და მასში მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ერთმა
წარმომადგენელმა;
საქართველოსა
და
პოლონეთის
რესპუბლიკასთან
ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, პოლონეთის
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
ორგანიზებით,
ხორციელდება პროექტი - „ქბრბ საფრთხეებზე რეაგირების
მიზნით საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების
გაძლიერება“, რომელიც ითვალისწინებს პოლონეთის
გამოცდილების
გაზიარებას
ქბრბ
საფრთხეების
პრევენციისა და მათზე რეაგირების საკითხებზე. პროექტის
ფარგლებში, 2016 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში გაიმართა
ორი სემინარი/სამუშაო შეხვედრა ქ. თბილისში და ორი
შეხვედრა ქ. ვარშავაში. ღონისძიებებში მონაწილეობა
მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რვა, შსს-ს
სამმა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ერთმა
წარმომადგენელმა;
2016 წლის 20-21 სექტემბერს, აშშ-ის ენერგეტიკის
დეპარტამენტის, ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნული
ადმინისტრაციის (DOE/NNSA), ბირთვული კონტრაბანდის
გამოვლენის და აღკვეთის ოფისის (NSDD) ორგანიზებით, ქ.
ვილნიუსში
(ლიტვის
რესპუბლიკა)
ჩატარდა
საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანს

169

72.

72.1

სამართალდამცველების საგამოძიებო
უნარ-ჩვევების
განვითარების მიზნით,
თანამშრომელთა
გადამზადება

საგამოძიებო უნარჩვევების განვითარების
მიზნით,
გადამზადებულია
თანამშრომლები

გადამზადებულ
თანამშრომლებთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

წარმოადგენდა მონაცემთა ანალიზის და მოხსენების
სისტემის (DART) შესაძლებლობების განხილვა/გამოყენება.
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
სუს-ის
ერთმა
წარმომადგენელმა;

2016 წლის 5-6 ოქტომბერს, ქ. თბილისში გაიმათა მე-2
საერთაშრისო ფორუმი რეგიონული სტაბილურობისთვის „ბირთვული და რადიაციული გამოწვევები შავი ზღვის
რეგიონში: მიზეზები, შედეგები და საპასუხო ზომები“.
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნის
მაღალი
თანამდებობის
პირებმა,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა.
ღონისძიება
გაიმართა
საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის,
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა სამინისტროსა და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო
უწყებების,
ასევე
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო
საბჭოს
ორგანიზებითა და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის, შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების
სააგენტოსა და გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკისა და
კლიმატის დეპარტამენტის მხარდაჭერით;

2016
წლის
1-4
ნოემბერს,
აშშ-ის
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის (US. Department of Energy) გლობალური
საფრთხეების
შემცირების ინიციატივის (Global Threat
Reduction Initiative) ფარგლებში, ქ. თბილისში გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ფიზიკური დაცვისა და
უსაფრთხოების მართვა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სუს-ის 2-მა და შსს-ს 2-მა წარმომადგენელმა;

2016 წლის 5-9 დეკემბერს, ქ. ვენაში (ავსტრიის
რესპუბლიკა), IAEA-ის ორგანიზებით გაიმართა ბირთვული
უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სუს-ის სამმა წარმომადგენელმა.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისათვის იხ.
№150.3 და №151.2 აქტივობები.
შსს აკადემიაში 2016 წელს, საგამოძიებო უნარ-ჩვევების
განვითარების მიზნით, კერძოდ,
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე, გადამზადდა 604 მსმენელი.
2016 წლის 8-11 თებერვალს, აშშ-ს ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს ორგანიზებით გაიმართა ტრეინინგი თემაზე „ფულის
გათეთრების შემთხვევების გამოძიება“, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 9 თანამშრომელმა.
2016 წლის 25-30 აპრილს, შსს აკადემიაში ჩატარდა ტრეინინგი
პირის გამოკითხვის უნარ-ჩვევების გაღრმავების მიზნით,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 5 თანამშრომელმა.
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2016 წლის 23-26 მაისს, შსს აკადემიაში ჩატარდა ტრეინინგი
ოჯახური
დანაშაულის
გამოძიების
სპეციფიკის
თემაზე,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 30 მაისიდან 4 ივნისამდე აშშ-ს ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი თემაზე „ფულის
გათეთრების შემთხვევების გამოძიება“, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 4-მა თანამშრომელმა.
2016 წლის 7 ივლისს აშს-ს სახელმწოფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო
ბიუროს (INL) ორგანიზებით ბათუმში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა
– თანამშრომლობის საკითხების განხილვა შსს–სა და ტენესის
საგამოძიებო ბიუროს (TBI) და ჯორჯიის შტატის საგამოძიებო
ბიუროს (GBI) შორის, სადაც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 14
თანამშრომელმა.
2016 წლის 1-5 აგვისტოს აშს-ს სახელმწოფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო
ბიურო (INL)
ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
გამოკითხვის უნარ–ჩვევები. რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
50 თანამშრომელმა.
2016 წლის 18 – 29 ივლისს აშშ-ში ნარკოტიკების წინააღმდეგ
ბრძოლის სააგენტოს (DEA) ორგანიზებით გაიმართა ტრეინინგი
თემაზე: ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზის საკითხები,
რომელიშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 5 თანამშრომელმა.
2016 წლის 8- 12 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების ქ.
დალასში.
აშშ-ს
სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო
ბიუროს
(INL)
მიერ
გამართულ
28-ე
საერთაშორისო
კონფერენციაში - „ბავშვთა წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული“,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით, თურქეთის ქ.
ანკარაში ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის
NATO ფორმატში „ტრეფიკინგთან ბრძოლის(გამოძიების)“ კურსს
დაესწრო შსს-ს აკადემიის თანამშრომელი.
2016 წლის 10 - 26 აგვისტოს გერმანიაში, ქ. გარმიშპარტენკირხენში, მარშალის ცენტირს ორგანიზებით გამართულ
ტრეინიგნში თემაზე - ტრანსნაციონალური ორგანიზებული
დანაშაული, მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 21-25 ნოემბერს შსს-ს აკადემიაში ეუთოს სამდივნოს
ორგანიზებით განხორციელდა ერთობლივი ტრეინინგი კიბერ–
სივრცის გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების შესახებ,
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რომელსაც ესწრებოდა აზერბაიჯანელი სამართალმცავი და 11 შსსს თანამშრომელი.
2016 წლის 30 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, გერმანიაში
ეუთო-ს ინიციატივით გაიმართა სასწავლო კურსი თემაზე:
ტრანსასაზღვრო
გამოწვევები
პოტენციური
უცხოელი
ტერორისტების იდენტიფიკაციის კუთხით. მონაწილეობა მიიღო
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელმა.
2016 წლის 19-22 სექტემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს და დიდი ბრიტანეთის დანაშაულთან ბრძოლის
ეროვნული სააგენტოს NCA შორის არსებული თანამშრომლობის
ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა თემაზე - „ცეცხსასროლი იარაღის
უკანონო ბრუნვა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთმა თანამშრომელმა.

73.

73.1

„საზოგადოებაზე
ორიენტირებული
პოლიციის“
კონცეფციის შემუშავება

73.2

ანალიზზე
დაფუძნებული
საპოლიციო
საქმიანობის დანერგვის
თაობაზე სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

შემუშავებულია
„საზოგადოებაზე
ორიენტირებული
პოლიციის“
კონცეფცია
შემუშავებულია
ანალიზზე
დაფუძნებული
საპოლიციო
საქმიანობის დანერგვის
თაობაზე სამოქმედო
გეგმა

საზოგადოებაზე
ორიენტირებული
პოლიციის“
კონცეფციის
დამტკიცება
სამოქმედო გეგმის
დამტკიცება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

დონორების
დახმარება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 4-6 ოქტომბერს მოლდოვის რესპუბლიკის ქ.
კიშინიოვში, საქართველოსა და მოლდოვის რესპუბლიკის
სასაზღვრო უწყებებს შორის 2016-2017 წლების თანამშრომლობის
გეგმის თანახმად, რისკების ანალიზისა და საგამოძიებოოპერატიული საქმიანობის სფეროში გამოცდილების გაზიარებისა
და თანამშრომლლბის განვითარების მიზნით, დაგეგმილ
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის 3
წარმომადგენელმა.
2016 წლის 2 აგვისტოს შს მინისტრის N422 ბრძანებით დამტკიცდა
საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის
სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა საზოგადოებაზე
ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის კონცეფცია.
2016 წლის 5–8 აპრილს და
18–22 აპრილს, ქ. თბილისში,
გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულის ეროვნული სააგენტოს
(NCA)
წარმომადგენლებმა
შსს
სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის გამართეს
ტრეინინგები
ანალიზზე
დაფუძნებული
საპოლიციო
საქმიანობის
შესახებ
და
სტრატეგიული ანალიზის წარმოებისთვის საჭირო უნარ–ჩვევებზე.
2016 წლის 25–29 აპრილს, ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო
საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში შსს-ს ეწვია ავსტრიის
ფედერალური რესპუბლიკის პოლიციის დანაშაულის ანალიზის
განყოფილების უფროსის და
ინტერნეტ ტექნოლოგიების
სპეციალისტი, რომლებმაც შეაფასეს ILP-ის საიმპლემენტაციო
გეგმის კომპონენტები IT –ს მიმართულებით, ასევე ანალიზზე
დაფუძნებული
საპოლიციო
საქმიანობის
განხორციელების
პროცესში ჩართული რელევანტური დეპარტამენტების საქმიანობა
და მოამზადეს რეკომენდაციები.
2016 წლის 23–27 მაისს, ქ.თბილისში, ნარკოტიკების წინააღმდეგ
ბრძოლის სააგენტომ (DEA) ჩაატარა ტრეინინგი ანალიტიკური
ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების
ტექნიკებზე.
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მონაწილეობა მიიღო შსს–ს 20 თანამშრომელმა.
2016 წლის 9 აგვისტოს შს მინისტრის N432 ბრძანებით დამტკიცდა
ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის სამუშაო
ჯგუფი.
2016 წლის 22 აგვისტოს შს მინისტრის N458 ბრძანების
საფუძველზე დამტკიცდა ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო
საქმიანობის საპილოტე პროგრამა, რომლიც 1-ლი ოქტომბრიდან
გავრცელდა შემდეგ სამმართველოებში:
 ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბეჩუღურეთის სამმართველო;
 ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ქ. რუსთავის
საქალაქო სამმართველო;
 შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის
რაიონული სამმართველო.
2016 წლის 4 ოქტომბერს შეიქმნა ახალი სტრუქტურული
ქვედანაყოფი
ერთობლივი
ოპერაციების
ცენტრი
ტექნოლოგიების
ცენტრალიზებული
ჰაბი,
რომელიც
შს
სამინისტროს ყველა სტრუქტურულ დანაყოფს აერთიანებს.
ცენტრი უზრუნველყოფს მონიტორინგს, ანალიტიკას, პოლიციის
ძალების ერთიან მართვასა და მხარდაჭერას.
2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით, ILP-ის
განხორციელებისთვის საჭირო ანალიტიკური შესაძლებლობების
განვითარების კუთხით გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ეროვნული
სააგენტოს
(NCA)
წარმომადგელებმა
ჩაატარეს
„ტრენერების
ტრეინინგი“.
ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო 16-მა მონაწილემ.
საპილოტე დანაყოფის სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით,
შეირჩნენ პირები (ანალიტიკსოები), რომელთაც ჩაუტარდათ
ტრეინინგები ILP-ის განხორციელების სხვადასხვა მიმართულების
მიხედვით. ტრეინინგი ჩაუტარდა 26 პირს (ანალიიტკოსს).
2016 წლის დეკემბერს ინციდენტების აღრიცხვის ინფორმაციული
სისტემის “ePolice”-ის მოხმარებისთვის საჭირო ტექნიკური უნარჩვევების განვითარების მიზნით, ტრეინინგი ჩაუტარდათ შსს
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებს
საპილოტე პროგრამაში ჩართული სამმართველოების მასშტაბით.
ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო 271 პატრულ-ინსპექტორმა.
მიმდინარეობს ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის
საიმპლემენტაციო გეგმის პროექტზე (სამოქმედო გეგმა) მუშაობა.
73.3

Interpol-ის მიერ
დაგეგმილ
ღონისძიებებში
მონაწილეობა

თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს
Interpol-ის მიერ
დაგეგმილ
ღონისძიებებში

მონაწილე პირთა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 12-19 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო
აეროპორტში ჩატარდა ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ
დაგეგმილი ღონისძიება Conduit, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
5 თანამშრომელმა.
2016 წლის 12-14 აპრილს თურქეთში, ქ, ანკარაში ინტერპოლის
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გენერალური სამდივნოს ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი
თემაზე: დაცული დოკუმენტების შემოწმება, მონაწილეობა მიიღო
შსს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 16-20 მაისს ქ. რომში, იტალიაში ჩატარდა ინტერპოლის
სემინარი ,,ევროს გაყალბების„ თემაზე.
საქართველოში
ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს მხარდაჭერით
სემინარს დაესწრნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის
თანამშრომლები ( 4 წარმომადგენელი).
2016 წლის 13-15 სექტემბერს ქ. თბილისში, პროექტ ,,მილენიუმის“
ფარგლებში ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს ორგანიზებით
და საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური
ბიუროს მხარდაჭერით, გაიმართა კონფერენცია, რომელსაც
ინტერპოლის გენერალური სამდივნოდან, ევროპოლიდან და
ინტერპოლის წევრი ქვეყნებიდან 59 დელეგატი დაესწრო.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საბერძნეთის, საფრანგეთის,
ავსტრიის და ისრელის პოლიციის ატაშეებმა და საქართველოს
სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებმა, მონაწილეთა
რაოდენობამ სულ 80 ადამიანი შეადგინა.

73.4

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში
ჩართული უწყებების
თანამშრომლობისა და
კოორდინაციის
გაუმჯობესება,
თანამშრომელთა
პროფესიული
გადამზადება

უწყებათაშორისი
თანამშრომლობა
გაუმჯობესებულია
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში
ჩართული უწყებების
პერსონალი
გადამზადებულია

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში
ჩართულ უწყებებს
შორის გამართული
საკოორდინაციო
შეხვედრების
რაოდენობა
უწყებათშორისი საბჭოს
თანამშორმლების-თვის
ჩატარებული
ერთობლივი
ტრეინინგებისა და
სასწავლო ვიზიტების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 19 - 22 სექტემებრს ჩეხეთში, ქ პრაღაში. ინტერპოლის
მიერ
ორგანიზებულ
საერთაშორისო
კონფერენციაში
ნარკოტიკებთან ბრძოლის საკითხებზე მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში
გაიმართა
„სამართალდამცავ
სფეროში
უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის ეფექტურობის ამაღლების შესახებ“ 2015 წლის 21
სექტემბერს განახლებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის
იმპლემენტაციის საკითხებთან დაკავშირებით მემორანდუმის მე-5
მუხლის საფუძველზე შექმნილი უწყებათაშორისი სამუშაო
ჯგუფის მე–12 შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოს მთავარი პროკურატურის, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და სსიპ საქართველოს
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამდებობის პირებმა და
თანამშრომლებმა.
შეხვედრაზე
განხილულ
იქნა
კიბერდანაშაულთან და ელექტრონულ მონაცემებზე წვდომასთან
დაკავშირებული საკითხები.
2016 წლის 25-29 იანვარს დიდი ბრიტანეთის დანაშაულთან
ბრძოლის სააგენტოს მეკავშირე ოფიცერთან თანამშრომლობით
ორგანიზება
გაუკეთდა
საექსპერტო
კრიმინალისტიკური
დეპარტამენტის 8 თანამშრომლის ტრენინგს დიდ ბრიტანეთში
დანაშაულის ადგილის გამოძიების თემატიკაზე. ვიზიტის
ფარგლებში დელეგაცია ასევე გაეცნო სხვადასხვა ლაბორატორიას,
მათ შორის დნმ-ის პროფილების საინფორმაციო ბაზაში შეტანის
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პროცესს.
2016 წლის 15-16 თებერვალს, ქ. ჰააგაში კიბერდანაშაულის თემაზე
დაგეგმილ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 17-18 მარტს, ქ. ბუდაპეშტში, ევროპის ნარკოტკებისა და
ნარკოდამოკიდებულების
მონიტორინგის
ცენტრის
მიერ
ორგანიზებულ ტრეინინგში თემაზე - „ამოღებული ნარკოტიკების
შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი“ მონაწილეობა
მიიღო 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 5-6 აპრილს, უკრაინაში ქ. კიევში ევროკავშირთან
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში გაიმართა ტრეინინგი
კიბერდანაშაულის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის
გაუმჯობესების
თემაზე.
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
2
თანამშრომელმა.
2016 წლის 14–15 აპრილს აშშ-ს სახელმწიფო ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობების
საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით ქ. სტამბულში
(თურქეთი),
ჩაატარა
სწავლება
თემაზე
ნარკოტიკული
საშუალებების აღმოჩენის საკითხები კინოლოგიის სამსახურის
წარმომადგენლებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს 4
თანამშრომელმა.
2016 წლის 4-10 აპრილს 25-29 იანვარს დიდ ბრიტანეთში
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური
დეპარტამენტის
ტრეინინგის/სასწავლო ვიზიტის საპასუხოდ, დიდი ბრიტანეთის
დანაშაულთან ბრძოლის სააგენტოს ატაშესთან თანამშრომლობით
ორგანიზება
გაუკეთდა
ბრიტანელი
ექსპერტების/კრიმინალისტების
ვიზიტს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროში. ვიზიტ მიზნად ისახავდა შსს საექსპერტოკრიმინალისტიკური
დეპარტამენტის
შესაძლებლობების
შესწავლას და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვას. ვიზიტის
ფარგლებში
განსაკუთრებული
აქცენტი
გაკეთდა
დნმ-ის
მონაცემთა ბაზის შექმნასა და თითის ანაბეჭდების მონაცემთა
ბაზის გაუმჯობესებაზე და დეპარტამენტის მიერ სერვისის
მიწოდების ხარისხის ამაღლებაზე. ექსპერტებმა ვიზიტის
დასრულების შემდეგ შეიმუშავეს რეკომენდაციები კოდუმენტის
სახით, რომელიც ხელს შეუწყობს ევროპული და საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვას დეპარტამენტში (ISO 17025 კრიმინალისტიკური ლაბორატორიები და მათი ხარისხის მართვის
პროცედურები და ISO 17020 - შემთხვევის ადგილიდან
ნივთმტკიცებულების იდენტიფიცირება, ამოღება და დაცვა).
2016 წლის 3–7 მაისს ქ. ვენაში (ავსტრია), ეუთოს ორგანიზებით
ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე -პოტენციური უცხოელი ტერორისტი
მებრძოლების იდენტიფიცირებისას არსებული ტრანსსასაზღვრო
გამოწვევებზე რეაგირება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს 1
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თანამშრომელმა.
2016 წლის 17-19 მაისს ევროკავშირის ინიციატივით, აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის
პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს 5 თანამშრომელმა.
2016 წლის 6-11 ივნისს ქ. პრედელში (რუმინეთი), გაიმართა
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ორგანიზებულ დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული მე-13 რეგიონალური
შეხვედრა.
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 18 ივლისიდან 23 ივლისამდე, ქ. ნიუ-იორკი (აშშ),
სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის
საერთაშორისო
ბიუროს
ორგანიზებით დაგეგმილ სასწავლო კურსში მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს 6 თანამშრომელმა.
2016 წლის 30 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, ეუთო–ს
ორგანიზებით გერმანიაში ჩატარდა სასწავლო კურსი თემაზე ტრანსასაზღვრო
გამოწვევები
პოტენციური
უცხოელი
ტერორისტების
იდენტიფიკაციის
კუთხით,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 14 - 16 სექტემბერს
ქ. ჰააგაში (ნიდერლანდები),
ევროპოლის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაში “European
Police Chiefs Convention”,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 14 - 18 სექტემბერს
ქ. მინსკში (ბელარუსის
რესპუბლიკა), ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში
- ინტერნეტის
საშუალებით
ნარკოტიკული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 18 -23 სექტემბერს ქ. მინსკში (ბელარუსის რესპუბლიკა),
ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ
კონფერენციაში
კიბერდანაშაულის და მტკიცებულებების შესახებ, მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 19 - 24 სექტემბერს ქ. ალმაატაში (ყაზახეთი). გაეროს
ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს
(UNODC)
ორგანიზებით
გამართულ
ტრეინინგში
კიბერდანაშაულის
გამოვლენა/გამოძიების
საკითხებზე,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 6-11 ივნისს ქ. პრედელში (რუმინეთი),

გაიმართა
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სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ორგანიზებულ დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული მე-13 რეგიონალური
შეხვედრა.
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 18-23 სექტემბერს ბელორუსში, ქალაქ მინსკში
ევროსაბჭოს
ორგანიზებით
ჩატარდა
კონფერენცია
კიბერდანაშაულისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვების
შესახებ, რომელშც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 19-24 სექტემბერს ყაზახეთში, ქალაქ ალმა-ატაში
ჩატარდა ტრენინგი კიბერდანაშაულის გამოვლენა-გამოძიების
საკითხებზე,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
თანამშრომელმა.
2016 წლის 27-29 სექტემბერს დიდი ბრიტანეთის დანაშაულთან
ბრძოლის ეროვნული სააგენტოს ატაშესთან თანამშრომლობით,
ორგანიზება გაუკეთდა ტრენინგს კიბერდანაშაულის სფეროში.
ტრენინგი
- Malware and Network Traffic Analysis ჩატარდა
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და დიდი
ბრიტანეთის დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნულ სააგენტოს შორის
არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში და მასში სამინისტროს 7
თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა.
2016 წლის 15-18 ოქტომბერს. აშშ-ში, ქალაქ სან-დიეგოში ჩატარდა
აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის
საერთაშორისო
ბიუროს
მხარდაჭერით
საერთაშორისო
პოლიციის
ასოციაციაში.
საქართველოს
სამართალდამცავების
გაწევრიანების
მოსამზადებელი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
5 თანამშრომელმა.
2016 წლის 7-11 ნოემბერს ქ. თბილისში. აშშ სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
სამმართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
ჩატარდა კურსი თემაზე „ციფრული მტკიცებულებები“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 15 თანამშრომელმა.
2016 წლის 16-19 ნოემბერს საფრანგეთში, ქალაქ სტრასბურგში
ევროსაბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა „OCTOPUS“ კონფერენცია და
CEAPIII - ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა (თემა: კიბერდანაშაული),
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 21-22 ნოემბერს გერმანიაში, ქალაქ ფრანკფურტში
ჩატარდა ტრენინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პოლიციის
სფეროში თანამშრომლობა„ ფარგლებში (თემა: კიბერდანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლა), რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 5
თანამშრომელმა.
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ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებში და მასთან
დაკავშირებული
საფრთხეების შესახებ
საზოგადოებისა და
ბიზნეს წრეების
ინფორმირება
ევროკავშირის
დირექტივებთან
(ევროპის
პარლამენტისა და
საბჭოს 2005 წლის 26
ოქტომბრის
2005/60/EC „ფულის
გათეთრებისა და
ტერორიზმის
დაფინანსების
მიზნებისთვის
ფინანსური სისტემის
გამოყენების აღკვეთის
თაობაზე“
და 2006
წლის 1 აგვისტოს
კომისიის 2006/70/EC)
აპროქსიმაციის მიზნით
შესაბამისი
ნორმატიული აქტების
მომზადება/მიღება
და/ან არსებულ
ნორმატიულ აქტებში
ცვლილებების შეტანა
მონიტორინგის
განმახორციელებე-ლი
პირებისა და
საქართველოს

2016 წლის 12-13 დეკემბერს ორგანიზება გაუკეთდა შსს
დელეგაციის ვიზიტს იტალიის მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის
ეროვნულ
დირექტორატში
(DNA).
დელეგაციას
ხელმძღვანელობდა
შს
მინისტრის
მოადგილე.
ვიზიტის
ფარგლებში შსს დელეგაცია შეხვდა იტალიელ პროკურორებს და
გამომძიებლებს, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ორგანიზებული
დანაშაულის და კონკრეტულად, მაფიის წინააღმდეგ ბღძოლის
კანონმდებლობაზე და პროცედურბზე და ებრძვიან აღნიშნულ
დანაშაულს. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია ასევე გაეცნო
დირექტორატის მიერ შემუშავებულ სისტემას (პროგრამულ
უზრუნველყოფას) – „SIDDA/SIDNA”, რომელიც გამოიყენება
გამოძიებასთან დაკავშირებული მონაცემების მართვისთვის.
ორგანიზებული დანაშაულით გამოწვეული საფრთხეების შესახებ
ბიზნეს წრეების ინფორმირების მიზნით გაიმართა შეხვედრები
სხვადასხვა სექტორში ჩართულ 40 ბიზნეს კომპანიასთან.

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ახალი ნორმატიული
აქტები და/ან
ცვლილებები არსებულ
აქტებში

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2016

სსიპ ფინანსური
მონიტორინგ
ის
სამსახურის
ბიუჯეტი

ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის
მიერ მომზადდა
კანონპროექტი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს,
ევროკავშირის
შესაბამისი
დირექტივების
შესაბამისად,
პოლიტიკურად აქტიური პირების განსაზღვრების გავრცელებას
საქართველოს მოქალაქეებზე. 2016 წლის მაისში კანონპროექტი
განსახილველად წარედგინა საქართველოს ანტიკორუფციულ
საბჭოს.

ორგანიზებული
ტრენინგების /
სემინარების
რაოდენობა

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2016

სსიპ ფინანსური
მონიტორინგ
ის

2016 წლის 20 თებერვალს, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის
მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლის მიერ ჩატარდა
ტრეინინგი
ნოტარიუსების
მიერ
„უკანონო
შემოსავლის

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებსა და მასთან
დაკავშირებული
საფრთხეების შესახებ
საზოგადოება და
ბიზნეს წრეები
ინფორმირებულია
საქართველოს ფულის
გათეთრებისა და
ტერორიზმის
დაფინანსების
საწინააღმდეგო
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
საერთაშორისო
სტანდარტებთან

საინფორმაციო
მასალები

გაუმჯობესებულია
მონიტორინგის
განმახორციელებე-ლი
პირების „უკანონო

შეხვედრების
რაოდენობა
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ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის
თანამშრომელთა
ცოდნის ამაღლება და
პრაქტიკული უნარჩვევების გაუმჯობესება

შემოსავლის
ლეგალიზაციის
აღკვეთის ხელშეწყობის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის მოთხოვნათა
დაცვისა და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის ფულის
გათეთრებისა და
ტერორიზმის
დაფინანსების
აღკვეთის უნარ-ჩვევები

სამსახურის
ბიუჯეტი

მონაწილეთა
რაოდენობა

ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მოთხოვნების დაცვისა და საეჭვო გარიგებების
გამოვლენის საკითხებში. ტრეინინგს დაესწრო 30 ნოტარიუსი.
2016 წლის 31 მარტს, ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ
სემინარზე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის
წარმომადგენლის მიერ ჩატარდა ანალოგიური ტრენინგი
სადაზღვევო
ორგანიზაციების
პასუხისმგებელი
თანამშრომლებისთვის.
ტრენინგს
დაესწრო
სადაზღვევო
ორგანიზაციების 30 წარმომადგენელი.
2016 წლის 17 მაისს, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურში გაიმართა შეხვედრა საქართველოში მოქმედი
კომერციული ბანკების 30-მდე წარმომადგენელთან. შეხვედრის
ფარგლებში განხორციელდა 2014 – 2015 წლებში არსებული
ძირითადი სახის კანონდარღვევათა ტიპოლოგიების პრეზენტაცია.
2016 წლის 23 მაისს, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურში გაიმართა შეხვედრა სადაზღვევო კომპანიების
წარმომადგენლებთან „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
აღკვეთის
ხელშეწყობის
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
მოთხოვნების დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების და კანონის
ცალკეული მოთხოვნების დაზუსტების მიზნით წარმოდგენილი
წინადადებების
განსახილველად.
შეხვედრას
დაესწრო
საქართველოში მოქმედი ყველა სადაზღვევო კომპანიის 20-მდე
წარმომადგენელი.
2016 წლის 20 ივნისს, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურში
გაიმართა
ტრენინგ-სემინარი
„საქართველოს
მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების
განვითარებისა
და
მხარდაჭერის ასოციაციის“ წევრი ორგანიზაციებისთვის „უკანონო
შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული საეჭვო და მონიტორინგს
დაქვემდებარებული
გარიგებების
და
ოპერაციების
იდენტიფიცირების საკითხებში. ტრენინგ-სემინარს დაესწრო 30მდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
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სამართალდამცავ
ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის

სამართალდამცავ
ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის

წარგზავნილი
პოლიციის ატაშეების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის სექტემბერში საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის მიერ მომზადდა და საქართველოში მოქმედი
ფინანსური
სექტორის
წარმომადგენლებს
გაეგზავნა
სახელმძღვანელო ტერორიზმის დაფინანსების გამოვლენის
საკითხებზე. აღნიშნული დოკუმენტი შემუშავდა ტერორიზმის
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში დაგროვებული საერთაშორისო
გამოცდილების გათვალისწინებით და შეიცავს ფინანსური
ინსტიტუტების მიერ ტერორიზმის შესაძლო დაფინანსებასთან
დაკავშირებული გარიგებებისა და ოპერაციების გამოვლენისას
სახელმძღვანელო საყურადღებო ნიშნებს.
დაინიშნენ პოლიციის ატაშეები იტალიასა და შვედეთში. დაინიშნა
ახალი პოლიციის ატაშე ავსტრიაში. ამჟამად, შსს–ს სულ ჰყავს 13
პოლიციის ატაშე 13 ქვეყანაში.
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75.2

75.3

გაღრმავების მიზნით
პოლიციის ატაშეების
წარგზავნა
ევროპის პოლიციის
სამსახურთან (EUROPO
L) თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმების
გაფორმების მიზნით
შესაბამისი ზომების
მიღება

გაღრმავების მიზნით
პოლიციის ატაშეები
წარგზავნილია
შესაბამისი ზომები
მიღებულია
ევროპის პოლიციის სამ
სახურთან (EUROPOL)
თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმების
გაფორმების მიზნით

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით,
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და
თანამშრომლობის
მემორანდუმების
გაფორმება

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით,
გაფორმებულია
საერთაშორისო
ხელშეკრულებები და
თანამშრომლობის
მემორანდუმები

ევროპის პოლიციის
სამსახურთან
(EUROPOL)
გაფორმებული
შეთანხმება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გაფორმებული
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

თანამშრომლობის
მემორანდუმების
რაოდენობა

2016 წლის 1–3 თებერვალს, ქ. ჰააგაში გაიმართა მოლაპარაკებები
ევროპოლთან ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმების ტექსტზე. მხარეებმა სრულად შეათანხმეს
პროექტის ტექსტი. ქართულმა მხარემ ხსენებულ ტექსტთან
დაკავშირებით შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები
დაასრულა 2016 წლის თებერვლის ბოლოს და აღნიშნულის
შესახებ შეატყობინა ევროპოლს. შეტყობინების მიღების შემდეგ
ევროპოლმა დაიწყო ოფიციალური პროცედურები. 2016 წლის 2
მაისს ევროპოლის ერთობლივმა სამეთვალყურეო ორგანომ
წარადგინა დადებითი დასკვნა შეთანხმების პროექტზე, რის
შემდეგადაც ევროპოლის მმართველთა საბჭომ 2016 წლის 12 მაისს
დაამტკიცა აღნიშნული შეთანხმების პროექტი. შემდგომი
პროცედურის თანახმად, შეთანხმების პროექტი წარედგინა
ევროკავშირის საბჭოს (იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა
მინისტრების შემადგენლობით), რომელმაც, თავის მხრივ, იგი
წარუდგინა ევროკავშირის პარლამენტს კონსულტაციისთვის. 2016
წლის 14 დეკემბერს ევროპის პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე
დაამტკიცა შეთანხმების პროექტი. შემდგომი პროცედურის
თანახმად, ევროკავშირის საბჭო ევროპოლის დირექტორზე გასცემს
უფლებამოსილებას შეთანხმების ხელმოწერაზე, რითაც მთავრდება
ევროპოლის მხრიდან ყველა პროცედურა და მხარეები ხელს
მოაწერენ ხსენებულ შეთანხმებას.
„საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის
მთავრობას
შორის
დანაშაულთან
ბრძოლის
სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1
თებერვალს.
„საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის
მთავრობას
შორის
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლაში
თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება ძალაშია 2016 წლის 3
თებერვლიდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და რაინლანდპფალცის შინაგან საქმეთა, სპორტისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს“ ხელი
მოეწერა და ძალაშია 2016 წლის 31 მარტიდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქსონიის
ფედერალური მიწის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის
განზრახვის თაობაზე ერთობლივ განცხადებას“ ხელი მოეწერა და
ძალაშია 2016 წლის 29 აგვისტოდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბადენ–
ვიურტემბერგის
ფედერალური
მიწის
შინაგან
საქმეთა,
გაციფროვნებისა
და
მიგრაციის
სამინისტროს
შორის
ურთიერთგაგების მემორანდუმს“ ხელი მოეწერა და ძალაშია 2016
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წლის 30 აგვისტოდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჰესენის
ფედერალური მიწის შინაგან საქმეთა და სპორტის სამინისტროს
შორის განზრახვის თაობაზე ერთობლივ განცხადებას“ ხელი
მოეწერა და ძალაშია 2016 წლის 31 აგვისტოდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ყირგიზეთის
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმებას
ხელი მოეწერა და ძალაშია 2016 წლის 13 ოქტომბრიდან.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის
რესპუბლიკის პოლიციას შორის თანამშრომლობის გაძლიერების
შესახებ“ განცხადებას ხელი მოეწერა და ძალაშია 2016 წლის 16
დეკემბრიდან.
76.

76.1

ნარკომანიის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სახელმწიფო
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შესრულების
მონიტორინგი

განხორციელებულია
ნარკომანიის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სახელმწიფო
სტრატეგიითა და
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობების
შესრულების
მონიტორინგი

ნარკომანიის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სახელმწიფო
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შესრულების
მონიტორინგის
ანგარიში

ნარკომანიასთან
ბრძოლის
უწყებათშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

77.

77.1

გაძლიერებული
კონტროლი ქვეყანაში
ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული და
ახალი ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების,
პრეკურსორების
შემოტანის ძირითად
მარშრუტებზე

გაძლიერებულია
კონტროლი
ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული და
ახალი ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების,
პრეკურსორების
შემოტანის ძირითად
მარშრუტებზე

უკანონო
ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული და
ახალი ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების,
პრეკურსორების
მიწოდების შემცირება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს
სამდივნომ დაასრულა მუშაობა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2014-15
წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშზე. 2016 წლის 20
დეკემბერს გაიმართა ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა, რომელზეც დამტკიცდა
ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2016-2018 წლების სამოქმედო
გეგმა, რომლის შესრულების კოორდინაციას ახორციელებს
უწყებათაშორისი საბჭო. გეგმის შესრულების პერიოდული
ანგარიში მომზადდება 2017 წლის ივნისში, რომელშიც ასახული
იქნება
გეგმის
ფარგლებში
18
თვის
განმავლობაში
განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაცია.
საქართველოს გავლით ნარკოტიკების ტრანზიტის ფაქტების
გამოვლენის შედეგად ამოღებული იქნა 177,75 კგ ჰეროინი; 4,1 კგ
მარიხუანა; 426 გრამი კოკაინი და 2,3 კგ პრეგაბალინი (ე.წ.
„ლირიკა“).
2016 წლის 6-10 ივნისს, ქ. თბილისში აშშ-ს სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL)
ინიციატივით
გაიმართა ტრენინიგი თემაზე: ნარკოტიკების მოძრაობის აღკვეთა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 14 თანამშრომლებმა.
2016 წლის 6–10 ივნისს აშშ-ს სახელმწოფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო
ბიურო INL და ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის ფედერალური
სააგენტოს (DEA) ორგანიზებით, ჩატარდა სასწავლო კურსი
აეროპორტში ნარკოტიკული საშუალებების აღმოჩენის შესახებ,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 10 თანამშრომელმა.
2016 წლის 22-26
აგვისტოს
გაეროს ნარკოტიკების და
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ბიუროს
UNODC
ორგანიზებით, მხარეებს შორის კონსულტაცის მიზნით, გაიმართა
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აზერბაიჯანისა და ტაჯიკეთის საბაჟო და ნარკოტიკულ
ნივთიერებათა კონტროლის სააგენტოების წარმომადგენლების
ვიზიტი, სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 12 - 15 ოქტომბერს, ქ. ვარშავაში გაეროს ნარკოტიკების
და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს UNODC
ორგანიზებით გამართულ ყოველწლიურ შეხვედრაში - „2016
annual meeting of the internacional network on precursor control“,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 14- 18 სექტემბერს, ქ. მინსკში (ბელორუსია), გაიმართა
კონფერენცია
ინტერნეტის
საშუალებით
ნარკოტიკული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
შესახებ,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 8-10 ნოემბერს, ქ. თბილისში, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული
პროექტის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის“ ფარგლებში,
დაგეგმილ სასწავლო სემინარში თემაზე - „ნარკოტიკების
წინააღმდეგ
ბრძოლა“,
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
15
თანამშრომელმა.
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78.1

ჰააგის 1965 წლის
„სამოქალაქო და
კომერციულ
საკითხებში
სასამართლო და
არასასამართლო
დოკუმენტებთან
დაკავშირებით
საზღვარგარეთ
მომსახურების გაწევის
შესახებ“ და 1970 წლის
„სამოქალაქო და
კომერციულ
საკითხებში
მტკიცებულების
უცხოეთში გატანის
შესახებ“
კონვენციებთან
შეერთებისათვის
საჭირო
შიდასახელმწიფო-

ჰააგის 1965 წლის
„სამოქალაქო და
კომერციულ
საკითხებში
სასამართლო და
არასასამართლო
დოკუმენტებთან
დაკავშირებით
საზღვარგარეთ
მომსახურების გაწევის
შესახებ“ და 1970 წლის
„სამოქალაქო და
კომერციულ
საკითხებში
მტკიცებულების
უცხოეთში გატანის
შესახებ“
კონვენციებთან
შეერთებისთვის
საჭირო
შიდასახელმწიფო-

იუსტიციის
სამინისტრო
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 7-12 ნოემბერს, ქ. ერევანში (სომხეთი), აშშ სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
სამმართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით
დაგეგმილი კურსში თემაზე - „ნარკოტიკული დანაშაულის
გამოძიება“, მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 6 თანამშრომელმა.
იუსტიციის სამინისტრომ შეაფასა აღნიშნული კონვენციების
შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან და გაანალიზა
ის შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც შეიძლება საჭირო
გახდეს ამ კონვენციებთან მიერთების შემთხვევაში. მიმდინარეობს
მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესში
ექსპერტის ჩართვის კუთხით.
ამასთან, GIZ-ის “ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის
სამართლებრივი
დაახლოების
პროგრამის“
ფარგლებში
დაგეგმილია აღნიშნულ კონვენციებთან ჰარმონიზაციისთვის
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და საერთაშორისო
ექსპერტიზა,რომელსაც
განახორციელებს
დამოუკიდებელი
ექსპერტი.
2016 წლის 28-29 ნოემბერს საქართველოს დელეგაცია, იუსტიციის
სამინისტროს
3
თანამშრომლის,
თბილისის
სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის, GIZ-ის მრჩევლისა და GIZ-ის
ექსპერტის შემადგენლობით იმყოფებოდა სასწავლო ვიზიტით
ბელგიაში, რომლის ფარგლებშიც შეხვედრა გამართა European
Judicial Network in Civil and Commercial Matters -ის (EJN)
წარმომადგენლებთან ევროკომისიაში და სამოქალაქო საქმეებზე
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78.2

78.3

ებრივი პროცედურების
განხორციელება

ებრივი პროცედურები
განხორციელებულია

ჰააგის 1980 წლის
ბავშვთა საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო
ასპექტების შესახებ
კონვენციის
იმპლემენტაციის
მიზნით, პრაქტიკული
სახელმძღვანელოს,
რეფერალისა და
აღსრულების
მექანიზმის დამტკიცება

კონვენციის
იმპლემენტაციის
მიზნით,
დამტკიცებულია
სარეკომენდაციო
პრაქტიკული
სახელმძღვანელო

ჰააგის 1980 წლის
ბავშვთა საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო
ასპექტების შესახებ
კონვენციასთან

დაწყებულია
მოლაპარაკებები ჰააგის
1980 წლის ბავშვთა
საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო

შემუშავებული და
დამტკიცებული
პრაქტიკული
სახელმძღვანელო

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დამტკიცებული
რეფერალისა და
აღსრულების მექანიზმი

დამტკიცებულია და
ფუნქციონირებს
რეფერალისა და
აღსრულების მექანიზმი

სახელმწიფოთა
რაოდენობა,
რომლებთანაც
მიმდინარეობს
მოლაპარაკება ჰააგის

სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების
სფეროში
ბელგიის
ცენტრალურ ორგასთან (იუსტიციის სამინისტრო). აღნიშნული
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს დელეგაციის წევრები გაეცნენ
ბელგიის პრაქტიკას ჰააგის 1965 წლის „სამოქალაქო და
კომერციულ საკითხებში სასამართლო და არასასამართლო
დოკუმენტებთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ მომსახურების
გაწევის შესახებ“ გამოყენების შესახებ. ვიზიტის ფარგლებში
მიღებული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ასახულ და
გამოყენებულ იქნება კონვენციებთან ეროვნული კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციის პროცესში.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „კერძო და
ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების
ხელშეწყობა
საქართველოში“
ფარგლებში,
რომელსაც
საქართველოში ახორციელებს GIZ, ბავშვთა არამართლზლომიერი
გადაადგილებისა და დაკავების საკითხების თაობაზე რეფერალისა
და აღსრულების მექანიზმის სამუშაო ვერსიაზე ადგილობრივმა
ექსპერტმა დაასრულა მუშაობა და დოკუმენტი გადის საბოლოო
რევიზიას რეფირირების პროცესში ჩართულ უწყებებთან, რის
შემდეგაც წარედგინება მთავრობას დასამტკიცებლად 2017 წლის
პირველ ნახევარში. ასევე, აღსანიშნავია, რომ სრულდება
პრაქტიკული სახელმძღვანელოსთვის საბოლოო სახის მიცემის
პროცესი. 2016 წლის 12-16 სექტემბერს ნიდერლანდების სამეფოში,
ქ. ჰააგაში განხორციელდა ვიზიტი, რომელშიც საქართველოს
იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, სსიპსოციალური
მომსახურების
სააგენტოსა
და
GIZ-ის
წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. ვიზიტის მთავარი
მიზანი
ბავშვთა გატაცების/დაკავებისა და ურთიერთობის
უფლების
განხორციელების
საქმეთა
განხილვასა
და
გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარება იყო. ვიზიტის ფარგლებში, დელეგაციის
წარმომადგენლები შეხვდნენ ჰააგის საერთაშორისო კერძო
სამართლის კონფერენციის, ნიდერლანდების იუსტიციისა და
უშიშროების
სამინისტროს,
ჰააგის
პირველი
ინსტანციის
სასამართლოსა და
პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებს.
ვიზიტის ფარგლებში განხილული იყო როგორც პრაქტიკულ
სახელმძღვანელოში წამოწეული საკითხები, ისე რეფერალისა და
აღსრულების მექანიზმის დოკუმენტით გაწერილი პროცედურა.
ჰააგის კონფერენციისა და ნიდერლანდების იუსტიციისა და
უშიშროების
სამინისტროს
წარმომადგენლებმა
გამოთქვეს
მზადყოფნა, საერთაშორისო ექსპერტიზა გაუწიონ როგორც
სახელმძღვანელოს, ისე რეფერალისა და აღსრულების დოკუმენტს.
საერთაშორისო
ექსპერტიზის
შედეგად
მიღებული
რეკომენდაციები და კომენტარები აისახება
პრაქტიკული
სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიაში.
საქართველომ მოახდინა პერუს მიერთების აღიარება ჰააგის 1980
წლის კონვენციასთან და ნიდერლანდებიდან 2016 წლის 10 ივნისს
მიღებული ნოტის შესაბამისად 2016 წლის 1 ივლისიდან კონვენცია
ძალაში შევიდა საქართველოსა და პერუს სახელმწიფოებს შორის.
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79.

80.

79.1

80.1

ასევე, ყაზახეთის მხარის მიერ კონვენციის ფარგლებში
თანამშრომლობის
შესახებ
წარმოდგენილი
მომართვის
შესაბამისად,
იუსტიციის
სამინისტრომ
საკითხის
მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით დიპლომატიური
არხებით მიმართა ყაზახეთის მხარეს დამატებითი ინფორმაციის
გამოთხოვის შესახებ. კერძოდ, კომუნიკაციის ენისა და კონვენციის
იმპლემენტაციის/სამართლებრივი ბაზის შესახებ ინფორმაცის
მოწოდების თაობაზე. ყაზახეთის მხარის მიერ მოთხოვნილი
ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მიერ ამჟამად მიმდინარეობს ჰააგის კონვენციასთან
ყაზახეთის მიერთების აღიარების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა.

1980 წლის ბავშვთა
საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო
ასპექტების შესახებ
კონვენციასთან
საქართველოს
შეერთების
აღიარებასთან
დაკავშირებით

საქართველოს
შეერთების
აღიარებასთან
დაკავშირებით, იმ
სახელმწიფოებთან
თანამშრომლობისა და
მოლაპარაკების
გაგრძელება,
რომლებსაც არ აქვთ
აღიარებული
საქართველოს
შეერთება
კონვენციასთან

ასპექტების შესახებ
კონვენციასთან
საქართველოს
შეერთების
აღიარებასთან
დაკავშირებით

ექსტრადიციის შესახებ
ევროპის
საბჭოს კონვენციის მე-3
დამატებითი
ოქმის ხელმოწერისა და
რატიფიკაციისთვის
საჭირო დოკუმენტების
პარლამენტში
წარდგენა

ექსტრადიციის შესახებ
ევროპის საბჭოს
კონვენციის მე-3
დამატებითი ოქმის
ხელმოწერისა და
რატიფიკაციისათვის
საჭირო დოკუმენტები
წარდგენილია
პარლამენტში

პარლამენტში
წარდგენილი
ექსტრადიციის შესახებ
ევროპის საბჭოს
კონვენციის მე-3
დამატებითი ოქმის
ხელმოწერისა და
რატიფიკაციისათვის
საჭირო დოკუმენტები

ევროკავშირის
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
სააგენტოს (Eurojust)
წარმომადგენლებთან
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით
კონსულტაციებისა და
შეხვედრების გამართვა

Eurojust-ის
წარმომადგენლებთან
გამართულია
კონსულტაციები და
შეხვედრები

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა
მიღწეული შედეგების
ამსახველი
დოკუმენტები

მთავარი
პროკურატურა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

გრძელდება მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების
საკონსულო
წარმომადგენლობასთან
საქართველოში
კონვენციასთან საქართველოს მიერთების აღიარების თემაზე.
რეფერალის პროექტის ინგლისური ვერსია წარედგინა აშშ-ს
საკონსულოს წარმომადგენლობას და შესაბამისი რეკომენდაციები
აისახა რეფერალისა და აღსრულების პროცედურის დოკუმენტში.
ასევე, აშშ-ს საკონსულოს 2016 წლის მარტში მიეწოდა დამატებითი
ინფორმაცია ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების საქმეების
წარმოების შესახებ, ასევე ცენტრალური ორგანოს მიერ
განხილული საქმეების სტატისტიკა და იმ ქვეყნების სია,
რომლებსაც
აღიარებული
აქვთ
საქართველოს
მიერთება
კონვენციასთან.
მომზადებულია
ექსტრადიციის შესახებ ევროპის საბჭოს
კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის ხელმოწერისა
და
რატიფიკაციისათვის საჭირო დოკუმენტების პროექტები.

იუსტიციის
სამინისტრო
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

იუსტიციის
სამინისტრო

პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
ოფისის
ხელმძღვანელობით,
მიმდინარეობს
საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველოს კანონში. ამავდროულად, საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრომ
და
მთავარმა
პროკურატურამ
გაააქტიურა
კომუნიკაცია
ევროკავშირის
სამართლებრივი
თანამშრომლობის სააგენტოსთან (EUROJUST) და შესთავაზა
საქართველოში ვიზიტის განხორციელება 2017 წლის მაისის
დასაწყისში. ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს სააგენტოსთან
ვიზიტის შინაარსობრივი ასპექტებს დაზუსტება.
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81.1

81.2

81.3

სავაჭრო ვებ-პორტალის
განვითარება

ვებ-პორტალის
შემუშავება EEN-ის
(Enterprise Europe
Network)
სახელმძღვანელოს
მიხედვით და
თანამშრომლობის
ფარგლებში სხვა
აქტივობების
განხორციელება

ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში სავაჭრო
გამოფენებში ქართველი
ექსპორტიორების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ქართული
კომპანიებისა და მათი
პროდუქტების,
საქართველოს სავაჭრო
პარტნიორების, საბაჟო
გადასახადებისა და
პროცედურების
შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა
ახალი ბიზნეს
კავშირების დამყარება
ქართული მცირე და
საშუალო ბიზნესის
წარმომადგენლებსა და
ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების ბიზნეს
წარმომადგენლებს
შორის

ქართული
პროდუქციის
პოპულარიზაცია და
ახალი ბიზნესკონტაქტების
დამყარება ბაზრის
დივერსიფიკაციის
მიზნით

ფუნქციონირებადი ვებპორტალი
www.tradewithgeorgia.co
m

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის იანვრიდან, ვებ-გვერდი www.tradewithgeorgia.com
სრულყოფილად ფუნქციონირებს. ამ ეტაპისთვის, 220-ზე მეტმა
ქართულმა კომპანიამ დაარეგისტრირა
მათ მიერ წარმოებული
პროდუქტი და მომსახურება, საექსპორტოდ.

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის იანვრიდან, შემუშავდა EEN-ის ვებ- პორტალი და
დაიწყო
სრულყოფილი
ფუნქციონირება.
ამავდროულად,
ფუნქციონირება დაიწყო ვებ-გვერდმა www.een-georgia.ge და
facebook-ის გვერდმა “Enterpirse Europe Network Georgia”.
აღნიშნული ვებ-გვერდების ფუნქციონირების დაწყების შემდეგ
უკვე 85-ზე მეტმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო ინფორმაცია
მომავალში შესაძლო ბიზნეს პარტნიორებისა და მათი ბიზნეს
შემოთავაზებების შესახებ. 2016 წლის დეკემბრის თვეში ჩატარდა
ღონისძიება “მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის არსებული
შესაძლებლობები EEN-ისა და H2020-ის ფარგლებში”, ღონისძიების
მიზანი იყო EEN-ის და H2020-ის პოპულარიზაცია. ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო 50-ზე მეტმა ქართულმა კომპანიამ. ამჟამად,
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო მუშაობს ქართული
კომპანიების მხრიდან ბიზნეს წინადადების/მოთხოვნის ევროპის
მეწარმეთა ქსელის (EEN) ინტრანეტში დარეგისტრირებაზე. 2016
წლის მონაცემებით, EEN-ის საიტზე დარეგისტრირებულია 1
ქართული კომპანია და მიმდინარეობს რამდენიმე კომპანიის
რეგისტრაციის პროცესი. 2016 წლის 30 ივნისიდან პირველი
ივლისის ჩათვლით, EEN-ის პროექტის ფარგლებში, მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა
მონაწილეობა მიიღო “mentoring/training” ღონისძიებაში, რომელიც
გაიმართა საბერძნეთში. ასევე 2016 წლის ნოემბრის თვეში
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო EEN-ის წლიურ შეხვედრაში, რომელიც
ჩატარდა ქ. ბრატისლავაში, სლოვაკეთში და მონაწილეობა მიიღო
60-ზე მეტმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა. აღნიშნულ
ღონისძიებაზე მოხდა გამოცდილების გაზიარება და წლიური
შედეგების შეჯამება.
4-6 ოქტომბერს ქ. ბარსელონაში ჩატარდა საერთაშორისო სავაჭრო
გამოფენა CPHI 2016, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 3
ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელმა კომპანიამ. 16-20
ოქტომბერს ჩატარდა საერთაშორისო საკვები და სასმელი
პროდუქტების გამოფენა CIAL Paris 2016, სადაც მონაწილეობდა 11
ქართული კომპანია. 28 ნოემბრიდან პირველი დეკემბრის
ჩათვლით შედგა სავაჭრო მისია ლატვიასა და პოლონეთში,
მონაწილეობა მიიღო 8 ქართულმა კომპანიამ.

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო
ფუნქციონირებადი ვებპორტალი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

სავაჭრო გამოფენებში
მონაწილე
ექსპორტიორი
კომპანიები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
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81.4

82.

82.1

ფინანსური დახმარების
პროექტების
განხორციელება
სახელმწიფო პროგრამა
„აწარმოე
საქართველოში“
ფარგლებში

ახალი საწარმოების
შექმნისა და უკვე
არსებული საწარმოების
გადაიარაღების/
გაფართოების
ხელშეწყობა
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მეშვეობით
პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“
ფარგლებში

მეწარმების
განვითარების
სააგენტოსა და
ბენეფიციარებს შორის
გაფორმებული
ხელშეკრულებები

ბიზნეს მომსახურების
ცენტრის განვითარება
იმ მიზნით, რომ
გაიზარდოს
ბენეფიციართა და სხვა
დაინტერესებული
მხარეების ცნობიერება
DCFTA-სთან
დაკავშირებულ
საკითხებთან და
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს სხვა
აქტივობებთან
დაკავშირებით

მომსახურების ცენტრის
დახმარებით DCFTA-ით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების/
ვალდებულებებისა და
დაგეგმილი
ღონისძიებების შესახებ
ინფორმირებული
საზოგადოება და
ცნობიერების ამაღლება

ბენეფიციარები,
რომლებსაც გაეწიათ
კონსულტაცია DCFTAსთან დაკავშირებით

სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2016 წლის სექტემბრის თვის მდგომარეობით, სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების სააგენტომ, სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“ ფარგლებში, განახორციელა დამატებით 70
საწარმოს თანადაფინანსება. რამაც დამატებით 2364 ახალი
სამუშაო ადგილის შექმნა განაპირობა. აღნიშნული 70 ახალი
პროექტის სესხების ჯამური მოცულობა - ₾ 72,4 მილიონია,
ხოლო ჯამური ინვესტიცია - ₾ 129,6 მილიონი. ახალი
საწარმოები ოპერირებენ შემდეგ დარგებში: სამშენებლო
მასალების წარმოება; საკვები პროდუქტების წარმოება; სოფლის
მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება; ქაღალდის და მუყაოს
წარმოება;
პოლიეთილენის
წარმოება;
ფარმაცევტული
პროდუქციის წარმოება; ელექტრონული მოწყობილობების
წარმოება; საფეიქრო წარმოება; ლითონის წარმოება. სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს პორტფელი დეკემბრის
მდგომარეობით შედგება 150 პროექტისაგან, სესხების ჯამური
მოცულობა - ₾ 215,5 მილიონი, ხოლო ჯამური ინვესტიცია - ₾
328,5 მილიონი. ჯამური დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს
6,513 ადამიანს. რაც შეეხება სასტუმრო ინდუსტრიის
განვითარების კომპონენტს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში
გაფორმდა 15 სასტუმროს მშენებლობისა და გაფართოების
ხელშეკრულება. რამაც 452 ახალი სამუშაო ადგილის და 432
ახალი ოთახის შექმნა გამოიწვია. აღნიშნული 15 პროექტის სესხის
ჯამური მოცულობა - ₾ 16,2 მილიონია, ხოლო ჯამური
ინვესტიცია ₾ 29,3 მილიონი. გარდა ამისა, მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს დაემატა კინოწარმოების კომპონენტი.
პროგრამის ფარგლებში ხელმოწერილია 4 პროექტი (Joint venture
with the USA; Germany; India; Norway). ბიუჯეტი: ₾ 8,7 მილიონი.
პირდაპირი დასაქმება - 670 ადამიანი. (არ შეიცავს სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოსა და სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო ს მონაცემებს).
2016
წლის
მდგომარეობით,
220-ზე
მეტ
ბენეფიციარს
გაეწიაკონსულტაცია DCFTA-სთან დაკავშირებით. აქედან იყო 33
ექსპორტ მენეჯერების კურსდამთავრებული ბენეფიციარი; 8
კომპანია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ბიზნეს მისიაში
პოლონეთსა და ლატვიაში (Gateway Baltic); 14 CPHI 2016 და SIAL
Paris 2016-ის გამოფენების მონაწილე კომპანია, რომლებმაც
ამასთანავე
მიიღეს
ინფორმაცია
ევროკავშირის
ბაზრის
მოთხოვნების
შესახებ.
11
ფარმაცევტული
კომპანიის
წარმომადგენელი, რომლებმაც
მიიღეს ინფორმაცია GMP
სტანდარტსა და DCFTA-ს შესაძლებლობებზე; 6 ავეჯის კომპანია,
რომლებმაც 2017 წლის იანვრის თვეში მონაწილეობა მიიღეს
ავეჯის
გამოფენაში
კელნში,
გერმანია.
ასევე,
კერძო
კონსულტაციები თაფლის 3 მწარმოებელთან ევროკავშირის
ბაზრის მოთხოვნებზე; ძირტკბილას ფესვების 2 ექსპორტიორ
კომპანია; 20 კერძო კომპანია, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ
ევრო 1 სერტიფიკატის მოპოვებაში; კერძო კონსულტაციები
DCFTA-ის შესახებ დაახლოებით 140 ბენეფიციარს, რომლებიც
დაესწრნენ პრეზენტაციებს თბილისსა და რეგიონებში: მრგვალი
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მაგიდა კახეთში (30 კომპანია); კონსულტაციები მიკრო საგრანტო
პროგრამის ბენეფიციარებისთვის (30 კომპანია); „აწარმოე
საქართველოში“ პროგრამის წლიური საინფორმაციო და b2b
ფორუმის მონაწილეები (დაახლოებით 80 კომპანია).
83.

83.1

საგარეო ვაჭრობის
სტატისტიკის
მონაცემთა
ხარისხობრივი
გაუმჯობესება

84.

84.1

ევროპის პარლამენტის
და საბჭოს № 94/9/EC
დირექტივასთან
დაახლოება, რომელიც
ეხება მოწყობილობებსა
და დამცავ სისტემებს,
რომლებიც გამოიყენება
პოტენციურად
აფეთქებად
ატმოსფეროში

84.2

ევროპის პარლამენტის
და საბჭოს

საგარეო ვაჭრობის
სტატისტიკის
მონაცემთა
დამუშავების ახალი
პროგრამული
უზრუნველყოფის
დახვეწა და საქონლით
საგარეო ვაჭრობის
მონაცემების
გავრცელება ფართო
ეკონომიკური
კატეგორიების (BEC)
და საერთაშორისო
ვაჭრობის
სტანდარტული
კლასიფიკაციის (SITC)
საფუძველზე
საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოება
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან

საგარეო ვაჭრობის
სტატისტიკის
მონაცემთა
დამუშავების ახალი
პროგრამული
უზრუნველყოფა

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2016

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურის
ბიუჯეტი

განხორციელდა საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის მონაცემთა
დამუშავების ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა; 2016 წლის
იანვრიდან, საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური მონაცემები, გარდა
სტანდარტული ფორმატისა, ვრცელდება ფართო ეკონომიკური
კატეგორიებისა
(BEC)
და
საერთაშორისო
ვაჭრობის
სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) მიხედვით.

მომზადებული
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

შესაბამისი
ორგანოს
ბიუჯეტი

განხორციელდა დირექტივის თარგმნა და მომზადდა ტექნიკური
რეგლამენტის პროექტის პირველადი ვერსია.
დირექტივასთან
საქართველოს
კანონმდებლობის
სრული
დაახლოვების
მიზნით,
დირექტივის
ჰარმონიზებული
სტანდარტების
მიღება
საქართველოს
სატანდარტებად
განხორციელდება სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს მიერ 2017 წლის საქართველოს სტანდარტების
პროგრამის შესაბამისად.

სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
კანონმდებლობის

მომზადებული
საქართველოს

სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი (GAC)
სსიპ - ტექნიკური
და სამშენებლო
ზედამხედველობ
ის სააგენტო
(TCSA)
ეკონომიკისა და
მდგრადი

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების
შეთანხმების
შესაბამისად
აღნიშნულ
დირექტივასთან
საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოება
უნდა
განხორციელდეს 2018 წლის სექტემბრამდე.

2016

შესაბამისი
ორგანოს

განხორციელდა დირექტივის თარგმნა და მომზადდა ტექნიკური
რეგლამენტის პროექტის პირველადი ვერსია.
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№ 1999/5/EC
დირექტივასთან
დაახლოება, რომელიც
ეხება რადიო
დანადგარებსა და
სატელეკომუნიკაციო
ტერმინალურ
დანადგარებს და მათი
შესაბამისობის
ორმხრივ აღიარებას

დაახლოება
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან

მთავრობის
დადგენილების
პროექტი

ბიუჯეტი

განვითარების
სამინისტრო

იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული რეგულირების ქვეშ
შემავალ პროდუქტებზე ზედამხედველობას განახორციელებს
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, პროექტის
მომზადებაში აქტიურად არის ჩართული კომისიის შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულები.

სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

დირექტივასთან
საქართველოს
კანონმდებლობის
სრული
დაახლოვების
მიზნით,
დირექტივის
ჰარმონიზებული
სტანდარტების
მიღება
საქართველოს
სატანდარტებად
განხორციელდება სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს მიერ 2017 წლის საქართველოს სტანდარტების
პროგრამის შესაბამისად.

სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი (GAC)

84.3

84.4

საერთაშორისო და
ევროპული
სტანდარტების
საქართველოს
სტანდარტებად მიღება

ეროვნული
ეტალონების ბაზის
განახლება
მეტროლოგიური
ლაბორატორიების
ახალი ხელსაწყოებით
აღჭურვის გზით

დაინტერესებული
მხარეებისთვის
საერთაშორისო და
ევროპული
სტანდარტებზე
გაზრდილი
ხელმისაწვდომობა

საქართველოს
სტანდარტად
მიღებული
საერთაშორისო და
ევროპული
სტანდარტები

მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარება

ახალი ხელსაწყოებით
აღჭურვილი
მეტროლოგიური
ლაბორატორიები

სსიპ - ტექნიკური
და სამშენებლო
ზედამხედველობ
ის სააგენტო
(TCSA)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების
შეთანხმების
შესაბამისად
აღნიშნულ
დირექტივასთან
საქართველოს
კანონმდებლობოს
დაახლოვება
უნდა
განხორციელდეს 2018 წლის სექტემბრამდე.

2016

საქართველოს
სტანდარტები
-სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის 9 თვის მდგომარეობით, საქართველოს სტანდარტად
სულ მიღებული იქნა 2196 სტანდარტი, მათ შორის: 656
საერთაშორისო (ISO, IEC) და 1540 ევროპული (EN) სტანდარტი.
2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სტანდარტად
მიღებულია 10 000 მდე საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი.

2016

საქართველოს
სტანდარტები
-სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

CIB პროგრამის II ეტაპის ფარგლებში დასრულების ეტაპზეა
ლაბორატორიებისათვის ეტალონური და სანიმუშო გაზომვის
საშუალებების შეძენისა და ლაბორატორბში განთავსებისათვის
საჭირო პროცედურები. ევროპული მხარის მიერ 2016 წლისათვის
დაგეგმილი აღჭურვილობის შეძენისა და მოწოდების პროცესი
დასრულდა.

ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ

2016 წლის მდგომარეობით უკვე მიღებულია აღჭურვილობა
შემდეგი ლაბორატორიებისათვის - რადიაციული მეტროლოგია,
მცირე მოცულობები, ძალა. წნევა, აკუსტიკური გაზომვები,
ტემპერატურა,
ელექტრობა,
ტენიანობა,
რადიო-ფიზიკური
გაზომვები, დრო და სიხშირე, გეომეტრიული გაზომვები, ოპტიკა,
მასა, განსაკურთრებით დიდი მასები - საწონები და სასწორები,
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-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

84.5

84.6

საერთაშორისო
სტანდარტის ISO/IEC
9001:2015-ის
პრინციპების დანერგვა
სტანდრატებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
სტანდარტების
დეპარტამენტში

სააგენტოს მუშაობის
ხარისხის
გაუმჯობესება

აკრედიტაციის
ცენტრში
„აკრედიტაციის საბჭოს“
სრული
ფუნქციონირების
დაწყება

„აკრედიტაციის საბჭოს“
მიერ შემუშავებული
რეკომენდაციები
აკრედიტაციისა და
შესაბამისობის
სფეროში

ევროპელი ექსპერტების
შეფასებები და
რეკომენდაციები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

2016 წლის
განმავლობაში
„აკრედიტაციის საბჭოს“
მიერ ჩატარებული სულ
მცირე ორი სხდომა;
„აკრედიტაციის საბჭოს“
მიერ დაინტერესებული
მხარეების
მონაწილეობით
შემუშავებული
რეკომენდაციები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი
(GAC)

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ან/და
პასუხისმგებე
-ლი
სააგენტოს
ბიუჯეტი
ან/და
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ან/და საკ-ის
არასაბიუჯეტ
ო
შემოსავლები

ასევე ე.წ. მობილური ლაბორატორია სპეციალურად მოწყობილი
სატვირტო ავტომანქანა, რაც საშუალებას იძლევა ლაბორატორიაში
დაკალიბრდეს დიდი წონის საწონები, ხოლო სასწორის
განთავსების ადგილზე მაღალი წონადობის სასწორები.
ასევე, სააგენტოს მიერ CIB პროექტის თანადაფინანსების
უზრუნველსაყოფად შეძენილ იქნა აღჭურვილობა შემდეგი
ეტალონური
განყოფილებების/ლაბორატორიებისათვის
რულეტებისა და მეტროჭოკების დასაკალიბრებელი დანადგარი,
ასევე ნიველირებისა და თეოდოლოტების დასაკლიბრებელი
დანადგარი,
შეძენილ
იქნა
აღჭურვილობა
ვიბრაციის
ლაბორატორიისათის, ასევე რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და
აკუსტიკის განყოფილების და ფიზ-ქიმიური გაზომვების
ეტალონური განყოფილებისათვის pH-მეტრიის ეტალონისათვის
ჰარნედის უჯრედები, თერმოსტატი და მაღალი სიზუსტის
მაკალიბრებელი წყარო. პროექტის შესაბამისად აღნიშნული
პროცესი გაგრძელდება 2017 წელსაც.
საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 დანერგვის მიზნით
მიმდინარეობს სამუშაოები CIB პროგრამის ტექნიკური დახმარების
პროექტის ფარგლებში, „სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
შემდგომი
მხარდაჭერა
ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის“;
სტანდარტების
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი მოწვეულ ექსპერტებთან
ერთად ახორციელებს აღნიშნული სტანდარტის დანერგვასთან
დაკავშირებულ სამუშაოებს. ჯგუფის მიერ მუშავდება ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო
დოკუმენტისა და პროცედურების პროექტები, სტანდარტების
დეპარტამენტის ფუნქციების/სტრუქტურის გათვალისწინებით.
2017 წლის დასაწყისში პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია
ტრეინინგების კურსის ჩატარება
ISO 9001:2015
ძირითად
პრინციპებზე და შიდა აუდიტის საკითხებზე.

2016 წლის 26 თებერვალს გაიმართა აკრედიტაციის საბჭოს რიგით
მე-2 სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 10
წარმომადგენელმა საჯარო და კერძო სექტორიდან. სხდომაზე
განიხილეს შემდეგი საკითხები:

აკრედიტაციის ეროვნული საბჭოს #1 სხდომის (28.11.2015)
ოქმის დამტკიცების საკითხი;

EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის წინასწარი შეფასების
შედეგები;

აკრედიტაციის
ცენტრში
ევროპის
CIB
პროექტის
მიმდინარეობა.
2016 წლის 4 ნოემბერს ჩატარდა აკრედიტაციის საბჭოს რიგით მე-3
სხდომა. სხდომას ესწრებოდა 12 წარმომადგენელი საჯარო და
კერძო სექტორიდან. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:
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84.7

85.

85.1

85.2

აკრედიტაციის
პრაქტიკაში
საერთაშორისო
სტანდარტების
დანერგვა

სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
მიერ ტრენინგების და
სემინარების ჩატარება

აკრედიტაციის
ცენტრის მიერ
ტრენინგების და
სემინარების ჩატარება

აკრედიტაციის ცენტრი
გამოიყენებს
საერთაშორისო
სტანდარტებს
შესაბამისობის
შემფასებელი
ორგანოების
აკრედიტაციისთვის
EA-ს მოთხოვნათა
შესაბამისად

აკრედიტაციის
ცენტრის მიერ
გამოყენებული
საერთაშორისო
სტანდარტების
აქტუალური ვერსიები:
-ISO/IEC 17020
-ISO/IEC 17021
-ISO/IEC 17024
-ISO/IEC 17025
-ISO/IEC 15189
-ISO/IEC 17065

დაახლოებული
კანონმდებლობის
დანერგვისათვის
დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის,
ეკონომიკური
ოპერატორების
მომზადებისა და
ადაპტაციის
ხელშეწყობა

გამართული
სემინარები და
ტრენინგები

დაახლოებული
კანონმდებლობის
დანერგვისათვის
დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის,
ეკონომიკური
ოპერატორების
მომზადებისა და
ადაპტაციის
ხელშეწყობა

ჩატარებული
სემინარები მცირე და
საშუალო საწარმოების
წარმომადგენლებისათვ
ის

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი
(GAC)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

აკრედიტაციი
ს ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციი
ს ცენტრის
საკუთარი
შემოსავლები

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ან/და
პასუხისმგებე
-ლი
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი

2016

ან/და
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
-ელი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა
პასუხისმგებე
-ლი
სააგენტოს
ბიუჯეტი
და/ან
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
-ელი
ინსტიტუციუ
-რი

EA-ს
მიერ
აკრედიტაციის
ცენტრის
დაგეგმილი
კოლეგიალური შეფასება;

აკრედიტაციის
ცენტრში
ევროპის
CIB
პროექტის
მიმდინარეობა;

აკრედიტაციის საქმიანობაში ახალი სქემის ISO/IEC 17043
სტანდარტით შეფასებების განხორცილება.
აკრედიტაციის ცენტრი EA-ს მოთხოვნათა შესაბამისად შეფასებას
ახორციელებს
საერთაშორისო განახლებული სტანდარტების
გამოყენებით.
აკრედიტაციის საერთაშორისო მოთხოვნების
შესაბამისად აკრედიტაციის სქემებში შევიდა ცვლილებები EA,
ILAC, და IAF-ის მოთხოვენების გათვალისწინებით და
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების გამოყენებით.

ევროკავშირის მიერ დაფინანასებული პროექტის (,,საქართველოს
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის
შემდგომი განვითარების მხარდაჭერა ვეროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკის შესაბამისად“) ფარგლებში საქართველოს სხავდასხვა
რეგიონში გაიმართა ცნობიერების ამაღლების სემინარები
მეწარმეებისათვის,
ლაბორატორიების
და
ადგილობრივი
თვითმართველობის წარმოადგენლებისათვის - 2016 წლის 10
მარტს ქ. თელავში, 10 ივნისს ქ. ფოთში, 22 სექტემბერს ქ.
ახალციხეში, 11 ნოემბერს ქ. ქუთაისში და 15 დეკემბერს ქ.
ბოლნისში.
აღნიშნული
სემინარები
გაშუქდა
როგორც
ადგილობრივ პრესაში და მედია საშუალებებში, ასევე სააგენტოს
ვებ-გვერდზე. გამართულ სემინარებში მონაწილეობა მიიღო
ჯამურად 210 მეწარმემ.

შესაბამისი
ლაბორატორიებისა
და
დაინტერესებული
მხარეებისათვის ჩატარდა ტრენინგები შემდეგი საერთაშორისო
სტანდარტების შესახებ:
-ISO/IEC 17020– (სამი ტრენინგი)
-ISO/IEC 15189
-ISO/IEC 17065
-ISO/IEC 17043
ასევე, ჩატარდა ტრეინინგები:
-რეფერენტული ლაბორატორიების საკითხებზე.;
-სასურსათო პროდუქტის ნიმუშის აღების სფეროში. თითოეულ
ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო საშუალოდ 20 მონაწილემ.
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(GAC)

86.

86.1

86.2

87.

87.1

ინდუსტრიულ
პროდუქტებზე
ბაზარზე
ზედამხედველობის
სტრატეგიის მიხედვით
სამოქმედო გეგმის
მიღება

საუკეთესო ევროპულ
გამოცდილებასთან
უფრო მეტად
დაახლოებული
ინდუსტრიულ
პროდუქტებზე
ზედამხედველობის
სისტემის განვითარება

ბაზარზე
ზედამხედველობის
სფეროში წესებისა და
პროცედურების
შემუშავება სამოქმედო
გეგმის შესაბამისად

ევროკავშირის
რეკომენდაციების
გათვალისწინებით
დანერგილი
პროდუქტის
უსაფრთხოების
შემოწმების ახალი
მიდგომები და
პრინციპები, რომლებიც
ასახულია ნორმატიულ
აქტებში
ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტოს
თანამშრომლების
შესაძლებლობების
განვითარება

ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის ტრენინგების
ჩატარება, სასწავლო
ვიზიტებისა და
პილოტური
სწავლებების
განხორციელება
ბაზარზე
ზედამხედველობის
სფეროში არსებული
ახალი და გლობალური
მიდგომის
ევროდირექტივებთან
დაკავშირებით

შესაბამისი
ნორმატიული
აქტით
დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

განვითარების
(CIB)
პროგრამა

2016

სსიპ ტექნიკური
და
სამშენებლო
ზედამხედვე
ლობის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
(TA)
პროგრამა

სსიპ - ტექნიკური
და სამშენებლო
ზედამხედველობ
ის სააგენტო
(TCSA)
შესაბამისი
ნორმატიული აქტების
პროექტები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური
და სამშენებლო
ზედამხედველობ
ის სააგენტო
(TCSA)

გადამზადებული
თანამშრომლები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური
და სამშენებლო
ზედამხედველობ
ის სააგენტო
(TCSA)

სულ 2016 წლის განმავლობაში ჩატარდა 12 ტრენინგი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 240-ზე მეტმა მონაწილემ. ტრენინგებში
მონაწილეობდნენ
ლაბორატორების,
სერტიფიკაციისა
და
ინსპექტირების ორგანოების წარმომადგენლები.
სააგენტოში
განხორციელებული
ტექნიკური
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში
ევროკავშირის
ექსპერტების
მიერ
შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადდა
სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე
ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც
დამტკიცდა საქართველო მთავრობის დადგენილებით (N641,
30.12.2016).
აღნიშნული სამოქმედო გეგმა მოიცავს 2017-2022
წლებში
ბაზარზე
ზედამხედველობის
კუთხით
განსახორციელებელ აუცილებელ ღონისძიებებს.

ბაზარზე
ზედამხედველობის
ეფექტური
პროცედურების
განსაზღვრისათვის მომზადდა პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შესატანი ცვლილებების
პროექტი.
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით
მომზადდება შესაბამის კანონქვემდებარე აქტები ინდუსტრიული
და სამომხამრებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის
პროცესის დეტალიზაციის მიზნით.

2016

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
(TA)
პროგრამა

2016 წლის მარტში, ევროკავშირის დახმარების პროგრამის
ფარგლებში,
ბრიტანელმა
ექსპერტებმა
სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის ჩაატარეს ბაზარზე ზედამხედველობის
ევროპული მოდელის შესახებ ტრენინგი.
აპრილსა და მაისის თვეში, განხორციელდა ორი სასწავლო ვიზიტი
ლიტვასა და დიდ ბრიტანეთში, სადაც სააგენტოს ოთხმა
თანამშრომელმა
შეისწავლა
ამ
ქვეყნების
ბაზარზე
ზედამხედველობის
სისტემა.
კერძოდ,
ბაზარზე
ზედამხედველობის
განმახორციელებელი
ორგანოების
სტრუქტურა, ფუნქციები, ინსპექტირების მეთოდები, რისკის
კონტროლი (რისკის შეფასება და მართვა),
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ძირითადი
მოთხოვნები
(მათ
შორის
სანქცირების საკითხები), ბაზრის ზედამხედველობის სისტემაში
ჩართული
საბაჟო
ორგანოების
ფუნქციები
და
მათთან
კომუნიკაცია,
პროდუქტებზე ინფორმაციის სწრაფი გაცვლის
სისტემები (RAPEX, TARIC და ICSMS), სამომხმარებლო
პროდუქტების ინსპექტირება, საგამოცდო ლაბორატორიები,
ლაბორატორიული
კვლევების
მეთოდები,
ზედამხედველობისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა და
საგამოცდო ხელსაწყოები.
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ბრიტანელმა
და
ლიტველმა
ექსპერტებმა
სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის
ჩაატარეს
ტრენინგები
ბაზარზე
ზედამხედველობის ევროპული მოდელის შესახებ; 5 ახალი
მიდგომის
ევრო
დირექტივასთან
(ლიფტები,
საბაგირო
მოწყობილობები, წნევაზე მომუშავე მოწყობილობები, წნევაზე
მომუშავე მარტივი ჭურჭლები, ცხელი წყლის ბოილერები)
დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობის
პრაქტიკულ
განხორციელებასთან დაკავშირებით; სამშენებლო პროდუქტების
შესახებ;
ასევე,
სამომხმარებლო
პროდუქტების
კერძოდ,
სათამაშოების, ელექტრო მოწყობილობების ინსპექტირებასთან
დაკავშირებით.
ბრიტანელმა ექსპერტებმა ასევე, ჩაატარეს ტრენინგი სამშენებლო
პროდუქტების შესახებ ევრო დირექტივასთან დაკავშირებით.
ასევე, სამომხმარებლო პროდუქტების, კერძოდ, სათამაშოების,
ელექტრო მოწყობილობების ინსპექტირებასთან დაკავშირებით.

88.

88.1

88.2

89.

89.1

CIB-ის ინსტრუმენტის
ფარგლებში
სააგენტოების
თანამშრომლების
ტრენინგი ინგლისურ
ენაში

სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
თანამშრომლების
შესაძლებლობების
განვითარება
ინგლისურ ენაში

ჩატარებული
ტრენინგები და
გაცემული
სერტიფიკატები

შეფასების ტექნიკის
სფეროში
აკრედიტაციის
ცენტრის
თანამშრომლების
გადამზადება ევროპულ
ნორმებთან
დაახლოებული
კანონმდებლობის
შესაბამისად

შეფასების ტექნიკის
სფეროში კვალიფიკაცია
ამაღლებული
თანამშრომლები

გადამზადებული
თანამშრომლები

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების

საქართველოს
კანონმდებლობის

დამტკიცებული
ნორმატიული აქტები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი
(GAC)
სოფლის
მეურნეობის

2016

2016

ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამის
მე-2 ფაზის
(Twinning)
ბიუჯეტი
საკ-ის
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, გაიმართა
საორგანიზაციო კომიტეტის შემაჯამებელი შეხვედრა, სადაც
განხილულ იქნა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებები, გაცემული რეკომენდაციები. და სააგენტოს
განვითარების პერსპექტივები.
სააგენტოს, მეტროლოგიის ინსტიტუტისა და სტანდარტების
დეპარტემნტის თანამშრომლების ინგლისური ენის უნარების
გაუმმჯობესების მიზნით, ჩატარდა ინგლისური ენის კურსები.
კურსები ჩატარდა ორ ეტაპად და მიმდენარეობდა 4 თვის
განმავლობაში. კურსი წარმატებით დაასრულა სააგენტოს 30
თანამშრომელმა და მიიღეს შესაბამისი სერთიფიკატი.

(CIB) პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს დაგეგმილი სასწავლო
ვიზიტი AENOR-სა და ENAC-ში (ესპანეთი), UKAS-ში (დიდი
ბრიტანეთი). დაიგეგმა 2017 წლის პირველ ნახევარში. მიმწვევი
მხარის მიერ ვერ მოხერხდა სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება.

საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოების სიის შესაბამისად 2016 წელს
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პროექტების მომზადება
და მიღება,
საკანონმდებლო
დაახლოების
პროგრამის შესაბამისად

დაახლოება:
სურსათის უვნებლობის
სფეროში ევროკავშირის 13
სამართლებრივ აქტთან
ვეტერინარიის
სფეროში ევროკავშირის 9
სამართლებრივ აქტთან
მცენარეთა დაცვის
სფეროში - 3
სამართლებრივ აქტთან

სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია
ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

განხორციელდა ევროკავშირის 25 საკანონმდებლო აქტთან
დაახლოება და მიღებულ იქნა შემდეგი საქართველოს მთავრობის
დადგენილებები:„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების,
მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში
ნარჩენების
მაქსიმალური
ზღვრის
შესახებ“
ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 18 დეკემბრის N639 დადგენილება;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის №301
დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის - მომხმარებლისათვის
სურსათის
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდების
თაობაზე
დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის N302
დადგენილება „კარტოფილის ცისტიანი ნემატოდების კონტროლის
წესის დამტკიცების შესახებ“.
„ტექნიკური რეგლამენტის – ცოცხალ ცხოველებსა და ცხოველური
წარმოშობის სურსათში ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის)
და მათი ნარჩენების გამოკვლევისათვის ანალიზის მეთოდების
განხორციელებისა და შედეგების ინტერპრეტაციის წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8
ნოემბრის №499 დადგენილება;
„მცენარეული
და
ცხოველური
წარმოშობის
სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების
მაქსიმალური
დონის
შესახებ
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29
დეკემბრის №623 დადგენილება;
„სურსათზე კვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული განაცხადის
განთავსების
წესის
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №510 დადგენილება.
„საკვებდანამატების
შესახებ
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23
დეკემბრის №585 დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და
ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის დადგენილება
№508;
„სურსათში მიკოტოქსინების განსაზღვრისათვის ნიმუშის აღებისა
და ანალიზის მეთოდების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7
ნოემბრის №497 დადგენილება;
ტექნიკური რეგლამენტი

- „სურსათში მიკროელემენტებისა და
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დამაბინძურებლების
(კონტამინანტები)
რაოდენობის
კონტროლისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის მეთოდების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის №547
დადგენილება;
„ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მისი სადგომის
რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის N548 დადგენილება;
„ცხოველთა
გადამდები
დაავადებების
საწინააღმდეგო
პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების
წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015
წლის 14 ივლისის
№348 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “ 2016 წლის
27 დეკემბრის N597 დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტის − ღორის კლასიკური ჭირის
დიაგნოსტიკის
სახელმძღვანელოს
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 ნოემბრის №498
დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტის − ღორის აფრიკული ჭირის (ცხელების)
დიაგნოსტიკის
სახელმძღვანელოს
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ნოემბრის №496
დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტის - ფრინველის გრიპის დიაგნოსტიკის
სახელმძღვანელოს დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N637
დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტის − ზოგიერთი გადამდები ღრუბლისებრი
ენცეფალოპათიების პრევენციის,
კონტროლისა და აღმოფხვრის წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის N600
დადგენილება;
„ტექნიკური რეგლამენტის − თევზის ვირუსული ჰემორაგიული
სეპტიცემიისა (VHS) და სისხლმბადი
ქსოვილის ინფექციური ნეკროზის (IHN) გამოვლენისა და
დადასტურებისთვის ნიმუშის აღების
გეგმებისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N636
დადგენილება;
„მცენარის,
მცენარეული
პროდუქტისა
და
სხვა
ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტის
მწარმოებელ,
გადამამუშავებელ
ან/და
დისტრიბუტორ
ბიზნესოპერატორთა ვალდებულებებისა და მათი აღრიცხვის წესის
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90.

90.1

ტრენინგების
პროგრამის შემუშავება
და შესაბამისი
ტრენინგების ჩატარება
იმ თანამშრომლებისათვის, რომლებიც
ჩართულები არიან
საკანონმდებლო
დაახლოების პროცესში

საკანონმდებლო
დაახლოების პროცესში
ჩართული
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის
ამაღლება

გადამზადებული
თანამშრომლები

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29
დეკემბრისN619 დადგენილება.
2016 წლის 25 იანვრიდან, CIB პროექტის ხელშეწყობით, სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
20
თანამშრომელი
მონაწილეობს
ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებში.
2016 წლის მაისში, ევროკავშირის დახმარების პროექტის CIB-ის
ორგანიზებით, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გაიმართა
ტრეინინგი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების პროექტის
შემუშავებაზე ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2001 წლის 22 მაისის
გარკვეული გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიების
პრევენციის, კონტროლის და აღმოფხვრის წესების შესახებ
№999/2001 რეგულაციის მაგალითზე.
სსიპ
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ვეტერინარი
სპეციალისტები ეტაპობრივად გადიან სამხრეთ კავკასიის საველე
ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიული სწავლების პროგრამის
(FELTP) სრულ კურსს (წელიწადში 1-2 სპეცილისტი).
2016 წლის 9 სექტემბერს ევროკავშირის დახმარების პროექტის CIBის ორგანიზებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა შედარების ცხრილი
„საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვარის დადგენილება
№11 ტექნიკური რეგლამენტის - სიმინდის დასავლეთის ხოჭოს
წინააღმდეგ ბრძოლის წესის დამტკიცების თაობაზე”.
2016 წლის 12-16 დეკემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა
და
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და
ყოვლისმომვცელი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების
ეფექტური განხორციელებისთვის ესტონური
გამოცდილების გაზიარების შესასწავლად გამართულ სასწავლო
ვიზიტში.

91.

91.1

საინფორმაციო
შეხვედრების გამართვა
ევროკავშირის ბაზარზე
შესვლის
მოთხოვნებთან,

დაინტერესებულ
პირთა ცნობიერების
დონის ამაღლება

ჩატარებული
შეხვედრები

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს

2016 წლის 20-26 ნოემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა
და
სურსათს
ეროვნული
სააგენტოს
თანამშრომლები იმყოფებოდნენ პოლონეთში, ქ. ვარშავაში, სადაც
პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საჯარო
ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლის ორაგნიზებით ჩატარდა
ტრენინგი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სივრცის
შესახებ შეთანხმების (DCFTA) იმპლემენტაციის თაობაზე სოფლის
მეურნეობის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობის
სფეროში პოლონეთის გამოცდილებაზე.
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების სააგენტოს (APMA)
ტრეინინგების განყოფილების მიერ ჩატარდა 2 ტრეინინგი
კოოპერატივებისთვის:
1. ზუგდიდში: 50-60 წარმომადგენელი.
2. ახალციხეში: 50-60 წარმომადგენელი.
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სურსათის/ ცხოველის
საკვების უვნებლობის
შესაბამის
სამომხმარებლო
ასპექტებთან და ახალი
ან შესწორებული
კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან
დაკავშირებით

ეროვნული
სააგენტო
ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

ტრენინგის ფარგლებში განხილულ იქნა სურსათის ეროვნული
სააგენტოს საკანონმდებლო მოთხოვნები, სურსათის უვნებლობის
სახელმწიფო კონტროლის შესახებ საკითხები,
სურსათის
(თაფლის)
ევროკავშირში
ექსპორტის
შესაძლებლობა;
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მხრიდან მოხდა
მეპაიეთა ინფორმირება ახალი პროგრამის შესახებ; სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამშრომლებმა
მსმენელებს მიაწოდა ინფორმაცია ფუტკრის მოვლის ჰიგიენურ
ნორმებთან, ნარჩენი ნივთიერებების კონტროლთან, ფუტკრის
დაავადების მართვის მეთოდებთან დაკავშირებით; სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრის მხრიდან წარმოდგენილი იყო თემები
ფუტკრის მოვლა-პატრონობის, აგროტურებისა და თაფლის
გასაღების შესახებ;
APMA-ს მხრიდან მეპაიეებს მიეწოდათ
რეკომენდაციები
მეფუტკრეთა
მხარდაჭერისათვის
საჭირო
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ.
საინფორმაციო ტრენინგს ესწრებოდნენ კოოპერატივის წევრები,
ასევე საკონსულტაციო ცენტრების მიერ მოწვეული, დარგის
განვითარებით დაინტერესებული სხვა მეფუტკრეებიც.
2016 წლის 26 აპრილს, სსიპ - სურსათის ეროვნულ სააგენტოში
„სამოქალაქო დარბაზის“ მორიგი სხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე
განიხილეს
არასამთავრობო
სექტორთან
და
მედიასთან
კომუნიკაციის მნიშვნელობა და პრობლემები და გამოწვევები,
რომელთა
გადაჭრა
საზოგადოების
ჩართულობით
არის
შესაძლებელი.
2016 წლის 18 მაისს, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი
მოადგილე და სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი,
აგრარული
უნივერსიტეტის
ვეტერინარული
ფაკულტეტის
სტუდენტებს შეხვდნენ.
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით, აგრარული
უნივერსიტეტის ვეტერინარიის ფაკულტეტის დამამთავრებელი
კურსის სტუდენტები სტაჟირებას საქართველოს რეგიონებში
არსებულ სასაკლაოებში გაივლიან. მომავალ ვეტერინარებს
აგრარული სექტორის განვითარების სახელმწიფო ხედვა და
სურსათის უვნებლობის, ევროკავშირთან დაახლოებისა და
თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობა გააცნეს.
2016 წლის 6 ივლისს, სურსათის ეროვნულ
სააგენტოში გაიმართა შეხვედრა რძისა და რძის პროდუქტების
მწარმოებელებსა
და
იმპორტიორებთან.
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა
ბიზნესოპერატორებს რძის ტექნიკური
რეგლამენტის ნორმა გააცნეს, რომელიც
ამოქმედდა მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოდან და რძის
შემცვლელი პროდუქციის
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დასახელებაში „მსგავსის“ და „ებრის“ გამოყენების
აკრძალვას ითვალისწინებს.
2016 წლის 10 ივლისს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისა
და რესტორნების ქსელის წარმომადგენლებთან შეხვედრა
გაიმართა. სააგენტომ ამ სფეროში მომუშავე ბიზნესოპერატორებს
გააცნო კანონმდებლობის მიმდინარე და მოსალოდნელი
ცვლილებები, ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. საუბარი
შეეხო საზოგადოებრივი კვების ობიექტების პერსონალის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ჰიგიენური ნორმების, მზა
სურსათის
მიტანის
სერვისით
სარგებლობის
დროს
დისტრიბუციის
პირობების
დაცვას.
ბიზნესოპერატორებმა
გამოთქვეს სურვილი, მსგავსი ტიპის შეხვედრებს სისტემატური
ხასიათი მიეცეს.
2016 წლის 23 სექტემბერს, გაიმართა მრგვალი მაგიდა სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და
ევროპის
რეკონსტრუქციისა
და
განვითარების
ბანკის
ორგანიზებით, თემაზე „საქონლის ხორცის მიკვლევადობის
მენეჯმენტი“. ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის მინისტრის
პირველი
მოადგილე
ნოდარ
კერესელიძე
და
ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დირექტორი
კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელარუსში ბრუნო ბალვანერა
ესწრებოდნენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სურსათის
ეროვნული სააგენტოს წარმოამდგენლებმა მრგვალი მაგიდის
მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია სურსათის ეტიკეტირების
წესებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების შესახებ.
ღონისძიების მიზანი არსებული გამოწვევების დაძლევისკენ
მიმართული პროცესის ინიცირება წარმოადგენდა.
2016 წლის 8 ოქტომბერს, სოფლის მეურნეობის
მინისტრის მოადგილე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი
და შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფერმერებს
შეხვდნენ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მომხმარებლის უფლებების
დაცვის მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო მთელი ქვეყნის
მასშტაბით პესტიციდების და აგროქიმიკატების ხარისხის
კონტროლს ახორციელებს და ფალსიფიცირებული და უხარისხო
ქიმიკატების ქსელიდან ამოღებას უზრუნველყოფს. შეხვედრის
ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში
შემავალი უწყებების წარმომადგენლებმა ფერმერებს, მიაწოდეს
ინფორმაცია აგრარული დარგის განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროგრამების,
ასევე, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა
დაცვის კუთხით მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ.
2016 წლის 21 ივლისს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გაიმართა
„სამოქალაქო
დარბაზის“
სხდომა,
სადაც
განიხილეს
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არასამთავრობო
სექტორის
ინიციატივით
დასმული,
ბიზნესოპერატორებისა და მომხმარებლისთვის აქტუალური
საკითხები. სააგენტოს წარმომადგენლებმა სამოქალაქო სექტორს
გააცნეს HACCP-ის (საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული
საკონტროლო წერტილების სისტემა ცხოველთა სასაკლაოებისა და
ნედლი რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის) დანერგვის
მიმდინარეობა, ბიზნესოპერატორთა აღიარების მინიჭების მიზნით
გატარებული ღონისძიებები და არსებული ვითარება, ასევე
მიაწოდეს ინფორმაცია
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და ბრუცელოზთან
ბრძოლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ.
2016 წლის 29 დეკემბერს სურსათის ეროვნული სააგენტოს
ორგანიზებით, სააგენტოს საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა
კვერცხის
მწარმოებლებთან
შეხვედრა.
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა ბიზნესოპერატორებს მიაწოდეს ინფორმაცია
და რეკომენდაციები კვერცხის სავალდებულო მარკირებასთან
დაკავშირებით, კერძოდ, ბიზნესოპერატორი ვადლებულია მის
მიერ წარმოებულ კვერცხზე ზუსტად მიუთითოს სურსათის
გამოშვების და ვარგისიანობის ვადა.
2016 წლის 23 დეკემბერს სურსათის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენლებმა
ხორცისა
და
ხორცპროდუქტების
მწარმოებლებს ახალ რეგულაცია გააცნეს. 2017 წლიდან ძალაში
შევიდა „ტექნიკური რეგლამენტი-საქონლის ხორცისა და
საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების“ შესახებ,
რომელიც განსაზღვრავს ბაზარზე განთავსებული საქონლის
ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების წარმოების,
გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სავალდებულო
ეტიკეტირებას და ბიზნესოპერატორის ვალდებულებებს.

92.

92.1

მცენარეთა
დაავადებების
დიაგნოსტიკის
მეთოდების
აკრედიტაცია

ფიტოსანიტარული
მონიტორინგის
სახელმწიფო
პროგრამის
ლაბორატორიული
კომპონენტის
უზრუნველყოფა

აკრედიტაციის
სფეროში მცენარეთა
დაავადებების
დიაგნოსტიკის
მეთოდების დამატება

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

2016 წლის 8 ნოემბერს გაიმართა სურსათის ეროვნულ
სააგენტოსთან არსებული „სამოქალაქო დარბაზის“ მე-8 სხდომა.
დარბაზის წევრებმა პესტიციდებისა და აგროქომიკატების
რეალიზაცია-მოხმარების,
ვეტერინარიასა
და
სურსათის
უვნებლობაში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს.
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიამ მიიღო
საერთაშორისო აკრედიტაცია. შემდეგ სფეროებში:
მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკა:
I. მიკრობიოლოგია: კარტოფილის ბაქტერიული
(Ralstonia solanacearum), კარტოფილის რგოლური
(Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus);

სიდამპლე
სიდამპლე

II. მიკოლოგია: კარტოფილის კიბო (Synchytrium endobioticum);

III. ენტომოლოგია: კოლორადოს კარტოფილის ხოჭო (Leptinotarsa
decemlineata), კარტოფილის ჩრჩილი (Phthorimaea operculella),
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თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების
სააგენტო
(DTRA)

პომიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილი (Tuta absoluta);
IV. ჰელმინთოლოგია: კარტოფილის
(Globodera rostochiensis and G. pallida).

ცისტიანი

ნემატოდა

V. ვირუსოლოგია: ქლიავის ჩოფურა (შარკა)(Plum pox virus),
ციტრუსების ვირუსული დაავადება (ტრისტეზა) (CTV);
VI.
GMO-ს დადგენა: GMO სკრინინგი, Roundup Ready™
სოიოსა და GMO სიმინდის
PCR quantification რეალურ დროში, DNA სურსათისა და ცხოველის
საკვების ნიმუშები;
VII. ჰერბოლოგია: ინვაზიური მცენარეების იდენტიფიკაცია ავშანფოთლიანი ამბროზია (Ambrosia artemisiifolia), ინვაზიური
მცენარეების იდენტიფიკაცია - ღიღილო მწარა (Acroptilon repens),
ინვაზიური
მცენარეების
იდენტიფიკაცია
ცენხრუსი
მეჩხერფოთლიანი (Cenchrus pauciflorus Benth);

92.2

სურსათის
კვლევებისათვის
ანალიზური ქიმიის
მიმართულების ახალი
მეთოდების დანერგვა

სურსათის ტესტირების
წარმოება
ევროკავშირის
მოთხოვნების
შესაბამისად

აკრედიტაციის
სფეროში ანალიზური
ქიმიის მეთოდების
დამატება

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საკუთარი
სახსრები
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა
თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების
სააგენტო
(DTRA)

VIII. სათესლე მასალის გამოცდა: ათასი თესლის წონა (Thousand
Seed Weight), თესლის გერმინაცია და სიძლიერე
(Seed
GerminationandVigor), თესლის ფიზიკური სიწმინდე (Seed Physical
purity).
2016 წლის
მდგომარეობით, ლაბორატორიის აკრედიტაციის
სფეროს დაემატა შემდეგი კვლევები:
სურსათისა და ცხოველის საკვების მიკრობიოლოგია: ლისტერია
მონოციტეგენესის
(Listeria
monocytogenes)
ენუმერაცია,
ენტერობაქტერია საკაზაკის დეტექცია (Enterobacter sakazaki ISO
22964:2006), ენტერობაქტერია საკაზაკის დეტექცია (Enterobacter
sakazaki
Internal SOP (შიდა სტანდარტული საოპერაციო
პროცედურა), ვიბრიო parahaemolotycus დეტექცია (Vibrio
parahaemolotycus ISO 21872-1:2007), ვიბრიო parahaemolotycus
დეტექცია (Vibrio parahaemolotycus - შიდა სსტანდარტული
საოპერაციო პროცედურა), სავარაუდო B. Cereus-ის ენუმერაცია,
კოლიფორმების
ენუმერაცია,
სალმონელა
sp.
დეტექცია,
მიკროორგანიზმების ენუმერაცია - კოლონიების დათვლის
ტექნიკა, S.aureus-ის დეტექცია და ენუმერაცია.
სურსათისა და წყლის ქიმია:
1. წყალი: მოქმედი ქლორის ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრა,
მთლიანი სიმკვრივის განსაზღვრა.
2. თაფლი:
მჟავიანობის
განსაზღვრა,
ელექტრო
გამტარუნარიოანობა, მექანიკური დაბინძურების განსაზღვრა.
3. მცენარეული ზეთი: მჟავიანობის განსაზღვრა
4. რძე
და
რძის
პროდუქტები:
ნატრიუმის
ქლორიდის
რაოდენობრივი განსაზღვრა, მჟავიანობის განსაზღვრა, სიმკვრივის
განსაზღვრა.
5. ხორცპროდუქტები: ნატრიუმის ქლორიდის რაოდენობრივი
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92.3

93.

93.1

სურსათის უვნებლობის
სფეროში
საკანონმდებლო
მიახლოების
პროგრამით
გათვალისწინებული
რეგულაციების
ლაბორატორიული
კომპონენტის დანერგვა

ვეტერინარული, ფიტოსანიტარიული და
სურსათის უვნებლობის
კუთხით სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტების
თანამშრომლებისათვის ტრენინგების,
სამუშაო შეხვედრებისა
და სასწავლო
ვიზიტების ჩატარება

სურსათის
მიკრობიოლოგიური და
ფიზიკურ-ქიმიური
კვლევების
ევროკავშირის
ნორმების შესაბამისად
წარმოება

სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიული
კონტროლის
განმახორციელე-ბელი
შემოსავლების
სამსახურის
ვეტერინარი და
ფიტოსანიტარი
სპეციალისტების-თვის
კვალიფიკაციის
ამაღლება

სათაო და რეგიონულ
ლაბორატორიებში
შესაბამისი
აკრედიტებული
მეთოდებით კვლევების
წარმოება

გადამზადებული
თანამშრომლები

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

საკუთარი
სახსრები

სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განსაზღვრა.
6. ფქვილი და მარცვლეული: წებოგვარას რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი განსაზღვრა
7. ცხოველის საკვები: სილის შემცველობის იდენტიფიცირება,
ნაცრის შემცველობა
8. სურსათი/ცხოველის საკვები/წყალი: რადიონუკლეიდების Cs-137
აქტივობის განსაზღვრა, რადიონუკლეიდების Sr-90 აქტივობის
განსაზღვრა, ტყვია, კადმიუმი.
9.
ქლორორგანული
პესტიციდების
და
თაფლში
ქლორამფენიკოლის და ტეტრაციკლინის განსაზღვრა.
2016 წლის მდგომარეობით სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიაში
სრულად დაინერგა მიკრობიოლოგიური კვლევები და კვლევები
ტრანს იზომერული ცხიმების განსაზღვრისათვის მცენარეული
წარმოშობის ცხიმში.

ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

2016

სურსათისა
და სოფლის
მეურნეობის
ორგანიზაცია
(FAO)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

CIB პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 სასწავლო ვიზიტი:
1. „სამუშაო შეხვედრა
ნიმუშების აღების პროცედურაზე
მცენარეებზე და მცენარეულ პროდუქციაზე, მავნებლების
იდენტიფიკაცია“ სახმელეთო და სარკინიგზო სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტებზე ლატვიაში, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 6-მა თანამშრომელმა;
2. სამუშაო შეხვედრა
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის
ინსპექტირებაზე ევროკავშირის ქვეყნებში, სახმელეთო და
სარკინიგზო სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტებზე ესტონეთში,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6-მა თანამშრომელმა.
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი მართვის საპილოტე პროექტის „საქართველოსა და
აზერბაიჯანს შორის არსებული გამშვები პუნქტის „წითელი
ხიდის“ განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“
ფარგლებში,
შემუშავდა სასწავლო ვიზიტებისა და ადგილობრივი ტრენინგების
პროგრამა.
მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები
საერთაშორისო
ექსპერტებთან
აღნიშნული
მისიებისა
და
ტრენინგების
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ევროკავშირი
ს
აღმოსავლეთ
პარტნიორობ
ის საზღვრის
ერთობლივი
მართვის
საპილოტე
პროექტი
„საქართველო
სა და
აზერბაიჯანს
შორის
არსებული
გამშვები
პუნქტი
„წითელი
ხიდი“
განვითარების
ხელშეწყობის
შესახებ“
(მუდმივად
მიმდინარეობ
ს მუშაობა
სხვადასხვა
დონორებთან
დამატებითი
ტრენინგების
ორგანიზების
მიზნით)

ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი მართვის საპილოტე პროექტის „საქართველოსა და
აზერბაიჯანს შორის არსებული გამშვები პუნქტის „წითელი
ხიდის“ განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“
ფარგლებში
ჩატარდა შემდეგი სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები:


















6-8 ივლისს, შედგა ევროკავშირის ექსპერტების ვიზიტი,
რომლებმაც ჩაატარეს სანიტარიული-ფიტოსანიტარული და
ვეტერინარული სასაზღვრო სისტემის შეფასება ევროკავშირის
სისტემასთან შედარების თვალსაზრისით. ექსპერტების მიერ
გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები.
11-14 ივლისს, არაცხოველური წარმოშობის სურსათის
კონტროლის
რეგულაციის
მიღებასთან
დაკავშირებით
ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა და შემუშავდა
მარეგულირებელი დოკუმენტის მონახაზი.
6-8 სექტემბერს, გაფორების ეკონომიკურ ზონაში "ადლია"
ჩატარდა
ორმხრივი
ტრენინგი
საერთაშორისო
ფიტოსანიტარიული სტანდარტების თემაზე,
27-30 სექტემბერს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ცხოველური
წარმოშობის
პროდუქტების
სასაზღვრო
კონტროლის
პროცედურებზე სახელმძღვანელოების შექმნის მიზნით.
შემუშავდა სახელმძღვანელოს მონახაზი.
10-14 ოქტომბერს გაიმართა სასწავლო ვიზიტი პოლონეთში
ცხოველური და არა-ცხოველური წარმოშობის სურსათის
სასაზღვრო
კონტროლის
პოლონური
გამოცდილების
ადგილზე გაცნობის მიზნით. ვიზიტში შემოსავლების
სამსახურიდან მონაწილეობა მიიღო 7-მა თანამშრომელმა.
1-3 ნოემბერს ჩატარდა II სამუშაო შეხევდრა არა-ცხოველური
წარმოშობის სურსათის კონტროლის რეგულაციის მიღებასთან
დაკავშირებით. შემუშავდა დადგენილების საბოლოო ვერსია.
2016 წლის 23 დეკემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს
მთავრობის დადგენილება N 567 - არაცხოველური
წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის
სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ.
8-11 ნოემბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ფიტოსანიტარულ
კონტროლს
დაქვემდებარებული
პროდუქტების
სახელმძღვანელოების
შექმნის
მიზნით.
შემუშავდა
სახელმძღვანელოს პირველადი ვერსია.
21-23 ნოემბერს ბაქოში ჩატარდა ორმხირივი ტრენინგი
თემაზე „ფიტოსანიტარული კონტროლის რისკების დაგეგმვა
და რისკების ანალიზი“. შემოსავლების სამსახურიდან
მონაწილეობა მიიღო 6-მა თანამშრომელმა.
28 ნოემბერს-2 დეკემბერს ჩატარდა II შეხევდრა ცხოველური
წარმოშობის
პროდუქტების
სასაზღვრო
კონტროლის
პროცედურებზე სახელმძღვანელოების შექმნის მიზნით.
პროექტის პირველად ვერსიას დაემატა ცოცხალი ცხოველის
კონტროლის პროცედურების ვერსია და ვეტერინარების
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სამუშაო აღწერილობა. შემუშავდა პირველადი პროექტი.
94.

94.1

კერძო სექტორთან
თანამშრომლობა და
მისთვის დახმარების
გაწევა, ახალი
საკანონმდებლო
მოთხოვნების
შესრულების მიზნით

ახალი საკანონმდებლო
მოთხოვნების
შესრულებისთვის
მომზადებული კერძო
სექტორი

განხორციელებული
ღონისძიებები
(შეხვედრები,
სემინარები)

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

გაფორმდა მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ სსიპ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და აშშ-ის საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტოს
(USAID)
„სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს“ (REAP) შორის .
შეთანხმება ცხოველთა სასაკლაოებში საფრთხის ანალიზისა და
კრიტიკული საკონტროლო წერტილების HACCP-ის სისტემის
დანერგვასთან დაკავშირებით მხარდაჭერას
და მათთვის
საკონსულტაციო ტრენინგების ჩატარებას ითვალისწინებს.
შეთანხმების მიზანია, REAP-ისა და სააგენტოს ერთობლივი
ძალისხმევით განხორციელდეს სურსათის უვნებლობის მართვისა
და
სტანდარტების
დანერგვასთან
დაკავშირებული
საკონსულტაციო მომსახურება ცხოველთა სასაკლაოებისათვის,
რაც უზრუნველყოფს ევროპული სტანდარტების დანერგვას და
გააძლიერებს მათ პოტენციალს აღნიშნული მიმართულებით.
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს
მიერ ასევე გაფორმდა მემორანდუმი აშშ-ის საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტოს
(USAID)
„სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტ“ REAP-თან, რომელიც
მიზნად ისახავს სასწავლო პროგრამების განხორციელებას
გადამამუშავებელ საწარმოთა თანადაფინანსების პროექტით
დაფინანსებულ
ახალ
გახსნილ
საწარმოებში
სურსათის
უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და
სისტემების დანერგვის მიზნით (HACCP და ISO22000:2005).
პროექტის ფარგლებში 2016 წლის მდგომარეობით, სულ 29-მდე
კომპანიის
50-მდე თანამშრომელს ჩაუტარდა 2 სახის
ტრენინგი/კონსულტაცია,
შემდეგ
თემებზე:
სურსათის
უვნებლობის
მართვის
საერთაშორისო
სისტემებისა
და
სტანდარტების დანერგვასა და ზოგადი ფინანსური მენეჯმენტის
მიმართულებით.
10 ბენეფიციარ საწარმოსთან გაფორმდა ISO 22000 სტანდარტის
დანერგვის ხელშეკრულება. 5-მა საწარმომ უკვე წარმატებით
გაიარა დასკვნითი აუდიტი, მათ შორის 3-მა საწარმომ კი მიიღო
ISO 22000 სერტიფიკატი.
2 საწარმოსთან გაფორმებულია საფრთხის ანალიზისა და
კრიტიკული საკონტროლო წერტილების ანალიზის (HACCP)
დანერგვის
ხელშეკრულება,
რაც
დაეხმარება
საწარმოებს
მნიშვნელოვნად
გაზარდოს
წარმოებული
პროდუქტის
უვნებლობის დონე და ასევე, შესაძლებლობას მისცემს მათ
მოახდინონ პროდუქტის ექსპორტი ევროკავშირისა და სხვა
საერთაშორისო ბაზრებზე.
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და აშშ
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სასოფლო-
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სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს (REAP)
შორის სახელმწიფო პროგრამების - „დანერგე მომავალი“ და
„ქართული
ჩაი“
ტექნიკური
დახმარების
სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. პროგრამების
„დანერგე მომავალი“ და „ქართული ჩაი“ ბენეფიციარებს
ჩაუტარდათ პირველადი წარმოების სტანდარტის (GLOBAL GAP)
სემინარები, სულ ჩატარდა 7 სემინარი ( 4 გორი, 1 თბილისი, 1
ლაგოდეხი) და 1 სემინარი 2 დეკემბერს ზუგდიდში.
2016 წლის 20 აპრილს, ქართველმა ვეტერინარებმა გაეროს
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
ექსპერტებთან
ერთად,
ბრუცელოზის
კონტროლისა
და
ზედამხედველობის მექანიზმები განიხილეს.
შეიქმნა
ბრუცელოზის
მრავალწლიანი
გეგმა,
დადგენილების პროექტი.

კონტროლისა
და
აგრეთვე
შემუშავდა

პრევენციის
მთავრობის

მიმდინარეობს აქტიური საინფორმაციო კამპანია ბრუცელოზის
დაავადების შესახებ (მოსახლეობას ურიგდება
შესაბამისი
საინფორმაციო ბუკლეტები და პოსტერები).
2016 წლის 23 აპრილს, ცხოველთა სასაკლაოებში საფრთხის
ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების HACCP-ის
სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით, სასტუმრო „Holiday INN“ში ბიზნესოპერატორებისთვის ტრენინგი ჩატარდა. სასწავლო
პროგრამა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და აშშ-ის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) “სასოფლოსამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს“ (REAP)
შორის თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება.
მისი მიზანია სასაკლაოებში სურსათის უვნებლობის თანამედროვე
სისტემის დანერგვა, რაც შიდა საწარმოო პროცესის კონტროლს და
ბიზნესის რისკების შემცირებას გულისხმობს;

94.2

სასაზღვრო ინსპექციის
პუნქტების
ინფრასტრუქტუ-რითა
და შესაბამისი
აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა

კარწახის, ადლიისა და
ფოთის სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტების
ევროკავშირის
სტანდარტების
შესაბამისად აღჭურვა

შესაბამისი
ექსპერტების შეფასება,
რომ სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტების
აღჭურვილობა
შეესაბამება
ევროკავშირის
სტანდარტებს

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

2016 წლის 5 ივნისს, სსიპ - სურსათის ეროვნულ სააგენტოში
გაიმართა შეხვედრა აგრარული ბაზრების წარმომადგენლებთან
თანამედროვე
მოთხოვნებისა
და
სტანდარტების
შესახებ
ბიზნესოპერატორების ინფორმირების
მიზნით, რაც მათ დაეხმარება სურსათის უვნებლობის ნორმების
დანერგვასა და საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში;
CIB პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა აღჭურვილობა კარწახის,
ადლიისა და ფოთის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტებისათვის.
CIB პროგრამის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტმა დაათვალიერა
ადლიის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის შენობა და წარმოადგინა
შესაბამისი რეკომენდაციები. აღნიშნული რეკომენდაციების
შესაბამისად
სამშენებლო
სამუშაოებისთვის
შემოსავლების
სამსახურის
მიერ
გამოცხადდა
ტენდერი,
გამოვლინდა
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ევროკავშირი
ს
ყოვლისმომცვ
ე-ლი
ინსტიტუციუ
-რი
განვითარების
(CIB)
პროგრამა

94.3

აუცილებელი
ინფრასტრუქტურის
საჭიროებების
შეფასების
განხორციელება

„წითელ ხიდზე“
ევროკავშირის
სტანდარტების
შესაბამისი
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული
(SPS) სასაზღვრო
კონტროლისათვის
აუცილებელი
ინფრასტრუქტურის
არსებობა (შენობები)
შესაბამისი
აღწურვილობით

შენობების
მშენებლობის დაწყება

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

მუდმივად
მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ების
დონორებთან
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებასთან
დაკავშირები
თ დანარჩენი,
შესაბამისი
სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტების
ევროკავშირი
ს
სტანდარტებ
თან
შესაბამისობა
ში
მოსაყვანად
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს
აღმოსავლეთ
პარტნიორობ
ისსაზღვრის
ერთობლივი
მართვის
საპილოტე
პროექტი

გამარჯვებული.

ევროპელმა ექსპერტმა ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი
შენობების
განსათავსებლად
აუცილებელი
ადგილის
იდენტიფიცირების მიზნით, „წითელი ხიდის“ სასაზღვრო
გამშვები პუნქტი და მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა და
მოამზადა შესაბამისი რეკომენდაციები.
შემოსავლების სამსახურის ფინანსურმა დეპარტამენტმა გადასცა
„წითელის ხიდის“ დამუშავებული სამშენებლო პროექტი
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი მართვის საპილოტე პროექტის „საქართველოსა და
აზერბაიჯანს შორის არსებული გამშვები პუნქტის „წითელი
ხიდის“ განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ წარმომადგნელებს.
რის შემდეგაც გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლენილ იქნა
გამარჯვებული და დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები.
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95.

95.1

საბაჟო
კანონმდებლობის
შემუშავება
ევროკავშირის
შესაბამისი სფეროს
მარეგულირებელ
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით

საქართველოს საბაჟოს
სფეროს
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
შესაბამისობაში მოყვანა

საბაჟო
კანონმდებლობის
შემუშავებული
პროექტი

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

„საქართველო
სა და
აზერბაიჯანს
შორის
არსებული
გამშვები
პუნქტი
„წითელი
ხიდი“
განვითარების
ხელშეწყობის
შესახებ“
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

გერმანიის
საერთაშორის
ო
თანამშრომლ
ობის
საზოგადოება
(GIZ)

95.2

შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომელთა უნარჩვევების განვითარება

შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლების
გაზრდილი
ინფორმირებულობა
ახალი საბაჟო
კანონმდებლობის
დებულებების
აღსრულების მიზნით

გადამზადებული
თანამშრომლები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

აშშ-ის
საერთაშორის
ო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობ
ა
განვითარების
ათვის“
პროექტი
(USAID G4G)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

მომზადდა კოდექსის პროექტის სამუშაო ვერსია. პროექტი
კომენტარებისთვის მიეწოდა ევროკომისიას, წარმოდგენილი
შენიშვნების საფუძველზე მოხდა პროექტის შემდგომი დამუშავება
და განახლებული პროექტი განხილული იქნა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების საბაჟო ქვეკომიტეტის საბაჟო პროექტის ჯგუფის შეხვედრაზე, 29 ნოემბერს.
კოდექსის პროექტი განხილვის შედეგების შესაბამისად თანხმდება
ფინანსთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებს
შორის, რის შემდეგ იგეგმება მისი განსახილველად გატანა სხვა
სახელმწიფო უწყებებში შემდგომი შეთანხმების მიზნით, ხოლო
შეთანხმებული ვერსია გამოქვეყნდება სხვა დაინტერესებული
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის და კერძო პირებისთვის
გასაცნობად.

2016 წლის მანძილზე შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა
მონაწილოება მიიღო 50 სხვადასხვა ტრენინგებსა და სწავლებებში;
ასევე, 10 სხვადასხვა სახის სემინარებსა და კონფერენიებში
რომლების მიზანიც იყო შემოსავლების სამსახურის საბაჟო
დეპარტამენტის
თანამშრომლების
კვალიფიკაციისა
და
გამოცდილების ამაღლება საბაჟო კანონმდებლობის (მათ შორის
ევროპული რეგულაციების და დირექტივების) აღსრულების
კუთხით.

აშშ-ის
საერთაშორის
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ო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობ
ა
განვითარების
ათვის“
პროექტი
(USAID G4G)

96.

96.1

ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
პროგრამის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
შემუშავება

შემუშავებულია
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორების
პროგრამის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობა

შემუშავებული
შესაბამისი
სამართლებრივი აქტები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

მიმდინარეობ
ს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიება
შემოსავლები
ს სამსახურის
თანამშრომლე
ბის
გადამზადები
ს მიზნით
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორის
ო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობ
ა
განვითარების
ათვის“
პროექტი
(USAID G4G)

მიმდინარეობს პროგრამის მარეგულირებელი კანონმდებლობის
შემუშავება, ევროკავშირის გამოცდილებისა და მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. სამუშაო
ჯგუფის მუშაობაში აგრეთვე მონაწილოებს USAID G4G-ს პროექტი.
შემუშავებულია ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის 290-ე
ბრძანების ცვლილებების პროექტი რომელიც განხილვის
სტადიაზეა და მიეწოდება ევროკომისიას რეკომენდაციების და
შენიშვნების გამოთხოვის მიზნით. აღნიშნული მიმართულებით
განხორციელებული ღონისძიებები იხილეთ 96.2

საკანონმდებ
ლო
ცვლილებები
ს
შემუშვებისთ
ვის საჭირო
ექსპერტების
რჩევებისა და
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96.2

შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომელთა უნარჩვევების განვითარება
ტრეინინგების/
სემინარების
ორგანიზების გზით

შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლების
გაზრდილი
ინფორმირებულობა
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
პროგრამის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
დებულებების
სათანადო აღსრულების
მიზნით

გადამზადებული
თანამშრომლები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

რეკომენდაცი
ების
გამოთხოვის
მიზნით
დამატებით
მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ები დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
საერთაშორის
ო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობ
ა
განვითარების
ათვის“
პროექტი
(USAID G4G)

მიმდინარე წლის 18 – 22 აპრილს, ლიტვის საბაჟო სამსახურის
მხარდაჭერით, გაიმართა შემოავლების სამსახურის საბაჟო
დეპარტამენტის
თანამშრომლების
ვიზიტი
ლიტვის
რესპუბლიკაში ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის
სისტემის გაცნობის მიზნით.
მიმდინარე წლის 11-15 ივლის, გაიმართა სასწავლო სემინარი
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
კონცეფციის
იმპლემენტაციის საკითხებზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
შემოსავლების
სამსახურის
საბაჟო
დეპარტამენტის
თანამშრომლებმა..
მიმდინარე წლის 24-27 მაისს ქ. ოდესაში (უკრაინა), EUBAM-ის
მხარდაჭერით, ევროკავშირი-მოლდოვა, ევროკავშირი-უკრაინა და
ევროკავშირი-საქართველოს საბაჟო პროექტის ჯგუფებისთვის,
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
პროექტის
იმპლემენტაციის საკითხებზე გაიმართა ერთობლივი ვორკშოპი.
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილება მიიღეს
ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპრატორების შესახებ, რომელიც გაიმართა
სლოვაკიის რესპუბლიკაში ქალაქ სენეჩში 2016 წლის დეკემბერში.

მიმდინარეობ
ს დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
მოლაპარაკება
ტრენინგების/
სემინარების
და სხვა
აქტივობების
ორგანიზების
მიზნით,
რომლებიც
მიმართული
იქნება
საბაჟოს
ავტორიზებუ
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97.

97.1

97.2

97.3

საერთო სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციასთან
მიერთებისთვის
გზამკვლევის
შემუშავება

საერთო სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციასთან
მიერთებისთვის
მომზადება

შემუშავებული
გზამკვლევი

საბაჟოს
თანამშრომლების
ტრენინგი საერთო
სატრაზიტო
პროცედურების
კონვენციის
დებულებების
აღსრულების მიზნით

საერთო სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციის
დებულებების
აღსრულებისათვის
საჭირო ცოდნისა და
ინფორმაციის ფლობა

გადამზადებული
თანამშრომლები

საერთო სატრანზიტო
პროცედურების
დანერგვა და
განხორციელება
ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით

ტრანზიტის
გამარტივებული
პროცედურები
კონვენციის წევრ
ქვეყნებთან

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ახალი
კომპიუტერიზებული
სატრანზიტო სისტემა
(NCTS)

ლიკონომიკუ
რი
ოპერატორის
პროგრამის
მუშაობის
გაცნობა
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

მიმდინარეობ
ს
დამატებითი
სახსრების
მოძიება
საბაჟოს
თანამშრომლე
ბისათვის
ტრანზიტის
საერთო
პროცედურებ
ზე
ტრენინგების
ორგანიზების
მიზნით
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
მიმდინარეობ
ს დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
მოლაპარაკებ
ები ახალი

საერთო სატრანზიტო პროცედურების კონვენციასთან მიერთების
მიზნით შემუშავდა გზამკვლევი. გზამკვლევში გაიწერა 2015 – 2018
წლების მანძილზე განსახორციელებელი ძირითადი საკითხები.
გზამკვლევი, შემუშავების პროცესში დადებითად შეფასდა
ევროკავშირის საგადასახადო და საბაჟო დირექტორატის
ტრანზიტის სამმართველოს ექპერტების მიერ. რომელთა
შენიშვნებისა
და
რეკომენდაციების
საფუძველზე
მოხდა
გზამკვლევის საბოლოო ვარიანტის მიღება.
2016 წლის, 14 – 15 სექტემბერს, საერთო სატრანზიტო
პროცედურების კონვენციასთან მიერთების მიზნით, ქ. კიშინოვში
(მოლდოვა) გაიმართა მეორე რეგიონალური ვორკშოპი. შეხვედრა
გაიმართა
აღმოსავლეთი
პარტნიორობის
საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის - შესაძლებლობათა გაზრდის პროექტის
(EAP – IBM) ფარგლებში და მასში მონაწილეობა მიიღეს
ევროკომისიის, მიგრაციის საერთაშორისიო ორგანიზაციის (IOM),
უკრაინის, მოლდოვას, აზერბაიჯანის, პოლონეთის, ლიტვის
საბაჟო
ადმინისტრაციების,
ასევე
ევროპის
კავშირის
სახელმწიფოთა გარე საზღვრების მართვის ოპერატიული
თანამშრომლობის
ევროპული
სააგენტოს
(FRONTEX)
წარმომადგენლებმა.
შეხვედრის
დროს
განხილულ
იქნა
კონვენციასთან მიერთებისა და NCTS პროგრამის დანერგვასთან
დაკავშირებული საკითხები.

შემოსავლების სამსახურის სამუშაო ჯგუფი მუშაობს სისტემის
იმპლემენტაციისათვის
აუცილებელი
ცვლილებების
იდენტიფიცირებასა და სისტემის ტექნიკური მახასიათებლების
შესწავლაზე
აღნიშნულთან ერთად, მიმდინარეობს ტვინინგის პროექტის
მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც უკვე შეთანხმდა ევროკავშირისა
და საქართველოს საბაჟო ქვეკომიტეტის პროექტის სამუშაო
ჯგუფის სხდომაზე 2016 წლის 29 ნოემბერს.
პარალელურად, TAIEX პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარეობს
ევროკავშირის ტრანზიტის ექსპერტის მოკლევადიანი ვიზიტის
მოსამზადებელი სამუშაოები.
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კომპიუტერი
ზირებული
სატრანზიტო
სისტემის IT
კომპონენტის
დაფინანსების
მიზნით

98.

98.1

98.2

საჰაერო მგზავრებზე
წინასწარი
ინფორმაციის/
მგზავრების პირადი
მონაცემების გაცვლის
შესახებ (API/PNR
)რეგულაციების
შემუშავება

პარტნიორ
სახელმწიფოებთან, მათ
შორის, ევროკავშირის
ქვეყნებთან, საბაჟო
ინფორმაციის
წინასწარი გაცვლის
სისტემების დანერგვა

რისკებზე
დაფუძნებული საბაჟო
კონტროლის სისტემის
ინსტიტუციური
გაძლიერება და
განვითარება

რისკების შეფასებაზე
დაფუძნებული საბაჟო
კონტროლის ხარისხის
გაუმჯობესება

შემუშავებული
საკანონმდებლო აქტები

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

რისკების შეფასებაზე
დაფუძნებული, საბაჟო
კონტროლის
ეფექტური
პროცედურები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

საკანონმდებ
ლო აქტების
შემუშვებისთ
ვის საჭირო
ექსპერტების
რჩევებისა და
რეკომენდაცი
ების
გამოთხოვის
მიზნით
დამატებით
მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ები დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

ასევე, უნდა აღინიშნოს რომ სამუშაო ჯგუფის წევრები
რეგულარულად ღებულობენ მონაწილეობას ევროკავშირისა და
EFTA ქვეყენების ტრანზიტის საერთო კონვენციისა და საქონლით
ვაჭრობის ფორმალობების გამარტივების შესახებ კონვენციის
სამუშაო ჯგუფისა და კომიტეტის შეხვედრებში დამკვირვებლის
სტატუსით, როგორც არა წევრი ქვეყანის წარმომადგენლები და
რეგულარულად აწვდიან ინფორმაციას სამუშაო ჯგუფის მიერ
განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.
API/PNR სისტემების იმპლემენტაციის სათანადო გზამკვლევის
შემუშავების მიზნით, 2016 წლის 10-12 თებერვალს, გაიმართა
ეროვნულ დონეზე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. აღნიშნულ
ღონისძიებაში, მონაწილოება მიიღეს როგორც შემოსავლების
სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ასევე სხვა
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ჩართული
არიან საზღვარზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით
მიმდინარე
სამუშაოებში.
შეხვედრას
ასევე ესწრებოდნენ
საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიების წარმომადგენლები.
მიმდინარე წლის 6-10 ივნისს, თურქეთის საბაჟომ უმასპინძლა
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს API-PNR სისტემის
იმპლემენტაციის საკითხებთან დაკავშირებული, გაცნობითი
ვიზიტის ფარგლებში.
შემოსავლების სამსახურში გრძელდება მუშაობა სისტემის
დანერგვისათვის
აუცილებელი
ინფრასტრუქტურის
და
საკანონმდებლო
ნორმატიული
ბაზის
მომზადების
მიმართულებით. შემშავებულია საგადასახადო კოდექსში შესატანი
ცვლილებების პროექტი რომელიც გადაიგზავნა ფინანსთა
სამინისტროში შემდგომი განხილვის და შიდა საკანონმდებლო
პროცედურების ინიცირების მიზნით.

საბაჟო ინფორმაციის წინასწარი გაცვლის სისტემა დანერგილია
თურქეთის რესპუბლიკასთან და მიმდინარეობს მუშაობა
აზერბაიჯანთან
შესაბამისი
სისტემის
ამოქმედებასთან
დაკავშირებით.
გრძელდება მოლაპარაკებები ევროკავშირის ქვეყნებთან მსგავსი
პროგრამის იმპლემენტაციის შესაძლებლობის იდენტიფიცირების
კუთხით.

მიმდინარეობ
ს
დამატებითი
დაფინანსები
მოძიება
რისკებზე
დაფუძნებულ
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99.

99.1

99.2

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
კუთხით, საბაჟო
აღსრულების
პროცედურებთან
დაკავშირებული ახალი
კანონმდებლობის/
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შემუშავება

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
უზრუნველყოფა
ევროკავშირის
სტანდარტების
შესაბამისად

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
კუთხით, საბაჟო
აღსრულებასთან
დაკავშირებული
ოპერატიული
პროცედურების
შემუშავება

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
ხარისხის
გაუმჯობესება

მომზადებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტები

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური
სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

შემუშავებული
ოპერატიული
პროცედურები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ი საბაჟო
კონტროლის
სისტემის
სისტემატიზი
რებული
სრულყოფის
მიზნებისთვი
ს
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

საკანონმდებ
ლო
ცვლილებები
ს
შემუშვებისთ
ვის საჭირო
ექსპერტების
რჩევებისა და
რეკომენდაცი
ების
გამოთხოვის
მიზნით
დამატებით
მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ები დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი
საბაჟო
აღსრულებას
თან
დაკავშირებუ
ლი
ოპერატიული

შემოსავლების სამსახურში შედგა შიდა-უწყებრივი სამუშაო
ჯგუფი (რომელშიც წარმოდგენილია საბაჟო, იურიდიული და
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტები). აღნიშნულმა
ჯგუფმა მოამზადა შედარებითი მატრიცა საქართველოში მოქმედი
კანონმდებლობისა და ევროკავშირის რეგულაციების შორის.
აღნიშნულ
მატრიცაზე
დაფუძნებით
შემუშავებულ
იქნა
კანონპროექტი რომელიც მოცემულ ეტაპზე გადის შიდა-უწყებრივ
განხილვას.

„ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის ევროკავშირის
შესაბამის რეგულაციასთან (No 608/2013) შედარებითი ანალიზის
შედეგად გამოიკვეთა ის ძირითადი განსხვავებები რომელთა
აღმოფხვრაც უნდა განხორციელდეს
თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების
ფარგლებში. ძირითად განსხვავებებს წარმოადგენს შემდეგი:

საქართველოს კანონში დამატებითი საბაჟო რეჟიმების
შეტანა,
რომლებშიც
განხორციელდება
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა

საქართველოს კანონში ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებების
დამატება
რომელთა
დაცვაც
განხორციელდება საზღვარზე

საქართველოს კანონში ექს-ოფიციო პროცედურის
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99.3

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
კუთხით, საბაჟოს
შესაბამისი
თანამშრომლების
ტრენინგი

საზღვარზე
ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის
ხარისხის
გაუმჯობესება

გადამზადებული
თანამშრომლები

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

პროცედურებ
ის
შემუშვებისთ
ვის საჭირო
ექსპერტების
რჩევებისა და
რეკომენდაცი
ების
გამოთხოვის
მიზნით
დამატებით
მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ები დონორ
ორგანიზაციე
ბთან
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

მებაჟე
ოფიცრების
გადამზადები
ს
ორგანიზების
მიზნით
მიმდინარეობ
ს
დონორებთან
მოლაპარაკებ
ები

100.

100.1

შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომელთა
დატრენინგება
პრეფერენციული
წარმოშობის
სერტიფიცირებასა და

შემოსავლების
სამსახურის
გადამზადებული
საბაჟო ოფიცრები
პრეფერენციული
წარმოშობის
სერტიფიცირებასა და

შემოსავლების
სამსახურის
გადამზადებული
საბაჟო ოფიცრები

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი



დანერგვა რაც გულისხმობს
საბაჟო უწყების
შესაძლებლობას
შეაჩეროს
კონტრაფაქციულობაში
ეჭვმიტანილი
საქონელი
რომელიც
დარეგისტრირებულია როგორც
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლება, მაგრამ
მასზე არ არის
დარეგისტრირებული
სასაზღვრო
ღონისძიების
განხორციელების მოთხოვნა.
სასაზღვრო ღონისძიებების განხორციელების მოთხოვნის
ვადების შესაბამისობაში მოყვანა, საბაჟო უწყების
კომპეტენციის კონკრეტულად განსაზღვრა და ა.შ.

ზემოაღნიშნული ცვლილებების საქართველოს კანონში შეტანის
პარალელურად
შემუშავდება
საბაჟო აღსრულებასთან
დაკავშირებული ოპერატიული პროცედურები.

გაიმართა რამდენიმე ტრეინინგი საზღვარზე ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის კუთხით.
2016 წლის 18-22 იანვარს მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (მსო)
ექსპერტის მიერ თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში
ჩატარდა ეროვნული სემინარი სახელად „კონტრაფაქციული და
პირატული საქონლის წინააღმდეგ ბრძოლა“.
სემინარში
მონაწილეობა
მიიღო
შემოსავლების
სამსახურის
ოცმა
თანამშრომელმა. სემინარის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ
საზღვარზე ინტელექტაულური საკუთრების დაცვის კუთხით
ევროკავშირში
არსებულ კანონმდებლობას, მსო-ს მიერ
კონტრაფაქციის
წინააღმდეგ
ბრძოლისთვის
შემუშავებულ
მექანიზმებს
და
ხელსაწყოებს,
საბაჟოზე
კონტრაფაქციის
აღმოჩენის ტექნიკებს და ა.შ. სემინარის ფარგლებში გაიმართა
რამდენიმე საველე პრაქტიკული სამუშაო, რომლის ფარგლებშიც
მონაწილეებს მიეცათ სემინარზე განხილული საკითხების
პრაქტიკული კუთხით გაცნობის შესაძლებლობა
2016 წლის 20-29 სექტმებერს,
შემოსავლების სამსახურის 5
თანამშრომელი დაესწრო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის
ფარგლებში, ევროკომისიის მიერ პოლონეთის ქალაქ ოტვოკში
მოწყობილ სამუშაო შეხვედრას საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის
საკითხების შესახებ.
სამუშაო შეხვედრის განრიგი მოიცავდა
ინტელექტუალური საკუთრების საზღვარზე დაცვის კუთხით
ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარების საკითხებს.
მიმდინარე წლის 21-23 მარტს, ქ. თბილისში, FRONTEX-ის
დახმარებითა და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ექსპერტების
მონაწილეობით
წარმოშობის წესებისა და სერტიფიცირების
საკითხებზე, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

2016

წლის

მაისში,

გაიმართა

წარმოშობის

წესებისა

და
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101.

პირობების შემოწმებაში

101.1

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების 144-ე
მუხლით
გათვალისწინებულ
ხელშეკრულების
დადების ძირითად
სტანდარტებთან
საკანონმდებლო
დაახლოების დაწყება

საქართველოს
სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
სტანდარტებთან
დაახლოება

შემუშავებული და
მიღებული შესაბამისი
საკანონმდებლო
ცვლილებები
გამარჯვებულის
გამოვლენის შესახებ

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2016

101.2

სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
შესაბამის
კანონმდებლობასთან
ეტაპობრივი
დაახლოების მიზნით,
სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს
მიერ შემუშავებული,
ყოვლისმომცველი

საქართველოს
სახელმწიფო
შესყიდვების
მარეგულირებელი
კანონმდებლობისა და
ინსტიტუციური ჩარჩოს
ევროკავშირის
სტანდარტებთან
დაახლოება

შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტები

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2016

მიმდინარეობ
ს
მოლაპარაკებ
ები
დონორ
ორგანიზაციე
ბთან,
წარმოშობის
წესების
საკითხებზე
სემინარებისა
და
ტრენინგების
ორგანიზების
მიზნით
სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სერტიფიცირების
საკითხებზე
სემინარი,
რომელშიც
მონაწილეობდნენ
ლიტვის
საბაჟო
სამსახურის
ექსპერტები.განხილული იქნა წარმოშობის სერტიფიკატების
ნამდვილობის დადასტურების მეთოდები,
6 დეკემბერს ქ. ბათუმში გაიმართა ტრეინინგი წარმოშობის წესების
საკთხებზე რომელშიც 10-მა მებაჟე ოფიცერმა მიიღო მონაწილოება.

2016 წლის 9 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას განსახილველად
წარუდგინა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის პროექტში
განსახორციელებელი ცვლილებები.
ცვლილებების მიღების
ძირთადი მიზეზია, ასოციირების შესახებ შეთანხმების 144-ე
მუხლით გათვალისწინებულ საჯარო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების დადების ძირითად სტანდარტებთან მიახლოება.
აღნიშნული გულისხმობს, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონში პირდაპირ უნდა აისახოს
თანასწორი მოპყრობისა და პროპორციულობის პრინციპები;
შემსყიდველ ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ
მოთხოვნები ჩამოაყალიბონ არა მხოლოდ ტექნიკური, არამედ
შესრულებისა და ფუნქციური სპეციფიკაციების საშუალებით.
ამასთან, სავალდებულოა შესყიდვის მინიმალური ვადების
გაზრდა, რაც ტენდერში მონაწილეობის მსურველს მისცემს
სატენდერო
პირობების
სრულფასოვნად
შეფასებისა
და
სატენდერო
წინადადების
ჯეროვნად
მომზადების
შესაძლებლობას.
საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
მოწონებულ იქნა და შემდგომი განხილვისთვის გადაეგზავნა
საქართველოს პარლამენტს.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 31 მარტის №536
განკარგულებით დამტკიცდა „სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში
განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოციირების შეთანხმების, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების (DCFTA) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების
გზამკვლევი“.
ევროკავშირის დირექტივების სრული აპროქსიმაციის მიზნით,
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა
გადაწყვეტილება შესყიდვების ახალი კანონის
შემუშავების
თაობაზე. ამ მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
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102.

102.1

102.2

აქტიურად თანამშრობლობს GIZ-ის DCFTA-ის განვითარების
პროექტთან. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში (GIZ)-ის
საერთაშორისო კონსულტანტი 2016 წლის სექტემბერს სამუშაო
ვიზიტით ეწვია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. პირველი
სამუშაო ვიზიტი გაიმართა სექტემბერში, რომლის ფარგლებშიც
კონსულტანტმა გამართა შეხვედრები სააგენტოს სტრუქტურული
ქვედანაყოფების
ხელმძღვანელებთან.
შემდგომი
შეხვედრა
დაგეგმილია ნოემბერში, რომლის ფარგლებშიც კონსულტანტი
შეხვედრებს გამართავს სააგენტოს სამუშაო ჯგუფთან.

სასწავლო კურსის
ჩატარება სახელმწიფო
შესყიდვებში ჩართული
შემსყიდველი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის

სახელმწიფო
შესყიდვებში ჩართული
შესაბამისი პირების
კვალიფიკაციის
ამაღლება

სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს
შესაბამისი
თანამშრომლების
უნარ-ჩვევების
გაძლიერება

სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს
თანამშრომლების
ცოდნის გაღრმავება
ევროკავშირის
სახელწმიფო
შესყიდვების შესახებ
დირექტივებისა და
შესაბამისი საუკეთესო
პრაქტიკის კუთხით

შემსყიდველი
ორგანიზაციების სულ
მცირე 800
გადამზადებული
თანამშრომელი

დაახლოებით 10
ტრენინგი/სამუშაო
შეხვედრა

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2016

2016

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის 9 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას განსახილველად
წარუდგინა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის პროექტში
განსახორციელებელი ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებების
მიღების ძირთადი მიზეზია, ასოციირების შესახებ შეთანხმების
144-ე მუხლით გათვალისწინებულ საჯარო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების დადების ძირითად სტანდარტებთან მიახლოება
იხილეთ 101.1.
სსსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრში,
მიმდინარე წლის პირველ და მეორე კვარტალში, კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით, სასწავლო კურსი ჩაუტარდათ სახელმწიფო
დაწესებულებების
და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების წარმომადგენლებს.
მსმენელების შვიდი ნაკადის საერთო რაოდენობამ ჯამურად 833
მსმენელი შეადგინა. აქედან 336 მსმენელი, სახელმწიფო
უწყებებიდან იყო წარმოდგენილი, ხოლო 497 მსმენელი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მათ მიერ
დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების
შესყიდვების
სფეროში
დასაქმებულ
სპეციალისტებს
წარმოადგენდა. ტრეინინგების თემატიკა თერთმეტივე ნაკადის
შემთხვევაში მოიცავდა სახელმწიფო შესყიდვების ზოგად
მიმოხილვას,
სახელმწიფო
შესყიდვების
მარეგულირებელ
კანონმდებლობას,
შესყიდვების
საშუალებების
ზოგად
მიმოხილვას,
სახელმწიფო
შესყიდვის
სრული
პროცესის
მოდელირებას, გამარტივებული შესყიდვის პროცედურებს,
კონსოლიდირებულ ტენდერებს, თეთრ და შავ სიას, კონკურსების
გამართვის პრაქტიკულ ასპექტებს, აგრეთვე, დავების საბჭოს
ფუნქციონირებას.
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს IT დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ საერთშორისო
სემინარებსა და ტრენინგებში:
- მიმდინარე წლის 27-28 იანვარს, ქ. ტალინში (ესტონეთის
რესპუბლიკა) თემაზე - „საქართველოში არსებული სახელმწიფო
სერვისების ხარისხისა და მომხარებელზე ორიენტირებულობის
გაუმჯობესება“. აღნიშნული პროექტის განახორციელება მოხდა
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC), სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და ესტონური
არასამთავრობო ორგანიზაცია „პრაქსის პოლიტიკის სწავლების
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ცენტრთან“ თანამშრომლობითა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მხარდაჭერით;
- მიმდინარე წლის 31 მაისს, ჩატარდა სემინარი თემაზე ინფორმაციული უსაფრთხოების, ვირტუალიზაციის და “cloud”
სერვისებთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა IDC-ის
ორგანიზებით;
- მიმდინარე წლის 6-8 ივნისს, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის შიდა
აუდიტი“.
აღნიშნული
ტრენინგი
გაიმართა
იუსტიციის
სამინისტროსა და მონაცემთა დაცვის სააგენტოს მხარდაჭერით;
- სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენელმა
მონაწილეობა მიიღო მიმდინარე წლის 11-12 თებერვალს, ქ. კიევში
გაიმართულ სამუშაო შეხვედრაში თემაზე - „საერთაშორისო
შესყიდვების
შესაძლებლობები
და
მსოფლიო
სავაჭრო
ორგანიზაციის, სახელმწიფო შესყიდვების შეთანხმების შესახებ“.
- მიმდინარე წლის 26 აპრილს ქ. ვენაში, ინფორმაციული ხასიათის
შეხვედრა გაიმართა, ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, სახელმწიფო
შესყიდვების კომპონენტის გათვალისწინების მიზანშეწონილობის
თაობაზე.
აღნიშნულ
შეხვედრას
დაესწრო
სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენელი. მოლაპარაკებების
წარმატებად დასრულების შედეგად, 14 ოქტომბერს, ბოსნიის
დედაქალაქ სარაევოში საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების მინისტერიალზე ხელი
მოაწერა
ენერგეტიკული
გაერთიანების
დამფუძნებელ
ხელშეკრულებასთან
საქართველოს
შეერთების
შესახებ
ოქმს. შესაბამისი პროცედურის გავლის შემდეგ საქართველო
„ენერგეტიკული
გაერთიანების“
ოფიციალური
და
სრულუფლებიანი წევრი გახდება ;
- მიმდინარე წლის 14-15 ივნისს, კვიპროსში EBRD-ის
მხარდაჭერით, გაიმართა სასწავლო ვიზიტი თემაზე - „რეფორმები
სახელმწიფო შესყიდვებში“. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში,
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოსა
და
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციის
წარმომადგენლები
გაეცნენ
კვიპროსის გამოცდილებას სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმების
საკითხებში;
- მიმდინარე წლის 22-24 ივნისს, ქ. კიშინიოვში (მოლდოვის
რესპუბლიკა) , სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის
(CLDP) და აშშ-ს ვაჭრობის დეპარატამენტის მხარდაჭერით, ასევე
მოლდოვის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, ეკონომიკის
სამინისტროს WTO-ს განყოფილებისა და მოლდოვაში აშშ-ს
საელჩოს მხარდაჭერით,კიბერუსაფრთხოებასა და ელექტრონულ
შესყიდვებზე რეგიონალური
სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.
აღნიშნულ ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს 5 თანამშრომელი.
- მიმდინარე წლის 13 სექტემბერს
გაიმართა ღონისძიება
„ტექნოლოგიები
გამჭვირვალობისთვის
აღმოსავლეთ
და
ცენტრალურ ევროპასა და აზიაში“ (TransparenCEE) ქსელის
ფარგლებში, ევროპის ფონდისა და პარტნიორი ორგანიზაციების TechSoup და ფონდ ePaństwo-ს - ორგანიზებით, ა.შ.შ. სახელმწიფო
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დეპარტამენტისა და შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა
და განვითარების სააგენტოს (SIDA) ფინანსური მხარდაჭერით.
აღნიშნულ შეხვედრას დაესწრო სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს 4 თანამშრომელი.
- 2016 წლის 14-17 სექტემბერს, ქ.პარიზში, სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენელი დაესწრო OECD-ის
ორგანიზებით გამართულ ანტიკორუფციული რეფორმების
შეფასების მეოთხე რაუნდის შეხვედრას, რომლის ფარგლებშიც
მოხდა
საერთაშორისო
ანტიკორუფციული
გამოცდილების
გაზიარება.
2016 წლის 15 სექტემბერს, ქ. ვენაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
ევროპის
ენერგეტიკული
გაერთიანების
შესახებ
ხელშეკრულებებში
სახელმწიფო
შესყიდვების
წესების
გათვალისწინების თაობაზე.
- 2016 წლის 27 სექტემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების ორი
თანამშრომელი მივლინებით იმყოფებოდა ქ. კიშინიოვში
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამთავრობო შესყიდვებზე
ხელშეკრულების მიერთებისადმი (GPA) მიძღვნილ ღონისძიებაზე.
აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკის (EBRD)მიმდინარე პროექტის ფარგლებში.
- 2016 წლის 8-14 ოქტომბერს, ქ. სეულში, აზიის განვითარების
ბანკის (ADB) მიერ ორგანიზებულ მეორე კონფერენციაზე “აზიისა
და წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნების ელექტრონული საჯარო
შესყიდვების ქსელი“ (2nd Conference of the Asia Pacific Public
Electronic Procurement Network) და Public Procurement Service of
Korea-ს
ხელმძღვანელობასთან
ორმხრივი
საქმიანი
ურთიერთობების დასამყარებლად შეხვედრებზე მონაწილეობის
მისაღებად მივლინებით იმყოფებოდა სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს ორი თანამშორმელი.
- 2016 წლის 30 ოქტომბრიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით, ქ.ვენაში
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო
სემინარზე
ცენტრალური
და
აღმოსავლეთ
ევროპის,
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონის ქვეყნების
სამთავრობო შესყიდვების (WTO/EBRD Regional Workshop on
Government Procurement for Central and Eastern Europe, Central Asian
and the Caucasus Countries) მონაწილეობის მისაღებად მივლინებულ
იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ორი თანამშრომელი.
- 2016 წლის 12-13 ნოემბერს, ბორჯომში ჩატარდა სამუშაო
შეხვედრა
თემაზე:
სახელმწიფო
შესყიდვების
თავის
იმპელემნტაცია ასოციირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით.
აღნიშნულ სემინარს ესწრებოდნენ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თანამშრომლები.
- 2016 წლის 26-27 ნოემბერს, კაჭრეთში გაიმართა გასვლითი
სემინარი ევროდირექტივებზე. აღნიშნულ სემინარს ესწრებოდნენ
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თანამშრომლები.
- 2016 წლის 29-6 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში, ვაჭრობის საკითხებთან
დაკავშირებით ასოცირების კომიტეტის შესვედრაზე და ქ. ჟენევაში
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში - კონსულტაციების
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102.3

სასწავლო კურსის,
სემინარების,
საინფორმაციო
ხასიათის შეხვედრების
ორგანიზება
მიმწოდებლების-თვის,
ბიზნესასოციაციებისთვის და
სახელმწიფო
შესყიდვებით
დაინტერესებული სხვა
მხარეებისთვის

კერძო სექტორის
წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის
ამაღლება სახელმწიფო
შესყიდვებთან
დაკავშირებით

კერძო სექტორის სულ
მცირე 150
გადამზადებული
წარმომადგენელი

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2016

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

გასამართავად საჯარო შესყიდვების შეთანხმებაში საქართველოს
გაწევრიანების თაობაზე, მონაწილეობის მისაღებად მივლინებით
იმყოფებოდა
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ორი
თანამშრომელი.
- 2016 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით, ქ. ლონდონში
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში ეუთო-ს
სპეციალური წარმომადგელისა და კოორინატორის ოფისის მიერ
განხორციელებულ პროექტზე სახელწოდებით - Prevention of
Trafficking in Human Beings in Supply Chains through Government
Practices and Measures” . აღნიშნულ სემინარზე მივლინებით
იმყოფებოდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თანამშორმელი.
- 2016 წლის 12-16 დეკემბერს, ქ. ბერლინში The World Bank-ისა და
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო ფორუმზე - Moving
Forward with e-Procurement – მივლინებულ იქნა სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს ორი თანამშრომელი.
- 2016 წლის 18 თებერვალს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
ხელმძღვანელმა პირებმა შეხვედრა გამართეს სახელმწიფო
შესყიდვებში
მონაწილე
მცირე
და
საშუალო
ბიზნესის
წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის
მიზანს
სახელმწიფო
შესყიდვებში მონაწილე
კეთილსინდისიერ
მიმწოდებელთა
რეესტრის (თეთრი სია) წარმოების ახალი წესის გაცნობა
წარმოადგენდა.
- 2016 წლის 29 მარტს, „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP)
2016-2017 წლების მესამე სამოქმედო გეგმის შემუშავების
ფარგლებში,
გაიმართა პირველი შეხვედრა საგარეჯოსა და
კაჭრეთში.
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა
დამსწრე
პირებს,
ადგილობრივი
თვითმმართველობების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
ბიზნეს
სექტორის
წარმომადგენლებს
მიაწოდეს
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საქმიანობის,
ფუნქციების, სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურებისა და ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში დაგეგმილი ინოვაციების შესახებ.
კერძოდ, ხსენებული ინოვაციები ითვალისწინებს ტენდერებზე
აგრეგირებული ინფორმაციის, შესყიდვის ობიექტებისა და
მიმწოდებლების ელექტრონული კატალოგის დანერგვას, აგრეთვე,
სახელმწიფო
შესყიდვების
წლიური გეგმის სრულყოფას.
აღნიშნული სამუშაო გეგმის შემუშავების ფარგლებში იდენტური
შინაარსის შეხვედრა გაიმართა მცხეთაში მიმდინარე წლის 4
აპრილს, ოზურგეთში 7 აპრილს, ბათუმში 8 აპრილს და რუსთავში
15
აპრილს;
- 2016 წლის 15 აპრილს, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს
(USAID)
პროგრამის
„მმართველობა
განვითარებისათვის“
(G4G)
მხარდაჭერით,
საქართველოს
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ
ქვეყანაში სახელმწიფო
შესყიდვების სფეროს თემატიკაზე საჯარო განხილვა გამართა.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ბიზნეს-საზოგადოების, არასამთავრობო
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სექტორისა და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები;
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
თავმჯდომარის
ინიციატივით,
რეგულარული შეხვედრები იმართება ბიზნეს
საზოგადოების წარმომადგენლებთან. აღნიშნული შეხვედრები
დაიწყო 2016 წლის 11 მაისს; სექტემბრის ჩათვლით უკვე
ჩატარებულია 11 შეხვედრა. შეხვედრების ფარგლებში მხარეებმა
განიხილეს
შესყიდვებთან
დაკავშირებული
პრობლემური
საკითხები და შესაძლო ხარვეზები კონკრეტულ ტენდერებთან
დაკავშირებით. შეხვედრები იმართება სექტორების მიხედვით;
- 2016 წლის 23-24 მაისს, ქ თბილისში, აშშ-ს კომერციული
სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP), აშშ-ს საელჩოს
საქართველოში, EBRD-ის (ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი), WTO-ის (მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის),
ევროკავშირის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს ეგიდით გაიმართა სემინარი თემაზე „მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაციის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
შეთანხმების
ვალდებულებები,
მიერთების
პროცესი
და
კომერციული
სარგებელი
საქართველოსთვის“.
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
ბიზნეს
საზოგადოების
და
მთავრობის
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანი იყო
სახელმწიფო
შესყიდვების
შეთანხმების
ძირითადი
უპირატესობების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება
დაინტერესებული მხარეებისათვის;
- „ღია მმართველობის პარტნიორობის“(OGP) 2016-2017 წლების
მესამე სამოქმედო გეგმის შემუშავების ფარგლებში, მიმდინარე
წლის 6 ივნისს, ამერიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატაში, გიმართა
შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან;
- 2016 წლის 29 მაისს, USAID-ის G4G პროგრამის მხარდაჭერით,
ჩატარდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სამუშაო შეხვედრა
ბიზნესის,
სამოქალაქო საზოგადოებისა და შემსყიდველი
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში
დამსწრე საზოგადოება გაეცნო სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებს, რომელიც გულისხმობს
შესყიდვის ორი ახალი სახეობის, ელექტრონული ტენდერის,
რევერსული აუქციონის გარეშე და ორ ეტაპიანი ტენდერის
შემოღებას, რომელიც სისტემაში 1 ივლისიდან და 1 აგვისტოდან
გაეშვება.
- აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს G4G პროგრამის
მხარდაჭერით, 2016 წლის 12-13 ივლისს ქ. ბათუმში გაიმართა
საქმიანი შეხვედრები აჭარის რეგიონში მოღვაწე კერძო სექტორის
წარმომადგენლებთან. შეხვედრების მიზანი იყო სახელმწიფო
შესყიდვების სისტემაში დანერგილი შესყიდვების ახალი
მეთოდების გაცნობა.
- 5 აგვისტოს, გაიმართა საჯარო დისკუსია თემაზე: სახელმწიფო
შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა - სიახლეები და
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103.

103.1

საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოება
ასოცირების
შეთანხმებით აღებული
ვალდებულებების
შესაბამისად.
გათვალისწინებუ-ლია
ცვლილებები შემდეგი

ინტელექტუალური
საკუთრების
ობიექტებზე
უფლებების
აღსრულების
ეფექტური
მექანიზმების
შემოღება

მიღებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი

ცვლილებები.
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტომ
შემსყიდველი
ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა,
ბიზნესგაერთიანებების და ასოციაციების წარმომადგენლებს
გააცნო სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული
სისტემის სიახლეები, მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათ შორის
ორეტაპიანი
ტენდერის
შესახებ
ინფორმაცია.
შეხვედრას უძღვებოდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის მოადგილე კახა დემეტრაშვილი.
შეხვედრაზე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარემ
ლევან რაზმაძემ წარმოადგინა სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში
2015-2016 წლებში გატარებული რეფორმების ვრცელი მიმოხილვა.
გაიმართა სახელმწიფო შესყიდვების ახალი ელექტრონული
სერვისების,
მეთოდებისა
და
რესურსების
პრეზენტაცია.
დეტალურად განიხილეს ორეტაპიანი ტენდერის მიმდინარეობის
პროცედურები,
გაიცა
მეთოდური
რეკომენდაციები
მის
წარმართვაზე,
აგრეთვე,
ფასისა
და
ხარისხის
მრავალკრიტერიუმიანი შეფასების კომპლექსურ მიდგომაზე.
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ხასიათის
შეხვედრაში
მონაწილეობას იღებდნენ შემსყიდველი ორგანიზაციების, მცირე
და საშუალო ზომის საწარმოთა, ბიზნესგაერთიანებების და
ასოციაციების
200-ზე
მეტი
წარმომადგენელი.
ღონისძიება გაიმართა „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ (EU4Business)
ეგიდით მიმდინარე პროექტის: „მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცე საქართველოში“ მხარდაჭერით, რომელსაც გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)
ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებით.
2016 წლის 21 დეკემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარემ გამართა შემაჯამებელი შეხვედრა თემაზე:
სახელმწიფო შესყიდვები -განხორციელებული რეფორმები,
სიახლეები და ცვლილებები. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდა
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა, ბიზნესგაერთიანებების და
ასოციაციების წარმომადგენლები, ასევე სხვა დაინტერესებული
ბიზნესმენები. აღნიშნული შეხვედრა ჩატარდა USAID Project
Governing for Growth (G4G) in Georgia-ს მხარდაჭერით და
საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო
პალატის
თანაორგანიზატორობით. ჯამში შეხვედრას 80 ადამიანი დაესწრო.
საქპატენტის მიერ მომზადებულ იქნა შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაფომებული ასოცირების შეთანხმებით
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში საქართველოს
ვალდებულბების შესრულებას.
კანონპროექტებზე მუშაობის
დასრულების შემდგომ, პროექტი მიეწოდა საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
საქართველოს მთავრობის ინიცირების წესით
საქართველოს
პარლამენტში წარსადგენად.
მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე გაიმართა არაერთი
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შეხვედრა
სხვადასხვა
სამინისტროს
წარმომადგენლებთან.
მომზადებულ კანონპრექტები ასევე, მიეწოდა სასამართლო
ხელისუფლებას მათი შენიშვნებისათავის.
2016 წლის ბოლოს შემუშავებულ იქნა კანონის პროექტების ბოლო
ვერსიები. კანონის პროექტები წარედგინება საქართველოს
პარლამენტს 2017 წლის პირველ კვარტალში.

მიმართულებით:
საქართველოს
საპატენტო კანონი
საქართველოს კანონი
სასაქონლო ნიშნების
შესახებ
საქართველოს კანონი
საავტორო და
მომიჯნავე უფლებების
შესახებ
საქართველოს კანონი
დიზაინის შესახებ
საქართველოს კანონი
წამლისა და
ფარმაცევტული
საქმიანობის შესახებ

103.2

საქართველოს კანონი
პესტიციდებისა და
აგროქიმიკატების
შესახებ
ეფექტური
მართლმსაჯულების
შესახებ ევროსაბჭოს
კომისიის
რეკომენდაციების
შესაბამისად (CEPEJ
მუხლი 34.), ფაქტების
კონსტატაციის
მომსახურების
გამართვა და
პოპულარიზაცია
ბეჭდური მასალების
გავრცელებით და/ან
საინფორმაციო
შეხვედრების
ჩატარების მეშვეობით

საზოგადოება
ინფორმირებულია
მომსახურების
აღნიშნული ფორმის
შესახებ, რომლის
გამოყენება ხელს
შეუწყობს სასამართლო
სისტემის
განტვირთვას, კანონის
უზენაესობის
განმტკიცებას და
წაახალისებს
სამოქალაქო
ურთიერთობებს
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
მტკიცებულებების
მოპოვების გამარტივება
საავტორო უფლებების
დაცვისა და სხვა
საყოფაცხოვრებო
ურთიერთობებში

ფაქტების
კონსტატაციის
მომსახურების შესახებ
დაბეჭდილი 1000
ტრიპლეტი იუსტიციის
სახლებში
განსათავსებლად
ჩატარებული
საინფორმაციო
შეხვედრები (2 მედია
სემინარი
ჟურნალისტების-თვის
(თითო 30-მდე წამყვანი
მედია საშუალებების
წარმომადგენლებისთვის))

სსიპ აღსრულების
ეროვნული
ბიურო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2016

სსიპ აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
ბიუჯეტი

დაიგეგმა და ჩატარდა მედია სემინარი, რომელიც მიმდინარეობდა
ორი დღის განმავლობაში. ჟურნალისტები წარმოადგენდნენ მედია
საშუალებებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ესწრებოდა მედია
საშუალებების 50-მდე წარმომადგენელი.
გარდა ამისა, გაიმართა 4 სემინარი იურიდიული პროფესიის
წარმომადგენლებისა და ასევე იმ პირებისთვის ვინც ეუფლება
აღნიშნულ პროფესიას, თითო ასეთი ღონისძიების აუდიტორია
შედგებოდა 25 დამსწრისგან. მსმენელებმა მიიღეს შესაბამისი
სერტიფიკატები.
სულ
სემინარების
ფარგლებში
სამიზნე
აუდიტორიად
იდენტიფიცირებული პირების რაოდენობა, რომელთა განათლებაც
განხორციელდა აღნიშნულ თემაზე შეადგენდა 150 პირს.
სატელევიზიო სივრცეში გავიდა, 5 საინფორმაციო სიუჟეტი
ფაქტების კონსტატაციის მომსახურების შესახებ. გასული
სიუჟეტები ასევე მოიცავდნენ ხანგრძლივ ინტერვიუებს სერვისის
განმახორციელებელ პასუხისმგებელ პროფესიონალებთან და
სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის მმართველი რგოლის
წარმომადგენლებთან.
აქტივობების ფარგლებში დაიბეჭდა და გავრცელდა 1000
ტრიპლეტი აღნიშნული სერვისის შესახებ.
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104.

105.

104.1

105.1

მოსამართლეებისათვის და
ადვოკატებისათვის
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხზე ტრენინგების
ჩატარება

სემინარებისა და
სამუშაო შეხვედრების
ჩატარება
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

კანონიერი
ინტერესების
წარდგენის მიზნით
ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში
მოსამართლეთა და
ადვოკატთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება და
ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში
სასამართლო სისტემის
გაუმჯობესებული
მუშაობა

ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში
საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება

მოსამართლეებისათვის და
ადვოკატებისათვის
ჩატარებული
ტრენინგები

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი
სამეწარმეო
სამართლის
განვითარების
პროგრამა
(CLDP)

ჩატარებული 50-მდე
შეხვედრა 500-მდე
მონაწილე პირისათვის

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი
საერთაშორის
ო
ორგანიზაციე
ბი

2016 წლის 1 მარტს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტი“
ორგანიზებით,
ადვოკატებისა
და
პატენტრწმუნებულებისათვის გაიმართა მრგვალი
მაგიდა.
შეხვედრაზე
განიხილეს
საქპატენტის
ახალი
მიდგომები
სასაქონლო ნიშნების ექსპერტიზის საკითხებთნ დაკავშირებით.
2016 წლის 14-16 ივლისს, ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის
სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP), აშშ-ის
პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყების, საქართველოში
ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის - “საქპატენტის” ორგანიზებით,
ქართველი მოსამართლეებისათვის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
თემაზე: “სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა ინტელექტუალური
საკუთრების საქმეებთან დაკავშირებით”. შეხვედრაზე ამერიკელმა
მოსამართლეებმა
ქართველ
კოლეგებს
გააცნეს
ამერიკის
სასამართლო
პრაქტიკა
ინტელექტუალური
საკუთრების
ობიექტებთან დაკავშირებულ დავებზე. ასევე, განიხილეს ქართულ
პრაქტიკაში არსებული საკითხებიც.
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2016 წლის განმავლობაში
ჩატარდა 27 სამუშაო შეხვედრა, სემინარი და საერთაშორისო
კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 500-მდე პირმა.
შეხვედრები გაიმართა უნივერსიტეტებისა და სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტების, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს
წარმომადგენლისათვის, ასევე, ბიზნესის სექტორისა და სხვა
მიზნობრივი ჯგუფებისათვის. საქპატენტმა უმასპინძლა და
პრეზენტაციები ჩაუტარა სხვადასხვა საინოვაციო კონკურსის
მონაწილეს, სტუდენტსა და მოსწავლეს.
2016 წლის 12 იანვარს, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე “ინტელექტუალური
საკუთრების
კომერციალიზაცია
და
ტექნოლოგიების
გადაცემა“.
აღნიშნულ
შეხვედრაზე
განიხილებოდა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
დაცვის მექანიზმები, ტექნოლოგიების გადაცემის სისტემა და
ინტელექტუალური
საკუთრების
კომერციალიზაცია
უნივერსიტეტებში.
სხდომას
ესწრებოდა
ესტონეთის
ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრის დირექტორი, რომელმაც
წარმოადგინა ესტონეთის წარმატებული პროექტი „ინოვაციური
ვაუჩერების სისტემა“, ასევე, შოთა რუსთაველის სახელობის
სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელები, საქართველოს
პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, უმაღლესი
სასწავლებლების, სახელმწიფო უწყებების და კერძო კომპანიების
წარმომადგენლები.
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2016 წლის 15 იანვარს, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის - საქპატენტის მოწვევით, აშშ-ს პატენტრწმუნებულმა,
საქპატენტის ოფისში საქართველოს პატენტრწმუნებულებისთვის,
ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის,
საქპატენტის იურისტებისა და ექსპერტებისთვის გამართა ლექცია
თემაზე - „აშშ-ს საპატენტო დავები ფარმაცევტულ სფეროში
ინტელექტუალური საკუთრების კუთხით“.
2016 წლის 27 იანვარს, საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის მიერ,
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღის წლევანდელ
თემასთან დაკავშირებით დაწყებული კამპანიის ფარგლებში,
რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და
ბრძოლა მეკობრეობისა და საავტორო უფლებების დარღვევების
წინააღმდეგ ციფრულ სივრცეში, „მაიქროსოფთ საქართველოსთან“
ერთად,
ლიცენზირებული
კომპიუტერული
პროდუქტების
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკითხებზე სამუშაო
შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ აუდიტორული
კომპანიების
წარმომადგენლები,
რომლებსაც
გააცნეს
ლიცენზირებული
პროდუქტის
უპირატესობები,
კიბერ
უსაფრთხოების
მიმართულებით
საერთაშორისო
და
ადგილობრივი გამოცდილება და ინტელექტუალური საკუთრების
დასაცავად მიღებული ზომები, საქართველოში კომპიუტერული
პროგრამების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები.
2016 წლის 12 თებერვალს, საქპატენტმა დააჯილდოვა აშშ-ს
სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით განხორციელებული
პროექტის
„ათასწლეულის
ინოვაციის
კონკურსის"
გამარჯვებულები. ამასთან, დაგეგმილია კონკურსის ყველა
ფინალისტის საქპატენტში მოწვევა, სადაც მათთვის გაიმართება
პრეზენტაცია თემაზე - „იდეიდან ინტელექტუალური საკუთრების
დაცვამდე“.
აქვე,
მოსწავლეები
გაეცნობიან
საქპატენტის
საქმიანობას, საკვლევი ობიექტის წინასწარი ძიების მექანიზმებს
და ადგილზე ნახავენ საპატენტო ექსპერტიზის მიმდინარეობის
პროცესს. მიღებული ინფორმაცია მათ დაეხმარება ახალი
პროექტების შემუშავებასა და შექმნაში.
2016 წლის 13 თებერვალს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და
საქპატენტის ორგანიზებით, ტექნოლოგიურ პარკში, გაიმართა
შეხვედრა, რომელზეც საქპატენტის თავმჯდომარემ, ნიკოლოზ
გოგილიძემ, საჯარო ლექცია გამართა თემაზე - „იდეიდან
ინტელექტუალურ საკუთრებამდე“. ახალგაზრდა ინოვატორებსა
და სხვა დაინტერესებულ პირებს ნიკოლოზ გოგილიძემ მიაწოდა
საბაზისო
ინფორმაცია
ინტელექტუალური
საკუთრების
სამართალის შესახებ, პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით
მიმოიხილა იდეიდან ინტელექტულურ საკუთრებამდე გასავლელი
ეტაპები, განმარტა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების
თავისებურებანი და ისაუბრა მათი დაცვის მექანიზმებსა და
საშუალებებზე.
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2016 წლის 24 თებერვალს, საქპატენტში გაიმართა სემინარი „I-HUB
თბილისი“-ის
წარმომადგენლებისთვის
თემაზე
,,ინტელექტუალური საკუთრება და მისი დაცვის მექანიზმები“.
სემინარზე
საქპატენტის
თავმჯდომარემ
ისაუბრა
ინტელექტუალური საკუთრების მნიშვნელობასა და დაცვის
მექანიზმებზე, ასევე სასაქონლო ნიშნის სახეებზე.
2016 წლის 11 აპრილს, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ
ცენტრში - საქპატენტში ამერიკის პატენტისა და სასაქონლო ნიშნის
ოფისის (USPTO) საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის
წარმომადგენლების
მიერ,
პატენტრწმუნებულებისა
და
საქპატენტის
თანამშრომელთათვის
გაიმართა
ოთხდღიანი
ვორქშოპი, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს გააცნეს USPTO-ს
გამოცდილება სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა
აქტუალურ საკითხზე.
2016 წლის 22 აპრილს, საქპატენტმა უმასპინძლა ნორჩ მეცნიერთა
და
გამომგონებელთა მე-10
საერთაშორისო ოლიმპიადის
მონაწილეებს, რომლის ფარგლებშიც საქპატენტის თავმჯდომარემ
ნიკოლოზ გოგილიძემ და საქპატენტის თანამშრომლებმა
ინტელექტუალური საკუთრებისა და საპატენტო სისტემის შესახებ
პრეზენტაციები
გამართეს.
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
კონკურსანტები 25 ქვეყნიდან . მონაწილეები გაეცნენ საქპატენტის
მუშაობის სპეციფიკასა და ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში მიმდინარე პროცესებს.
2016 წლის 24 აპრილს, საქართველოს საავტორო უფლებათა
ასოციაციის, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის,
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის - საქპატენტისა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
ორგანიზებით, თელავის სახელმწიფო უნივერსტეტის, ყვარლისა
და გურჯაანის საჯარო სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით
გაიმართა კონფერენცია, რომლის მიზანს საავტორო უფლებების
შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ამ სფეროში
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა წარმოადგენდა.
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის თავმჯდომარის, ნიკოლოზ გოგილიძის ინიცირებით,
კონფერენციის მონაწილე სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ
გაიარონ სამთვიანი სტაჟირება საქპატენტში.
2016 წლის 26 აპრილს, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
დღესთან დაკავშირებით, 100-მდე საჯარო სკოლის დაწყებითი
კლასების
მოსწავლეებს,
სპეციალური
გაკვეთილები
ჩაუტარდათინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო
უფლებების არსისა და მნიშვნელობის გაცნობიერების საკითხებზე.
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტთან (USAID/GPried) თანამშრომლობითა და საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, IV-VI კლასებისათვის
სპეციალური გაკვეთილის გეგმა შემუშავდა. საჯარო სკოლებს
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დაეგზავნათ რეკომენდაცია აღნიშნული გაკვეთილის ჩატარებაზე,
რომელშიც სასწავლო მასალად გამოყენებულ იქნა G-Pried-ისა და
საქპატენტის
თანამშრომლობით
შექმნილი
სპეციალური
ლიტერატურა.
2016 წლის 25-27 აპრილს, კახეთში, სოფელ გავაზში, თბილისის 64ე და რუსთავის 21-ე საჯარო სკოლებში, ასევე, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის კოდის საჯარო სკოლაში ჩატარებულ
გაკვეთილებს, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. მოსწავლეები გაეცნენ
ობიექტებს, რომლებიც იცვება საავტორო უფლებებით, მიიღეს
ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღის 26
აპრილის შესახებ. მათ დაურიგდათ კლასგარეშე საკითხავი
ლიტერატურა
საავტორო
უფლებების,
გამოგონებისა
და
ინტელექტუალური საკუთრების სხვა ობიექტების შესახებ,
რომელიც
დაიბეჭდა
საქპატენტისა
და
G-Pried
-ის
ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში და რომელიც, ასევე,
ელექტრონულად არის ხელმისაწვდომი.
2016 წლის 2 ივნისს, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციისა (WIPO) და საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის ორგანიზებით,
გაიმართა
რეგიონალური
სემინარი
„ინტელექტუალური
საკუთრების
პოლიტიკა
უნივერსიტეტებში“,
რომელსაც
ესწრებოდნენ საქართველოსა და უცხოეთის უნივერსიტეტების,
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა და საპატენტო უწყებების
წარმომადგენლები.
სემინარზე
განიხილეს
საქართველოს
უნივერსიტეტებში ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკის
არსებულ მდგომარეობას, გაეცნენ ისრაელის გამოცდილებას
ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკის გამოყენებაზე
საგანმანათლებლო და კვლევით დაწესებულებებში და WIPO-ს
რეკომენდაციებს.
2016 წლის 10 ივნისს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA-Georgia)-სა და სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი საქართველოში (SDSU-Georgia)- ორგანიზებით, სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასაქმებისა და სტაჟირების
პირველი ფორუმი ჩატარდა.
ფორუმში,სხვადასხვა
ორგანიზაციებთან
ერთად,
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი
საქპატენტის
წარმომადგენლები
მონაწილეობდნენ.
დაინტერესებულ
პირებს
საქპატენტის
წარმომადგენლებმა
მიაწოდეს ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობისა და მისი
პოლიტიკის შესახებ. საქპატენტი საშუალებას მისცემს სან დიეგოს
უნივერსიტეტის მოწინავე სტუდენტებს სტაჟირება გაიარონ
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში.
2016
წლის
7
ივლისს,
განხორციელდა
ევროკავშირის
ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) მონაცემთა
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ბაზებში TM View და DS View-ში, საქპატენტის სასაქონლო
ნიშნების და დიზაინების მონაცემთა ბაზების ინტეგრაცია, რის
შედეგად,
უცხოელ
მომხმარებლებს
საშუალება
აქვთ
საქართველოში რეგისტრირებული ნიშნების შესახებ ინფორმაცია
ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების ვებგვერდზე მიიღონ. გარდა ამისა, ქართველი მომხმარებლები
შეძლებენ EUIPO-ს მონაცემთა ბაზებში ძიებას ქართული
ინტერფეისის გამოყენებით. საქპატენტი ასევე, მიუერთდა TMclassის პროგრამას, რომელიც საქონლისა და მომსახურების
ჩამონათვალის 42 ენაზე ძიების და თარგმნის საშუალებას იძლევა.
2016 წლის 10-11 ივლისს, აშშ მთავრობის, აშშ-ს სავაჭრო
სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და აშშ-ს
პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყების (USPTO)
დახმარებით, საქპატენტში, როგორც კერძო სექტორის, ისე
სამთავრობო
უწყებების
წარმომადგენელთათვის,
ჩატარდა
სამუშაო შეხვედრა, სადაც განიხილეს აშშ-ს კანონმდებლობა,
მიდგომები და პრაქტიკული მაგალითები „ინტერენეტ სერვის
პროვაიდერების პასუხისმგებლობის შესახებ“.
მონაწილეებს, ამერიკელმა ექსპერტებმა გააცნეს აშშ-ს მეორადი
პასუხისმგებლობების სისტემა და სხვა ინტერნეტ სერვის
პროვაიდერთა (ISPs) პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული
საკითხები.
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეხვედრის
მონაწილეებს გააცნეს ელექტრონული კომერციის შესახებ
საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ნაწილობრივ
ითვალისწინებს
ინტერნეტ
სერვის
პროვაიდერთა
პასუხისმგებლობას
და
იმსჯელეს
ამ
მიმართულებით
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის შემუშავებაზე.
2016 წლის 13 ივლისს, ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის სავაჭრო
სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP), აშშ-ის პატენტებისა
და სასაქონლო ნიშნების უწყების, საქართველოში ამერიკის
საელჩოსა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - ,,საქპატენტის“ ორგანიზებით, ქართველი
ჟურნალისტებისათვის ქობულეთში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
„ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სამოქალაქო
დავებზე“.
2016 წლის 25 ივლისს, გაიხსნა „ინტელექტუალური საკუთრების
სამართლის“ საზაფხულო სკოლა, რომლის ორგანიზატორი იყო
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ELSA საქართველო.
საქართველომ 15 ევროპული ქვეყნის 35 სტუდენტს უმასპინძლა,
რომელთაც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაუტარდათ ლექციები
ინტელექტუალური
საკუთრების
სხვადასხვა
ობიექტებზე.
საზაფხულო სკოლაში ლექციებს წაიკითხეს ინტელეატუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის, საქართველოს
საავტორო
უფლებათა
ასოციაციის,
პატენტრწმუნებულთა
ასოციაციის და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს
წარმომადგენლებმა. ასევე, მოწვეული იყვნენ მომხსენებელი
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ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციიდან.
ღონისძიების
მიზანი
იყო
სტუდენტთა
სამართლებრივი
ცნობერების ამაღლება ინტელექტუალური საკუთრების დარგში,
ასევე, ქართველი და ევროპელი ახალგაზრდების დაახლოება
ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ELSA-ს ეგიდით
საზაფხულო
სკოლა
საქართველოში
წელს
პირველად
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
საქპატენტის მხარდაჭერით გაიმართა.
2016 წლის 26 ივლისს, TAIEX-ის პროგრამის ფარგლებში,
საქართველოში
ევროკავშირის
წარმომადგენლობისა
და
საქპატენტის ორგანიზებით, გაიმართა ერთდღიანი სამუშაო
შეხვედრა „ინტერნეტ სერვის პროვაიდერების პასუხისმგებლობის
შესახებ“. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საჯარო სამსახურებისა და
კერძო
სექტორის
წარმომადგენლები,
რომლებიც
გაეცნენ
ევროკავშირის კანონმდებლობას, მიდგომებსა და გამოცდილებას
„ინტერნეტ სერვის პროვაიდერების პასუხისმგებლობის შესახებ“.
შეხვედრაზე განიხილეს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის
სფეროში არსებული დარღვევები და საავტორო უფლებების
აღსრულების
სამართლებრივი
ინსტუმენტები.
პრაქტიკულ
მაგალითებზე
დაყრდნობით
იმსჯელეს
ინტერნეტ
მეკობრეობასთან მრძოლის მექანიზმებსა და ინტერნეტ სერვის
პროვაიდერთა პასუხისმგებლობაზე.
2016 წ. 1 აგვისტოს, ქალაქ ბათუმში, გაიხსნა საერთაშორისო
კონფერენცია „საქართველო კონტრაფაქციის წინააღმდეგ DCFTA-ს
კონტექსტში“, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის სფეროში არსებული ევროპული და
საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების გაზიარება.
კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მცირე და
საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა აქტიურობის გაზრდას
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის კუთხით.
ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატასა და საქპატენტს შორის თანამშრომლობის შესახებ
მემორანდუმი გაფორმდება, რომლის თანახმად მხარეები
ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. საქპატენტი ასევე,
მონაწილეობას მიიღებს DCFTA-ს პოპულარიზაციის მიზნით
პალატის
მიერ
ქართველი
მეწარმეებისთვის
დაგეგმილ
შეხვედრებში.
კონტრაფაქციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე საერთაშორისო
გამოცდილება კონფერენციის მონაწილეებს გაუზიარეს მსოფლიო
საბაჟო ორგანიზაციის, ევროპოლის, საერთაშორისო სავაჭრო
პალატის ორგანიზაცია „ბიზნეს აქტივობები კონტრაფაქციის და
მეკობრეობის წინააღმდეგ“ (BASCAP), ასევე აშშ-ს, რუმინეთის,
იტალიის, ჩინეთის და სხვ. წარმომადგენლებმა.
კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ და „ევროკავშირი
ბიზნესისთვის“ (EU4Business) პროგრამის ეგიდით მიმდინარე
პროექტი ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ღრმა და

225

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოში“,
რომელსაც
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ) ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებით.
თანაორგანიზატორები იყვნენ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის
საქართველოს
ეროვნული
კომიტეტი
(ICC
Georgia)
და
საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა,
რომლებმაც
ღონისძიებაში
წევრი
მცირე
და
საშუალო
ბიზნესის
წარმომადგენელთა მონაწილეობა უზრუნველყვეს.
2016 წლის 15-16 სექტემბერს, ქ. თბილისში, ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაციისა
(WIPO)
და
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“
ორგანიზებით,
გაიმართა
რეგიონალური
კონფერენცია
თემაზე:
„ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული სტრატეგია“.
კონფერენციაზე განხილულ იქნა ინტელექტუალური საკუთრების
მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) მხარდაჭერით შემუშავებული
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
სტრატეგიის პროექტი. იმსჯელეს შემუშავებული სტრატეგიის
ეფექტური
განხორციელების
მნიშვნელობაზე
ქვეყნის
განვითარებაში.
კონფერენციაზე,
ასევე,
ყურადღება
გამახვილდა
უნივერსიტეტებისა და საჯარო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების ეფექტური მართვისა
და გამოყენების მნიშვნელობაზე და მთავრობის როლზე
საუნივერსიტეტო კვლევების კომერციალიზაციის ხელშეწყობის
საქმეში. ასევე, იმსჯელეს კონკურენტუნარიანი და ინოვაციური
საბაზრო პოზიციების შექმნაზე.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნების
ინტელექტუალური საკუთრების უწყებების ხელმძღვანელებმა,
სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართულმა საერთაშორისო და
ადგილობრივმა ექსპერტებმა, სახელმწიფო უწყებების, კერძო
სექტორისა და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებმა.
2016 წლის 28 სექტემბერს გამართულ კონფერენციაზე „ქალის
როლი ქვეყნის განვითარებაში“ ასამდე მეწარმე ქალი გაეცნო
სპეციალურად მეწარმე ქალებისთვის მხარდამჭერ პროგრამებს,
ფინანსური
და
ტექნიკური
დახმარების
მიღების
ახალ
შესაძლებლობებს. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის -საქპატენტის თავჯდომარის მოადგილე, ღონისძიების
მონაწილეებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის
ინსტრუმენტებზე ესაუბრა. საკითხის მიმართ აუდიტორიის დიდი
დაინტერესების
გათვალისწინებით,
დაიგეგმა
მეწარმე
ქალებისთვის
თემატური
შეხვედრების
გამართვა,
სადაც
იმსჯელებენ
ინტელექტუალური
საკუთრების
სხვადასხვა
ობიექტების შესახებ.
შეხვედრის ორგანიზატორები იყვნენ USAID - ის პროექტი
„მმართველობა განვითარებისთვის“ (G4G), ქალაქ თბილისის
მერიის
კულტურის
საქალაქო
სამსახური,
საქართველოს
ეკომონიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და
საქართველოს ქალთა ბიზნეს საბჭო.
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2016
წლის
25-27
ოქტომბერს
საქპატენტის სასწავლო ცენტრში
ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული
საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
(TWINNING) პროექტის „ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო
სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში გაიმართა
ტრენინგი. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დანაშაულების
გამოძიების ფინურ მოდელსა და შესაბამის მტკიცებულებათა
მოპოვების გზებს. აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საქართველოს მთავარი
პროკურატურის,
შემოსავლების
სამსახურის
საბაჟო
დეპარტამენტის,
საქპატენტისა
და
კერძო
სექტორის
წარმომადგენლები.
2016 წლის 4 ნოემბერს, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ
ცენტრში - საქპატენტში, ქართველ ქალ მეწარმეებს გააცნეს
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებების
დაცვის
ინსტრუმენტები. შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ, ბიზნეს
ასოციაციის "ქალები მომავლისთვის" წევრები, განხილულ იქნა
ბიზნესისთვის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
დაცვის ინსტრუმენტების გამოყენების მნიშვნელობა. შეხვედრაზე,
ასევე, ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მოღვაწე
კომპანიებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ინტელექტუალური
საკუთრების ობიექტებზე უფლებების მოპოვებასა და დაცვას.
2016 წლის 10 დეკემბერს ბიზნეს სამართლის განგრძობადი
იურიდიული განათლების მე-5 ეროვნული კონფერენციის
ფარგლებში საქპატენტის თავმჯდომარემ მონაწილეებს გააცნო
ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში DCFTA-ს
ფარგლებში დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ.

105.2

საქპატენტთან
არსებული სასწავლო
ცენტრის ჩამოყალიბება

გადამზადდებიან და
კვალიფიკაციას
აიმაღლებენ როგორც
საქპატენტის
თანამშრომლები, ასევე
სტუდენტები და
სხვადასხვა
მიზნობრივი ჯგუფები,
მათ შორის, მცირე და
საშუალო ბიზნესის
წარმომადგენლები

200 გადამზადებული
პირი

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი
საერთაშორის
ო
ორგანიზაციე
ბი

2016 წლის 7 დეკემბერს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო
აკადემიაში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა
საინფორმაციო ხასიათის სემინარი. აღნიშნული სემინარის
ფარგლებში განხილულ იქნა DCFTA-ით გათვალისწინებული
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები.
საქპატენტის მიერ გადამზადდნენ და ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში კვალიფიკაცია აიმაღლეს, როგორც
საქპატენტის თანამშრომლებმა, ისე საჯარო და კერძო სექტორის
წარმომადგენლებმა. სულ ტრენინგი გაიარა 110-მა პირმა.

2016 წლის 18 მარტს, სასწავლო ცენტრში ჩატარდა სამთვიანი
ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის პირველი კურსი
თბილისის
მერიის
„სამართლებრივი
დახმარებისა
და
საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ და
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის.
სალექციო კურსს უძღვებოდნენ საქპატენტის ხელმძღვანელი
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პირები.
2016 წლის 13-14 სექტემბერს, საქპატენტს ოფიციალური ვიზიტით
ეწვია ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის
ინტელექტუალური საკუთრების აკადემიის აღმასრულებელი
დირექტორი შერიფ საადალა. ვიზიტის ფარგლებში განხილულ
იქნა
საქპატენტი/ისმო-ს
ინტელექტუალური
საკუთრების
აკადემიის ერთობლივი პროექტის მიმდინარეობა და დაისახა
სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები, როგორიცაა გეოგრაფიული
აღნიშვნების დაცვის შესახებ საქართველოში პროფესიული
რეგიონალური კურსის შემუშავება, სასკოლო ასაკის მოსწავლეების
ინტელექტუალური
საკუთრების
სფეროში
განათლების
პროექტებში მონაწილეობა, მოსამართლეებისათვის შემუშავებულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობა,
ისმო-ს აკადემიის კურსების ქართულ ენაზე თარგმნა და
ადაპტირება.

105.3

რეგიონული
კონფერენციის მოწყობა
თემაზე: გეოგრაფიული
აღნიშვნები

გეოგრაფიული
აღნიშვნებისა და
ადგილწარმოშობის
დასახელებების
კონტროლის სისტემის
ჩამოყალიბების
პროცესში
ევროკავშირის
ქვეყნების
გამოცდილების
გაზიარება და
შესაბამისი მიზნობრივი
ჯგუფების
ცნობიერების ამაღლება

ჩატარებული
კონფერენცია

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია
(ისმო)

2016 წლის 19-23 დეკემბერს, საქპატენტისა და ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) ორგანიზებით,
ინტელექტუალური საკუთრების სასწავლო ცენტრში, საქპატენტის
მიერ შერჩეული კანდიდატებისათვის გაიმართა ტრენინგის
,,ძირითადი სასაწავლო მეთოდოლოგიების“ (Basic Teaching
Methodologies) მე-2 მოდული. აღნიშნული ტრენინგის მიზანია
ინტელექტუალური
საკუთრების
სასაწავლო
ცენტრის
ექსპერტებისათვის
გამოცდილების გაზიარება, სამომავლოდ
შესაბამისი მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ტრენინგების ჩატარების
მიზნით.
2016 წლის 27-28 ოქტომბერს საქპატენტისა და ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) ორგანიზებით
გაიმართა კონეფრენცია „ბრენდინგის სტრატეგიები“, რომლის
მიზანი იყო ქართველი მეწარმეები და ფერმერები გაეცნონ
გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პროდუქციის უპირატესობებს
როგორც
საქართველოს,
ასევე
მსოფლიოს
ბაზარზე.
კონფერენციაზე იმსჯელეს გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე, როგორც
მარკეტინგულ
ინსტრუმენტზე
ქართული
პროდუქციის
ექსპორტისთვის, ასევე დიზაინისა და შეფუთვის გამოყენებაზე
გეოგრაფიული ადგილის ბრენდინგის სტრატეგიებში, ბრენდების
რეპუტაციასა და ბაზარზე მათ იმიჯზე, ასევე, მეწარმეთა
ასოციაციების როლზე ეფექტური ბრენდინგის სტრატეგიების
შემუშავებასა და განხორციელებაში. კონფერენციის ფარგლებში
გაიმართა პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოფენადეგუსტაცია,
რომელზეც
მუშაობს
საქპატენტის
მიერ
დაფუძნებული ა(ა)იპ „ორიჯინ-ჯორჯია“.
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105.4

საინფორმაციო
ხასიათის
ბიულეტენებისა და
ბუკლეტების დაბეჭდვა

ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში
საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლება

დაახლოებით 15000
ერთეულით
გამოცემული
საინფორმაციო
ხასიათის მასალები

სსიპ ინტელექტუალუ
რი საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2016

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტის
“ ბიუჯეტი

ქართულ ენაზე ითარგმნა და გამოსაცემად მომზადდა
ინტელექტუალური
საკუთრების
ობიექტებზე
ისმო-ს
პუბლიკაციები.
გამოიცა
G-Pried-ისა
და
საქპატენტის
თანამშრომლობით
ინტელექტუალური საკუთრების თემებზე შექმნილი სპეციალური
საბავშვო ლიტერატურა:

„კომპასი“

„სარეცხის მანქანა“

„ქოლგა“

„ვარსკვლავ-სანთლები“

„დორემიუა სოლასი“
ასევე, გამოიცა
ბროშურა - ,,გამოგონება და სასარგებლო მოდელი“;და ფლაერები„საქპატენტის შესახებ“; „სასარგებლო მოდელის დაცვა“.
დასრულდა
მუშაობა
გამოცემაზე,
„ინტელექტუალური
საკუთრება: პრაქტიკა და ანალიზი - სასაქონლო ნიშნის
რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძვლები ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO)
ექსპერტიზის სახელმძღვანელო პრინციპები და საქართველოს
პრაქტიკა
სასაქონლო ნიშნები, რომელთა რეგისტრაცია
ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგსა და მორალის აღიარებულ
პრინციპებს“.
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106.1

საჯარო და კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებისათვის ტრენინგების
ჩატარება
კონკურენციის
პოლიტიკის სხვადასხვა
თემაზე

საჯარო და კერძო
სექტორის
ინფორმირებულო-ბის
გაზრდა

ჩატარებული
ტრენინგები

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

2016

გამოიცა
ბროშურა
„გეოგრაფიული
აღნიშვნა
და
ადგილწარმოშობის დასახელებები“ და ფლაერი „გეოგრაფიული
აღნიშვნის რეგისტრაცია“ .
ასევე
გამოიცა
საინფორმაციო
რუკები:
პოტენციური
გეოგრაფიული აღნიშვნები; ქართული ყველი; ქართული ღვინო;
სოფლის მეურნეობისა და საკვები პროდუქტები; საზღვარგარეთ
რეგისტრირებული ქართული გეორგაფიული აღნიშვნები.
გარდა ამისა, გამოიცა წიგნი „საერთაშორისო საავტორო
სამართალი“ (წიგნი II) და წიგნის „Innovations and Inventions in
fencing“ I და II ნაწილი.
2016 წლის 29 იანვარს, სსიპ - კონკურენციის სააგენტომ
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-საკონსულტაციო
კომპანიების წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა თემაზე „კონკურენციის რეგულირების სამართლებრივი ასპექტები“;
კონკურენციის სააგენტოს ორგანიზებითა და ევროკავშირის
ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის პროექტის
(TAIEX) დაფინანსებით, მიმდინარე წლის 25-26 თებერვალს,
გაიმართა 2 დღიანი კონფერენცია
თემაზე: „კონკურენციის
სააგენტოსა
და
დარგობრივ
მარეგულირებლებს
შორის
თანამშრომლობა“.
აღნიშნულ
კონფერენციას
ესწრებოდა
ევროკავშირის, დარგობრივი მარეგულირებლების, სხვადასხვა
სამინისტროსა და სახელმწიფო უწყებების, საქართველოს
პარლამენტის,
ბიზნეს
სექტორისა
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების 60-მდე წარმომადგენელი.
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2016 წლის 7-8 ივლისს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და
ინფორმაციის
გაცვლის
პროექტის
(TAIEX)
ფარგლებში,
ევროკავშირის ქვეყნების ექსპერტების მონაწილეობითა და სსიპ კონკურენციის
სააგენტოს
თანაორგანიზებით
ჩატარდა
საერთაშორისო სემინარი თემაზე - „სახელმწიფო დახმარება
DCFTA-ის კონტექსტში.“ სემინარში მონაწილეობა მიიღეს
უკრაინისა
და
მოლდოვის
კონკურენციის
ორგანოების
უფლებამოსილმა პირებმა. ღონისძიებას დაესწრნენ შესაბამისი
უწყებების, კერძოდ - საქართველოს სამინისტროების, სხვა
ოფიციალური
სტრუქტურების
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სემინარზე მონაწილეებს გაუზიარეს საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკა და იმსჯელეს სახელმწიფო დახმარებების ნაწილში
არსებულ გამოწვევებზე.
2016 წლის 11-12 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ორგანიზებით
ბორჯომში
საერთაშორისო
კონფერენცია
„კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსთვის"
გაიმართა. კონფერენციაზე მომხსენებლებად მიწვეულნი იყვნენ
მსოფლიო დონის წამყვანი სპეციალისტები და საერთაშორისო
იურიდიული კომპანიების პარტნიორები ამერიკის შეერთებული
შტატებიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ავსტრიიდან.
კონფერენციას ასევე ესწრებოდნენ მოსამართლეები, ადვოკატები,
პრემიერ-მინისტრის
ეკონომიკური
საბჭოსა
და
ბიზნესომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლები. სააგენტოს
წარმომადგენლებმა კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინეს
მოხსენებები, როგორც სააგენტოს საქმიანობის თაობაზე, ასევე
კონკურენციის შემზღუდავი ქმედებებისა და მათი ეკონომიკური
საფუძვლების შესახებ.
2016 წლის 5 ოქტომბერს სააგენტოს წარმომადგენლები შეხვდნენ
მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და გააცნეს
როგორც კონკურენციის კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპები,
ასევე სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობა და სამომავლო გეგმები.
შეხვედრაზე, რომელსაც მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ბიზნეს
ასოციაციების 30-მდე წარმომადგენელი დაესწრო, კიდევ ერთხელ
ხაზი გაესვა სამართლიანი კონკურენციის დაცვის მნიშვნელობას
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის.
2016 წლის 20 ოქტომბერს კონკურენციის სააგენტოს განვითარებისა
და ადვოკატირების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და დიდი
ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული
სამეფოს
საელჩოს
ეგიდით,
ჩატარდა
კონკურენციის
ადვოკატირების სემინარი. სემინარს ესწრებოდა თბილისის
საქალაქო სასამართლოს, სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს
20-მდე მოსამართლე.
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2016 წლის 18 ნოემბერს გაიმართა კონკურენციის სააგენტოს
წარმომადგენლების შეხვედრა დარგის ექსპერტებთან და
სამეცნიერო წრის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე განხილული
იყო საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის პრაქტიკული
რეალიზაციის
პროცესი
და
ურთიერთობის
გაღრმავების
შესაძლებლობები სააგენტოსა და უმაღლეს სასწავლებლებს შორის.

107.

107.1

კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლების-თვის
ტრენინგებისა და
სასწავლო ვიზიტების
ორგანიზება
კონკურენციის
პოლიტიკის სხვადასხვა
თემაზე და მათი
მონაწილეობა
საერთაშორისო
კონფერენციებში

კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

2016

2016 წლის 9 დეკემბერს, კონკურენციის სააგენტოს განვითარებისა
და ადვოკატირების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და დიდი
ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული
სამეფოს საელჩოს ეგიდით, სააგენტოს თანამშრომლებისა და
საერთაშორისო
და
ადგილობრივი
ექსპერტების
თანამონაწილეობით ჩატარდა სემინარი, სადაც განხილულ იქნა
კონკურენციის ეკონომიკისა და კონკურენციის კანონმდებლობის
ეფექტური აღსრულების საკითხები .
კონკურენციის სააგენტოს ორგანიზებითა და ევროკავშირის
ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის პროექტის
(TAIEX) დაფინანსებით, 2016 წლის 25-26 თებერვალს, გაიმართა 2დღიანი კონფერენცია თემაზე: „კონკურენციის სააგენტოსა და
დარგობრივ
მარეგულირებლებს
შორის
თანამშრომლობა“.
მოწვეულმა სტუმრებმა გერმანიის, ლიტვის, იტალიის და
ნიდერლანდების კონკურენციის სააგენტოებიდან დამსწრეებს
გაუზიარეს
კონკურენციის
სააგენტოებსა და
დარგობრივ
მარეგულირებლებს
შორის
თანამშრომლობის
ევროპული
საუკეთესო პრაქტიკა. სემინარის ფარგლებში მოხდა კონკურენციის
სააგენტოს 12 წარმომადგენლის კვალიფიკაციის ამაღლება
დარგობრივ მარეგულირებლებთან ურთიერთობის საკითხებთან
დაკავშირებით. სემინარს სხვადასხვა კერძო და საჯარო ორგანოს
60-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა.
2016 წლის 8-11 მარტს, ქ. ბუდაპეშტში (უნგრეთის რესპუბლიკსა),
გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD-GHV RCC) მიერ ორგანიზებული და
დაფინანსებული სემინარი თემაზე - „ახალგაზრდა კონკურენციის
ორგანოს
თანამშრომლებისთვის
კონკურენციის
კანონის
ძირითადი ცნებები და პროცედურები“, რომელსაც კონკურენციის
სააგენტოს 2 თანამშრომელი დაესწრო.
2016 წლის5 აპრილს, ქ. ვაშინგტონში (ამერიკის შეერთებული
შტატები), გაიმართა საერთაშორისო კონკურენციის ქსელის (ICN)
მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდა, რომელსაც სააგენტოს 2
თანამშრომელი დაესწრო. მრგვალი მაგიდის ფარგლებში
განხილულ იქნა შემდეგი თემები:
- ICN-ის არსებითი მიღწევები და ცნობიერების ამაღლების
გამოწვევები, მისი საქმიანობის მოხმარება და აღსრულება;
-CN-ის სტრატეგიული მიღწევები და გამოწვევები, მონაწილეთა და
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არასამთავრობო ორგანიზაციების ზრდის ჩათვლით, ICN-ის
საქმიანობის ხარისხის განვითარება, ICN-ის როლი საერთაშორისო
კონკურენციის დიალოგში.
2016 წლის 6 – 8 აპრილს, ქ. ვაშინგტონში (ამერიკის შეერთებული
შტატები),
ამერიკის
ადვოკატთა
ასოციაციის
(ABA)
ანტიმონოპოლიური სამართლის განყოფილებამ 64-ე წლიური
შეხვედრა გამართა, რომელსაც კონკურენციის სააგენტოს 2
თანამშრომელი დაესწრო.
2016 წლის 26-29 აპრილს, სინგაპურში, გაიმართა საერთაშორისო
კონკურენციის ქსელის 2016 წლის წლიური კონფერენცია,
რომელსაც
500-ზე
მეტი
მონაწილე
ჰყავდა.
აღნიშნულ
კონფერენციას კონკურენციის სააგენტოს 2 თანამშრომელი
დაესწრო.
ICN-ის
2016
წლის
წლიურ
კონფერენციაზე
სააგენტოს
წარმომადგენლები დაესწრნენ პლენარულ სესიებს და ასევე, ICNის ფარგლებში შექმნილი ხუთი თემატური სამუშაო ჯგუფების(
კარტელების, კონცენტრაციების, ერთპიროვნული ქმედების,
ადვოკატირების და სააგენტოს ეფექტურობაზე ორიენტირებული)
სესიებს.
სესიების
მიმდინარეობისას,
განხილულ
იქნა
კონკურენციის
სამართლისა
და
პოლიტიკის
არაერთი
მნიშვნელოვანი საკითხი. კერძოდ, კონკურენციის ადვოკატირების
მხარდაჭერა; ამ მიმართულებით ალიანსების შექმნა; საჯარო
კონკურენციის
შეზღუდვებთან
გამკლავება;
კონკურენციის
პოლიტიკა
ბიზნესის
სამყაროში;
ეფექტური
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამები;
სააგენტოს
თანამშრომლებით
დაკომპლექტება (გამოწვევები და შესაძლებლობები); საჯარო და
კერძო სექტორში აღსრულების საკითხთან დაკავშირებულ
სირთულეები; თანამშრომლობის პროგრამა (ე.წ. Leniency Policy);
კარტელების გამოვლენის ინოვაციური მეთოდები; საგამოძიებო
უფლებამოსილებები;
2016 წლის 5-6 მაისს,ქ. სტამბულში (თურქეთის რესპუბლიკა)
გამართულ კონფერენციას თემაზე - „როგორ გავაუმჯობესოთ
ახალგაზრდა კონკურენციის სააგენტოების ეფექტიანობა“, სსიპ კონკურენციის
სააგენტოს
2
თანამშრომელი
დაესწრო.
კონფერენცია თურქეთის კონკურენციის ორგანოს (TCA) და
თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების
სააგენტოს (TIKA) ორგანიზებითა და სრული ფინანსური
მხარდაჭერით ჩატარდა. სესიების ფარგლებში, საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა,
გააკეთეს
პრეზენტაცია კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის და ძირითადი
გამოწვევების შესახებ.
2016
წლის
18-20
მაისს,
ბუდაპეშტში,
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
ხელმძღვანელობითა და დაფინანსებით, გაიმართა კონკურენციის
გლობალური ფორუმი, რომელსაც დაესწრო კონკურენციის
სააგენტოს 2 თანამშრომელი.
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2016 წლის 25-27 მაისს, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსა
და ლიტვის კონკურენციის საბჭოს შორის, 2015 წლის დეკემბერში
გაფორმებული
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმის
ფარგლებში, , სამუშაო ვიზიტით ლიტვაში იმყოფებოდა სააგენტოს
2 წარმომადგენელი.
ლიტვის კონკურენციის საბჭოს
ხელმძღვანელმა პირებმა
სააგენტოს
წარმომადგენლებს
გაუზიარეს
გამოცდილება,
სხვადასხვა სფეროში (მათ შორის, ფარმაცია, საკვები პროდუქტები,
მშენებლობა და ა.შ) მათ მიერ განხორციელებული მოკვლევებისა
და კონცენტრაციების შესახებ. ასევე, განიხილეს ეფექტური
სტრუქტურული მოწყობისა და ადვოკატირების საკითხები.
2016 წლის 10 ივნისს, კონკურენციის სააგენტოს 2 თანამშრომელი,
ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში გამართულ სოფიას კონკურენციის
ფორუმის მერვე შეხვედრას დაესწრო. ფორუმის ფარგლებში
განსახილველ თემებად შერჩეულ იქნა „ანტომონოპოლიური
ღონისძიებების და შერწყმის დროს კონკურენციის ორგანოების
მიერ გამოყენებული სტრუქტურული და ქცევითი შემაკავებელი
ზომები“ და „ეკონომიკური აგენტების მიერ ინიცირებული
ვალდებულებები“.
ფორუმზე სააგენტოს თანამშრომლებმა წარადგინეს პრეზენტაცია საქართველოს
კონკურენციის
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სტრუქტურული და ქცევითი შემაკავებელი
ზომების შესახებ. ასევე განიხილეს რამდენიმე დასრულებული
საქმე, რომელშიც გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა შემაკავებელი
ზომა.
2016 წლის 25 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით საქართველოს
კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა
მიიღეს, ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტის მიერ
ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლასა და კონკურენციის მე-11
საერთაშორისო კონფერენციაში (CRESSE).
ღონისძიებები გაიმართა როდოსში (საბერძნეთი), მონაწილეობის
სრული ხარჯი გაწეულ იქნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ.
კონკურენციის სააგენტოს განვითარებისა და ადვოკატირების
მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკისა (EBRD) და დიდი ბრიტანეთის და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს
ეგიდით, 2016 წლის 21-29 სექტემბერს, სააგენტოს 15
თანამშრომელს
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
სემინარი
ჩაუტარდა.

233

7 დღიანი სასემინარო სესიის მანძილზე, მსოფლიოს წამყვანი
უნივერსიტეტებიდან
მოწვეულმა
პროფესორებმა
ჩაატარეს
ლექცია/სემინარები კონკურენციის სამართლისა და ეკონომიკის
საკითხებზე.
კონკურენციის
სააგენტოს
წარმომადგენელი
დაესწრო
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის
ქ. ბუდაპეშტის რეგიონალური ოფისის (RCC OECD-GVH) მიერ
ორგანიზებულ
სემინარს
„კონკურენციის
ადვოკატირება“,
რომელიც გაიმართა 2016 წლის 26-30 სექტემბერს, ქ. ბელგრადში
(სერბეთი).
სემინარის
ფარგლებში,
მონაწილე
20-მდე
ქვეყნის
წარმომადგენლის მიერ გაზიარებულ იქნა საზოგადოებასთან
ურთიერთობასა
და
კონკურენციის
ადვოკატირებასთან
დაკავშირებული საკითხები და მათი გადაჭრის გზების ძიებაში
დაგროვილი გამოცდილება.
2016 წლის 11 ნოემბერს სააგენტოს კონკურენციის სააგენტოს
წარმომადგენლებმა ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში გამართულ
სოფიას კონკურენციის ფორუმის მეცხრე შეხვედრაში მიიღეს
მონაწილეობა. ფორუმზე განხილული იყო რეგულირებულ
ბაზრებზე (ენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაციები) დომინირებული
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების საკითხები. აღნიშნულ
საკითხებზე მოხსებებები წარმოადგინეს და საუკეთესო პრაქტიკა
განიხილეს
სოფიას
კონკურენციის
ფორუმის
წევრი
სახელმწიფოების კონკურენციის ორგანოებმა.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს დაფინანსებით, კონკურენციის
სააგენტოს განვითარებისა და ადვოკატირების პროექტის
ფარგლებში, 2016 წლის 7-27 ნოემბერს, სააგენტოს სამი
თანამშრომელი სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდა ჩეხეთის
კონკურენციის უწყებაში. აღნიშნული სასწავლო ვიზიტის
ფარგლებში
ჩეხი
კოლეგების
მიერ
სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის მოხდა ჩეხეთის კონკურენციის ორგანოს
სამუშაოს სპეციფიკის გაცნობა და საუკეთესო პრაქტიკის
გაზიარება.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის
(OECD) ეგიდით, 2016 წლის 1-2 დეკემბერს, საფრანგეთში, ქალაქ
პარიზში, კონკურენციის მე-15 გლობალური ფორუმი გაიმართა,
რომელსაც სააგენტოს ერთი წარმომადგენელი დაესწრო.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და
დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული
სამეფოს
საელჩოს
ეგიდით,
კონკურენციის
სააგენტოს
განვითარებისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერი პროექტის
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ფარგლებში, 2016 წლის 8 დეკემბერს. კონკურენციის სააგენტოს 15
თანამშრომლისათვის ჩატარდა ბოლო სემინარი კონკურენციის
ეკონომიკაში.
108.

108.1

გამანაწილებელი
ქსელის წესების მიღება

108.2

ერთიანი
საბუღალტროსააღრიცხვო სისტემის
მიღება

108.3

ენერგეტიკული
ბაზრების
მონიტორინგის წესების
მიმოხილვის
პირველადი ვერსიის
მომზადება

ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიანი
რეგულირება, ქსელის
განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა
ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიან რეგულირება,
ქსელის განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა

ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიანი
რეგულირება, ქსელის
განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა

სემეკის მიერ
დამტკიცებული
გამანაწილებელი
ქსელის წესები

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2016

სემეკის
ბიუჯეტი

სემეკის მიერ
დამტკიცებული
ერთიანი
საბუღალტროსააღრიცხვო სისტემა

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2016

სემეკის
ბიუჯეტი

მომზადებული
ენერგეტიკული
ბაზრების
მონიტორინგის წესების
პირველადი ვერსია

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2016

Twinning-ის
ბიუჯეტი

საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის 2016 წლის 22 აპრილის
დადგენილებით,
ცვლილებები შევიდა „ქსელის წესების
დამტკიცების შესახებ“ სემეკის 2014 წლის 17 აპრილის №10
დადგენილებაში და კომისიამ დაამტკიცა გამანაწილებელი ქსელის
წესები.
გამანაწილებელი ქსელის წესები მოიცავს შემდეგ თავებს:

გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების წესი;

გამანაწილებელი ქსელის დაგეგმვის წესი;

გამანაწილებელი ქსელის ოპერატიული მართვის წესი;

გამანაწილებელი ქსელის აღრიცხვის წესი.
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2016 წლის 27 დეკემბერს
მიიღო „ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტროსააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ N43 დადგენილება.
ამ
დადგენილებით
დამტკიცდა:
1.
ანგარიშთა
გეგმის
ინსტრუქციები; 2. ანგარიშთა გეგმა;
3. შემოსავლების საბუღალტრო კომპონენტებისა და ხარჯების
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები;
4. შენატანების და
გრანტების სახელმძღვანელო ინსტრუქციები;
5. ძირითადი
საშუალებების აღრიცხვის სახელმძღვანელო ინსტრუქციები;
6. ანგარიშგების ფორმების ინსტრუქციები;
7.
ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის ანგარიშგების ფორმა;
8. ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის ანგარიშგების
ფორმა;
9. ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის
ლიცენზიატის ანგარიშგების ფორმა;
10.
ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის ანგარიშგების
ფორმა (განაწილება, ქსელი);
11. ელექტროენერგიის
განაწილების ლიცენზიატის ანგარიშგების ფორმა (განაწილება,
მიწოდება);
12. ორი ან ორზე მეტი რეგულირებადი
საქმიანობის განმახორციელებლი ლიცენზიატის ანგარიშგების
ფორმა.
ბაზრის მონიტორინგის წესების მიმოხილვის პირველადი ვერსია
მომზადდება პროექტით დაგეგმილი აქტივობების დასრულების
შემდეგ. პროექტი დაიწყო 2016 წლის იანვარში და განხორციელდა
რამდენიმე აქტივობა, რომელიც ძირითადად შეეხებოდა სემეკის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების
გაძლიერებას.
ბაზრის
მონიტორინგის შესახებ გეგმით განსაზღვრული აქტივობები
გაგრძელდება 2017 წლის განმავლობაში. პროექტი დასრულდება
2017 წლის ოქტომბერში.
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108.4

მარეგულირებელი
აუდიტის წესების
მიმოხილვის
პირველადი ვერსიის
მომზადება

108.5

ელექტროენერგიის
მიწოდების
საიმედოობის წესების
მომზადება და მიღება

108.6

108.7

გაზის კომერციული
მომსახურების
ხარისხის წესების
მომზადება და მიღება

ელექტროენერგიის
გადამცემ ქსელზე

ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიანი
რეგულირება, ქსელის
განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა
ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიან რეგულირება,
ქსელის განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა

მომზადებული
მარეგულირებელი
აუდიტის წესების
მიმოხილვის
პირველადი ვერსია

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2016

Twinning-ის
ბიუჯეტი

მარეგულირებელი აუდიტის წესების მიმოხილვის პირველადი
ვერსია მომზადდება პროექტით დაგეგმილი აქტივობების
დასრულების შემდეგ. პროექტი დაიწყო 2016 წლის იანვარში და
განხორციელდა რამდენიმე აქტივობა, რომელიც ძირითადად
შეეხებოდა
სემეკის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების
გაძლიერებას. მარეგულირებელი აუდიტის შესახებ აქტივობები
გაგრძელდება 2017 წლის განმავლობაში. პროექტი დასრულდება
2017 წლის ოქტომბერში.

სემეკის მიერ
დამტკიცებული
ელექტროენერგიის
მიწოდების
საიმედოობის წესები

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2016

სემეკის
ბიუჯეტი

შემუშავდა ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის წესების
პროექტი. აღნიშნული წესები მიზნად ისახავს ელექტროენერგიის
მიწოდების
საიმედოობისა
და
მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესებას.
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით 2016
წლის 8 დეკემბერს დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება
მომსახურების ხარისხისა და მიწოდების საიმედოობის წესების
დასამტკიცებლად.

ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის
მონაწილეების
ეფექტიანი
რეგულირება, ქსელის
განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა

სემეკის მიერ
დამტკიცებული გაზის
კომერციული
მომსახურების
ხარისხის წესები

ენერგეტიკული
სექტორის, ბაზრის

სემეკის მიერ
დამტკიცებული

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების

2016

2016

სემეკის
ბიუჯეტი

სემეკის
ბიუჯეტი

აღნიშნული დადგენილება უნდა გამოიცეს არაუგვიანეს 2017 წლის
8 მარტისა.
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის
დადგენილებით
დამტკიცდა
„მომსახურების
კომერციული
მომსახურების
წესები“,
რომლის
მიზანს
წარმოადგენს
ელექტროენერგეტიკულ, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების
სექტორში საწარმოს მიერ მომხმარებლისათვის გაწეული
მომსახურების კომერციული ხარისხის გაუმჯობესება.
მომსახურების კომერციული მომსახურების წესები ადგენს ერთიან
მოთხოვნებს შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: მომსახურების
კომერციული
ხარისხის
სტანდარტები;
მოთხოვნები
და
კრიტერიუმები მომსახურების კომერციული ხარისხის მიმართ;
კომპენსირების, დაჯარიმებისა და წახალისების მექანიზმები, ასევე
მომხმარებლებისათვის გასაცემი კომპენსაციის ოდენობა საწარმოს
მიერ
მომხმარებლებისთვის
ამ
წესებით
დადგენილი
სტანდარტების დარღვევით მომსახურების გაწევის შემთხვევაში;
საწარმოს მიერ მომხმარებლისთვის გაწეული მომსახურების
კომერციული ხარისხის შესახებ მონაცემების აღრიცხვა და
საწარმოს მიერ მომხმარებლებისათვის გაწეული მომსახურების
კომერციული
ხარისხის
შესახებ
ინფორმაციის
წარდგენა
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში.
შემუშავდა ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე მიერთების
სტანდარტული პირობების პროექტი.
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მიერთების
სტანდარტული
პირობების დამტკიცება

მონაწილეების
ეფექტიანი
რეგულირება, ქსელის
განვითარების,
მართვის,
ხელმისაწვდომობისა
და უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებისა და
პირობების დანერგვა

ელექტროენერგიის
გადამცემ ქსელზე
მიერთების
სტანდარტული
პირობები

მარეგულირებელ
ი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე მიერთების სტანდარტული
პირობების შემუშავებისა და დამტკიცების ვალდებულება „ქსელის
წესებიდან“ გამომდინარეობს. ქსელის წესების ერთ-ერთი თავის,
მიერთების წესის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ უნდა
შეიმუშავოს და დაამტკიცოს გადამცემ ქსელზე მიერთების
სტანდარტული პირობები.
ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა,
სადაც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: მიერთების
სტანდარტული პირობები, მიერთების სხვადასხვა სქემა და ა.შ.
აღნიშნულ შეხვედრებში აქტიურად მონაწილეობდნენ კომისიისა
და
სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“
წარმომადგენლები და საეთაშორისო ექსპერტი, ნიკოს ტურლისი.
მოქმედი
კანონმდებლობის
თანახმად,
სს
„საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ არის გადამცემი სისტემის
ოპერატორი და ფლობს გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის
ლიცენზიებს.
2016 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისიის
გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება
ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე მიერთების სტანდარტული
პირობების დასამტკიცებლად.

109.

109.1

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
მოდელის სიმულაცია

109.2

საბითუმო ვაჭრობის
განვითარების
პლატფორმის
პროექტის
განხორციელებაზე
ტენდერის გამოცხადება

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
მოდელის
ევროკავშირის
სტანდარტების
შესაბამისად
განვითრების
შესაძლებლობების
გამოვლენა
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
განვითარების
პლატფორმის
პროექტის
განხორციელების

განხორციელებული
სიმულაციის II ეტაპი

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2016

აშშ-ის
საერთაშორის
ო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

პროექტის
განხორციელებაზე
გამოცხადებული
ტენდერი

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემ
ისა“ (სსე)

2016

მსოფლიო
ბანკი (World
Bank)

გადამცემ ქსელზე მიერთების ხელშეკრულების სტანდარტული
პირობების შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017
წლის 10 თებერვალი, ხოლო „გადამცემ ქსელზე მიერთების
ხელშეკრულების
სტანდარტული
პირობების
დამტკიცების
შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცემის ბოლო ვადაა 2017
წლის 10 მარტი.
USAID-ის „მმართველობის განვითარებისთვის“ G4G პროექტის
ფარგლებში ჩატარდა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელის
სიმულაციების მე-2 ეტაპი, რომლის შედეგად განხორციელდა
სიმულაციის
შედეგების
ანალიზი,
მოხდა
გამოწვევების
იდენტიფიცირება
საათობრივ
და
ლიბრეალურ
ბაზარზე
გადასვლის მიზნით.

გამოცხადდა მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „საბითუმო
ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის“ პროექტისთვის დიზაინის,
შესყიდვის, მართვის და ზედამხედველობის საკონსულტაციო
მომსახურებაზე.
მიმდინარეობს
კონსულტანტის
შერჩევის
პროცესი.
(პროექტის
სრულყოფილად
განხორციელება
დამოკიდებულია ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელის
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ხელშეწყობა
110.

110.1

110.2

ბუნებრივი გაზის
გადამცემი ქსელის
განვითარების
გრძელვადიანი გეგმის
შემუშავება

ავარიულ
სიტუაციებისათვის
საგანგებო ზომების
შემუშავებისათვის
საკოორდინაციო
ჯგუფის შექმნა

ბუნებრივი გაზის
შეუფერხებელი
ტრანსპორტირებისათვის რისკების
შემცირების
ხელშეწყობა

საგანგებო სიტუაციებში
გადამცემი ქსელის
ოპერატორებთან
კოორდინირებული
მუშაობა

ფორმირებაზე)
შემუშავებული
ბუნებრივი გაზის
გადამცემი ქსელის
განვითარების
გრძელვადიანი გეგმის
პროექტი

ენერგეტიკის
სამინისტროს მიერ
შეიქმნილი
საკოორდინაციო
ჯგუფი

სს „ნავთობისა და
გაზის
კორპორაციისა“

2016

შპს„საქართველო
ს გაზის
ტრანსპორტირებ
ის კომპანია“

ენერგეტიკის
სამინისტრო

სს
„ნავთობისა
და გაზის
კორპორაციის
“ ბიუჯეტი
შპს
„საქართველო
ს გაზის
ტრანსპორტირების
კომპანიის“
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია
ბუნებრივი
გაზის
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი (2016-2025 წლები)
გეგმა და მისი განახლებული რედაქცია (2017-2026 წლები). იგი
მოიცავს ინფრასტრუქტურული პროექტების დროის მიხედვით
განაწილებულ პროგრამას, მათ შორის 2016-2017 წლების
დაფინანსებით
უზრუნველყოფილ
და
2018-2019
წლების
გარდამავალი პერიოდის პროექტებს, რომელთა დაფინანსებაზე
მიღებულია
მხოლოდ
წინასწარი
გადაწყვეტილება;
საშუალოვადიანი
(2020-2022
წლები)
პერიოდის
იდენტიფიცირებულ და გრძელვადიანი (2022 წლის შემდგომო
პერიოდის) პერიოდის პერსპექტიულ პროექტებს, რომელთა
დაფინანსების საკითხები გადაწყდება მოგვიანებით, მათი
რეალიზაციის საჭიროებისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების
გათვალისწინებით.
ინფრასტუქტურის განვითარების ათწლიანი გეგმის მიზანია
უზრუნველყოს
ბუნებრივი
გაზით
მომხმარებელთა
გარანტირებული მომარაგება დღეისათვის და გრძელვადიან
პერსპექტივაში, ქვეყნის შიგა სატრანსპორტო, ტრანსსასაზღვრო და
სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-განვითარებისა
და სტაბილური ფუნქციონირების მეშვეობით, ხელი შეუწყოს
ადგილობრივი და რეგიონული ბაზრის ფორმირებას ევროპული
ენერგეტიკული კანონმდებლობის საფუძველზე.
გეგმა განხილულია ბუნებრივი გაზის სექტორში ჩართულ
კომპანიებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. იგი
შეთანხმებულია ენერგეტიკის სამინისტროსთან, დამტკიცებულია
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დირექტორთა
საბჭოს მიერ და შეტანილია საქართველოს ენერგეტიკის
განვითარების
სტრატეგიაში
(პროექტი),
რეალიზაციის
უზრუნველყოფის მიზნით.
DCFTA-ისა და მიწოდების უსაფრთხოების შესახებ რეგულაციების
მიხედვით შეიქმნა სამუშაო გუფი, რომელიც იმუშავებს შემდეგ
საკითხებზე: ისკების შეფასების შესახებ დოკუმენტის შემუშავება;
კრიზისების პრევენციული და საგანგებო სიტუაციების გეგმის
შემუშავება; ადრეული გაფრთხილების მექანიზმი; საგანგებო
სიტუაციებში მუშაობის კოორდინირებული ინსტრუქციის
შემუშავებაზე გადამცემი ქსელის ოპერატორებთან.
სამუშაო ჯგუფში ჩართული იყვნენ შემდეგი უწყებები:
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელ
ეროვნულ
კომისიას
სემეკი(GNERC);
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას - სსე(GSE);
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (GOGC);
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია (GGTC);
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატს; BP Georgia-ს.
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111.1

გამტარუნარიანობის
განაწილების
აუქციონის პროგრამის
(GCAT) განახლება

გამარტივებული
ტრანსასაზღვრო
ხაზების
გამტარუნარიანობის
განაწილების პროცესი

განახლებული
გამტარუნარიანობის
განაწილების
აუქციონის პროგრამა
(GCAT)

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
“ (სსე)

2016

სს
„საქართველო
ს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“
ბიუჯეტი

შეძენილი და დანერგილია განახლებული პროგრამა. აღნიშნული
პროგრამა ხელს შეუწყობს მეზობელ ქვეყნებთან ტრანსსასაზღვრო
ვაჭრობის პროცესის გაუმჯობესებას. ამასთან, გამარტივდა
აუქციონში მონაწილეობის პროცედურები.

111.2

მონაცემთა
შეგროვებისა და
კონტროლის სისტემის
(SCADA) პროგრამის
განახლება

გაუმჯობესებული
ელექტროენერგეტიკული სისტემის
მართვა/კონტროლი,
რაც ხელს შეუწყობს
ქსელზე
ხელმისაწვდომობას

განახლებული
მონაცემთა
შეგროვებისა და
კონტროლის სისტემის
(SCADA) პროგრამა

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
“ (სსე)

2016

მსოფლიო
ბანკის
ბიუჯეტი

მომზადდა
ტექნიკური
დავალება,
რომელიც
შეთანხმდა
კონსულტანტთან.
მომწოდებელთა მიერ წარმოდგენილ იქნა
კომერციული წინადადებები, რომლებიც იქნა განხილული. ამ
ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს პოტენციური მომწოდებლის მიერ
შემოთავაზებული
წინადადების
თავსებადობის
განხილვა
პროექტით გათვალისწინებულ ტექნიკური დავალებასთან.

112.

112.1

DCFTA ვებ-პორტალის
შემდგომი განვითარება
და მხარდაჭერა

DCFTA-ის თაობაზე
საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლება,
ასევე აღნიშნული
ხელშეკრულების
ფარგლებში
განხორციელებული და
განსახორციელებე-ლი
რეფორმების თაობაზე
საზოგადოების
ინფორმირება

ფუნქციონირებადი ვებპორტალი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

113.

113.1

DCFTA-სთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე თემატური
შეხვედრები ბიზნესის,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ადგილობრივი
ხელისუფლების,
აკადემიური წრეების
წარმომადგენლებთან
და სხვა
დაინტერესებულ
მხარეებთან თბილისში
და რეგიონებში

საზოგადოების ყველა
სეგმენტის უფრო
აქტიური ჩართულობა
DCFTA-ის
იმპლემენტაციის
პროცესში

დაინტერესებულ
მხარეებთან
ჩატარებული
შეხვედრები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრომ,
გერმანიის
საერთაშორისო
დახმარების
საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობით შექმნა DCFTA-ის
ვებპორტალი - www.dcfta.gov.ge რომელიც მოიცავს DCFTAსთან
დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას, მათ შორის
საერთაშორისო მხარდაჭერის, ბიზნესისათვის DCFTA-ის მიერ
შექმნილი შესაძლებლობების, შეთანხმების განხორციელების
კოორდინაციის და სხვა სიახლეებს. პორტალზე ასევე მოცემული
იქნება ინფორმაცია DCFTA -ს ფარგლებში მიღებული კანონებისა
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ. პორტალზე
ასევე ინტეგრირებულია სპეციალური ფუნქცია, რომლის
საშუალებითაც
შესაძლებელია
DCFTA
-ს
ფარგლებში
შემუშავებულ კანონის ან კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის
პროექტზე კომენტარების გაკეთება.
2016
წლის
მარტის
თვეში
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოსთან თანამშრომლობით საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგარდი განითარების სამინისტროს, საგარეო ვაჭრობის
პოლიტიკის
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა
გამართეს
სემინარები
სახვადასხვა
კომპანიების
ექსპორტის
მენეჯერებისათვის DCFTA-სთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

111.

აშშ-ის
საერთაშორის
ო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობ
ა
განვითარების
ათვის“
პროექტი
(USAID G4G)

2016 წლის 2 ნოემბერს გაიმართა ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA)
საკონსულტაციო ჯგუფის გაფართოებული (მესამე) შეხვედრა,
რომელზეც ჯგუფის წევრებთან და მოწვეულ სტუმრებთან
განხილულ იქნა 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგის
პროექტის ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები.
DCFTA -ს განხორციელებაში საზოგადოების მეტი ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად 2016 წლის 31 მაისს, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში შეიქმნა
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ
შეთანხმების
(DCFTA)
საკონსულტაციო
ჯგუფი.
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საკონსულტაციო ჯგუფი არის სამინისტროს სათათბირო ორგანო.
საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებზე განიხილება DCFTA-ს
ნაწილში დაგეგმილი და განხორციელებული რეფორმები. 2016
წლის განმავლობაში გაიმართა ჯგუფის 3 შეხვედრა.
2016 წლის 6 ივლისს ახალციხეში, 10 აგვისტოს კი მარნეულში
ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით, პროექტის,
„სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება
ეთნიკური
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში“
ფარგლებში მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებისათვის
მოეწყო
დისკუსიები.
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
წარმომადგენელმა
ევროკავშირი-საქართველოს
ურთიერთობებსა, ბოლო ორ წელიწადში საქართველოს მიერ
ევროკავშირისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე და DCFTA-ზე
დეტალურად ისაუბრა.

2016 წლის 27 სექტემბერს მცირე და საშუალო ბიზნესების
განვითარებისა
და
ევროკავშირის
ბაზარზე
მათი
კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით, ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული
ასოცირების
ხელშეკრულების
განხორციელების
ხელშემწყობი
პროექტის
მიხედვით,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში DCFTA-ს საკითხზე
მრგვალი
მაგიდა
ჩატარდა.
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო დონორი
ორგანიზაციები, ევროკავშირის დელეგაცია და საქართველოს
მთავრობის წევრები. მონაწილეებს სიტყვით საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა და
ევროკავშირის წარმომადგენლობის
ხელმძღვანელმა მიმართეს.
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგარდი
განვითარების
სამინისტროს ინიციატივით და USAID-ის პროექტის „მართვა
განვითარების“ G4G-ის მხარდაჭერით 2016 წლის 12-13 ნოემბერს,
კახეთში გაიმართა 2 დღიანი სემინარი ჟურნალისტებისათვის
DCFTA-ს სფეროში შემავალ საკითხებზე და ასევე, ევროკავშირსა
და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობების საკითხებზე.
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო ეკონომიკური პროფილის
საკითხებზე მომუშავე ოცამდე ჟურნალისტმა ქვეყნის წამყვანი
ტელევიზიების, რადიოსა და პრესის სფეროდან.
მედიატურის მონაწილეების წინაშე პრეზენტაციები ასევე გააკეთეს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს
შემოსავლების სამსახურის, ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრისა და მთავრობის ეკონომიკური საბჭოს
წარმომადგენლებმა.
2016 წლის 14 ნოემბერს წინანდალში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის
სახლ-მუზეუმში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს და ასოცირების ხელშეკრულების
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განხორციელების
ხელშემწყობი
პროექტის
ერთობლივი
ძალისხმევით
გაიმართა
შეხვედრა,
DCFTA-ით
გათვალისწინებული ვალდებულებების იმპლემენტაციის თემაზე,
მრგვალი მაგიდის ფორმატში. შეხვედრაზე საქართველოს
მთავრობის, ბიზნესსექტორის და ევროკავშირთან ასოცირების
მხარდამჭერი
პროგრამის
წარმომადგენლებმა
DCFTA-ის
განხორციელებაში კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგის
მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა მცირე
და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის საკითხებზე.
2016 წლის 25 ნოემბერს და 9 დეკემბერს საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო
ვაჭრობის
პოლიტიკის
დეპარტამენტის
წარმომადგენლები
შეხვდნენ საქართველოში სანთებელების მთავარ იმპორტიორებს.
მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების
შეთანხმებით გათვალისწინებული სამომავლოდ დასაახლოებელი
სანთებელების დირექტივის შესახებ და განიხილეს ამ სფეროში
სამომავლოდ დაგეგმილი ცვლილებები.
2016 წლის 6 დეკემბერს GIZ-ის პროგრამა „კერძო სექტორის
განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“-ს მიერ განხორციელებული
ევროკავშირის თანადაფინანსებით მიმდინარე პროექტის „მცირე
და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“
ფარგლებში მოეწყო საჯარო დისკუსია თემაზე: „საქართველოს გზა
ევროპული ბაზრისკენ - პროფესიული უნარები DCFTA-ს
კონტექსტში“. ღონისძიების მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში
პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის საჭიროებების შესახებ
ცნობიერების გაზრდა, კერძოდ, ევროკავშირ-საქართველოს შორის
ასოცირების შეთანხმებისა (AA) და მისი ნაწილის, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA)
განხორციელების კონტექსტში. ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი ღონისძიების
დამსწრეებს საქართველოში DCFTA-ს განხორციელების პროცესზე
ესაუბრა.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ საგანმანათლებლო, ბიზნეს-წრეებისა
და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტი
აქტიურად თანამშრომლობს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრთან. თანამშრომლობის მიზანს
წარმოადგენს DCFTA-ს შესახებ ლექცია-სემინარების ჩატარება და
ცნობიერების
ამაღლება.
თანამშრომლობის
ფარგლებში
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა
წაიკითხეს
ლექციები
საერთაშორისო
ვაჭრობასა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაზე, ეკონომიკური
ინტეგრაციის
მოდელებზე,
ევროკავშირი
საქართველოს
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ასოცირების შეთანხმებაზე, DCFTA-ს პრაქტიკულ გამოყენებაზე,
ვაჭრობის ტექნიკურ ბარიერებზე

114.

114.1

დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა
ინფორმირება შრომის
კანონმდებლობისა და
სამუშაო ადგილზე
შრომისა და
ჯანმრთელობის დაცვის
წესების შესახებ

შრომის
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
ნორმების,
ტრეფიკინგისა და
შრომითი
დისკრიმინაციის
შესახებ ცნობიერების
ამაღლება

დაბეჭდილი და
გავრცელებული
საინფორმაციო
ბროშურები
სატელევიზიო
სივრცეში გაშვებული
სოციალური რეკლამა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შრომის
ინსპექტორებმა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ცნობიერების
ამაღლების მიზნით ბათუმში სასტუმრო ,,ლეოგრანდის’’ 93
თანამშრომელს ჩაუტარეს ტრენინგი შრომის უსაფრთხოების და
ჯანმრთელობის
დაცვის
ისეთ
საკითხებზე,
როგორიცაა
პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთოება: ა) როგორ
დავიცვათ დასაქმებულთა ჯანმრთელობა; ბ) როგორ ავარიდოთ
თავი საწარმოო ტრამვებს; გ) უბედური შემთხვევების მენეჯმენტი;
დ) დამსაქმებელთა ვალდებულება კანონის მიხედვით.; სამუშაო
ადგილზე საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება.
სამუშაო გარემოს მოწყობა პროფესიული ჯანმრთელობისა და
უსაფრთოების სტანდარტების შესაბამისად; ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებები; სახანძრო და ელექტრო უსაფრთხოება;
ფსიქოლოგიური
რისკის
მართვა
სასტუმრო
სექტორში;
ინციდენტების
პრევენციული
ღონისძიებები
სასტუმრო
ინდუსტრიაში; საშიში ნივთიერებები სასტუმრო, სარესტორნო და
კვების ინდუსტრიაში; ძირითადი საფრთხეები და სამუშაო
გარემოს მიმოხილვა
სასტუმრო, სარესტორნო და კვების
ინდუსტრიაში.
შრომის
პირობების
ინსპექტირების
დეპარტამენტის
წარმომადგენლები 2016 წლის ნოემბრის თვეში კერძო სექტორის
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებს შეხვდნენ.
შეხვედრა
მიზნად
ისახავდა
მონაწილეთათვის
შრომის
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხების გაცნობას.
შრომის უსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შრომის
ინსპექციის
დეპარტამენტის,
სსიპ
აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსა და ა(ა)იპ დემოკრატიის
ინსტიტუტის პარტნიორობის ფარგლებში, ქ. ბათუმში 2016 წლის
ნოემბრის თვეში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის შესახებ 2 დღიანი ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგი
ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით ჩატარდა.
2016 წლის 12 დეკემბერს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭოს სხდომა
გაიმართა, სადაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხემძღვანელებს საქართველოს სამინისტროს შრომის პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა წარადგინეს
დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ ანგარიში და შრომის
უსაფრთხოების შესახებ დისკუსიები გამართეს.
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115.

115.1

ტყის ახალი კოდექსის
შემუშავება

ტყის მდგრადი
მართვის
უზრუნველყოფა
სამართლებრივი
მექანიზმებისა და
უფლებამოსილებათა
ეფექტური გამიჯვნის
გზით;
ტყეების
რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა

შემუშავებული ტყის
ახალი კოდექსის
პროექტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

მსოფლიო
ბანკი (World
Bank)

კანონპროექტის შემუშავების მიზნით შექმნილია მუდმივმოქმედი
კომისია,
რომელიც
დაკომპლექტებულია
სამინისტროს,
სამინისტროს სსიპ-ების, თბილისის მერიისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებისგან.
კომისიის 10 სხდომის ფარგლებში შემუშავდა დოკუმენტის სრული
ვერსია.

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

მიმდინარეობდა
ინტენსიური
საჯარო
კონსულტაციები.
კანონპროექტის საჯარო განხილვების ფარგლებში გაიმართა 14
შეხვედრა საქართველოს ყველა რეგიონში, სადაც მონაწილეობა
მიიღეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა,
ადგილობრივმა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა
და
მოსახლეობამ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აღნიშნული კანონპროექტი განხილვა მოეწყო საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნულ
აკადემიასა
და
საპატრიარქოში.
დოკუმენტის განხილვას დაეთმო ორი შეხვედრა სამინისტროში,
ასევე
ორი
რეგიონული
გასვლითი
შეხვედრა.

115.2

ტყის ახალი კოდექსის
თანმდევი
საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების
განხილვა და
შესაბამისობაში მოყვანა

115.3

ტყის მდგრადი
მართვის ეროვნული
კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების
შემუშავება

115.4

კონტროლირებადი
მერქნული რესურსების
რისკის შეფასების
სტანდარტის
შემუშავება

ტყითსარგებლობის,
ტყის მოვლის,
აღდგენის, აღრიცხვის,
დაგეგმვისა და
მონიტორინგის
საკითხების
დარეგულირება ტყის
ახალი კოდექსის
შესაბამისად მიღებული
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების
მეშვეობით
ტყის მდგრადი
მართვის
უზრუნველყოფა

შემუშავებული
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

მსოფლიო
ბანკი (World
Bank)

შემუშავებული ტყის
მდგრადი მართვის
ეროვნული
კრიტერიუმები და
ინდიკატორები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

ხე-ტყის არალეგალური
მოპოვების წინააღმდეგ
ბრძოლის
გაუმჯობესება

შემუშავებული რისკის
შეფასების
შემუშავებული
სტანდარტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ბუნების
მსოფლიო
ფონდი
(WWF)

სერტიფიცირებულ
მერქნულ რესურსში

კონკრეტული სატყეო
უბნები და

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

კოდექსის პრეზენტაცია შედგა საქართველოს პარლამენტშიც.
პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
კომიტეტის ინიციატივით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომლის
ფარგლებშიც მიმდინარეობს ტყის კოდექსის განხილვები.
შემუშავდა ტყითსარგებლობის, ტყის დაცვის მოვლისა და
აღდგენის, ტყის აღრიცხვისა და მონიტორინგის შესახებ
კანონქვემდებარე აქტების
სამუშაო ვერსიები. გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოების
(GIZ)
მხარდაჭერით, საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით,
გაიმართა 9 სამუშაო შეხვედრა (განხილვები და სემინარები) ტყის
აღრიცხვისა და მონიტორინგის წესის სრულყოფის მიზნით.

საერთაშორისო ექსპერტის მიერ შემუშავდა „ტყის მდგრადი
მართვის ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების“
დოკუმენტის საბოლოო ვერსია. დოკუმენტი განხილულ იქნა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
სამეცნიერო
დაწესებულებების
წარმომადგენლებთან.
მიმდინარეობს
დოკუმენტის ცალკეული კომპონენტების ასახვა ეროვნულ სატყეო
კანონმდებლობაში.
შემუშავდა კონტროლირებადი მერქნული რესურსების რისკის
შეფასების სტანდარტის დოკუმენტი, რომელიც დასამტკიცებლად
გადაეგზავნა ტყის სამეურვეო საბჭოს (FSC). სამეურვეო საბჭოს
მიერ მიმდინარეობს დოკუმენტის განიხილვა.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონსა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
განხორციელებული
ტყის
ინვენტარიზაციის
ფარგლებში
გამოვლენილია კონკრეტული სატყეო უბნები და საექსპლუატაციო
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115.5

115.6

116.

116.1

ევროკავშირის
პროექტის “TWINNING”
ფარგლებში, „გარემოსა
და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტროში სატყეო
ზედამხედველობის
გაძლიერება, რათა
უზრუნველყოფილ
იქნას საქართველოს
ტყეების მდგრადი
მართვა და
არალეგალური
ღონისძიებების
კონტროლი“
საპროექტო
წინადადების
დოკუმენტის
მომზადების
დასრულება და
გადაგზავნა
ევროკავშირში
დასამტკიცებლად
სამასალე და საშეშე
მერქნული რესურსების,
ასევე არამერქნული
რესურსების
გამოყენების,
წარმოებისა და
რეალიზაციის
ეკონომიკური ანალიზი

CITES-თან
დაკავშირებული
ვალდებულებების
შესრულების მიზნით,
CITES-ის სამეცნიერო
ჯგუფის
რეკომენდაციების
შესრულება

არალეგალურად
მოპოვებული
მერქნული მასალის
შერევის პრევენცია
სატყეო სექტორში
უკანონო საქმიანობის
უკეთ გაკონტროლების
მიზნით საქართველოს
გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო
საქვეუწყებო
დაწესებულება
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის
შესაბამისი
სამსახურების
შესაძლებლობათა
გაძლიერება

სამასალე და საშეშე
მერქნული რესურსების,
ასევე არამერქნული
რესურსების
გამოყენების,
წარმოებისა და
რეალიზაციის
ეკონომიკური
პოტენციალის შესახებ
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა და
ტყის რესურსის
რაციონალურად
გამოყენება
საქართველოში
გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობების
კონსერვაციის
ხელშეწყობა

საექსპლუატაციო
მერქნის რაოდენობა

მერქნის მარაგი. სატყეო უბნებისა და საექსპლუატაციო მერქნის
მარაგის დადგენა მიმდინარეობს ახმეტის მუნიციპალიტეტში.

მომზადებული
პროექტი „გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროში
სატყეო
ზედამხედველობის
გაძლიერება, რათა
უზრუნველყოფილ
იქნას საქართველოს
ტყეების მდგრადი
მართვა და
არალეგალური
ღონისძიებების
კონტროლი“

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
ს ბიუჯეტი
(EU)

ევროკომისიის მიერ დამტკიცდა Twinning-ის პროექტი „ტყის
მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში“. შერჩეულ იქნა
Twinning-ის განმახორციელებელი ქვეყნები (ლიტვა-უნგრეთის
კონსორციუმი). მიმდინარეობს კონტრაქტის გაფორმება. პროექტის
დაწყება დაგეგმილია 2017 წლის მაისის თვეში.

ჩატარებული
ეკონომიკური ანალიზი
და მომზადებული
რეკომენდაციები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

შემუშავდა ეკონომიკური ანალიზის შემაჯამებელი დოკუმენტი,
რომლის რეკომენდაციები აისახება შემუშავების პროცესში მყოფ
სატყეო რეფორმის სტრატეგიასა და გარემოს დაცვის მოქმედებათა
ეროვნულ პროგრამაში.

საქართველოში
შეფასებული ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობათა ნუსხა
CITES-ის დანართებში
შესაყვანად

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია
(GIZ)

CITES-ის დანართებში შეტანის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით განხორციელდა შერჩეულ მცენარეთა
სახეობების შეფასება და მომზადდა შეფასების ანგარიში.
ევროკავშირის სამეცნიერო საკითხების განხილვის
ჯგუფის
(Scientific Review Group) თავმჯდომარესთან შეთანხმებით,
ანგარიშის გატანა გადაწყდა ჯგუფის 2017 წელს დაგეგმილ
შეხვედრაზე ან მცენარეთა კომიტეტის მომდევნო შეხვედრაზე.

საქართველოში
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შეფასებული ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობების კონვენციის
შესაბამის დანართებში
შესაყვანად
მომზადებული
დასაბუთება
116.2

117.

117.1

თანამშრომლობა
გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის
სახეობათა
საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ
კონვენციის (CITES) და
ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების
შესახებ კონვენციის
(CBD) ფარგლებში, მათ
შორის, CITES-ისა და
CBD-ის მხარეთა
კონფერენციისათვის
მომზადების
ფარგლებში
სატყეო მონიტორინგის
ახალი სისტემის შექმნა

გარემოს დაცვის
სფეროში
საერთაშორისო
ინიციატივებში
გაზრდილი
ჩართულობა და
აქტიური მონაწილეობა

სატყეო მონიტორინგის
მონაცემებზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
როგორც სამთავრობო
და არასამთავრობო
სექტორისთვის, ასევე
სხვა დაინტერესებული
მხარისთვის

გამართული სულ
მცირე 3 შეხვედრა

შემუშავებული სატყეო
მონიტორინგის
სისტემის
(პროგრამული
უზრუნველყოფა)
სატესტო ვერსია

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინიტრო

2016

2016

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია
(GIZ)

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო
(ADA)
გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია
(GIZ)
გაეროს
გარემოსდაცვითი
პროგრამა
(UNEP)

საქართველომ და ევროკავშირმა CITES-ის მხარეთა მე-17
კონფერენციაზე ერთობლივად წარადგინეს დოკუმენტი ჯიხვის
სახეობების CITES-ის მეორე დანართში შეტანის მიზნით. ჯიხვის
სახეობების გავრცელების ქვეყნებიდან მოცემული სახეობების
კონვენციის დანართებში შეტანას მხარს არ უჭერდა რუსეთის
ფედერაცია, თუმცა კონფერენციის მიმდინარეობის პერიოდში
გამართული
არაფორმალური
კონსულტაციების
შედეგად
დოკუმენტი მიღებული იქნა კონსენსუსის საფუძველზე.
საქართველოს
დელეგაციამ
აქტიურად
ითანამშრომლა
ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების დელეგაციებთან CITES-ის
მხარეთა მე-17 კონფერენციაზე საქართველომ მონაწილეობა მიიღო
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის (CBD)
მხარეთა მე-13 კონფერენციის მოსამზადებელ
შეხვედრებში,
რომლებიც ორგანიზებული იყო კონვენციის სამდივნოსა და
ნორვეგიის მთავრობის მიერ და ეხებოდა სოფლის მეურნეობის
სფეროში ბიომრავალფეროვნების საკითხების ინტეგრაციას, ასევე
დაცული ტერიტორიებისა და სახეობების კონსერვაციას, მათ
შორის აიჩის მე-11 და მე-12 მიზნების მიღწევას. შეხვედრების
ფარგლებში საქართველომ სხვა ევროპულ ქვეყნებთან (მათ შორის
ევროკავშირის წევრებთან) ერთად მონაწილეობა მიიღო მხარეთა
კონფერენციის საკითხების მომზადებაში.
საქართველოს დელეგაცია ასევე წარმოდგენილი იყო CBD-ის
მხარეთა მე-13 კონფერენციაზე, სადაც საქართველომ მონაწილეობა
მიიღო რეგიონული პოზიციების შემუშავებაში..
2016 წლის 2 მარტს, გაიმართა პროექტის (Global Forest Watch)
პირველი სამუშაო შეხვედრა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან,
შემუშავდა
სამოქმედო
გეგმა,
დადგინდა
პროექტის
სამეთვალყურეო კომიტეტის შემადგენლობა და შემუშავდა
ტექნიკური დავალება.
2 ივნისის თვეში შეირჩა პროექტის კოორდინატორი, მეტყევე და
გეოგრაფიული ინფორმაციისა და ვებ-დიზაინის სპეციალისტები.
შემუშავდა სატყეო მონიტორინგის სისტემის სატესტო ვერსია.
დამუშავებულია და სისტემაში ასახულია ტყის რესურსებთან
დაკავშირებით არსებული ინფორმაცია.

გლობალური
გარემოსდაცვ
ითი ფონდი
(GEF)
მსოფლიოს
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119.

118.1

119.1

პარტნიორ ქვეყნებს
შორის ინფორმაციის
გაცვლა ENPI/ FLEG IIის ფარგლებში

მონაწილეობა
რეგიონულ (RECC),
ევროპულ (FOREST
EUOPE) და გლობალურ
(UNFF) ინიციატივებში
ინფორმაციის გაცვლა
რეგიონულ და
საერთაშორისო
დონეზე, ხე-ტყის
საფარის დაცვის,
საუკეთესო პრაქტიკის
გაზიარებისა და
რეფორმების შესახებ

ENPI/ FLEG II-ის
ფარგლებში დაგეგმილ
შეხვედრებში
განხილული სატყეო
სექტორში არსებული
ძირითადი
პრობლემები, მიზნები
და განვითარების
სამომავლო გეგმები

ტყის მდგრადი
მართვის ხელშეწყობა,
კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების
დანერგვა, ტყის
საფარის მოვლააღდგენისა და
კონსერვაციის მიზნით
ტყის მდგრადი
მართვის
ღონისძიებების
განხორციელება

გამართული სულ
მცირე 2 შეხვედრა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

რესურსების
ინსტიტუტი
(WRI)
ევროპის
სამეზობლო
და
საპარტნიორო
ინსტრუმენტი
(ENPI)
აღმოსავლეთ
ქვეყნების
ტყის
კანონმდებლ
ო-ბის
აღსრულებისა
და მართვის
II პროგრამა
(FLEG II)

გამართული სულ
მცირე 3 შეხვედრა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

2016 წლის წლის 1–3 მარტს, ქ. კიშინეუში (მოლდოვის
რესპუბლიკა) ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ქვეყნების
წარმომადგენლებმა, სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და
მმართველობის გაუმჯობესების მეორე პროგრამის (ENPI East FLEG
II) ძირითად მიღწევებსა და იმ გზებსა და საშუალებებზე
იმსჯელეს, რომლებიც ხელს შეუწყობს აღნიშნული შედეგების
ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას.
შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს ტყის რესურსების
მნიშვნელობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და გაეცნენ ტყის
ლანდშაფტების აღდგენისა და გლობალური პარტნიორობის
ინიციატივებს. ასევე, ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის
მიერ სპეციალურად ამ ინიციატივისათვის შემუშავებულ ტყის
ლანდშაფტების
აღდგენის
შესაძლებლობების
შეფასების
სახელმძღვანელოს (IUCN ROAM).

მსოფლიო
ბანკი (WB)

2016 წლის 28 ნოემბერს თბილისში გაიმართა
შემაჯამებელი სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა.

ევროპის
ტყეები
(FOREST
EUROPE)

ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო სამ შეხვედრაში:

გაეროს
ტყეების
ფორუმი
(UNFF)
გერმანიის
საერთაშორის
ო
თანამშრომლ
ო-ბის
საზოგადოება
(GIZ)

FLEG II-ის

2016 წლის 11-12 მაისს
ქ. ბრატისლავაში (სლოვაკეთის
რესპუბლიკა), შედგა "ევროპის ტყეების" მე-7 მინისტრთა
კონფერენციის შემდგომი ექსპერტთა დონის პირველი შეხვედრა,
რომელიც შეეხებოდა მადრიდის 2015 წლის 20-21 ოქტომბრის
მინისტერიალის გადაწყვეტილებას "ევროპის ტყეების" სამომავლო
მიმართულების შესახებ. შეხვედრის ფარგლებში სამუშაო
ჯგუფისათვის
განსახილველად
და
დასადასტურებლად
წარმოდგენილი იქნა ტექნიკური დავალების მონახაზი და
სამუშაო პროგრამა "ევროპის ტყეების" მინისტრთა კონფერენციის
სამომავლო მიმართულებისათვის.
2016 წლის 25-27 აპრილს, ქ. ნიუ იორკში (ამერიკის შეერთებული
შტატები), გაერთიანებული ერების სათაო ოფისში გაიმართა
სპეციალური შემთხვევისათვის შექმნილი სამთავრობათშორისო
ექსპერტთა ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა (AHEG1),
რომელიც შეეხებოდა ტყეების შესახებ გაერთიანებული ერების
ფორუმის (United Nations Forum on Forests, UNFF) მე-11 სესიის
რეზოლუციის 11/1 შესრულებას, ასევე წინადადებების მომზადებას
გაერთიანებული ერების ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს
2015/33 რეზოლუციის 44-ე პარაგრაფში აღნიშნულ საკითხებთან
დაკავშირებით.
2016 წლის 12-13 ოქტომბერს გაიმართა „ევროპის ტყეების“
მინისტერიალის სამუშაო შეხვედრა, სადაც იმსჯელეს ევროპის

246

120.

120.1

საქართველოს
ეროვნული სატყეო
პროგრამის ფარგლებში
(NFP) სამუშაო
ჯგუფების
შეხვედრების
ორგანიზება

120.2

თევზჭერის
თვითმონიტორინგისა
და ანგარიშგების
ელექტრონული
სისტემის დანერგვის
დაწყება

სატყეო სექტორის
საკანონმდებლო და
ინსტიტუციურ
რეფორმირებაში
დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის
ევროკავშირის,
ჩართულობის ზრდა
თევზჭერის
მიმდინარეობის,
ჭრილის
შემადგენლობისა და
რაოდენობის შესახებ
ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ონლაინ რეჟიმში

გამართული 50
შეხვედრა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინიტრო

2016

გერმანიის
საერთაშორის
ო თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

თვითმონიტორინ-გისა
და ანგარიშგების
გამართული
ელექტრონული
სისტემა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტყეების პროცესის სამომავლო გაძლიერებისა და ეფექტურობის
გაზრდის თემაზე.
2016 წლის იანვრიდან ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში
სხვადასხვა თემატური საკითხების განხილვის მიზნით გაიმართა
57 სამუშაო შეხვედრა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო,
არასამთავრობო
და
სამეცნიერო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებმა.

საქართველოს
მთავრობის
2016
წლის
22
აპრილის №696 განკარგულების თანახმად, შავ ზღვაში ნაპირიდან
300 მეტრის დაშორებით გაცემული თევზჭერის ლიცენზიებს
გაუგრძელდათ
მოქმედების
ვადა
და
დაუდგინდათ განსხვავებული სალიცენზიო პირობები, რომელთა
შორისაა შემდეგი ვალდებულება: ლიცენზიის მფლობელები
ვალდებულნი
არიან არა
უგვიანეს
2017
წლის
პირველი ოქტომბრისა,
ჭერილის
რეალურ
დროში
კონტროლისათვის
გემზე
დაამონტაჟონ
ელექტრონული
მონიტორინგის სისტემა და აწარმოოს თევზჭერის ელექტრონული
ჟურნალი. ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ტექნიკური
მახასიათებლები განისაზღვრება შესაბამისი ნორმატიული აქტით.
თევზჭერის
თვითმონიტორინგისა
და
ანგარიშგების
ელექტრონული სისტემის დანერგვა გაგრძელდება მომდევნო
წლებშიც.

121.

121.1

121.2

კლიმატის ცვლილების
სამოქმედო გეგმის
„კლიმატი 2021-2030
წლები“ შემუშავების
დაწყება

კლიმატის ცვლილების
შემარბილებელი
ღონისძიებების
დაგეგმვა
გარემოსდაცვითი,
ეკონომიკური და
სოციალური

საქართველოს
“ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული
წვლილის” დოკუმენტში
ასახული კლიმატის
ცვლილების კონვენციის
ახალი
ხელშეკრულებით
აღებული
ვალდებულების
შესრულებისათვის
აუცილებელი
ღონისძიებების
განსაზღვრა

საჭიროებების
გათვალისწინებით
შემუშავებული
კლიმატის ცვლილების
სამოქმედო გეგმის
„კლიმატი 2021-2030
წლები“ სამუშაო ვერსია

კლიმატის ცვლილების
ახალი კონვენციის
თანახმად ქვეყნის
უპირობო და
პირობიანი
ვალდებულებების
შესრულება

განსაზღვრული
კლიმატის ცვლილების
შემარბილებელი
ღონისძიებები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
კლიმატის ცვლილების სამსახურის და უცხოელი ექსპერტის (GIZ)
თანამშრომლობით დაიწყო ევროკავშირის ქვეყნების ანალოგიური
სამოქმედო
გეგმების
ანალიზი.
განიხილება
გეგმის
მოსამზადებლად „დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიის“
შედეგების გამოყენების შესაძლებლობა.
შემუშავდა სამოქმედო გეგმის - “კლიმატი 2021-2030” გზამკვლევის
სამუშაო ვერსია.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

დაიგეგმა კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები
ენერგეტიკის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და ნარჩენების
სექტორებისათვის.
შემარბილებელი ღონისძიებები დაეხმარება საქართველოს ერთის
მხრივ INDC-ით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში და
დაეხმარება
საქართველოს
სათბური
გაზების
ემისიების
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122.

122.1

123.

123.1

123.2

ფაქტორების
გათვალისწინებით
ელექტრონული
კომერციის
კანონმდებლობის
შემუშავება

საქართველოს არსებულ
კანონმდებლობასა და
2002 წლის 12 ივლისის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს
2002/58/EC დირექტივას
(პირადი ცხოვრების
კონფიდენციალურობისა და
ელექტრონული
კომუნიკაციების
შესახებ დირექტივა)
შორის არსებული
შეუსაბამობების
შესაბამისად
კანონქვემდებარე
აქტებში ცვლილებების
პროექტის მომზადება
საქართველოს
კანონმდებლობასა და
2002 წლის 7 მარტის
ევროპარლამენტისადა
საბჭოს
2002/20/EC დირექტივას

შემცირებაში „ტრადიციული ბიზნესის“ სცენარის მიხედვით.
ევროპულ
სტანდარტებთან
დაახლოებული
ელექტრონული
კომერციის სისტემების
განვითარება

შემუშავებული
ელექტრონული
კომერციის
კანონპროექტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოება

მომზადებული
ცვლილებების პროექტი

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

2016

სკეკ-ის
ბიუჯეტი

საქართველოს
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოება

მომზადებული
ცვლილებების პროექტი

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

2016

სკეკ-ის
ბიუჯეტი
Twinning

შესწავლილი და დამუშავებულია ელექტრონული კომერციის
შესახებ ევროკავშირის დირექტივა (2000/31/EC) და ევროპული
ქვეყნების საკანონმდებლო ბაზა, რომლებზე დაყრდნობით და
USAID-ის „მმათველობა განვითარებისთვის (G4G)“ პროექტის
დახმარებით მომზადდა საქართველოს კანონის პროექტი
„ელექტრონული
კომერციის
შესახებ,“
კანონპროექტი
განსახილველად მიწოდებულ იქნა საჯარო უწყებებისთვის,
განხორციელდა
მიღებული
შენიშვნების
დამუშავება
და
კანონპროექტის დახვეწის სამუშაოები, სექტემბრის თვეში კერძო
და საჯარო სექტორთან მოეწყო კანონის პროექტის პრეზენტაციადა
დეტალური განხილვა. მომზადდა კანონპროექტის ინგლისური
ვერსია და კომენტარებისთვის გადაეგზავნათ ევროკომისიის და
მსოფლიო ბანკის ექსპერტებს, მიმდინარე ეტაპზე იწყება
ევროპარლამენტისა
და
საბჭოს
დირექტივის
97/7/EC
–
„მომხმარებელთა დაცვის შესახებ დისტანციურ კონტრაქტებთან
მიმართებით“ ანალიზი და მისი დებულებების გადმოტანა
„ელექტრონული
კომერციის
შესახებ“
საქართველოს
კანონპროექტში, აღნიშნულ
დირექტივასთან საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოვების
ვალდებულება
აღებულია
ასოცირების შეთანხმებით, ამასთან იწყება კანონპროექტის
თანმდევ კანონპროექტებზე მუშაობა, რის შემდეგ სრული პაკეტი
დადგენილი
წესით
წარდგენილი
იქნება
საქართველოს
პარლამენტში განსახილველად.
კომისიის პირადი ცხოვრების კონფიდენციალობაზე მომუშავე
ჯგუფის მიერ ჩატარდა კანონმდებლობებს შორის შეუსაბამობის
ანალიზი, რის საფუძველზეც ასევე მომზადდა შესაბამისი
სამოქმედო გეგმა. ამავდროულად, კომისიის სამუშაო ჯგუფისა და
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტების
მიერ მომზადდა
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის
პირველადი ვერსია.

კომისიის ავტორიზაციაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ ჩატარდა
კანონმდებლობებს შორის შეუსაბამობის ანალიზი და გამოვლინდა
შეუსაბამობა დირექტივასა და არსებულ პრაქტიკას შორის.
შესაბამისად,
მომზადდა
არსებული
პრაქტიკასთან
დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტის სამოქმედო გეგმა.
აღნიშნული გეგმის საფუძველზე კი კომისიის სამუშაო ჯგუფისა
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123.3

123.4

124.

124.1

(ავტორიზაციის
შესახებ
დირექტივა) შორის
არსებული
შეუსაბამობების
შესაბამისად
ცვლილებების
პროექტის მომზადება
საქართველოს
კანონმდებლობის
შედარება 2002 წლის 7
მარტის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2002/19/EC
დირექტივასთან
ელექტრონულ
საკომუნიკაციო
ქსელებთან და მასთან
დაკავშირებულ
ელემენტებთან
დაშვებისა და
ურთიერთჩართვის
შესახებ (დაშვების
შესახებ დირექტივა),
რომელიც შესწორდა
2009/140/EC
დირექტივით
საქართველოს
კანონმდებლობის
შედარება 2002 წლის 7
მარტის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2002/21/EC
დირექტივასთან
ელექტრონული
საკომუნიკაციო
ქსელებისა და
მომსახურებების
ზოგადი
მარეგულირებელი
ჩარჩოს შესახებ (ჩარჩო
დირექტივა), რომელიც
შესწორდა 2009/140/EC
დირექტივით
ფოსტის შესახებ
კანონის წარდგენა
პარლამენტში

და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
ექსპერტების მიერ მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების
პაკეტის პირველადი ვერსია.

ქართული
კანონმდებლობის და
ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
დირექტივის
მოთხოვნების
შედარება

კანონმდებლობებს
შორის არსებული
შეუსაბამობების შესახებ
მომზადებული
ანგარიში

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

ქართული
კანონმდებლობის და
ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
დირექტივის
მოთხოვნების შედარება

შეუსაბამობების შესახებ
მომზადებული
ანგარიში

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

ევროპულ
კანონმდებლობასთან
დაახლოებული
საფოსტო რეგულაციები

მიღებული კანონი
ფოსტის შესახებ

2016

სკეკ-ის
ბიუჯეტი

კომისიის დაშვების დირექტივაზე მომუშავე ჯგუფისა და ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტების მიერ
მომზადდა კანონმდებლობებს შორის შეუსაბამობის ანგარიში.

Twinning

2016

სკეკ-ის
ბიუჯეტი

კომისიის ჩარჩო დირექტივაზე მომუშავე ჯგუფისა და ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტების მიერ
მომზადდა კანონმდებლობებს შორის შეუსაბამობის ანგარიში.

Twinning

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

EBRD-ს საგრანტო დახმარების ფარგლებში, დასრულებულია
ფოსტის კანონის პროექტის მოდიფიკაცია/დახვეწის ძირითადი
ეტაპი. ასევე მიმდინარეობს თანმდევ კანონპროექტებზე მუშაობა,
რის შემდეგ სრული პაკეტი განსახილველად დადგენილი წესით
წარდგენილი იქნება საქართველოს პარლამენტში.
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125.

124.2

საფოსტო სფეროს
პოლიტიკის
დოკუმენტის
შემუშავება

125.1

DCFTA-ის
განხორციელების
უწყებათაშორისი
ქვეკომისიის
შეხვედრების
ორგანიზება

125.2

DCFTA-ის
განხორციელების 2017
წლის სამოქმედო
გეგმის მომზადება და
მიღება

სახელმწიფოს
გრძელვადიანი ხედვის
განსაზღვრა საფოსტო
სფეროს
განვითარებაზე,
უნივერსალური
საფოსტო
მომსახურების
უზრუნველყოფაზე,
ასევე საფოსტო ბაზრის
მოდერნიზებაზე
გაუმჯობესებული
კოორდინაცია
სახელმწიფო უწყებებს
შორის ევროკავშირთან
ღრმა და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ
შეთანხმების ჯეროვანი
იმპლემენტაციის
უზრუნველსაყოფად

საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და
ასოცირების დღის
წესრიგით
გათვალისწინებული
ქმედებების
განხორციელების
ხელშეწყობა

შემუშავებული
საფოსტო სფეროს
პოლიტიკის
დოკუმენტის პროექტი

ეკონომიკისა დსა
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

EBRD-ის საგრანტო დახმარების ფარგლებში შემუშავებულია
საფოსტო სფეროს პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების
პროექტი.

გამართული
შეხვედრები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 29 ივნისს გაიმართა უწყებათაშორისი ქვეკომისიის მე-5
სხდომა. სხდომებზე განხილულ იქნა DCFTA-ის სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული რეფორმებისა და ღონისძიებების
განხორციელების პროგრესი;
2016 წლის 11 ნოემბერს გაიმართა უწყებათაშორისი ქვეკომისიის
მე-6 სხდომა. სხდომებზე განხილულ იქნა:


მიღებული 2017 წლის
სამოქმედო გეგმა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

DCFTA-ს განხორციელების 2016 წლის სამოქმედო გეგმის
შესრულების მიმდინარეობა;

DCFTA/SME საბიუჯეტო დახმარების მატრიცით
მიმდინარე წელს აღებული ვალდებულებების
შესრულების მდგომარეობა;

2016 წლის 1 დეკემბერს დაგეგმილი ვაჭრობის
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის შეხვედრისთვის
მომზადება;
DCFTA-ს განხორციელების 2017 წლის სამოქმედო გეგმა.
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
მინისტრის 2016 წლის 30 დეკემბრის № 1-1/712 ბრძანებით
დამტკიცდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო
გეგმა.
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ეკონომიკური თანამშრომლობა
126.

126.1

126.2

სახელმწიფო შიდა
ფინანსური
კონტროლის რეფორმის
ეტაპობრივი
განვითარების
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

შემუშავებულია
სახელმწიფო შიდა
ფინანსური
კონტროლის რეფორმის
ეტაპობრივი
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

საქართველოს
მთავრობისთვის
დასამტკიცებლად
წარდგენილი
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

ფინანსთა
სამინისტრო

შიდა აუდიტის
საქმიანობის
განვითარების და
ეფექტური
ფუნქციონირების
ხელშეწყობა

შემუშავებულია
შიდა აუდიტის
მეთოდოლოგია და
სისტემური აუდიტის
სახელმძღვანელო

საქართველოს
მთავრობისთვის
დასამტკიცებლად
წარდგენილი შიდა
აუდიტის
მეთოდოლოგია და
სისტემური აუდიტის
სახელმძღვანელოს
პროექტი

ფინანსთა
სამინისტრო

ტრენინგების გეგმის
შესაბამისად
ჩატარებულია შიდა
აუდიტორების
ტრენინგები
პრაქტიკაში
გამიჯნულია შიდა
აუდიტისა და
ინსპექტირების
საქმიანობა შიდა
აუდიტის
დებულებებისა და
შიდა აუდიტორთა
სამუშაო
აღწერილობების
საშუალებით

სამინისტროების,
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
სსიპ-ების შიდა
აუდიტორების სულ
მცირე 50%-ს გავლილი
აქვს (სულ მცირე) ერთი
ტრენინგი
სულ მცირე 3
სამინისტროში
განხორციელებული
ეფექტიანობის ან
სისტემური პილოტური
აუდიტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებულია განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

დონორების
დახმარება
USAID

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 დეკემბრის №593
დადგენილებით დამტკიცდა შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 დეკემბერის №592
დადგენილებით
დამტკიცდა
სისტემური
აუდიტის
სახელმძღვანელო.

ევროკავშირი
GIZ
USAID

2016 წელს შედგა 2 სისტემური აუდიტის ტრეინინგი, რომელსაც
ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების 25-25 შიდა აუდიტორი
დაესწრო, მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და სსიპების შიდა აუდიტორები. ასევე განხორციელდა შიდა აიდიტის
საფუძვლების ტრეინინგი 16 შიდა აუდიტორისათვის. 2016 წლის
ივნისში, 6 სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტებისათვის
ჩატარდა ეფექტიანობის აუდიტის ტრეინინგი, სულ 30 შიდა
აუდიტორებისათვის.
დასრულდა 2 ეფექტიანობის და 1 სისტემური პილოტური
აუდიტორული
შემოწმება.
ეფექტიანობის
აუდიტორული
შემოწმების შესახებ გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით
გაიმართა სამუშო შეხვედრები, რომლებსაც ესწრებოდნენ
სამინისტროების შიდა აუდიტის სუბიექტების წარმომადგენლები.
შიდა აუდიტის სუბიექტებმა „სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების
შესაბამისად განახორციელეს ცვლილებები დებულებებში .

შიდა აუდიტის
სუბიექტების
დებულებებში და
სამუშაო
აღწერილობებში
განხორციელებული
ცვლილებები და შიდა
აუდიტისა და
ინსპექტირების
ფუნქციების გამიჯვნა
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126.3

127.

127.1

127.2

127.3

ფინანსური მართვისა
და კონტროლის
სისტემის ეტაპობრივი
დანერგვის ხელშეწყობა
საპილოტე
სამინისტროებში

შესაბამისობის
აუდიტის
სახელმძღვანელოს
საბოლოო ვერსიის
შემუშავება

4 საპილოტე
სამინისტროში 2015
წელს დაწყებული
ფინანსური მართვისა
და კონტროლის
სისტემის
ჩამოყალიბების
საპილოტე პროექტის
პირველი ეტაპი
გაგრძელებულია
შერჩეულია დამატებით
4 საპილოტე
სამინისტრო და
დაწყებულია
ფინანსური მართვისა
და კონტროლის
სისტემის
ჩამოყალიბების
პირველი ეტაპი
შემუშავებულია
შესაბამისობის
აუდიტის
სახელმძღვანელოს
საბოლოო ვერსია

ფინანსური მართვისა
და კონტროლის
სისტემის პირველი
ეტაპი 8 საპილოტე
სამინისტროში

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

დონორების
დახმარება
OECD
SIGMA

ფინანსური მართვისა
და კონტროლის
ჩამოყალიბების
წესებისა და
პროცედურების შესახებ
ინსტრუქციის,
საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენილი პროექტი

შესაბამისობის
აუდიტის
სახელმძღვანელოს
საბოლოო ვერსია

საერთაშორისო
სტანდარტების
ფინანსური და
შესაბამისობის
აუდიტის ჩატარება

ჩატარებულია
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისად
ფინანსური და
შესაბამისობის აუდიტი

სულ მცირე 80
ფინანსური და
შესაბამისობის აუდიტი

ეფექტიანობის
აუდიტის
მეთოდოლოგიური
ბაზის დახვეწა

დახვეწილია
ეფექტიანობის
აუდიტის
მეთოდოლოგიური
ბაზა

ეფექტიანობის
აუდიტის
სახელმძღვანელოში
შეტანილი
მეთოდოლოგიური
ცვლილებები

ეფექტიანობის
აუდიტების ჩატარება

ჩატარებულია
ეფექტიანობის აუდიტი

ტექნოლოგიების
საპილოტე
საინფორმაციო
აუდიტის ჩატარება და

დანერგილია
საინფორმაციო
სისტემების აუდიტი

ჩატარებული
ეფექტიანობის 9
აუდიტი
საპილოტე
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების 2
აუდიტი

GIZ

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

4
პილოტურ
სამინისტროში
(საქართველოს
ფინანსთა,
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლების
და
ლტოლვილთა
სამინისტრო)
მიმდინარეობს
ფინანსური
მართვისა
და
კონტროლის
ჩამოყალიბების წესებისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის
მეორე ეტაპის შესაბამისად სისტემის დანერგვა. დამატებით, 4
სამინისტროში (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,
თავდაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროებში) დაიწყო ფინანსური მართვისა და კონტროლის
ჩამოყალიბების წესებისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის
პირველი ეტაპის შესაბამისად სისტემის დანერგვა. ფინანსური
მართვისა და კონტროლის ჩამოყალიბების წესებისა და
პროცედურების
შესახებ
ინსტრუქცია
წარდგენილია
საქართველობის მთავრობისთვის დასამტკიცებლად.

მიმდინარეობს
მუშაობა.

შესაბამისობის

აუდიტის

სახელმძღვანელოზე

2016 წელს, სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურმა ჩაატარა 95
აუდიტი, მათ შორის 47 ფინანსური, 35 შესაბამისობისა და 13
ეფექტიანობის აუდიტი.

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა ეფექტიანობის აუდიტის სახელმძღვანელოში შესატანი
მეთოდოლოგიური ცვლილებები.
2016 წლის მდგომარეობით დამტკიცდა 12 ეფექტიანობის აუდიტი.

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დასრულდა 2 კომბინირებული აუდიტი, ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის ჯგუფის ჩართულობით.

მსოფლიო

გადამზადდა 8 თანამშრომელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების
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აუდიტის
მიმართულებით
კვალიფიკაციის
ამაღლება

127.4

127.5

127.6

ბანნკი
ამაღლებულია
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის
მიმართულებით
კვალიფიკაცია

სულ მცირე 5
თანამშრომლის
გადამზადება
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის
მიმართულებით

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის
მეთოდოლოგიური
ბაზის გაუმჯობესება

გაუმჯობესებულია
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის
მეთოდოლოგიური
ბაზა

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის
მეთოდოლოგიის
სამუშაო ვერსია

დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების აუდიტის
დანერგვა

დანერგილია
დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების აუდიტი

დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების სულ
მცირე 1 აუდიტი

დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების აუდიტის
მიმართულებით
თანამშრომლების
გადამზადება

გადამზადებულია
დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების აუდიტის
მიმართულებით
თანამშრომლები

დონორების მიერ
დაფინანსებული
პროექტების აუდიტის
მიმართულებით
გადამზადებული სულ
მცირე 5 თანამშრომელი

საპილოტე პოსტშეფასებების ჩატარება

ჩატარებულია
საპილოტე პოსტშეფასებები
დანერგილია
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგის სისტემა
და დამტკიცებულია
რეკომენდაციების
შემუშავების
მეთოდოლოგია

1 საპილოტე პოსტშეფასება

რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგის
ელექტრონული
სისტემის დანერგვა და
რეკომენდაციების
შემუშავების
მეთოდოლოგიის
დამტკიცება
საჯარო ფინანსების
მართვის რეფორმის
პროცესში წამოჭრილი
აქტუალური
საკითხების შესახებ
პუბლიკაციის
მომზადება და
სარეიტინგო
სისტემისათვის

მომზადებულია
პუბლიკაციები და
განახლებულია
კითხვარები

დამტკიცებული
რეკომენდაციების
შემუშავების
მეთოდოლოგია

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აუდიტის მიმართულებით.
მიმდინარეობს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მეთოდოლოგიის სამუშაო ვერსიის მომზადება.

აუდიტის

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების
მიმართულებით გადამზადებულია 8 თანამშრომელი.

აუდიტის

შეფასდა 3 უწყების (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალური განვითარების
ფონდი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა) მიერ
განხორციელებული პროექტები.

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული
სისტემა ინტეგრირებულია აუდიტის მართვის სისტემაში (AMS)

დამტკიცდა რეკომენდაციების შემუშავების მეთოდოლოგია.

1 პუბლიკაცია და
სარეიტინგო
სისტემისათვის

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მხარჯავი
უწყებების
ბიუჯეტირების სრული
კითხვარები.
პირველ
სამინისტროებს.

სტრატეგიული
დაგეგმვისა
და
ციკლის შესაფასებლად განახლდა
ეტაპზე
კითხვარები
გაეგზავნათ

მიმდინარეობს ორ პუბლიკაციაზე მუშაობა:
ქონების მართვა;
შრომის ანაზღაურება საჯარო სექტორში.
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სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტმა ჩაატარა საჯარო სექტორის
აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამა, რომელიც წარმატებით
გაიარა 54-მა აუდიტორმა.

კითხვარების
განახლება

127.7

საჯარო სექტორის
აუდიტორების
სერტიფიცირება

გადამზადებულია
საჯარო სექტორის
აუდიტორები

განახლებული
კითხვარები
სულ მცირე 20
სერტიფიცირებული
საჯარო სექტორის
აუდიტორი

პარლამენტისთვის
სას-ის მიერ
მომზადებული
ანგარიშების წარდგენა
და განხილვა

გაძლიერებულია
პარლამენტთან,
მედიასთან,
საზოგადოებასთან და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
კომუნიკაცია

პარლამენტისთვის
გაგზავნილი აუდიტის
ყველა ანგარიში

სას-ის სამმა თანამშრომელმა წარმატებით გაიარა საერთაშორისო
სერტიფიცირება, რის შედეგადაც მათ მოიპოვეს საერთაშორისოდ
აღიარებული CFA I (ნაფიცი ფინანსური ანალიტიკოსის - Chartered
Financial Analyst) სერტიფიკატები.

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მსოფლიო
ბანკი

2016 წელს, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის ანგარიშების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის მიერ,
მოეწყო შემდეგი აუდიტის ანგარიშების განხილვა:
 „სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობის
აუდიტი“;
 სსიპ
„ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
2012-2013
წლების
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში“;
 „საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს 2013-2014 წლების ფინანსური აუდიტი“;
 „სახელმწიფო ვალის მართვის 2014 წლის ეფექტიანობის
აუდიტი“;
 .„სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული სისტემების
2014 წლის ეფექტიანობის აუდიტი“;
 „საგარეო საკრედიტო რესურსის ხარჯზე გაცემული სესხების
მართვის 2016 წლის ეფექტიანობის აუდიტი“;
 „სურსათის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს
მიერ განხორციელებული ღონისძიებების 2015 წლის
ეფექტიანობის აუდიტი“;
 „ხე-ტყის კომერციული რესურსების მართვის 2016 წლის
ეფექტიანობის აუდიტი“;
 ფოთის
მუნიციპალიტეტის
საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი;
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი;
 წალკის
მუნიციპალიტეტის
საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი.
მოეწყო საკომიტეტო და პლენარული მოსმენები სას-ის შემდეგ
სავალდებულო ანგარიშებზე:
 მოხსენება „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის
ანგარიშზე;
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის საქმიანობის
ანგარიში;
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „საქართველოს
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ“
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საქართველოს კანონის პროექტზე;
 მოხსენება „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე.
მოეწყო 9 საჯარო განხილვა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების წარმომადგენლებთან (თელავის, გორის, ქუთაისის,
რუსთავისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში). სულ წლის
განმავლობაში დაგეგმილია 11 შეხვედრა.

128.

128.1

128.2

128.3

გადასახადის
ადმინისტრირების
გაუმჯობესების
მიზნით ინფორმაციის
გაცვლის არეალის
გაფართოება

ინფორმაციის
ავტომატური გაცვლის
დანერგვა და
შეთანხმებების
არეალის გაფართოება

ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და
განვითარების
ორგანიზაციის
გლობალ ფორუმის
მეორე ფაზის
წარმატებით გავლა

გადასახადის
ადმინისტრირების
გაუმჯობესების
მიზნით შექმნილია
ინფორმაციის გაცვლის
ახალი სამართლებრივი
მექანიზმი;
დანერგილია
საგადასახდო
ინფორმაციის
ავტომატური გაცვლის
მექანიზმი სხვა ქვეყნის
საგადასახადო
ადმინისტრაციებთან
დანერგილია
შემოსავლების
სამსახურის მიერ
ინფორმაციის
ავტომატური გაცვლა
სხვა ქვეყნის
საგადასახადო
ადმინისტრაციებთან
აღიარებულია
საქართველოს
ინფორმაციის გაცვლის
პრაქტიკის
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
შესაბამისობა

შექმნილია
საგადასახადო
ინფორმაციის გაცვლის
სამართლებრივი
მექანიზმი სულ მცირე 3
ქვეყანასთან

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

ფინანსთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

ინფორმაციის გაცვლის
სტანდარტის შესახებ
გლობალურ ფორუმზე
მიღებული შესაბამისი/
მეტწილად შესაბამისი
შეფასება

2016 წლის ნოემბერში, დაიდო ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
შეთანხმება ბაჰამის თანამეგობრობის მთავრობასთან.
გრძელდება
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
მთავრობასთან
საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლისა და გადასახადების
ამოღების შესახებ შეთანხმების დადების თაობაზე მუშაობა. ამ
ეტაპზე,
შიდა პროცედურების განხორციელების მიზნით
მზადდება შეთანხმების ქართულენოვანი ვერსია.

შექმნილია
საგადასახადო
ინფორმაციის გაცვლის
მექანიზმი სულ მცირე 3
ქვეყანასთან

ავტომატურ რეჟიმში
სულ მცირე 3 ქვეყნის
საგადასახადო
ადმინისტრაციებთან
გაცვლილი ინფორმაცია

მომზადდა პარლამენტისა და მოქალაქეთა ჩართულობის
ვებპლატფორმა - ბიუჯეტის მონიტორი.
ამ ეტაპზე, შიდა პროცედურების განხორციელების მიზნით
მზადდება შეთანხმების ქართულენოვანი ვერსია.

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

2016

ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

ა.შ.შ -სა და საქართველოს შემოსავლების სამსახურს შორის ხელი
მოეწერა კომპეტენტურ ორგანოთა შეთანხმების ტექსტს, უცხოური
ანგარიშის
საგადასახადო
შესაბამისობის
აქტის
(FATCA)
იმპლემენტირების მიზნით. გაფორმებული მემორანდუმებიდან
გამომდინარე, ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში გაეგზავნა
ლიტვას, ლატვიასა და ნიდერლანდებს.
მთავრობათაშორისი შეთანხმების შესაბამისად შეერთებულ
შტატებს მიეწოდა ინფორმაცია მისი მოქალაქეების შესახებ.
გლობალური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს
ანგარიშის განხილვა. საქართველომ მიიღო შეფასება მეტწილად
შესაბამისი (largely compliant). აღიარებულ იქნა საქართველოში
საგადასახადო
მიზნებისთვის
ინფორმაციის
გაცვლის
კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობა საერთაშორისო
სტანდარტებთან.

IFC
ტექნიკური
დახმარება

129.

129.1

რისკზე დაფუძნებული
მიდგომების

ნებაყოფლობით
კანონმორჩილების

ნებაყოფლობითი
კანონმორჩილების

სსიპ შემოსავლების

2016

GIZ
სსიპ შემოსავლები

სხვადასხვა დარგობრივი სფეროს მიხედვით, ცალეკული
დეპარტამენტების სპეციალისტებით დაკომპლექტდა
სამუშაო
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129.2

130.

130.1

130.2

გაფართოება

სტრატეგიის
პრაქტიკაში
განხორციელება

სტრატეგიიდან
გამომდინარე რისკების
ანალიზი გადაყვანილია
დარგობრივ
ჭრილში

სამსახური

დღგ-ის
მიმართულებით
რისკზე დაფუძნებული
მიდგომების
გაფართოება

დანერგილია დღგ-ის
მიმართულებით
რისკზე დაფუძნებული
მიდგომები

დღგ-ის
მიმართულებით
განხორციელებული
თემატური შემოწმება

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
კანონმდებლობისა და
დღგ-ის ევროპული
დირექტივის (2006
წლის 28
ნოემბრის საბჭოს
2006/112/EC
დირექტივის
(დამატებითი
ღირებულების
გადასახადის (დღგ)
საერთო სისტემის
შესახებ))
აპროქსიმაციის
პროცესის გაგრძელება
საქართველოს
კანონმდებლობის
2011 წლის 21 ივნისის
საბჭოს 2011/64/EU
დირექტივასთან
(წარმოებული თამბაქოს
აქციზის გადასახადის
სტრუქტურისა და
განაკვეთების შესახებ)

შემუშავებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი
დამატებული
ღირებულების
გადასახადით
დაბეგვრასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე

შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი
დამატებული
ღირებულების
გადასახადით
დაბეგვრასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე

ფინანსთა
სამინისტრო

ს სამსახურის
ბიუჯეტი

2016

2016

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

USAID G4G

ჯგუფები. სამუშაო ჯგუფებს უფლებამოსილების შესაბამისად
გაუნაწილდათ ცალკეული დავალებები. თითოეულმა ჯგუფმა
შეადგინა სამოქმედო გეგმა შესაბამისი ვადებით. აღნიშნული
სტრატეგიის ფარგლებში შეიქმნა სათათბირო საბჭო, რომელმაც
შეიმუშავა
2017-2020
წლების
შემოსავლების
სამსახურის
სტრატეგია, სადაც დეტალურადაა გაწერილი შემოსავლების
სამსახურის მისია, ხედვა და 2017-2020 წლების განმავლობაში
განსახორციელებელი ღონისძიებები.
დღგ-ის მიმართულებით რისკზე დაფუძნებული მიდგომების
გაფართოების
მიზნით
მიმდინარეობს
მონაცემთა
ბაზის
დამუშავება და სრულყოფა. დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის
უფროსის ბრძანება ზედმეტად გადახდილი გადასახადის
დაბრუნების თაობაზე წარმოდგენილი "გადასახადის გადამხდელი
მოთხოვნის" ავტომატური შესწავლის პროგრამული ლოგიკის
დამტკიცების თაობაზე", რაც რისკზე დაფუძნებული მიდგომების
გამოყენებით გაამარტივებს დღგ-ს დაბრუნების პროცესს.
გაიმართა IMF-ის ტექნიკური მხარდაჭერის მეორე მისია, რომლის
მთავარ მიზნებს წარმოადგენდა:
რისკის შეფასების განახლებული მოდელის განხილვა;
დახმარების გაწევა იმ სფეროების გამოსავლენად, სადაც
ადგილი აქვს შემოსავლების მნიშვნელოვან კარგვას და
მოკლევადიან
პერიოდში
შესაძლებელია,
რეაგირება
გადამხდელთა
კულტურის
ამაღლების
პროგრამით
შემოსავლების ზრდის მისაღწევად.
მიმდინარეობს
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსში
დამატებული
ღირებულების
გადასახადის
საკითხებზე
განსახორციელებელი ცვლილებების განხილვა.
საკანონმდებლო ცვლილებების მოსამზადებლად შემოსავლების
სამსახურში
შექმნილი
სამუშაო
ჯგუფის
ფარგლებში
მიმდინარეობს მუშაობა.
PwC-ისთან ბრიტანეთის მთავრობის დაფინანსებით მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები მომსახურების გაწევის ადგილთან დაკავშირებით
გავლენის შეფასების ანალიზის მოსამზადებლად.
მომზადდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების
პროექტი წინასწარ გადახდების (ავანსების) დაბეგვრის საკითხზე
(ცვლილებები ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან).

გაზრდილია აქციზის
განაკვეთები
თამბაქოზე (ფილტრიან
და უფილტრო
სიგარეტზე) და
დაახლოებულია
აღნიშნული
დირექტივის მე-10
მუხლით

აქციზის განაკვეთების
ზრდა

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ შემოსავლების
სამსახური

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

2016 წლის პირველი იანვრიდან, ძალაში შევიდა საგადასახადო
კოდექსში ცვლილება და გაიზარდა აქციზის გადასახადის
განაკვეთი, როგორც ფიქსირებული, ასევე ადვალური განაკვეთი.
ასევე, გრძელდება მუშაობა განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
პირობების,
კერძოდ
რეგიონალური კონტექსტის შესაბამისად.
2016 წლის პირველი იანვრიდან, გაიზარდა აქციზის განაკვეთი
თამბაქოზე (ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე).
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131.

132.

131.1

132.1

აპროქსიმაციის მიზნით
თამბაქოზე აქციზის
განაკვეთების
ეტაპობრივი ზრდა
შესაბამისი
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტის შემუშავება
1986 წლის 17 ნოემბრის
საბჭოს მეცამეტე
დირექტივასთან
86/560/EEC
საქართველოს
კანონმდებლობის
აპროქსიმაციის მიზნით

საქართველოს
მოსახლეობის 2014
წლის
საყოველთაო აღწერის
მონაცემთა დამუშავება,
სოფლის მეურნეობის
კომპონენტის ჩათვლით

მიკრომონაცემთა
გავრცელების
თანამედროვე
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი სისტემის
დანერგვის
მოსამზადებელი
სამუშაოები მიკრომონაცემების
გავრცელების

განსაზღვრულ აქციზის
მინიმალურ
განაკვეთთან
შემუშავებულია
საკანონმდებლო
ცვლილების პროექტი

შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი

ფინანსთა
სამინისტრო

2016

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შემოსავლები
ს სამსახურის
ბიუჯეტი

ასევე, 2017 წლის იანვრიდან, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის ცვლილებების შედეგად კიდევ
გაიზარდა აქციზი
თამბაქოს ნაწარმზე.
GIZ-თან მიღწეულ იქნა შეთანხმება ქართული კანონმდებლობის
დღგ-ს დაბრუნების დირექტივასთან ჰარმონიზაციის მიზნით
ტექნიკური დახმარების პროექტის დაწყების თაობაზე. ამასთანავე,
ფინანსთა სამინისტროს უწყებებს შორის შექმნილი სამუშაო
ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას საკანონმდებლო ცვლილებების
პაკეტებზე.
შეირჩა ექსპერტი, რომელმაც გამართა სამუშაო შეხვედრა
შემოსავლების სამსახურში და შემუშავდა საგადასახადო კოდექსში
შესატანი ცვლილების და ფინანსთა მინისტრის ბრძანების
პროექტი, რომელთა განხილვაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
სამინისტროს სისტემაში.
სავარაუდოდ, პროექტის საბოლოო
ვარიანტი შემუშავებული იქნება 2017 წლის თებერვლის
ბოლოსთვის.

მიღებულია უახლესი
ინფორმაცია
მოსახლეობის
სოციალური,
ეკონომიკური და
დემოგრაფიული
მდგომარეობის
შესახებ. მოსახლეობის
რიცხოვნობის, მათი
სქესობრივ-ასაკობრივი
სტრუქტურის,
დასაქმების,
განათლების,
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის,
საარსებო წყაროების,
საცხოვრისების და
სასოფლო-სამეურნეო
აქტიურობის შესახებ
დაიხვეწა
მიკრომონაცემების
გავრცელების
პოლიტიკა,
მომზადდა სისტემის
სტრუქტურა, ჩატარდა
მისი
ელემენტების
ტესტირება

აღწერის
მონაცემების
გამოქვეყნება

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2016,
II
კვარტა
ლი,
30
აპრილი

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მიკრომონაცემების
გავრცელების
პოლიტიკის
დოკუმენტი

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2016,
IV
კვარტა
ლი

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურის
ბიუჯეტი

2016 წლის 28 აპრილს, გამოქვეყნდა მოსახლეობის 2014 წლის
საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები. მიღებულია უახლესი
ინფორმაცია
მოსახლეობის
რიცხოვნობის,
სოციალური,
ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის, სქესობრივასაკობრივი
სტრუქტურის,
დასაქმების,
განათლების,
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის,
საარსებო
წყაროების,
საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ.
ინფორმაცია
განთავსებულია
საქართველოს
სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდზე.

2016 წლის მარტში, შვედეთის სტატისტიკურ ბიუროსთან
თანამშრომლობის
პროექტის
ფაგრგლებში
საქსტატის
26
თანამშრომელმა
გაიარა
ტრეინინგი
სტატისტიკური
კონფიდენციალურობისა და მიკრომონაცემების გავრცელების
საკითხებზე. შვედ ექსპერტებთან თანამშრომლობით, მომზადდა
საქატატში კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დოკუმენტი,
რომელიც კონფიდენციალური ინფორმაციის გაუვრცელებლობის
თაობაზე საქსტატის თანამშრომელთა ვალდებულებებს აზუსტებს.
ამჟამად, მიმდინარეობს მუშაობა მიკრომონაცემების გავრეცელბისა
და გამჟღავნების კონტროლის სახელმძღვანელო დოკუმენტებზე.
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პოლიტიკის შემუშავება

თანამშრომლობის სხვა სფეროები
133.

133.1

საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების შესახებ
სოციალური კამპანიის
„შენი გულისთვის, შენი
უსაფრთხოებისთვის“
ფარგლებში,
საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება
საგზაო უსაფრთხოების
საკითხებზე

მომზადებულია
სოციალური
პასუხისმგებლობის
ვიდეორგოლები, ტელე
- რადიო გადაცემები,
სიუჟეტები და
სტატიები

მომზადებული
სოციალური
ვიდეორგოლების,
ტელე - რადიო
გადაცემების,
სიუჟეტებისა და
სტატიების რაოდენობა

გამართულია საგზაო
მოძრაობის
უსაფრთხოების შესახებ
საინფორმაციო
შეხვედრები
მოსწავლეებთან

მოსწავლეებთან საგზაო
მოძრაობის
უსაფრთხოების შესახებ
გამართული
საინფორმაციო
შეხვედრების
რაოდენობა

აღნიშნულ თემაზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
გამართულია
შეხვედრები

აღნიშნულ თემაზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგზაო
მოძრაობის
უსაფრთხოების
თემაზე
მომუშავე
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან 5 სამუშაო
შეხვედრა გაიმართა. შემუშავდა კამპანიის საკომუნიკაციო
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
სოციალური კამპანიის ფარგლებში მომზადდა ერთი სოციალური
ვიდეორგოლი, რომელიც გადის სხვადასხვა სატელევიზო
სივრცეში (საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ტელეკომპანია "იმედი",
რუსთავი2, მაესტრო და სხვა).
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
თემაზე მომზადდა: 6
სატელევიზო გადაცემა, 8 რადიო გაცემა, 35 ტელესიუჟეტი, 10
რადიოსიუჟეტი, 43 სტატია.
კამპანიას შეუერთდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობები,
რომლებმაც სხვადასხვა ქალაქებში შემოქმედებითი ზებრა
გასასვლელები მოხატეს. ასევე, კამპანიაში ჩაერთნენ კერძო და
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები;
კამპანიისთვის
შეიქმნა სპეციალური ვებ. გვერდი: http://cheminabiji.com/
„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროექტი“-ს ფარგლებში
საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაატარეს გაკვეთილები
სხვადასხვა სკოლების უმცროსკლასელებთან (სულ 11 სკოლის 330
მოსწავლე) და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებთან (2 საბავშვო ბაღის
77 აღსაზრდელი).
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხობის კამპანიის ფარგლებში საჯარო
სკოლებში გამოცხადებულ კონკურსში (ნახატები, ესეები) თემაზე
„დავიცვათ მოძრაობის წესები ერთმანეთის გულისთვის,“ 2016
წლის 27 ივნისს შს მინისტრმა 30 მოსწავლე დააჯილდოვა.
სხვადასხვა
უნივერსიტეტების
სტუდენტებმა
კამპანიის
ფარგლებში მოაწყვეს ქუჩის აქცია და მძღოლებსა და ქვეითებს
დაურიგეს პრომომასალა. ასევე ხალხმრავალ ადგილებში დარიგდა
სამახსოვრო ფოტოსტენდები. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
კამპანიის ფარგლებში, 2016 წლის ივლისში შს სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტომ
ქალაქ
ბათუმში,
სხვადასხვა
აქტოვობებით კვირეული ჩაატრა; საგზაო უსაფრთხოების
კამპანიის ფარგლებში, 22 სექტემბერს „მანქანისგან თავისუფალი
საერთაშორისო დღესთან“ დაკავშირებით გაიმართა აქცია, რომლის
ფარგლებშიც თბილისში მოეწყო ველომსვლელობა.
კამპანიას შემოურთდნენ „საქართველოს საავტომობილო სპორტის
ფედერაცია“ და კომპანია „TEGETA MOTORS“, რომელთა
ორგანიზებით ქ. ბათუმში გაიმართა ავტორბოლა.
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კამპანიაში
ჩაერთო
„სილქროუდ
ჯგუფი“,
რომელმაც
საერთაშორისო ჟურნალ “NATIONAL GEOGRAPHIC”-ში კამპანიის
შესახებ ორგვერდიანი მასალა და კამპანიის ლოგო განათავსა.

134.

134.1

134.2

134.3

„საერთაშორისო
საავტომობილო
მიმოსვლის
მწარმოებელი
სატრანსპორტო
საშუალებების
ეკიპაჟების მუშაობის
შესახებ“ ევროპის
შეთანხმების (AETR)
შესაბამისად გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური კომისიის
(UNECE)
სახელზე ანგარიშის
მომზადება
სსიპ - სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტოში არსებული
საკვალიფიკაციო
ცენტრის მიერ
საერთაშორისო
გადამზიდავი
კომპანიების
მენეჯერების
გადამზადება
1992 წლის 10
თებერვლის საბჭოს
92/6/EEC დირექტივის
დებულებების
(გაერთიანების
ფარგლებში ზოგიერთი
კატეგორიის
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებზე
სიჩქარის
შემზღუდველი
მოწყობილობის
დამონტაჟებისა და
გამოყენების შესახებ)
განხორციელება

მომზადებულია
ანგარიში გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისიისათვის
(UNECE)

მომზადებული
ანგარიშის გამოქვეყნება

გადამზადებულია
საქართველოში
მოქმედი
საერთაშორისო
გადამზიდავი
კომპანიების
მენეჯერები

გადამზადებული
მენეჯერების
შესაბამისი რაოდენობა

შემუშავებულია ახალი
ტექნიკური
რეგლამენტი ან
შეტანილია
ცვლილებები არსებულ
ნორმატიულ აქტში
(საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 3
იანვრის №30
დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნიკური
რეგლამენტი
„ავტოსატრანსპორ-ტო
საშუალებების მიმართ
წაყენებული

მიღებული
ნორმატიული აქტი ან
ნორმატიულ აქტში
შეტანილი
ცვლილებები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სოციალური კამპანიის - "შენი
გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის" ფარგლებში, „მანქანისგან
თავისუფალი საერთაშორისო დღის“ აქციას შეუერთდა.
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ მომზადებულია
ანგარიშის პროექტი.

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016,
III - IV
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო

2016,
III
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

მენეჯერების გადამზადება ხორციელდება ეტაპობრივად, 2016
წლის თებერვლიდან. პირველ ეტაპზე გადამზადდა 29 მენეჯერი.

დირექტივის დებულებების საქართველოს კანონმდებლობაში
ასახვისა და შესრულების მიზნით, სსიპ - სახმელეთო
ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შემუშავდა საქართველოს
მთავრობის დადგენილების პროექტი „ტექნიკური რეგლამენტის
„გარკვეული კატეგორიის ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში
სიჩქარის შემზღუდველი
მოწყობილობების მონტაჟისა და
გამოყენების შესახებ” დამტკიცების თაობაზე“.
რეგლამენტის ტექსტი განსახილველად დაეგზავნა
შესაბამის
(დაინტერესებულ) უწყებებს. მათი შენიშვნების და წინადადებების
გათვალისწინებით გადამუშავებული ვარიანტი წარედგენება
მთავრობას დასამტკიცებლად.
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134.4

134.5

2009 წლის 6 მაისის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2009/40/EC
დირექტივის
დებულებების
(ძრავიანი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი მისაბმელების
გზისთვის ვარგისობის
ტესტების შესახებ)
განხორციელება

1996 წლის 25 ივლისის
საბჭოს 96/53/EC
დირექტივის
დებულებების
(რომელიც ეხება
გაერთიანების
ფარგლებში მოძრავი
გარკვეული
სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის
ეროვნულ და
საერთაშორისო
გადაზიდვებში
დასაშვებ მაქსიმალურ
განზომილებებს და
საერთაშორისო
გადაზიდვებში

ტექნიკური
მოთხოვნები,
რომლებთან
შესაბამისობის
დადგენის მიზნითაც
ტარდება გზისთვის
ვარგისობაზე
ტესტირება და მისი
ჩატარების მეთოდები“)
განხორციელებულია
ცვლილებები შესაბამის
ტექნიკურ
რეგლამენტში
(საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 3
იანვრის №30
დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნიკური
რეგლამენტი
„ავტოსატრანსპორ-ტო
საშუალებების მიმართ
წაყენებული
ტექნიკური
მოთხოვნები,
რომლებთან
შესაბამისობის
დადგენის მიზნითაც
ტარდება გზისთვის
ვარგისობაზე
ტესტირება და მისი
ჩატარების მეთოდები“)
შემუშავებულია ახალი
ტექნიკური
რეგლამენტი

ნორმატიულ აქტში
შეტანილი
ცვლილებები

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016,
III
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო

მიღებული
ნორმატიული აქტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს
საქართველოს
საავტომობილო

დირექტივის დებულებების საქართველოს კანონმდებლობაში
ასახვისა და შესრულების მიზნით, სსიპ - სახმელეთო
ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შემუშავდა საქართველოს
მთავრობის დადგენილების პროექტი „ტექნიკური რეგლამენტის
„ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების
გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების შესახებ“ დამტკიცების
თაობაზე“.
რეგლამენტის ტექსტი განსახილველად დაეგზავნა
შესაბამის
(დაინტერესებულ)
უწყებებს.
მათი
შენიშვნებისა
და
წინადადებების გათვალისწინებით გადამუშავებული ვარიანტი
წარედგენება მთავრობას დასამტკიცებლად.

2016,
III
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

დირექტივის დებულებების საქართველოს კანონმდებლობაში
ასახვისა და შესრულების მიზნით, სახმელეთო ტრანსპორტის
სააგენტოს
მიერ
შემუშავდა
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი
„გარკვეული
კატეგორიის
სატრანსპორტო
საშუალებების
გზებზე
გამოყენებისათვის
ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული
მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების
თაობაზე“.
რეგლამენტის ტექსტი განსახილველად დაეგზავნა
შესაბამის
(დაინტერესებულ)
უწყებებს.
მათი
შენიშვნებისა
და
წინადადებების გათვალისწინებით გადამუშავებული ვარიანტი
წარედგენება მთავრობას დასამტკიცებლად.
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134.6

134.7

დასაშვებ მაქსიმალურ
წონას) განხორციელება
2003 წლის 15 ივლისის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2003/59/EC
დირექტივის (ტვირთის
გადაზიდვისა ან
მგზავრთა გადაყვანის
მიზნით გარკვეული
სახის
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების
მძღოლების
თავდაპირველი
კვალიფიკაციისა და
პერიოდული
ტრეინინგების შესახებ)
იმპლემენტაციისა-თვის
მოსამზადებელი
სამუშაოების დაწყება
1996 წლის 25 ივლისის
საბჭოს 96/53/EC
დირექტივის
დებულებების
გაცნობის მიზნით
მოკლევადიანი
ტრენინგების
ორგანიზება

ავტოტრანსპორტის
მძღოლთა რეგიონული
ტრენინგ-ცენტრის
პროექტირება

ჩატარებულია
ტრენინგები

ტრენინგ-ცენტრის
მშენებლობისთვის
გამოყოფილი მიწის
ნაკვეთი და
შემუშავებული
პროექტი

ტრენინგში
მონაწილეთა
შესაბამისი რაოდენობა

გზების
დეპარტამენტი
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016,
III
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

ტრეინინგ-ცენტრის მშენებლობისთვის გამოყოფილია მიწის
ნაკვეთი
და
მიმდინარეობს
მოსამზადებელი
სამუშაოები
პროექტირების დასაწყებად.

2016,
IV
კვარტა
ლი

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

აქტვივობა სრულდება ყოველი შემდგომი ჯგუფის სწავლებისას,
134.2 პუნქტში ასახული ღონისძიებების ფარგლებში.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს

ცვლილებები
შევიდა
საქართველოს
საჰაერო
კოდექსში.
მიმდინარეობს
მუშაობა
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის მიღებაზე.

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტი

135.

135.1

უბედური
შემთხვევებისას
ავიაგადამზიდველის
პასუხისმგებლობის

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის

მიღებული
ნორმატიული აქტი

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს
საქართველოს
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
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135.2

135.3

135.4

135.5

შესახებ საბჭოს 1997
წლის 9 ოქტომბრის №
2027/97
რეგულაციასთან
დაახლოება
ავიაგადამზიდველებისთვის და საჰაერო
ხომალდის
ოპერატორებისთვის
სადაზღვევო
მოთხოვნების შესახებ
ევროპის პარლამენტისა
და საბჭოს 2004 წლის 21
აპრილის № 785/2004
რეგულაციასთან
დაახლოება
ევროკავშირის
ტერიტორიაზე
გადაზიდვების
წარმოების წესის
შესახებ
ევროპარლამენტის 2008
წლის 24 სექტემბრის
№1008/2008
რეგულაციასთან
დაახლოება
კომისიის 2011 წლის 10
აგვისტოს
№ 805/2011 (არსებული
№ 2015/340)
რეგულაციასთან
დაახლოება, რომელიც
ადგენს დეტალურ
წესებს
ავიამეთვალყურის
ლიცენზიისა და
სერტიფიკატის
გაცემაზე
2011 წლის 3 ნოემბრის
№ 1178/2011
რეგულაციასთან
დაახლოება, რომელიც
ადგენს ტექნიკურ
მოთხოვნებს და
ადმინისტრაციულ
პროცედურებს
სამოქალაქო ხომალდის
საფრენოსნო
შემადგენლობის-თვის

ბიუჯეტი

კანონმდებლობასთან №
2027/97 რეგულაციის
შესაბამისად

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან №
785/2004 რეგულაციის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან№
1008/2008 რეგულაციის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან №
805/2011 რეგულაციის
(არსებული
№ 2015/340)
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან №
1178/2011 რეგულაციის
შესაბამისად

ნორმატიული აქტის
შემუშავებული
პროექტი

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ცვლილებები
შევიდა
საქართველოს
საჰაერო
კოდექსში.
მიმდინარეობს
მუშაობა
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის მიღებაზე.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ცვლილებები
შევიდა
საქართველოს
საჰაერო
კოდექსში.
მიმდინარეობს
მუშაობა
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის მიღებაზე.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ნორმატიული აქტის პროექტი შემუშავებულია. მიმდინარეობს
სამართლებრივი რევიზია.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

რეგულაციით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილი
(პილოტების
გადამზადება,
კვალიფიკაციის
შენარჩუნება,
მომზადება) ასახულ იქნა საქართველოს საჰაერო კოდექსში და
სააგენტოს დირექტორის №150, 137, 206, 220, 221, 202, 203
ბრძანებებში.

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო

შემუშავებულია პროექტი „პილოტების
დაწესებულებების
სერტიფიცირების
სამართლებრივ რევიზიას).

და მათი სასწავლო
წესი“
(საჭიროებს
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135.6

135.7

135.8

135.9

135.10

№ 730/2006 კომისიის
2006 წლის 11 მაისის
რეგულაცია საჰაერო
კლასიფიკაციისა და
ფრენის ეშელონ 195-ზე
მაღლა ვიზუალური
ფრენის წესებით
ფრენების
შესრულებაზე წვდომის
შესახებ
№2150/2005 კომისიის
2005 წლის 23
დეკემბრის რეულაცია
საჰაერო სივრცის
მოქნილად გამოყენების
საერთო წესების
დადგენის შესახებ

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან №
730/2006 რეგულაციის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
№2150/2005
რეგულაციის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

ევროკომისიის 2012
წლის 5 ოქტომბრის №
965/2012
რეგულაციასთან
დაახლოება, რომელიც
აწესებს ტექნიკურ
მოთხოვნებს და
ადმინისტრაციულ
პროცედურებს
ფრენების ოპერირებაზე
ნავსადგურის
სახელმწიფო
კონტროლის თაობაზე
2009 წლის 23 აპრილის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2009/16/EC
დირექტივასთან
დაახლოება

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
№965/2012 რეგულაციის
შესაბამისად

მომზადებული
ნორმატიული აქტის
პროექტი

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
2009/16/EC
დირექტივის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2002 წლის 27
ივნისის 2002/59/EC
დირექტივასთან
ნაწილობრივი

საქართველოს
კანონმდებლობა
ნაწილობრივ
დაახლოებულია
ევროკავშირის

მიღებული
ნორმატიული აქტი

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის №276
დადგენილება "საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურისა და
კლასიფიკაციის" დამტკიცების შესახებ.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი

შემუშავებულია საჰაერო კოდექსის ცვლილებების პროექტი,
რომელიც გადის შეთანხმებას უწყებებში. (სავარაუდო დამტკიცება
2017 საპარლამენტო სესიები). დამატებით შემუშავებულია
მთავრობის
დადგენილების
(საჰაერო
სივრცის
მოქნილი
სარგებლობის
წესის
შესახებ)
პროექტი.
შექმნილია
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი (სამოქალაქო/სამხედრო),
რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ტრანსპორტისა და
კომუნიკაციების მინისტრის №48 ბრძანების გადახედვას და ახალი
მთავრობის დადგენილების შემუშავებას.
სახელმწიფოს
ვალდებულებების
(PART-ARO)
ნაწილში
რეგულაციის გარკვეული მოთხოვნები დანერგილია საქართველოს
საჰაერო კოდექსში და დირექტორის №142, 203, 220, 206, 137, 156,
182, 192 ბრძანებებში.

2016

სსიპ სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის
სააგენტო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

დამტკიცდა სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №113 „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების“
დამტკიცების თაობაზე.

ევროკავშირის დაფინანსებით,
TWINNING-ის პროექტის
ფარგლებში, მიმდინარეობს რეგულაციის ანალიზი. რეგულაციის
მოცულობიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე, მისი
დანერგვა დაგეგმილია რამდენიმე ფაზად მომდევნო წლების
განმავლობაში.
დირექტივის დანეგრვის მიზნით 2016 წლის 7 ნოემბერს
გამოქვეყნდა
სსიპ
საზღვაო
ტრანსპორტის
საააგენტოს
დირექტორის N11 ბრძანება „ნავსადგურის წესების“ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
2012 წლის 31 აგვისტოს №019 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის
თაობაზე.
ბრძანების
შესაბამისად
ნავსადგურის
წესებში
განისაზღვრა, რომ ნავსადგურში სახელმწიფო კონტროლს და
ზედამხედველობას, IMO-ს A.787(19) რეზოლუციის (შესწორებულს
A.882
(21)
რეზოლუციით),
„ნავსადგურის
სახელმწიფო
კონტროლის თაობაზე“ 2009 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა
და საბჭოს 2009/16/EC დირექტივისა (Directive 2009/16/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on Port State
Control) და საქართველოს საზღვაო კოდექსის V 1 თავის
შესაბამისად, ახორციელებს ნავსადგურის კაპიტანი.
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ 2002 წლის 27 ივნისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/59/EC დირექტივასთან
ნაწილობრივი დაახლოების მიზნით, ამერიკის შეერთებული
შტატების სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს მიმართა თხოვნით
სააგენტოს ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფის შესახებ.
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135.11

136.

1

136.1

სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის
სააგენტო

დაახლოება,
რომლითაც შეიქმნა
გაერთიანების
ფარგლებში გემების
მოძრაობის
მონიტორინგისა და
ინფორმაციული
სისტემა

კანონმდებლობასთან20
02/59/EC დირექტივის
შესაბამისად

სამგზავრო გემების
სტაბილურობის
სპეციფიკური
მოთხოვნების შესახებ
2003 წლის 14 აპრილის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2003/25/EC
დირექტივასთან
დაახლოება
რადიოაქტიური
ნარჩენების მართვის
პოლიტიკის
განსახორციელებლად
15 წლიანი სტრატეგიის
და სამოქმედეო გეგმის
შემუშავება და
დამტკიცება
ტექნიკური
რეგლამენტის
ბირთვული და
რადიაციული
ავარიებისათვის
მზადყოფნის და მათზე
რეაგირების გეგმის
შემუშავება და
დამტკიცება
„ბირთვული
გაუვრცელებლობის
გარანტიებთან

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან20
03/25/EC დირექტივის
შესაბამისად

მიღებული
ნორმატიული აქტი

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
სამოქმედო გეგმა და
სტრატეგია

ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
ბირთვული და
რადიაციული
ავარიებისათვის
მზადყოფნის და მათზე
რეაგირების გეგმა.

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტი
ს სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016

შვედეთის
ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოებ
ის ორგანო

საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებისა და შენიშვნების
გათვალისწინებით შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 30 დეკემბრის N640 დადგენილებით დამტკიცდა
რადიოაქტიური
ნარჩენების
მართვის
2017-2031
წლების
ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების 2017-2018
წლების სამოქმედო გეგმა.

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

ტექნიკური
რეგლამენტი
“ბირთვული
და
რადიაციული
ავარიებისათვის მზადყოფნის და მათზე რეაგირების გეგმა” უნდა
შეესაბამებოდეს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს
ნორმებს, რომელიც წარმოადგენს უმთავრეს წყაროს ქვეყანაში
რადიაციული უსაფრთხოების კანონმდებლობის შემუშავებისთვის.
2016 წლის ოქტომბერში
ატომური ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტომ შეცვალა რეგულაციები აღნიშნული მიმართულებით და
წარმოადგინა დამატებითი მოთხოვნები. ტექნიკური რეგლამენტის
ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 2016
წლის 21 დეკემბერს ცვლილებები შევიდა „ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში,
რომლის მიხედვით ტექნიკური რეგლამენტის “ბირთვული და
რადიაციული ავარიებისათვის მზადყოფნის და მათზე რეაგირების

სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის
სააგენტო
სსიპ ბირთვული და
რადიაციული
უსაფრთხოების
სააგენტო

ასევე, აღნიშნული დირექტივის ფარგლებში, ევროპის საზღვაო
უსაფრთხოების სააგენტო ახორციელებს ეროვნული ავტომატური
საიდენტიფიკაციო სისტემის ქსელის მოწყობას საქართველოსა და
უკრაინაში. 2016 წლის მარტში, EMSA-მ დაასრულა სატენდერო
პროცესი კვლევის ჩატარებაზე. სისტემის დანერგვის დასრულება
გამიზნულია 2017 წლის განმავლობაში, რაც
გახდება
საქართველოს ევროკავშირის SafeSeaNet სისტემაზე მიერთების
საფუძველი. აღნიშნული სისტემის ფარგლებში, საქართველოს
მიეცემა ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა ევროკავშირის
სისტემაში. ამ სისტემის დასანერგად ინსტიტუციური საფუძველი
შეიქმნა საქართველოს საზღვაო კოდექსში, სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დებულებასა და სააგენტოს საფასურის
წესში განხორციელებული ცვლილებებით. ასევე, სააგენტოს
დირექტორმა გამოსცა 2016 წლის 30 მარტის ბრძანება №05
„საქართველოს
ტერიტორიულ
ზღვასა
და
ნავსადგურის
აკვატორიაში
გემების
მოძრაობის
მონიტორინგისა
და
საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირების წესის“ დამტკიცების
შესახებ.1 სისტემა ამოქმედდა 2016 წლის მაისში.
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ 2003 წლის 14 აპრილის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/25/ EC დირექტივასთან
დაახლოების მიზნით 2016 წლის 12 დეკემბერს გამოსცა
N10/CIRC/FSI ცირკულარი, რომელიც ადგენს სამგზავრო გემების
სტაბილურობის სპეციფიკურ მოთხოვნებს საქართველოს დროშით
მცურავ გეემზე და იმ გემებზე, რომლებიც შედი/გამოდის
საქართველოს ნავსადგურებში.

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
ბირთვული
გაუვრცელებლობის
გარანტიებთან
დაკავშირებული

შენიშვნა: თევზსაჭერ ფლოტთან მიმართებაში გემების ავტომატური საიდენტიფიკაციო სისტემის დანერგვა არ განხორციელებულა.
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დაკავშირებული
საქმიანობის
განხორციელების
წესის“ შემუშავება და
დამტკიცება
საკანონმდებლო
ნორმატიული აქტის
შემუშავება და
დამტკიცება
„ბირთვული და
რადიაციული
ობიექტების,
რადიოაქტიური
წყაროებისა და
ნარჩენების,
მაიონებელი
გამოსხივების სხვა
წყაროების ფიზიკური
უსაფრთხოების
(დაცულობის) შესახებ“

137.

137.1

138.

138.1

ენერგო გაერთიანებაში
გაწევრიანების მიზნით
მოლაპარაკებების
შემდეგი რაუნდის
გამართვა
„რეგიონალური
ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების
პროექტის“ ფარგლებში
საქართველოს
ტერიტორიაზე შემდეგი
სამუშაოების
განხორციელება:
ქვესადგურების
მშენებლობა/რეკონსტრ
უქცია
ელექტროგადამცემი
ხაზების (ეგხ)
მშენებლობა/
რეკონსტრუქცია

საქმიანობის
განხორციელების წესი

გეგმა” დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილების მიღება
გადავადდა 2018 წლის 1 იანვრამდე.
„ბირთვული გაუვრცელებლობის გარანტიებთან დაკავშირებული
საქმიანობის
განხორციელების
წესი“
დამტკიცებულია
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
მინისტრის 2016 წლის 29 ნოემბრის №39 ბრძანებით.

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
საკანონმდებლო
ნორმატიული აქტი
„ბირთვული და
რადიაციული
ობიექტების,
რადიოაქტიური
წყაროებისა და
ნარჩენების,
მაიონებელი
გამოსხივების სხვა
წყაროების ფიზიკური
უსაფრთხოების
(დაცულობის) შესახებ“

გამართულია
მოლაპარაკებების
მეოთხე რაუნდი

განხორციელებულია
სამუშაოები
ქვესადგურების
მშენებლობა/
რეაბილიტაცია/
რეკონსტრუქციის
მიზნით:
ქ/ს 220/110 კვ. „ხორგა“ს და
ქ/ს 500/220 კვ. „ჯვარი“ს მშენებლობა
ქ/ს 500/220/110 კვ.
„ქსანი“-ს
რეაბილიტაცია
ქ/ს 220/110 კვ.

„ბირთვული და რადიაციული ობიექტების, რადიოაქტიური
წყაროების,
რადიოაქტიური
ნარჩენების
და
მაიონებელი
გამოსხივების სხვა წყაროების ფიზიკური უსაფრთხოების
(დაცულობის) შესახებ“ უნდა შეესაბამებოდეს ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტოს ნორმებს, რომელიც წარმოადგენს
უმთავრეს წყაროს ქვეყანაში რადიაციული უსაფრთხოების
კანონმდებლობის შემუშავებისთვის.
2016 წლის ოქტომბერში
ატომური
ენერგიის
საერთაშორისო
სააგენტომ
შეცვალა
რეგულაციები აღნიშნული მიმართულებით და წარმოადგინა
დამატებითი მოთხოვნები. ტექნიკური რეგლამენტის ახალ
რეგულაციებთან შესაბამისობის მიზნით 2016 წლის 21 დეკემბერს
ცვლილებები
შევიდა
„ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის
მიხედვით
„ბირთვული
და
რადიაციული
ობიექტების,
რადიოაქტიური წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების და
მაიონებელი
გამოსხივების
სხვა
წყაროების
ფიზიკური
უსაფრთხოების (დაცულობის) შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანების მიღება
გადავადდა 2018 წლის 1 იანვრამდე.
ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დასრულდა მოლაპარაკებები.

განხორციელებული
სამუშაოები რვა
ქვესადგურის
მშენებლობა/
რეაბილიტაცია/
რეკონსტრუქციის
მიზნით

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
“ (სსე)

2016

ADB

ახალი 220/110კვ ქვესადგურის „ხორგა” მშენებლობა - პროექტი
დასრულდა.
500/220/110კვ „ქსანი“ ქვესადგურის რეაბილიტაცია- დასრულდა.

მსოფლიო
ბანკი
EBRD
KFW

განხორციელებული
სამუშაოები ექვსი
ელექტროგადამცემი
ხაზების მშენებლობა/
რეკონსტრუქციის
მიზნით

ECNIF
სს
„საქართველო
ს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“

220/110კვ
„მარნეულის“
რეკონსტრუქცია
გაფართოება 500კვ ფრთით) - დასრულდა.

(ქვესადგურის

ქვესადგური
„წყალტუბო
220“
-ის
რეკონსტრუქცია
მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარებულია. დასრულდა მასალამოწყობილობების
შეძენა.
მიმდინარეობს
მოწყობილობების
მონტაჟი. განხორციელებულია პროექტის გარკვეული ნაწილი.
220/110კვ „მენჯის“ ქვესადგურის რეკონსტრუქცია (ქვესადგურში
ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა) - პროექტი დასრულდა.
ქვესადგური „ქუთაისი 220“-ის რეკონსტრუქცია - მოსამზადებელი
სამუშაოები ჩატარებულია. დასრულდა მასალა- მოწყობილობების

265

ბიუჯეტი

„მარნეულის“, ქ/ს
„წყალტუბო 220“-ის, ქ/ს
220/110კვ. „მენჯი“-ს, ქ/ს
220 კვ. „ქუთაისი“-ს და
ქ/ს 500 კვ.
„ზესტაფონის“
რეკონსტრუქცია

220კვ „ახალციხე–ბათუმი“ ორჯაჭვა ელექტროგამაცემი ხაზის
მშენებლობა მიმდინარეობს
სამშენებლო სამუშაოები. განხორციელებულია
პროექტის გარკვეული ნაწილი.
500 კვ გადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა მიმდინარეობს
წინა
სამშენებლო
სამუშაოები.
განხორციელებულია პროექტის გარკვეული ნაწილი.
500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში - დასრულდა.
220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქ/ს „ჯვარი“ – ქ/ს „ხორგა“ (~60კმ) და
არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა ქ/ს-ში „ჯვარი“ (8 კმ) განხორციელებულია პროექტის გარკვეული ნაწილი.

ქ/ს „ჯვარი“ – ქ/ს
„ხორგა“ (60 კმ.) და
არსებული 500 კვ. ეგხ
„კავკასიონი“-ს შეჭრა
ქ/ს „ჯვარში“

220 კვ. „აჯამეთი 3“-ის მშენებლობა - მოსამზადებელი სამუშაოები
ჩატარებულია. წინასამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია.
მიმდინარეობს მონტაჟი. განხორციელებულია გარკვეული ნაწილი.
220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „სათაფლია“ - მშენებლობა
დასრულდა.

220 კვ. „დერჩი“ ეგხ-სა
და 220 კვ. „სათაფლია“
ეგხ-ს რეკონსტრუქცია
139.1

140.

140.1

საქართველოს
ტერიტორიაზე მიწით
სარგებლობის შესახებ
ნებართვების გაცემის
პროცესის ხელშეწყობა
ქვეყნის ენერგო
ეფექტურობის პირველი
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის (NEEAP)
პროექტის შემუშავება
განახლებადი ენერგიის
სამოქმედო გეგმის
(NREAP) პროექტის
შემუშავებაზე მუშაობის
დაწყება

გაფორმებულია
შესაბამისი
ხელშეკრულებები

გაცემული ნებართვების
რაოდენობა

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია ენერგო
ეფექტურობის
სამოქმედო გეგმა

ენერგო
ეფექტურობის
სამოქმედო გეგმა

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2016

EBRD

შემუშავებულია
განახლებადი
ენერგიის ეროვნული
სამოქმედო გეგმების
პროექტის სამუშაო
ვერსია

მონტაჟი.

ქვესადგური
„ზესტაფონი
500“-ის
რეკონსტრუქცია
მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარებულია. მიმდინარეობს
მასალა- მოწყობილობების შეძენა და მოწყობილობების მონტაჟი.
განხორციელებულია პროექტის გარკვეული ნაწილი.

განხორციელებულია
სამუშაოები
ელექტროგადამცემი
ხაზების მშენებლობა/
რეკონსტრუქციის
მიზნით:
220 კვ. „ახალციხე –
ბათუმი“-ს ორჯაჭვა
ეგხ-ს, 500 კვ. ეგხ-ს
„ქსანი- სტეფანწმინდა“
(„ყაზბეგი 500“), 220 კვ.
„აჯამეთი 3“ ეგხ-ს და
220 კვ. ეგხ–ს
მშენებლობა

139.

შეძენა.
მიმდინარეობს
მოწყობილობების
განხორციელებულია პროექტის გარკვეული ნაწილი.

განახლებადი ენერგიის
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროექტის
სამუშაო ვერსია

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

220 კვ. ელექტროგაადმცემი ხაზის „დერჩი“ რეკონსტრუქცია განხორციელებულია
პროექტის
მნიშვნელოვანი
ნაწილი.
მიმდინარეობს მოწყობილობების მონტაჟი.
სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტის
მიზნებისათვის სახელმწიფო და კერძო მიწებზე მოპოვებულია
საჭირო უფლებები.

შემუშავებულია სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტი, რომლის
კომენტარებზეც მუშაობენ უწყებები.
განახლებადი ენერგიის სამოქმედო გეგმა შემუშავდება UNDP-ის
დახმარების
მეშვეობით.
ამ
ეტაპისთვის
შემუშავებულია
ტექნიკური დახმარების პროექტი.
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141.

142.

141.1

142.1

142.2

1994 წლის 30 მაისის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 94/22/EC
დირექტივის
„ნახშირწყალბადის
რესურსების ძიების,
მოპოვებისა და
წარმოების
ნებართვების მიღებისა
და გამოყენების
პირობების შესახებ“
შესაბამისად,
საქართველოს
კანონმდებლობაში
ცვლილებების შეტანა
გარემოს
ჯანმრთელობის ახალი
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროექტის
(NEHAP) შემუშავება

ეროვნული
ინდიკატორების
შემუშავება და
ინდიკატორთა
კომპენდიუმის
მომზადება
შეთანხმებისა და
დანერგვისათვის

მომზადებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი

გარემოს
ჯანმრთელობის ახალი
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროექტი
შემუშავებულია

შემუშავებულია
გარემოს და
ჯანმრთელობის 5
ინდიკატორი:
1.ლეიკემიით ავადობის
ინდექსი ბავშვებში
2.მელანომის ავადობის
ინდექსი 55 წლამდე
ასაკის ადამიანებში
3.რესპირატორული
დაავადებებით
გამოწვეული
ახალშობილთა
სიკვდილიანობა

საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი
წარდგენილია
საქართველოს
პარლამენტში

ენერგეტიკის
სამინისტრო

გარემოს
ჯანმრთელობის ახალი
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროექტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

შემუშავებული გარემოს
და ჯანმრთელობის
ინდიკატორები

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

მიმდინარეობს
არსებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტზე მუშაობა.

რეგულაციების

სსიპ ნავთობისა და
გაზის
სახელმწიფო
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ - ნავთობისა
და გაზის
სახელმწიფო
სააგენტო

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

WHO

მომზადებულია „გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის“ (NEHAP) პროექტი ქართულ ენაზე.
უწყებათშორის სამუშაო ჯგუფთან ერთად
მიმდინარეობს
ეროვნული სამოქმედო გეგმის დახვეწა საბოლოო
ვერსიის
შემუშავების მიზნით, სტრატეგიული დოკუმენტისა და სამოქმედო
გეგმის შემუშავების ახლი ფორმის მოთხოვნების შესაბამისად.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

შემუშავებულია გარემოს და ჯანმრთელობის 5 ინდიკატორი:
 წყლისმიერი დაავადებებით გამოწვეული აფეთქებები;
 ავტო-საგზაო
შემთხვევებით
განპირობებული
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
 მწვავე რესპირატორული დაავადებით გამოწვეული ბავშვთა
სიკვდილიანობა 5 წლამდე ასაკში;
 ლეიკემიით
ავადობის
ინციდენტობა
0-15
წლისასაკის ბავშვებში;
 მელანომის ინციდენტობა 55 წლამდე ასაკის ადამიანებში.

4.საგზაო
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ტრავმატიზმით
გამოწვეული
სიკვდილიანობა
ბავშებსა და
ახალგაზრდებში

143.

144.

145.

143.1

144.1

145.1

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
ვალდებულებების
განსაზღვრაზე მუშაობა
კლიმატის
ცვლილებების სფეროში
(საკანონმდებლო
ბაზისა და
რეკომენდაციების
მომზადება
ევროკავშირის აქტებისა
და საერთაშორისო
ინსტრუმენტების
მოთხოვნათა
გათვალისწინებით),
რომელიც ეხება
კლიმატის
ცვლილებების
ზემოქმედებას
ჯანმრთელობაზე
ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და ღრმა
და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ
შეთანხმების
გარემოსდაცვითი
თავების საგზაო რუკის
განხორციელების
მონიტორინგისთვის 1
წლის ანგარიშისა და
განახლებული საგზაო
რუკის მომზადება

„გარემოს დაცვის
მოქმედებათა მესამე

5.წყლისმიერი
დაავადებებით
გამოწვეული
აფეთქებები
შესაბამის უწყებებთან
ერთად დაწყებულია
მუშაობა ევროკავშირის
მოთხოვნებთან
ჰარმონიზებულ
ეროვნულ
საკანონმედებლო
ბაზაზე

შემუშავებულია
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების, ღრმა და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ
შეთანხმების
გარემოსდაცვითი
თავების საგზაო რუკის
განხორციელების 1
წლის ანგარიში
მომზადებულია
განახლებული საგზაო
რუკა
შემუშავებულია
გარემოს დაცვის

თბური ტალღების
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პირველადი
ვერსია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

მომზადდა თბური ტალღების ეროვნული სამოქმედო გეგმის
გზამკვლევი.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში
ექსპერტების მიერ შემუშავდა განახლებული საგზაო რუკა და
მომზადდა
საგზაო რუკის შესრულების 1 წლის ანგარიში.

გარემოსა და
ბუნებრივი

2016

UNDP

ევროკავშირის
დაფინანსებით
დაიწყო
„გარემოს
დაცვის
მოქმედებათა მესამე ეროვნული გეგმის 2017-2021“
(NEAP-3)

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

საგზაო რუკით
გაწერილი ქმედებების
განხორციელების
რაოდენობა
განახლებული საგზაო
რუკა

„გარემოს დაცვის
მოქმედებათა მესამე
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146.

146.1

ეროვნული პროგრამის
2017-2021“ (NEAP-3)
შემუშავება

მოქმედებათა მესამე
ეროვნული პროგრამის
2017-2021“ (NEAP-3)

ეროვნული გეგმის
2017-2021“ (NEAP-3)
პროექტი

რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ორგანოების
წარმომადგენლების
გადამზადება ორჰუსის
კონვენციისა და
საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსის საჯარო
ინფორმაციის გაცემის
ვალდებულებების,
პროცედურებისა და
ვადების შესაბამისად

გადამზადებულია
სახელმწიფო
ორგანოების
წარმომადგენლები,
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
ინფორმაციის გაცემის
პროცედურების შესახებ

ჩატარებული
ტრენინგებისა და
მონაწილეთა სათანადო
რაოდენობა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
ა და
განათლების
ცენტრის
ბიუჯეტი

მომზადება. სექტემბერში გაიმართა პირველი სამუშაო შეხვედრა
ევროკავშირის მიერ შერჩეულ ექსპერტებსა და სამინისტროს
თანამშრომლებისგან შექმნილ სამუშაო ჯგუფს შორის, სადაც
მხარეებმა განიხილეს დოკუმენტის შემუშავების ეტაპები და
მეთოდოლოგია.
უწყებათაშორისი
ჩართულობის
გაუმჯობესების
მიზნით,
დაინტერესებული
სამინისტროდან შეირჩნენ კოორდინატორი
პირები, შემუშავდა ეროვნული პროგრამის პროექტი.
მომზადდა მინისტრის ბრძანების პროექტი ,,გარემოსდაცვით
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის წესი“, რომლის შესაბამისად
წინამდებარე აქტივობით გათვალისწინებული ტრენინგების
სამიზნე ჯგუფები შეიცვალა და პირველ ეტაპზე, წესის მოქმედების
ეფექტურობის შეფასების მიზნით, მოიცავს მხოლოდ გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროს
და
მის
მმართველობაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირებსა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას.
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146.2

გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის ერთიანი
სისტემის
ჩამოყალიბების დაწყება

შექმნილია
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის ერთიანი
სისტემა

სისტემის შემადგენელი
კომპონენტების
ექსპლუატაციაში
გაშვება

ნარჩენების კოდექსის
შესაბამისად ნარჩენების
მართვის მონაცემთა
ბაზის შექმნა

განსაზღვრულია
ქვეყანაში წარმოქმნილი
ნარჩენების რაოდენობა
და სახეობები

სისტემის
მომხმარებელთა
შესაბამისი რაოდენობა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
ა და
განათლების
ცენტრის
ბიუჯეტი
გლობალური
გარემოსდაცვ
ი-თი ფონდი

147.

148.

147.1

148.1

„გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსისა“
და თანმდევი
კანონქვემდებარე
აქტების მიღება

გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ კანონპროექტის
მომზადება

განახლებულია
გარემოსდაცვითი
შეფასების სისტემის
შესახებ
კანონმდებლობა,
ევროდირექტივებისა
და სხვა საერთაშორისო
მოთხოვნების
შესაბამისად

შემუშავებულია
კანონპროექტი
გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ

ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

შეიქმნა
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის/ცოდნის
მართვის
სისტემის კონცეფცია და მომზადდა სისტემის ტექნიკური
დავალება, რომელიც შეთანხმდა ეკონომიკურ საბჭოსთან.
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ დაიწყო შესაბამისი
სამუშაოები.

UNDP

ნარჩენების
მართვის
კოდექსით
გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს
ნარჩენების მართვის მონაცემთა ბაზის ელექტრონული სისტემის
შექმნა. ჩატარდა ტენდერი და გამარჯვებული კომპანიის მიერ
მიმდინარეობს შესაბმისი სამუშაოები. დასრულდა მონაცემების
შეყვანის სატესტო რეჟიმი.

UNECE

,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს პროექტი აიტვირთა
მთავრობის
ელექტრონულ
პროგრამაში.
სხვადასხვა
სამინისტროებმა წარმოადგინეს შენიშვნები და მოსაზრებები.
აღნიშნული შენიშვნებისა და საერთაშორისო ექსპერტის მიერ
დამატებით წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით
განხორციელდა კოდექსის არსებული ვერსიის გადამუშავება. 2016
წლის
23 დეკემბერს გაიმართა კოდექსის პროექტის საჯარო
განხილვა. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტი
განმეორებით აიტვირთა ელექტრონული მთავრობის პროგრამაში.

EaP GREEN

2016

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა და გაეროს განვითარების
პროგრამის პროექტის - „გლობალური გარემოს მონიტორინგის
გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით
ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ ფარგლებში,
მიმდინარეობს გარემოსდცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის
მართვის სისტემის ჩამოყალიბების პროცესი, რომელიც პირველ
ეტაპზე გააერთიანებს ინფორმაციას კლიმატის ცვლილების, მიწის
დეგრადაციისა და ბიომრავალფეროვნების მიმართულებით.

ევროკავშირი

საერთაშორისო
ექსპერტების
რეკომენდაციის
შესაბამისად,
კანონქვემდებარე აქტების ნაცვლად მომზადდა სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასების და გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების სახელმძღვანელო დოკუმენტები.
შემუშავებულია კანონის პროექტის სამუშაო ვერსია, რომელიც
განიხილება სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულებისა და
სისტემაში
შემავალი
უწყებების
მიერ.
მომზადებულია გარემოსათვის მიყენებული ზიანის გამოთვლის
მეთოდოლოგიის საბოლოო სამუშაო ვერსია და „გარემოსდაცვითი
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149.

149.1

149.2

149.3

150.

150.1

2008/50/EC
დირექტივით
(მუხლები 5, 6 და 9)
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
განხორციელების
მიზნით,
მთავრობის
დადგენილების
პროექტის მომზადება
„ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხის
სტანდარტების
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“
სამ ქალაქში (თბილისი,
ბათუმი, რუსთავი)
ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგის ქსელის
გაფართოება და
ავტომატიზაცია

1999/32/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით,
მთავრობის
დადგენილების
პროექტის მომზადება
„ზოგიერთი თხევადი
საწვავის ხარისხობრივი
ნორმების, ანალიზის
მეთოდებისა და მათი
დანერგვის
ღონისძიებათა
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“
„ნარჩენების
ინსინერაციისა და

ზიანის მნიშვნელოვნების შეფასების, გამოთვლისა და ზიანის
შესაბამისი
აღდგენითი
ღონისძიების
გამოთვლისა
და
განსაზღვრის შესახებ“ სახელმძღვანელო დოკუმენტი.
შემუშავდა ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი „ატმოსფერული
ჰაერის ხარისხის სტანდარტების შესახებ“, რომელიც განიხილება
ექსპერტებისა და დაინტერესებული მხარეების მიერ.

შემუშავებულია
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი
„ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხის
სტანდარტების
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“

ევროკავშირისა და
გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისიის
(UNECE) დადებითი
შეფასებები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016,
IV
კვარტა
ლი

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

გაფართოებულია
ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგის ქსელი
სამ ქალაქში

ავტომატური
სადგურების
გაზრდილი
რაოდენობა/ავტომატიზ
ირებული ქსელის წილი
მონიტორინგის
სისტემაში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016,
III - IV
კვარტა
ლი

იაპონიის
მთავრობა

მომზადებულია
პროექტი „ზოგიერთი
თხევადი საწვავის
ხარისხობრივი
ნორმების, ანალიზის
მეთოდებისა და მათი
დანერგვის
ღონისძიებათა
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისათვის

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016,
IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებულია ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი „ზოგიერთი
თხევადი
საწვავის
ხარისხობრივი
ნორმების,
ანალიზის
მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ” .

შემუშავებულია
„ნარჩენების

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს

გარემოსა და
ბუნებრივი

2016

დონორების
დახმარება

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის
„ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში” (WMTR)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

3 ქალაქში (ქ. ბათუმში - 1, ქ. ჭიათურაში - 1; ქ. თბილისში -3)
ამოქმედდა ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური
სადგურები. ქ. რუსთავში მიმდინარეობს ავტომატური სადგურის
მონტაჟი,
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150.2

150.3

თანაინსინერაციის
პირობების შესახებ“
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
შემუშავების დაწყება

ინსინერაციისა და
თანაინსინერაციის
პირობების შესახებ“
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
პირველადი სამუშაო
ვერსია

მთავრობისათვის

2008/98/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით,
„სამედიცინო
ნარჩენების მართვის
შესახებ“ და
„ცხოველური
ნარჩენების მართვის
შესახებ“
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების
შემუშავების დაწყება
2008/98/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით
კანონქვემდებარე
აქტების პროექტების
მომზადება:

შემუშავებულია
„სამედიცინო
ნარჩენების მართვის
შესახებ“ და
„ცხოველური
ნარჩენების მართვის
შესახებ“
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების
პირველადი სამუშაო
ვერსიები

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისათვის

„ნარჩენების
შეგროვების,
ტრანსპორტირების,
წინასწარი
დამუშავებისა და
დროებითი შენახვის
რეგისტრაციის წესის
და პირობების შესახებ“

რესურსების
დაცვის
სამინისტრო
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

2016,
IV
კვარტა
ლი

დონორების
დახმარება

2016,
I
კვარტა
ლი

ევროკავშირი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

მხარდაჭერით მომზადდა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის
პირველადი სამუშაო ვერსია.

მიმდინარეობს კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
მომზადებულია
კანონქვემდებარე
აქტების პროექტები

დადგენილებების
პროექტების წარდგენა
მთავრობისთვის
ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

საქართველოს
მთავრობის
მიერ
დამტკიცდა
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები:

შემდეგი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2016 წლის 29 მარტი/#144
- „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი
დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესის და
პირობების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2016 წლის 29 მარტი/#143
„ნარჩენების
ტრანსპორტირებასთან
დაკავშირებული
მოთხოვნების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2016 წლის 29 მარტი/#145
- „სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების
სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2016 წლის 1 აპრილი/#159
- „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის
შესახებ“.

„ნარჩენების
ტრანსპორტირებას-თან
დაკავშირებული
მოთხოვნების შესახებ“
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„სხვადასხვა სახიფათო
ნარჩენების
შეგროვებისა და
დამუშავების
სპეციალური
მოთხოვნების შესახებ“

150.4

150.5

„მუნიციპალური
ნარჩენების
შეგროვებისა და
დამუშავების წესის
შესახებ“
არსებული
ნაგავსაყრელების
შესაბამისობაში
მოყვანის გეგმების
შემუშავება და
განხორციელება

ნაგავსაყრელების
დახურვისა და
დახურვის შემდგომი
მოვლის პროექტების
შემუშავება და
განხორციელება

შერჩეული
ნაგავსაყრელების
ოპერირება
ხორციელდება
გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის
სამინისტროსთან
შეთანხმებული
შესაბამისობის გეგმის
მიხედვით

გეგმით განსაზღვრული
ნაგავსაყრელები
დახურულია და
ოპერირებს ევრო
სტანდარტების
შესაბამისად

2 შერჩეული
ნაგავსაყრელი
ფუნქციონირებს
შესაბამისობაში
მოყვანის გეგმების
მიხედვით

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შპს
„საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის
კომპანია“

4 შერჩეული
ნაგავსაყრელის
დახურვისა და
დახურვის შემდგომი
მოვლის პროექტები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შპს
„საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის
კომპანია“

151.

151.1

ევროკავშირთან
დაძმობილების
პროგრამის ფარგლებში

წარდგენილია
საპროექტო განაცხადი

ევროკავშირის მიერ
განხილული პროექტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების

დასრულდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროსთან შეთანხმებული გურჯაანის ნაგავსაყრელის
დახურვის პროექტის სამუშაოები. საერთაშორისო ექსპერტიზის
მონაწილეობით დასრულების პროცესშია თელავის ნაგავსაყრელის
შესაბამისობაში მოყვანის გეგმის პროექტის შემუშავება, რომელიც
2017 წლის პირველ კვარტალში შესათანხმებლად წარედგინება
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს.

შემუშავდა და დაიწყო 3 ნაგავსაყრელის დახურვისა და დახურვის
შემდგომი მოვლის პროექტების განხორციელება. კერძოდ:
ბაკურიანის დამთავრება დაგეგმილია 2017 წლის I კვარტალში,
ბორჯომის - 2017 წლის მე-2 კვარტალში, მანგლისის ნაგავსაყრელი
დაიხურა.
შემუშავდა და განხორციელდა
მანგლისსა და ბორჯომში
ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის (2) მშენებლობა (ბორჯომი
დასრულდება 2017 წლის II კვარტალში).
შემუშავდა და განხორციელდა წალკისა და მარტვილის
ნაგავსაყრელების დახურვისა და დახურვის შემდგომი მოვლის
პროექტები.

2016

ევროკავშირი

ნაგავსაყრელის დახურის ყველა პროექტი შეთანხმდა გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან.
შემუშვდა საპროექტო განაცხადი (Twinning Fische) სამრეწველო
დაბინძურებისა და სამრეწველო საფრთხეების მიმართულებით
Twinning-ის პროექტის დაწყების თაობაზე, რომელიც განიხილა და
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151.2

152.

152.1

152.2

(Twinning) საპროექტო
განაცხადის მომზადება
(Twinning Fiche)
სამრეწველო
დაბინძურებისა და
სამრეწველო
საფრთხეების
მიმართულებით
96/82/EC დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით,
დირექტივის
მოთხოვნების
შესაბამისად არსებული
კანონმდებლობის
ანალიზი
ანალიზის საფუძველზე
დიდი ავარიების
პრევენციის სფეროში
ახალი საკანომდებლო
აქტის პროექტის
მომზადება
ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების
შესახებ კანონის
პროექტის შემუშავება

92/43/EC დირექტივით
(მუხლი 4)
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
განხორციელების
მიზნით,
ზურმუხტის ქსელში
ჩართვისთვის
შერჩეული
ტერიტორიების
გადამოწმება,
დამატებითი
ტერიტორიების შერჩევა
და რუკაზე დატანა

დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

მოიწონა ევროკავშირმა. ჩატარდა ტენდერი პროექტში მონაწილე
ქვეყნების შერჩევის მიზნით.

2016

ჩეხეთის
განვითარების
სააგენტო

შემუშავებულია
საკანონმდებლო აქტი
დიდი ავარიების
პრევენციის სფეროში,
96/82/EC-ის
დირექტივის
მოთხოვნების
შესაბამისად

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისთვის

შემუშავებულია
ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების
შესახებ კანონის
პროექტი

ევროკავშირის
დადებითი შეფასებები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

GIZ

ზურმუხტის ქსელში
ჩართვისათვის
შერჩეულია
გამოსადეგი
ტერიტორიები

ბიოგეოგრაფიული
სემინარის შედეგად
დადასტურებული
შერჩეული
ტერიტორიების
ვარგისობა ზურმუხტის
ქსელის
ტერიტორიებად
ნომინირებისათვის

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ევროპის
საბჭო

დიდი ავარიების პრევენციის სფეროში შემუშავდა კანონის
პროექტის სამუშაო ვერსია “სახიფათო ქიმიური ნივთიერებებით
ან ქიმიური ნარევებით გამოწვეული მასშტაბური ავარიების
პრევენციის შესახებ კოდექსი.
2016 წლის სექტემბერში ჩატარდა განხილვები ძირითადი
დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით,
გაიმართა
ტრენერების ტრენინგი ჩეხი ექსპერტების მხარდაჭერით.
წინასწარი საჯარო განხილვები დაგეგმილია 2017
წლის
თებერვალში. ამასთან, პროექტი შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტის მოთხოვნებთან.

GIZ

მომზადდა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის
პროექტის სამუშაო ვერსია, რომელშიც ასახულია სახელმწიფო
უწყებების,
საერთაშორისო
ექსპერტების,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების მხრიდან კანონის პროექტის შესახებ მიღებული
შენიშვნები და წინადადებები.
იგეგმება კანონის პროექტის
წინასწარი საჯარო განხილვების გამართვა. ბიოლოგიური
მრავლფეროვნების შესახებ კანონის პროექტი შესაბამისობაში უნდა
მოვიდეს გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ
კოდექსის
პროექტის მოთხოვნებთან.
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გრძელდება
ერთობლივი პროგრამა - “ბუნების დაცვის საიტების ზურმუხტის
ქსელი”. მიმდინარეობს უკვე შერჩეული (მათ შორის ზურმუხტის
ქსელის კანდიდატ საიტებად ნომინირებული) ტერიტორიების
საზღვრების დაზუსტება
და
2015 წელს გამართული
ბიოგეოგრაფიული სემინარის შედეგების გათვალისწინება.
2016 წლის 14-18 ნოემბერს გაიმართა ევროპის ველური ბუნებისა
და ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ ბერნის კონვენციის
მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრა. საქართველომ კანდიდატ
ტერიტორიებად დასამტკიცებლად წარადგინა ორი დამატებითი
ტერიტორია ჭოროხის დელტასა და კვერნაკის ქედის სახით.
აღნიშნული ტერიტორიები,
როგორც ზურმუხტის ქსელის
კანდიდატი ტერიტორიები, დამტკიცდება მუდმივმოქმედი
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კომიტეტის შეხვედრაზე. აღსანიშნავია, რომ განხორციელდა უკვე
დამტკიცებული კანდიდატი
ტერიტორიების საზღვრების
ცვლილება, რაც ასევე განიხილეს კომიტეტის შეხვედრაზე. ამ
ეტაპზე ზურმუხტის ქსელის კანდიდატის სტატუსი აქვს 34
ტერიტორიას.

153.

153.1

153.2

154.

154.1

154.2

2000/60/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით,
„წყლის ხარისხის
ეკოლოგიური
სტანდარტების
დამტკიცების თაობაზე“
კანონქვემდებარე აქტის
პროექტის მომზადება
2008/56/EC
დირექტივით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
ნაწილობრივ
განხორციელების
მიზნით,
სანაპირო წყლების
ხარისხის მართვის
სფეროში
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტის
მომზადების დაწყება
ადაპტაციის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის
მომზადება

დაბალემისიანი
განვითარების
სტრატეგიის
მომზადება

მიმდინარეობს მუშაობა ზურმუხტის ქსელის საიტების მართვის
გეგმის შემუშავებისთვის საერთო გაიდლაინების მომზადებაზე.
შერჩეულია 2 საპილოტე ტერიტორია (ახმეტის მუნიციპალიტეტი
და ჭაჭუნას აღკვეთილი), რომლისთვისაც შემუშავდება ბერნის
კონვენციის რეგულაციების შესაბამისი მართვის გეგმები.
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მხარდაჭერით
შემუშავებულია „წყლის ხარისხის ეკოლოგიური სტანდარტების
დამტკიცების თაობაზე“ კანონქვემდებარე აქტის
პროექტი და
შედგა შიდაუწყებრივი განხილვები. კანონქვემდებარე აქტის
საქართველოს მთავრობაში წარდგენა დაგეგმილია „წყლის
რესურსების მართვის შესახებ“ კანონის მიღების შემდეგ.

შემუშავებულია „წყლის
ხარისხის ეკოლოგიური
სტანდარტების
დამტკიცების თაობაზე“
კანონქვემდებარე აქტის
პროექტი

მთავრობის მიერ
დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

UNECE

შემუშავებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტის
პირველადი ვერსია

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისათვის

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი

გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის პროექტის
„შავი ზღვის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გაუმჯობესება ფაზა 2“- ფარგლებში შემუშავდა რეკომენდაციები ზღვის სანაპირო
წყლების
ხარისხის
მართვის
სფეროში
საკანონმდებლო
ცვლილებების
მომზადების
მიზნით.
რეკომენდაციების
საფუძველზე შემუშავებულია საკანონმდებლო ცვლილებების
სამუშაო ვერსია.

შემუშავებულია
ადაპტაციის ეროვნული
სამოქმედო გეგმა

გაეროს კლიმატის
ცვლილების
კონვენციის სამდივნოს
დადებითი შეფასებები

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

დონორების
დახმარება

გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ მოვლენილ უცხოელ
ექსპერტთან ერთად დაიწყო ადაპტაციის ეროვნული სამოქმედო
გეგმის გზამკვლევის მომზადება.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის

2016

შემუშავებულია
დაბალემისიანი
განვითარების
სტრატეგია

აშშ-ს მთავრობის
პროგრამის
„შესაძლებლობათა
გაძლიერება -

USAID

დონორების
დახმარება
USAID

დაიწყო სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის ადაპტაციის
ეროვნული გეგმის მომზადება
საერთაშორისო პროექტის „სოფლის
მეურნეობის
მოდერნიზაცია,
ბაზარზე
ხელმისაწვდომობა და მედეგობა“ ფარგლებში.
ენერგეტიკის,
სოფლის
მეურნეობისა
და
ნარჩენების
სექტორებისთვის
მომზადებულია
საბაზისო
სცენარი
და
დადგენილია
კლიმატის
ცვლილების
შემარბილებელი
ღონისძიებები. მიმდინარეობს სტრატეგიის ტექსტზე მუშაობა.
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(EC) N 842/2006
რეგულაციით (მუხლი
5) გათვალისწინებული
მოთხოვნების
განხორციელების
მიზნით,
სამაცივრო და ჰაერის
კონდიცირების
ტექნიკოსთა
სავალდებულო
სერტიფიცირების
კუთხით, კანონის
მიღება
ევროკავშირის
ქვეყნებში „შესაბამისი
სექტორებიდან ემისიის
მონაცემთა
მოძიების მიზნით
ანგარიშების
სისტემების“ ანალიზი

შესაბამისი
პერსონალისა და
კომპანიებისთვის
ტრეინინგებისა და
სერტიფიცირების
ეროვნული
მოთხოვნების
შემუშავების დაწყება

კანონი
დამტკიცებულია
საქართველოს
პარლამენტის მიერ

შემუშავებულია
ევროკავშირის
ქვეყნებში „შესაბამისი
სექტორებიდან ემისიის
მონაცემთა მოძიების
მიზნით ანგარიშების
სისტემების“ შესახებ
მიმოხილვითი
ხასიათის
ანალიტიკური
დოკუმენტი
შემუშავებულია
შესაბამისი
პერსონალისა და
კომპანიებისთვის
ტრენინგებისა და
სერტიფიცირების
ეროვნული
მოთხოვნების აღმწერი
დოკუმენტის სამუშაო
ვერსია

დაბალემისიანი
განვითარების
სტრატეგია“ ექსპერტთა
დადებითი შეფასება
ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

2016 წლის 24 ივნისს, საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი.

ევროკავშირის
ექსპერტთა დადებითი
შეფასება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

მომზადდა საქართველოს პირობებში „შესაბამისი სექტორებიდან
ემისიის
მონაცემთა
მოძიების მიზნით ანგარიშგების სისტემის“ დოკუმენტის სამუშაო
ვერსია.

ევროკავშირის
ექსპერტთა დადებითი
შეფასება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

მომზადდა „შესაბამისი პერსონალისა და კომპანიებისთვის
ტრენინგებისა და სერტიფიცირების ეროვნული მოთხოვნების“
დოკუმენტის სამუშაო ვერსია.
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საქართველოში მცირე
და საშუალო ბიზნესის
სექტორში,
ტრენინგების
საჭიროებების ანალიზი
(Training Needs
Assessment - TNA)

ჩატარებულია
ტრენინგების
საჭიროებების ანალიზი
გაზრდილია
საქართველოში მცირე
და საშუალო ბიზნესის
სექტორის
წარმომადგენლების
ცოდნა და უნარები

ევრომონიტორთან
გაფორმებული
მემორანდუმის
ფარგლებში, კერძო
სექტორთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ანალიზის
მომზადება

მომზადებულია კერძო
სექტორთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ანალიზი

საერთაშორისო
ტურისტულ
გამოფენებში
მონაწილეობა

ევროპის ბაზარზე
ქვეყნის შესახებ
ცნობადობა
ამაღლებულია

ტრენინგების
საჭიროებების
ანალიზის თაობაზე
ჩატარებული კვლევის
ანგარიში

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

მომზადებული
ანალიზის შედეგის
ანგარიში

გამოფენების
რაოდენობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

ETF

მარკეტინგული
კამპანიების წარმოება

ევროპის ბაზარზე
ქვეყნის შესახებ
ცნობადობა
ამაღლებულია
დამატებითი
ვიზიტორების
მოზიდვა
განხორციელებულია

საერთაშორისო
ტელეარხებზე
განთავსებული
რეკლამის წუთობრივი
ხანგრძლივობა
გარე რეკლამების
რაოდენობა
ონლაინ სივრცეში
განთავსებული

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

კვლევა მთლიანად დასრულდა ორ სექტორში (სასტუმრო
ინდუსტრია / ქაღალდის, შესაფუთი მასალის წარმოება და
პოლიგრაფიული მრეწველობა). მიღებული შედეგების წარდგენა
მოხდა
ქუთაისსა
და
თბილისში.
ზემოაღნიშნული
მეთოდოლიგიისა და კითხვარების საშუალებით ჩატარდა
შესაბამისი კვლევები და 2016 წლის 8 დეკემბერს გაიმართა
შესაბამისი კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წელს მომზადდა 15 სექტორული ანალიზი. ანალიზი
მომზადდა შემდე სფეროებში: ბოთლის წყალი, ხილის წვენი,
ღვინო, ჩაი.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაციის
ბიუჯეტი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2016 წლის
განმავლობაში, მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
გამართულ
შემდეგ საერთაშორისო ტურისტული გამოფენაბაზრობებში:
 20 -24 იანვარი - FITUR, ქ. მადრიდი, ესპანეთის სამეფო;
 5-7 თებერვალი - Balttour, ქ. რიგა, ლატვიის რესპუბლიკა;
 9-13 მარტი - ITB, ქ. ბერლინი, გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა.
 19-21 აპრილი - IMEX, ქ. ფრანკფურტი, გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა.
 13-15 ოქტომბერი - TTG - ქ .რიმინი, იტალიის რესპუბლიკა.
 23-25 ნოემბერი TT Warsaw – ქ. ვარშავა, პოლონეთის
რესპუბლიკა.
 29 ნოემბერი - 1 დეკემბერი - IBTM – ქ. ბარსელონა, ესპანეთის
რესპუბლიკა.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაციის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
წევრ
ქვეყნებში
მარკეტინგული კამპანიები:

დამატებითი
ვიზიტორების
მოზიდვა
განხორციელებულია
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2016 წლის მარტში, მიღებულ იქნა შესაბამისი მეთოდოლოგია,
დაიხვეწა კითხვარი, შედგა ფოკუს ჯგუფები.

2016

სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

საქმიანი კონტაქტები
დამყარებულია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

განხორციელდა

შემდეგი

 ავიაკომპანია „airBaltic”-ის საბორტო ჟურნალში რეკლამის
განთავსება;
 „airBaltic”-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდ airBaltic.com-ზე ბანერის
განთავსება.
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკაში - Facebook, Youtube, Google; (აპრილი-აგვისტო)
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია იტალიის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google; (აპრილი-აგვისტო)
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რეკლამის რეიტინგი

157.3

პრეს და გაცნობითი
ტურები ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების
მედიისა და
ტურისტული
კომპანიების
წარმომადგენლებისათვის

ევროპის ბაზარზე
ქვეყნის შესახებ
ცნობადობა
ამაღლებულია
საქმიანი კონტაქტები
დამყარებული
დამატებითი
ვიზიტორების
მოზიდვა
განხორციელებულია

განხორციელებული
პრეს და გაცნობითი
ტურების რაოდენობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაციის
ბიუჯეტი

 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია პოლონეთის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google; (აპრილი-აგვისტო)
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია ლიტვის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google; (აპრილი-აგვისტო)
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია ლატვიის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google; (აპრილი-აგვისტო);
 საქართველოს სარეკლამო კამპანია საერთაშორისო სამოგზაურო
პორტალზე - Tripadvisor, შემდეგ ქვეყნებში: პოლონეთის
რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა (მაისი - ნოემბერი);
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში - Facebook, Youtube, Google (აგვისტო დეკემბერი);
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია იტალიის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google (აგვისტო-დეკემბერი);
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია პოლონეთის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google (აგვისტო-დეკემბერი);
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია ლიტვის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google (აგვისტო-დეკემბერი);
 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია ლატვიის რესპუბლიკაში Facebook, Youtube, Google (აგვისტო-დეკემბერი).
საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2016 წლის
განმავლობაში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან უმასპინძლა
შემდეგ პრეს-ტურებს:
 25 თებერვალი - 1 მარტი, პრეს-ტური გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკიდან, ჟურნალი “Sueddeutsche Zeitung”;
 19 - 25 მარტი, პრეს-ტური ნორვეგიის სამეფოდან - ნორვეგიის
წამყვანი ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები;
 21 - 25 აპრილი, პრეს-ტური იტალიის რესპუბლიკიდან და
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან;
 28 აპრილი - 18 მაისი, Canal + პრეს-ტური ესპანეთიის
სამეფოდან;
 5-9
მაისი,
პრეს-ტური
(ჟურნალისტები,
ბლოგერები,
ფოტოგრაფები) სხვადასხვა ქვეყნიდან - Mercedes Benz Fashion
Week ფარგლებში;
 10 - 18 მაისი, OneWorld365, GoOverseas და Go Travel Your Way
პრეს-ტური
იტალიის
რესპუბლიკიდან
და
გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკიდან;
 11 - 18 მაისი, "Stuttgarter Zeitung" , "Welt am Sonntag“ პრეს-ტური
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან;
 20 - 27 მაისი, ინფო-ტური ესპანეთის სამეფოდან - Ideal Media;
 24-28 მაისი, პრეს-ტური იტალიიდან, იტალიური ჟურნალის
„L’Uomo Vogue” ჟურნალისტი;
 25 მაისი - 6 ივნისი, პრეს-ტური საფრანგეთის რესპუბლიკიდან
France 5, გადაცემა „A CielOuvert“.
 4-11 ივნისი, პრეს-ტური შვეიცარიიდან -“FreundlicheGrusse”–ს
რედაქტორი;
 21 ივნისი, ინფო-ტური ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან
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ავიაკომპანიის წარმომადგენლებისთვის APG Network;
 22-26 ივლისი, პრეს-ტური პოლონეთიდან: Wizz Tours;
 22-30 ივლისი, პრეს-ტური ესპანეთის სამეფოდან, არხი CUATRO,
გადაცემა “PlanetaCalleja”;
 13-17 აგვისტო, პრეს-ტური საფრანგეთიდან;
 22-28 აგვისტო, პრეს-ტური საბორტე ჟურნალი „Lufthansa Inflight
Magazine”;
 8-16 სექტემბერი, პრეს-ტური საფრანგეთიდან “Le Figaro”
 18-23 სექტემბერი, პრეს-ტური სხვადასხვა ქვეყნიდან;
 28-4 ოქტომბერი პრეს-ტური შვეიცარიიდან და საფრანგეთიდან,
7 ადამიანი;
 28 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი პრეს-ტური იტალიიდან, 1
ადამიანი;
 10-14 ოქტომბერი, პრეს-ტური გერმანიიდან, 6 ადამიანი;
 12-18 ოქტომბერი, პრეს-ტური პოლონეთიდან, 20 ადამიანი;
 19-23 ოქტომბერი, პრეს-ტური სხვადასხვა ქვეყნიდან, 15
ადამიანი;
 3-7 ნოემბერი, პრეს-ტური სხვადასხვა ქვეყნიდან, 9 ადამიანი;
 MBFWT ფარგლებში - ჟურნალისტები იაპონიიდან, ამერიკიდან,
იტალიიდან, ჰოლანდიიდან, დანიიდან.
158.

158.1

თანამშრომლობისა და
ინფორმაციის გაცვლის
შესახებ ორმხრივი
შეთანხმებების
გაფორმება
ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების
ანალოგიურ
სამსახურებთან

გაზრდილია
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის
საერთაშორისო
თანამშრომლობა

გაფორმებული
ორმხრივი
შეთანხმებების
რაოდენობა

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2016

დიასპორ
ს ბიუჯეტი

2016
წლის
12
სექტემბერს
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურმა ხელი მოაწერა ორმხრივ შეთანხმებას
თანამშრომლობისა
და
ინფორმაციის
გაცვლის
თაობაზე
მონტენეგროს ფინანსური დაზვერვის სამსახურთან.
2016 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურმა
ხელი
მოაწერა
ორმხრივ
შეთანხმებას
თანამშრომლობის და ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე მონაკოს
ფინანსური დაზვერვის სამსახურთან.
2016 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა
მოლაპარაკებები ასევე დაიწყო ირლანდიის ფინანსური დაზვერვის
სამსახურებთან ანალოგიური შეთანხმებების გასაფორმებლად.
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159.

159.1

კორპორაციული
სამართლის სფეროში
ერთწევრიანი
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
კერძო კომპანიების
შესახებ 2009 წლის 16
სექტემბრის
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2009/102/EC
დირექტივის 1 მილიონ
ევროზე მეტი ბრუნვის
მქონე ერთ-წევრიანი
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
კერძო კომპანიების
მიერ შესრულების
მიზნით
კანონპროექტის
შემუშავება

კანონპროექტი
შემუშავებულია

კანონპროექტის
წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

იუსტიციის
სამინისტრო

160.

160.1

საქართველოს კანონში
„დაზღვევის შესახებ“
ცვლილებების
პროექტის მომზადება
სადაზღვევო
კომპანიებში შიდა
აუდიტის
სავალდებულო
სისტემის დანერგვის
მიმართულებით
„დაზღვევის შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანა
სადაზღვევო
საქმიანობის
კლასიფიკაციის შესახებ
კლასების მიხედვით

მომზადებულია
ცვლილებების პროექტი
„დაზღვევის შესახებ“
საქართველოს კანონში

საქართველოს კანონში
„დაზღვევის შესახებ“
ცვლილების შეტანის
თაობაზე“
საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარდგენილი
კანონპროექტი

„დაზღვევის შესახებ“
საქართველოს კანონში
შესულია ცვლილება
სადაზღვევო
საქმიანობის
კლასიფიკაციის შესახებ
კლასების მიხედვით

დაწყებულია
სადაზღვევო
კომპანიებში აქტუარის
სისტემის
დანერგვისთვის
მოსამზადებელი
სამუშაოები

160.2

160.3

სადაზღვევო
კომპანიებში აქტუარის
სისტემის
დანერგვისთვის
მოსამზადებელი
სამუშაოების დაწყება,
აქტუარულ სფეროში
პროფესიული
მიდგომების

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა საქართველოს კანონის პროექტი „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“.
საქართველოს
სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურისაგან
მოძიებულ იქნა ინფორმაცია ერთწევრიანი შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოებებისა
და
სააქციო
საზოგადოებების
შესახებ.
შემუშავებული
კანონპროექტი
გადაეგზავნა
პარტნიორ
უწყებებს
შენიშვნებისა
თუ
მოსაზრებებისთვის, რის შემდეგაც იგეგმება აღნიშნული პროექტის
მთავრობაში განსახილველად წარდგენა.

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობ
ის სამსახური

2016,
IV
კვარტა
ლი

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

მომზადდა ,,დაზღვევის შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონის პროექტი, რომელიც
განსაზღვრავს სადაზღვევო კომპანიებში შიდა აუდიტის სისტემის
დანერგვის ძირითად პრონციპებს. მიმდინარე წელს, დასრულდა
სადაზღვევო კომპანიებზე კანონპროექტის შესაძლო ზეგავლენის
კვლევის პროცესი და გრძელდება პროექტის შეთანხმება
სადაზღვევო ინდუსტრიასთან.

საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარდგენილი
კანონპროექტი
„დაზღვევის შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის
თაობაზე“

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობ
ის სამსახური

2016,
IV
კვარტა
ლი

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

მიმდინარეობს მუშაობა ახალი კლასიფიკაციის დანერგვის
თანმხლები
სამართლებრივი და პრაქტიკული საკითხების
დარეგულირების მიმართულებით, რამაც სათანადო ასახვა უნდა
ჰპოვოს კანონპროექტის საბოლოო ვერსიაში. TAIEX-ის ფარგლებში
საექსპერტო
დახმარების
მიღების
თაობაზე
განაცხადის
დაკმაყოფილება გადაიდო 2017 წლისთვის. შესაბამისად,
კანონპროექტი საბოლოო სახით მომზადდება 2017 წელს.

შემუშავებული
კანონპროექტი
,,აქტუარული
საქმიანობის“ შესახებ

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობ
ის სამსახური

2016

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

მომზადდა აქტუარული საქმიანობის და აქტუარის პროფესიული
მიდგომების
პირველადი მონახაზი. მიმდინარეობს მუშაობა
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
აქტუარული
რეფორმის
გატარებისთვის აუცილებელი საექსპერტო დახმარების მოპოვების
მიმართულებით.

დაწყებულია
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მიმართულებების
განსაზღვრის დაწყება

161.

161.1

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
მარკეტინგული
აქტივობების
ხელშეწყობის
ღონისძიებების
(კოოპერატივების მიერ
წარმოებული
პროდუქციის
გამოფენების და
გაყიდვების,
საერთაშორისო
კონფერენცია)
ორგანიზება

პროფესიული
მიდგომების
მიმართულებების
განსაზღვრა აქტუარულ
სფეროში
ჩატარებულია
გამოფენები, გაყიდვები
და კონფერენციები
შესწავლილია და
ეფექტურად
გამოყენებულია
პრაქტიკაში
ინოვაციური
მეთოდოლოგიების
საერთაშორისო
გამოცდილება

საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონში
ჩატარებული გამოფენაგაყიდვების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
ორგანიზებული
საერთაშორისო
კონფერენციების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 12 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივმა.
2016 წლის 2 სექტემბერს კოოპერატივში „დარჩელის თხილი“
(ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დარჩელი) გაიმართა
ღონისძიება „თანამედროვე სოფლის განვითარება ერთი საწარმოს
მაგალითზე“. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის გამოფენა, რომელშიც 10 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივმა მიიღო მონაწილეობა.
2016 წლის 22 სექტემბრიდან 2 ოქტომბერის ჩათვლით გაიმართა
ქართული ღვინის კვირეული. კვირეულის ფარგლებში მოწყობილ
გამოფენა-გაყიდვაში 22 სექტემბერს თელავში მონაწილეობა მიიღო
10 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა, ხოლო 29 სექტემბერს
მარნეულში -7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა.
2016 წლის 15-16 ოქტომბერს თბილისობის დღესასწაულზე,
რიყეზე მოწყობილ გამოფენაგაყიდვაში 24 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა მიიღო
მონაწილეობა.
2016 წლის 6 ნოემბერს, თბილისში, ყველის ფესტივალზე საკუთარი
პროდუქცია წარმოადგინა 6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა.

161.2

სასწავლო პროგრამების
განხორციელება
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებში
თანამედროვე
ტექნოლოგიების და
მეთოდოლოგიების
დასანერგად. ასევე,
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებში

კოოპერატივების
ნაწილში დანერგილია
თანამედროვე
ტექნოლოგიები და
მეთოდოლოგიები
კოოპერატივების
ნაწილში
მომზადებულია
საერთაშორისო

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა,
რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს
სასწავლო პროგრამებში
თანამედროვე
ტექნოლოგიებისა და
მეთოდოლოგიის,

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით სოფლის
მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და
შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–16 საერთაშორისო გამოფენა
გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც საგამოფენო ცენტრის ,,ექსპო
ჯორჯიას“ მე-6 პავილიონში 40-მდე სასოფლო- სამეურნეო
კოოპერატივმა (საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან)
საკუთარ პროდუქცია - თაფლი და მეფუტკრეობის პროდუქტები,
ჩაი, თხილი, ჩირი, ჩურჩხელა, ყველი, მწვანილი, ბოსტნეული,
ხილი - წარმოადგინა.
ა(ს)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების სააგენტოს (APMA)
ტრენინგების განყოფილების მიერ ჩატარდა 2 ტრენინგი
კოოპერატივებისთვის:

ზუგდიდში: ესწრებოდა 50-60 წარმომადგენელი;

ახალციხეში: ესწრებოდა 50-60 წარმომადგენელი.
ტრეინინგის ფარგლებში განხილულ იქნა სურსათის ეროვნული
სააგენტოს საკანონმდებლო მოთხოვნები, სურსათის (თაფლის)
ევროკავშირში ექსპორტის შესაძლებლობა.
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საერთაშორისო
სტანდარტების
დანერგვის ხელშეწყობა

161.3

162.

162.1

სასწავლო პროგრამების
განხორციელება
გადამამუშავებელ
საწარმოთა
თანადაფინანსების
პროექტით
დაფინანსებულ ახალ
გახსნილ საწარმოებში
თანამედროვე
ტექნოლოგიების და
მეთოდოლოგიების,
სურსათის უვნებლობის
მართვის
საერთაშორისო
სტანდარტების და
სისტემების დანერგვის
მიზნით (HACCP და
ISO22000:2005)
სოფლის მეურნეობის
დარგში სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის
განხორციელება

სტანდარტების
დასანერგად

გადამამუშავებელ
საწარმოთა
თანადაფინანსების
პროექტით
დაფინანსებულ ახალ
გახსნილ საწარმოებში
დანერგილია სურსათის
უვნებლობის მართვის
საერთაშორისო
სტანდარტების და
სისტემების (HACCP და
ISO22000:2005)
თანამედროვე
ტექნოლოგიები და
მეთოდოლოგიები

შენარჩუნებულია
გენოფონდი და
შემუშავებულია
ერთწლოვანი და
მრავალწლოვანი
კულტურების
გაშენების, მოვლამოყვანის,
ბიოაგროწარმოების
ინოვაციური
ტექნოლოგიები
განხორციელებულია
კვლევები სოფლის
მეურნეობის
პროდუქტთა შენახვაგადამუშავების
მეთოდებთან
დაკავშირებით

დანერგვასთან
დაკავშირებით

კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მხრიდან
მეპაიეთა ინფორმირება ახალი პროგრამის შესახებ.

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა, რომელთაც
გაეწიათ მომსახურება
საერთაშორისო
სტანდარტების
დანერგვასთან
დაკავშირებით
ახალ გახსნილ
საწარმოთა
რაოდენობა,
რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს
სასწავლო პროგრამებში
თანამედროვე
ტექნოლოგიების და
მეთოდოლოგიის,
დანერგვასთან
დაკავშირებით

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ
მსმენელებს მიეწოდათ ინფორმაცია ფუტკრის მოვლის ჰიგიენურ
ნორმებთან, ნარჩენი ნივთიერებების კონტროლთან, ფუტკრის
დაავადების მართვის მეთოდებთან დაკავშირებით.

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

გამოკვლეული
პროდუქტების
ნიმუშების შესაბამისი
რაოდენობა

სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

კვლევების
ჩასატარებლად
გამოყენებული მიწის
ფართობი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მართვის
სააგენტო

შეგროვებული
გენეტიკური რესურსის
შესაბამისი რაოდენობა

განხორციელებული
ლაბორატორიული
კვლევების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

2016

მოხდა

თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 2016 წლის სექტემბრის
მდგომარეობით, 30-მდე ბენეფიციარისთვის ჩატარდა „ფინანსურ
აღრიცხვასა და HACCP და ISO22000:2005 - ში სტანდარტების
დანერგვის ტრეინინგები.
USAID/REAP-ის და PUM-ის დახმარებით 2016 წლის იანვარისექტემბრის მონაკვეთში მოხდა დარგობრივი ექსპერტების მოწვევა
ბენეფიციარი საწარმოებისთვის იტალიიდან და ჰოლანდიიდან.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრის
ბიუჯეტი

განხორციელდა
ბოსტნეულ/ბაღჩეული
ჯიშების/ჰიბრიდების შესწავლა და გამოცდა;

კულტურების

განხორციელდა
კარტოფილის
ორი
სუპერელიტური,
სუპერელირტური და ელიტური მასალის მიღება, მიღებულია
კარტოფილის, სტაფილოს, ჭარხლის ელიტური თესლი;
ათვისებულია ბოსტნეულ კულტურებში მყნობის ტექნოლოგია;
შესწავლილია
მიმართებაში;

ალისარჩულის

ადაპტაცია

მზესუმზირასთან

მოძიებულია
ხახვნაირებისა,
კომბოსტოსნაირების,
სელის,
თამბაქოს, საპარკე და სამარცვლე პარკოსანი კულტურების
გენეტიკური რესურსები;
განხორციელდა ვაზის ადგილობრივი უნიკალური 50 ჯიშის
ფენოტიპური ნიშნების კომპლექსური კვლევა და ბიოლოგიურ–
სამეურნეო თვისებების
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შესწავლა;
აღჭურვილია და
ამოქმედებულია
ნიადაგის კვლევის
ლაბორატორია

შესწავლის საფუძველზე შეირჩა წარმოებისთვის 6 პერსპექტიული
ვაზის ძველი (ახალი) ჯიში;
დასრულდა ხაშმის მიკროზონის სპეციფიკური ზონის შესწავლა და
შემუშავდება სამეცნიერო დასკვნა საქპატენტში გადასაცემად;
განხორციელდა კვლევა ახალი მიკროზონის
- უსახელოურის შესწავლის მიმართულებით;
შემუშავდა კურკოვანი კულტურების ვეგეტატიური საძირეების
გამერქნებული კალმებით გამრავლების შედარებით
მარტივი და ეკონომიური მეთოდი;
ჩატარდა ბლის სხვლა-ფორმირების
გამოცდა-ადაპტაციის
პირველი
პირობებისთვის;

ახალი
ეტაპი

მეთოდის UFO
საქართველოს

მოძიებული იქნა საქართველოს ტყის იშვიათი სახეობები და
ხეხილის ველური წინაპრები;
თუთის ადგილობრივი ჯიშების საკოლექციო–სადედე ნარგაობა
გამდიდრდა ახალი ფორმებით და მოძიებული იქნა დაავადებების
მიმართ ტოლერანტული ახალი პერსპექტიული გენოტიპები;
საქართველოს 3 რეგიონში მოეწყო ვაზისა და
ხეხილის საკოლექციო ნარგაობები;
ბიოაგროწარმოების
მიზნით
მომზადდა
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამას (3,0 ჰა), სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ჯიხაიშსა (3,0 ჰა) და წილკნის
ექსპერიმენტულ
ბაზაზე
(0.1
ჰა)
არსებული
საცდელსადემონსტრაციო ნაკვეთების სქემები. მოეწყო ბუფერული ზონა
დუზაგრამასა და დიდი ჯიხაიშის საცდელი ნაკვეთებისათვის
სადაც დაირგო 500 ძირი “კვიპაროსი” და 500 ძირი
“სმარაგდა”;
გამოიცადა ადგილობრივი ქართული წარმოების და უცხოეთიდან
შემოსული 37 ბიოპრეპარატი. შესწავლილია მათი ეფექტურობა
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე სავეგეტაციო
ფაზების შესაბამისად;
განხორციელდა in vitro კარტოფილის
ვირუსოლოგიური კონტროლი;

სათესლე

განხორციელდა
კარტოფილის
კიბოს
დაავადებებისადმი გამძლე ჯიშების გამოვლენა;

მასალის

კვლევა

და
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გადამუშავდა 3500 კგ ყურძენი და დამზადდა 104 ჯიშის (მათ
შორის იშვიათი) ღვინის საკვლევი ნიმუშები საერთო რაოდენობით
2050 ლიტრი;
დამზადდა ვაშლის ძმრის 15 და სიდრის 3 საკვლევი ნიმუში, ასევე
ხუთი დასახელების
ფუნქიონალური და კვებით დანიშნულების
ლიმონათი;
შერჩეულ იქნა ყურძნის ჯიშები ჩამიჩისა და ქიშმიშის
წარმოებისათვის და დადგინდა შრობის ტექნოლოგიური
პარამეტრები; დამზადდა დაბალკალორიული, პროფილაქტიკური
დანიშნულების პროდუქტები დეალკოჰოლიზირებული ღვინის
საფუძველზე;
მიღებულია ოსმოსური გაუწყლოებით კენკროვნების სიროფები;
განხორციელდა ხილისა და კენკრისგან ფუნქციონალური და
კვებითი დანიშნულების გადამუშავებული პროდუქტების მიღების
ტექნოლოგიის შემუშავება სულ 27 ნიმუში;
განხორციელდა თესლისა და სარგავი მასალების სერთიფიცირების
სისტემის ჩამოყალიბება;
განხორციელდა მინდვრის კულტურების ტრადიციული ჯიშების
მოძიება, იდენტიფიკაცია და დახასიათება ეროვნულ კატალოგში
შესატანად;
შესწავლილია 15 სათესლე და 40-მდე სანერგე მეურნეობის
ზოგადი მდგომარეობა, არსებული სათესლე და სარგავი მასალების
ხარისხობრივი ანალიზი;
განხორციელდა საველე ინსპექტირება ხორბლის, ქერის, სიმინდის,
მზესუმზირას, სოიოს და კარტოფილის კულტურაზე 934.61 ჰა
ფართობზე (80 სათესლე ნაკვეთი), რის საფუძველზეც შედგა
ინსპექტირების 80 აქტი. აქედან, საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად, დადგენილ ჯიშობრივი სიწმინდის ნორმებს
შეესაბამება 868.96 ჰა ფართობი, 65.65 ჰექტარი იქნა დაწუნებული;
გაცემულია ხორბლის, ქერის, სიმინდის, მზესუმზირას, სოიას და
კარტოფილის თესლის პარტიებზე ჯიშობრივი ხარისხის
დამადასტურებელი 76 სერთიფიკატი;
გაცემულია 22 000-მდე სერტიფიცირებული სათესლე მასალის
აღმნიშვნელი ეტიკეტი;
დასრულებულდა
ნიადაგის
კვლევის
ლაბორატორიული
აპარატურის
შესყიდვა.ხელსაწყოები
დამონტაჟებულია
ლაბორატორიაში.
ლაბორატორიის
პერსონალს
ჩაუტარდა
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სათანადო ტრეინინგები;
განხორციელდა მდელოს ყავისფერი ნიადაგების ნაყოფიერების
ამაღლება კომპლექსური სასუქების გამოყენებით სიმინდის
კულტურის მაგალითზე;
განხორციელდა მერგელის გავლენა სიმინდის მოსავლიანობაზე
დასავლეთ საქართველოს მჟავე ნიადაგების პირობებში;
განხორციელდა „ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონის (სოფ.
ერისიმედი) დამლაშებული ნიადაგების ინვენტარიზაცია და მათი
რაციონალური გამოყენება;
ჩატარდა საქართველოს ნიადაგების
შესწავლა (ინვენტარიზაცია).

162.2

შეღავათიანი
აგროკრედიტის
პროექტის
განხორციელება

გახსნილია ახალი
და გადაიარაღებულია/
გაფართოებულია
არსებული
საწარმოები

ახალ გახსნილ
საწარმოთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
გადაიარაღებულ/
გაფართოებულ
საწარმოთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

162.3

162.4

აგროდაზღვევის
პროექტის
განხორციელება

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტების
გადამამუშავებელი
საწარმოების
თანადაფინანსების
პროექტის
განხორციელება

შენარჩუნებულია
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობით
დაკავებული პირების
შემოსავლები,
შემცირებულია რისკები
და გაზრდილია მათი
კონკურენტუნარიანობა
გააქტიურებულია
სოფლად მომუშავე
მოსახლეობის
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა,
გადამამუშავებელი
საწარმოებისთვის
ნედლეულის
მიწოდების კუთხით,

დასაქმებულთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
გაცემული პოლისების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
დაზღვეული
კულტურების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
ახალ გახსნილ
საწარმოთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
ახალი საწარმოების
მიერ
შესყიდული სოფლის
მეურნეობის

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მართვის
სააგენტო

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მართვის
სააგენტო
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მართვის
სააგენტო

საერთო

მდგომარეობის

2016 წელს კომერციული ბანკების მიერ გაცემულია:

834 სესხი 720 ბენეფიციარზე 51,855,029აშშ დოლარის
ოდენობით;

1,059 სესხი ლარში, 979 ბენეფიციარზე
73,721,191
ლარის ოდენობით.;
2016 წლის APMA-ს საკასო ხარჯი შეადგენს 49,153,994

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ლარს.

ახალი აგროდაზღვევის პროექტი დამტკიცდა 2016 წლის 28 მარტს.
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გაცემულია 18,795
პოლისი ჯამური პრემიით 11,981,912 ლარი, დაზღვეულია 15,472 ჰა
მიწის ფართობი.
2016 წლის APMA-ს საკასო ხარჯი შეადგენს 8,337,024 ლარს.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის I-IV კვარტლის მდგომარეობით APMA-ს მიერ
პროექტის ფარგლებში
2,641,222 აშშ დოლარის ოდენობით
თანადაფინანსება
დაუმტკიცდა
13
ბენეფიციარს
გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში. 3 საწარმოს
შემნახველი მეურნეობების კომპონენტით დაუმტკიცდა 689,468 აშშ
დოლარის ოდენობით თანადაფინანსება.
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
23 ბენეფიციარზე
გაცემულია 45 ტრანში 3,525,236 აშშ დოლარის ექვივალენტი
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და გაზრდილია მათი
შემოსავლები

162.5

162.6

162.7

162.8

სახელმწიფო
პროგრამის „დანერგე
მომავალი“
განხორციელება

ხილის მწარმოებელ
რეგიონებში
გაშენებულია
ინტენსიური და
ნახევრად ინტენსიური
ბაღები
შექმნილია
მაღალხარისხიანი
სანერგე მეურნეობები
გაზრდილია
გადამამუშავებელი
მრეწველობის
სანედლეულო ბაზა
განხორციელებულია
მეფუტკრეობის
სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
მხარდაჭერის პროექტი

დასაქმებულთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
მოსარგებლე
ბენეფიციარებისა და
სანერგეების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
გაშენებული ახალი
ბაღებისა და
სანერგეების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

საინფორმაციო ბანკის
შექმნა

კოოპერატივებისათვის
ჩატარებული
ტრეინინგების
სათანადო
რაოდენობა და
ფუტკრის
სკების მოთხოვნილი
რაოდენობის გადაცემა
საბაზრო ღირებულების
30%-ში
კოოპერატივების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა, რომლებიც
თავიანთ საქმიანობას
განახორციელებენ
ერთიანი
ელექტრონული
მართვის სისტემის
მეშვეობით

ქალთა და მოწყვლადი

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა, რომლებიც
ათავსებენ შესაბამის
ინფორმაციას
საინფორმაციო ბანკში
კოოპერატივის წევრი

მეფუტკრეობის
სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
მხარდაჭერის
პროექტის
განხორციელება

კოოპერატივების
ერთიანი
ელექტრონული
მართვის სისტემის
შემუშავება და
დანერგვა

შემუშავებული და
დანერგილია ერთიანი
ელექტრონული
მართვის სისტემა
შექმნილია
საინფორმაციო ბანკი

გაზრდილია

ლარში. 2016 წლის APMA-ს საკასო ხარჯი შეადგენს 8,365,496 ლარს.

პროდუქციის
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მართვის
სააგენტო

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016 წლის APMA-ს საკასო ხარჯი შეადგენს

2016

სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016 წლის პროგრამის ფარგლებში დამტკიცდა 274 ბაღის პროექტი
და 2 სანერგე მერუნეობის პროექტი. დამტკიცებული პროექტების
სახელმწიფო თანადაფინანსება შეადგენს
8,113,194 ლარს
გასაშენებელი ბაღების ფართობმა შეადგინა 1,760 ჰა, ხოლო სანერგე
მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰექტარს.

2016

სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

6,861,102

ლარს.

მეფუტკრეობის
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 166 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივს უკვე გადაეცა 13 941 სკა, 28
კოოპერატივმა მიიღო 28 ერთეული თაფლის საწური (ციბრუტი),
28 კოოპერატივიდან თითოეული მიიღებს ჯამურად 2200 ლიტრის
თაფლის შესანახ ავზებს.

განახლდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ელექტრონული
რეესტრი, სადაც ასახულია ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
შესახებ.
მიმდინარეობს
მონაცემების
სრულყოფაზე მუშაობა.
მეფუტკრეობისა და რძის მწარმოებელი კოოპერატივების
მხარდაჭერის
სახელმწიფო
პროგრამებში
რეგისტრაცია
შესაძლებელია
ელექტრონულად,
სააგენტოს
ვებ-გვერდის
მეშვეობით.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მიმდინარეობს
ერთიან საინფორმაციო ბანკზე მუშაობა.

სოფლის

2016

სახელმწიფო

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 1568 სასოფლო-
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ჯგუფების
ჩართულობის
ხელშეწყობა სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივებში

162.9

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებში
ქალთა და მოწყვლადი
ჯგუფების
ჩართულობა

ექსტენციის პროგრამის
განხორციელება

მომზადებულია
რეკომენდაციები

სოფლის მეურნეობის
დარგში დასაქმებული
პირების ცნობიერების
დონის ამაღლება,
კონსულტაცია და
ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობა

გამოცემულია
ბროშურები

ქალებისა და
მოწყვლადი ჯგუფების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

რეკომენდაციების,
ბროშურებისა და
საგანმანათლებლო
აქტივობების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ჩატარებულია
საგანმანათლებლო
აქტივობები

მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრი

ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი
ცენტრის
ბიუჯეტი

სამეურნეო კოოპერატივში გაერთიანებულია 13658 მეპაიე, მათ
შორის 3902 ქალია. რეგისტრირებულია 76 ქალთა კოოპერატივი,
314 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში გამგეობის თავმჯდომარე
ქალია.
რეგისტრირებულია
კოოპერატივი.

დევნილთა

12

სასოფლო-სამეურნეო

საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების
გამართულია საჯარო ლექცია-სემინარები;

მხარდაჭერით

ექსტენციის
პროგრამის
ფარგლებში,
ფერმერთა
ცოდნის,
გამოცდილების, თანამედროვე ტექნოლოგიების, ახალი ჯიშებისა
და ახალი მეთოდების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება“
განხორციელდა თემატური პრაქტიკული და თეორიული
სემინარები;
დარიგებულია 33 დასახელების თემატური ბროშურა;
დარიგებულია ფენოკალენდარული სქემები;
გაწეულია სატელეფონო და ონლაინ რეჟიმში სარეკომენდაციო
მომსახურეობა სხვადასხვა კულტურებთან დაკავშირებით;
მობილურმა ექსტენციამ მოიცვა სამეგრელოს რეგიონის 75
სოფელი, იმერეთის რეგიონის 23 სოფელი, გურიის რეგიონის
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი;
გადამზადდა 1000-მდე ფერმერი;
გამოქვეყნდა 15 წიგნი, 86 შრომა და 35 ბუკლეტი;
ჩატარდა 181 ლექცია სემინარი;
მიღებულია მონაწილეობა - 54 სამეცნიერო ღონისძიებასა და 18
სატელევიზიო გადაცემაში.

162.10

საინფორმაციო
კამპანიის წარმოება
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებში
გაერთიანების
მნიშვნელობაზე, ასევე
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
გამოყენებისა და
მეთოდოლოგიების
დანერგვის

ჩატარებულია
შეხვედრები,
დისკუსიები,
სემინარები სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივებში
გაერთიანების
მნიშვნელობასთან
დაკავშირებით, მათ
შორის ეთნიკური
უმცირესობების

ჩატარებული
შეხვედრების,
დისკუსიების ან
სემინარების
რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივე
-ბის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 60-მდე შეხვედრა გაიმართა
სხვადასხვა რეგიონში. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში
გაერთიანების მნიშვნელობასა და სახელმწიფო პროგრამების
შესახებ.
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა და გამოიცა
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
გზამკვლევი“, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საინფორმაციო-საკუნსულტაციო
სამსახურების
მეშვეობით
გავრცელდა სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის
რეგიონში.
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163.

163.1

მნიშვნელობაზე,
უპირატესობებსა და
მათგან მომდინარე
სარგებელზე.
ეთნიკური
უმცირესობების ენებზე
აღნიშნული
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა და
უზრუნველყოფა
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
პროექტის (CIB) განხორციელება
სურსათის ეროვნულ
სააგენტოში

წარმომადგენლებთან

გაძლიერებულია და
განვითარებულია სსიპ სურსათის ეროვნული
სააგენტოს
ინსტიტუციური
სისტემა
ამაღლებულია
თანამშრომელთა
ცოდნა და პრაქტიკული
უნარ-ჩვევები

კვალიფიკაციის
ამაღლების კურსებში
მონაწილე
თანამშრომელთა
შესაბამისი რაოდენობა
ინფრასტრუქტურისა
და ტექნოლოგიების
სრულყოფის მიზნით
განხორციელებული
აქტივობების სათანადო
რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

CIB

2016 წლის 22 იანვარს ჩატარდა ვორქშოპი ფიტოსანიტარიის
სფეროში შედარების ცხრილის
განხილვა თემაზე: „მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა
რეგულირებადი ობიექტის მწარმოებელ და
იმპორტიორ,
ბიზნესოპერატორთა ვალდებულებებისა და
მათი აღრიცხვის
წესი“. ვორქშოპს დაესწრო 8 თანამშრომელი.
2016 წლის 6, 7 და 14 თებერვალს, CIB პროექტის ხელშეწყობით,
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ხარისხის
მართვის
დეპარტამენტის
14-მა
თანამშრომელმა
გაიარა
ტრენინგი
ტრენერებისათვის.
2016 წლის 2,4,5 და 7 მარტს, CIB პროექტის ხელშეწყობით,
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ხარისხის
მართვის
დეპარტამენტის 14-მა თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი „ხარისხის
მართვის სისტემების შიდა აუდიტი ISO 19011:2011 სტანდარტის
მიხედვით“.
2016 წლის მარტში, CIB პროექტის ხელშეწყობით, სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის 4-მა თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი „MS 206972” თემაზე.
2016 წლის მარტიდან, CIB პროექტის ხელშეწყობით, სურსათის
ეროვნული სააგენტოს საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს
5 თანამშრომელი გადის ტრენინგს „საბიუჯეტო ორგანიზაციების
საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგება“.
2016 წლის თებერვლიდან, CIB პროექტის ხელშეწყობით,
სურსათის ეროვნული სააგენტოს 22 თანამშრომელი მონაწილეობს
ტრეინინგში „Ms Powerpoint და MS.Project”.
2016 წლის 25 იანვრიდან, CIB პროექტის ხელშეწყობით, სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
20
თანამშრომელი
მონაწილეობს
ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებზე.
2016 წლის 26-27 ივლისს, CIB პროექტის ორგანიზებით, ჩატარდა
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებისათვის რძისა და
რძის პროდუქტების ტექნოლოგიებზე ტრენინგი და სამუშაო
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შეხვედრა.
2016 წლის 28 ივლისს, CIB პროექტის ხელშეწყობით, ჩატარდა
სამუშაო შეხვედრა სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესებისა და
მომხმარებელთა დაცვის, რომელსაც დაესწრო 80 წარმომადგენელი.
2016 წლის 29 ივლისს, CIB პროექტის ხელშეწყობით, კერძო
ლაბორატორიებს ჩაუტარდათ სამუშაო შეხვედრა ოფიციალური
კონტროლისათვის ანალიზის სერვისის მიწოდების შესახებ.
2016 წლის 1-2 აგვისტოს, CIB პროექტის ორგანიზებით, სურსათის
ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის ოფიცრებისთვის,
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურის
წარმომადგენლებისათვის
ჩატარდა
ტრენინგი
სასუქების
კლასიფიკაციის და CLP-ის შესახებ.
CIB პროექტის ორგანიზებით, შემოსავლების სამსახურის
სასაზღვრო კონტროლის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ორ
დღიანი ტრენინგი სასუქების კლასიფიკაციის და CLP-ის შესახებ.

163.2

ევროპის სამეზობლო
პროგრამის სოფლისა
და სოფლის
მეურნეობის
განვითარებისთვის
(ENPARD) ფარგლებში,
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს, აჭარის
სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა და სსიპ სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტოს
თანამშრომელთა
შესაძლებლობების
განვითარების
ხელშეწყობის

განხორციელდა
აქტივობები
თანამშრომელთა
შესაძლებლობების
განვითარების მიზნით

განხორციელებულ
აქტივობებში მონაწილე
თანამშრომელთა
სათანადო რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

ENPARD

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით,
სასტუმრო „ჰოლიდეი ინში“ გაიმართა შეხვედრა
არასამთავრობო სექტორის, დონორი ორგანიზაციების და
დარგობრივი ასოციაციების
წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანს სურსათის ეროვნული
სააგენტოს ინსტიტუციური რეფორმირების გეგმის განხილვა
წარმოადგენდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსტიტუციური
რეფორმირების
გეგმა
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB) ექსპერტების
ჩართულობით მომზადდა და 2017-2019 წლების პერიოდს მოიცავს.
ჩატარდა ტრეინინგები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის MS Access-ის და ინფორმაციული
ტექნოლოგიების საკითხებთან დაკავშირებით. MS Access-ის
ტრენინგის მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 9 თანამშრომელს,
ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტრეინინგის - 2
თანამშრომელს.
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163.3

164.

165.

164.1

ღონისძიებების
განხორციელება
ამერიკის შეერთებული
შტატების
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტოს (USAID)
მიერ პროექტის - SEAS
(ექსტენციისა და
საკონსულტაციო
მომსახურეობის
გაძლიერების პროექტი)
- განხორციელება
„ექსტენციისა და
საკონსულტაციო
მომსახურების
გაძლიერება
საქართველოში“
სოფლის განვითარების
სტრატეგიის შემუშავება

164.2

საქართველოს
სასოფლო-სამეურნეო
ექსტენციის ეროვნული
სტრატეგიის შემუშავება

165.1

ხმელთაშუა ზღვის
თევზჭერის გენერალურ
კომისიასთან (GFCM)
თანამშრომლობა,
კერძოდ,
საქართველოს სამუშაო
შეხვედრებში
მონაწილეობა და
გამოცდილების
გაზიარება, არაწევრი
თანამშრომელი ქვეყნის
სტატუსის შესაბამისად

განხორციელდა
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ტერიტორიული
ორგანოების
თანამშრომელთა
გადამზადების კურსები

გადამზადების
კურსებში მონაწილე
თანამშრომელთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

USAID

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი SEAS (ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურეობის
გაძლიერების პროექტი) 2016 წლის აპრილში დასრულდა.
პროექტის
ფარგლებში
გადამზადებულია
სამინისტროს,
რეგიონული
სამმართველოებისა
და
მუნიციპალიტეტებში
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურების
250
თანამშრომელი.

შემუშავებულია
სოფლის განვითარების
სტრატეგია

დამტკიცებული
სოფლის განვითარების
სტრატეგია

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სოფლის განვითარების სტრატეგია დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N 631 დადგენილებით
„საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020
წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
შესახებ“.

შემუშავებულია
საქართველოს
სასოფლო-სამეურნეო
ექსტენციის ეროვნული
სტრატეგია
გაძლიერებულია
თანამშრომლობა
ხმელთაშუა ზღვის
თევზჭერის გენერალურ
კომისიასთან (GFCM)
თევზჭერასთან
დაკავშირებულ
საკითხებში საუკეთესო
პრაქტიკისა და
გამოცდილების
გაცვლის კუთხით

დამტკიცებული
სასოფლო-სამეურნეო
ექსტენციის ეროვნული
სტრატეგია

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

2016

FAO

FAO-ს თანამშრომლობით სამინისტროში შექმნილი ექსტენციის
სტრატეგიისმოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავდა
ექსტენციის სტრატეგიის პროექტი.

ჩატარებული
შეხვედრების
შესაბამისი რაოდენობა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

2016

ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

2016 წლის 19-20 იანვარს გაიმართა ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის
გენერალურ კომისიის
(GFCM) მუდმივმოქმედი კომიტეტის
შეხვედრა, სადაც განიხილეს წევრი და არაწევრი თანამშრომელი
ქვეყნების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია თევზჭერის სფეროში
არსებული მდგომარეობის შესახებ. ასევე, არალეგალური
არაკონტროლირებადი და აღურიცხვა თევზჭერის ფაქტების
გამოვლენისა და გემების მონიტორინგის სისტემის დანერგვის
საკითხები
და
ქვეყნებისთვის
ტექნიკური
დახმარების
შესაძლებლობის საკითხები.
2016 წლის 29 თებერვალიდან 4 მარტის ჩათვლით გაიმართა
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის დ
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალურ კომისიის (FAO/GFCM)
ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა
ხმელთაშუა ზღვისა და შავი
ზღვის
ქვეყნებისთვის
არალეგალურ,
აღურიცხავ
და
არარეგულირებულ
თევზჭერასთან
(IUU)
ბრძოლის
შესაძლებლობების გაძლიერების შესახებ საპორტე ზომების
შესახებ FAO-ს ხელშეკრულების განხორციელების გაუმჯობესების
მიზნით. საქართველოს მხრიდან მონაწილეობდა გარემოსა და
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ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქვეყნებს შორის მჭიდრო
თანამშრომლობის
მნიშვნელობას
IUU-სთან
წარმატებული
ბრძოლისათვის.
სამინისტროს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ხმელთაშუა
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისიის (GFCM) მე-40 სესიაში,
რომელიც გაიმართა 2016 წლის 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით.
2016 წლის 21-24 სექტემბერს ქალაქ რომში გაიმართა ხმელთაშუა
ზღვის გენერალური თევზჭერის კომისიის (GFCM) სამუშაო
შეხვედრა, სადაც შემუშავდა ხმელთაშუა ზღვასა და შავ ზღვაში
მდგრადი თევზჭერის საშუალოვადიანი სტრატეგია, რომელიც
ითვალისწინებს რეგიონული, სამეცნიერო და ტექნიკური
თანამშრომლობის პროექტის დაწყებას შავი ზღვის, მათ შორის
GFCM-ის არაწევრი ქვეყნებისთვის. პროექტის მიზანია შავ ზღვაში
თევზჭერისა და აკვაკულტურის განვითარების ხელშეწყობა და
ტექნიკური მხარდაჭერა. სტრატეგიის ერთ-ერთ კომპონენტს
წარმოადგენს ასევე სამრეწველო თევზჭერის კონტროლის
ელექტრონული სისტემის დანერგვა.
2016 წლის 24-25 ოქტომბერს ქ. ბუქარესტში (რუმინეთი) მაღალი
დონის კონფერენცია „შავ ზღვაში თევზჭერისა და აკვაკულტურის
სფეროში
თანამშრომლობის
გაძლიერებისათვის“,
რომლის
ფარგლებში გამართულ შეხვედრებშიც საქართველოს დეგელაციამ
აქტიური
მონაწილეობა
მიიღო.

2016 წლის 7-9 ნოემბერს, ქ. რომში (იტალია) გაიმართა ხმელთაშუა
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისიის აკვაკულტურის
სამუშაო ჯგუფის მე-2 შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთ
მთავარ მიზანს წარმოადგენს აკვაკულტურის სფეროში მდგრადი
აკვაკულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება.
2016 წლის 14-19 ნოემბერს ქ. ბურგასში (ბულგარეთი) ჩატარდა
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისიის შავ ზღვაში
მარაგის შეფასების სუბ-რეგიონული ჯგუფის შეხვედრა და
BlackSea4Fish
პროექტის
განხილვა.
166.

166.1

უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფის
ჩამოყალიბება
(მიზნებისა და
პასუხისმგებელი
უწყებების განსაზღვრა),
რომელიც
პასუხისმგებელი იქნება
საზღვაო
საკითხებისადმი

ჩამოყალიბებულია
უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფი
იდენტიფიცირებუ-ლია
საზღვაო
მმართველობის
საკითხებზე
ევროკავშირის
კომპეტენტური
სტრუქტურები

უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფის
დებულება
საზღვაო
მმართველობის
საკითხებზე
გამართული
ტრენინგების/
სემინარების სათანადო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო
ფინანსთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს დახმარება

2016
18 მარტს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა საქართველოევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი
თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-5 თემატური ჯგუფის
შეხვედრა, სადაც განხულული იყო საზღვაო მმართველობის
სფეროში ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხი.
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების მიზნით, 28
ივნისს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ჯგუფის კოორდინირების,
შემადგენლობისა და მიზნების შესახებ.

ეკონომიკისა და

291

ინტეგრირებული
მიდგომის პოლიტიკის
ჩამოყალიბების და
განხორციელების
კოორდინაციაზე
საზღვაო
მმართველობის
საკითხებზე
თანამშრომლობისათვი
ს ევროკავშირის
სტრუქტურების
იდენტიფიცირება
საზღვაო
მმართველობის
საკითხებზე
ტრენინგების/
სემინარების გამართვა

გამართულია საზღვაო
მმართველობის
საკითხებზე
ტრენინგები/
სემინარები

რაოდენობა

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირისა და
MEDCOAST ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში თემაზე
ინტეგრირებული საზღვაო მმართველობა და საზღვაო სივრცითი
დაგეგმარერება შავ ზღვასა და ხმელთაშუა ზღვაში. შეხვედრის
შედეგად, მოხდა ევროკავშირის ინტეგრირებული საზღვაო
პოლიტიკის გაცნობა, ინტეგრირებულ საზღვაო მმართველობაზე
პასუხისმგებელი ევროკავშირის შესაბამისის ინსტიტუტების
იდენტიფიცირება, ინტეგრირებული საზღვაო მმართველობისა და
საზღვაო სივრცითი დაგეგმარების ევროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკების გაზიარება, რაც დაგვეხმარებ ინტეგრირებული
საზღვაო მმართველობის კუთხით ეროვნული პოლიტიკის
ევროკავშირის პოლიტიკასთან ჰარმონიზაციის პროცესში.

სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

შესრულებულია
მოსამზადებელი
სამუშაოები და
დაწყებულია
საქართველოს საზღვაო
სტრატეგიის შემუშავება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის
N27
განკარგულება
საზღვაო
მმართველობის
საკითხთა
კოორდინაციის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის
თაობაზე.

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
თავდაცვის
სამინისტრო

167.

167.1

ინოვაციების შესახებ
კანონის მომზადება

მომზადებულია
ინოვაციების შესახებ
კანონპროექტი

ინოვაციების შესახებ
ახალი კანონპროექტის
წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტის
წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

168.

168.1

კვლევებისა და
განვითარების
კომერციალიზაციის
ხელშესაწყობად

საქართველოს
მონაწილეობა აქვს
მიღებული
ევროკავშირისა და სხვა

ევროკავშირისა და სხვა
საერთაშორისო
საგრანტო კონკურსების
შედეგად

რეგიონული
განვითარების და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

საქართველოს
კანონი
ინოვაციების
შესახებ
წარედგინა
საქართველოს პარლამენტს და მიღებულ იქნა მიმდინარე წლის 22
ივნისს.
შესაბამისი ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში გრანტების
შესახებ და საქართველოს საგადასახადო კოდექსში.

დონორების
დახმარება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

ჰორიზონტი2020
სსიპ -

2016 წლის 1 იანვრიდან, 2016 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით
საგრანტო პროექტებისთვის სააგენტოში სულ შევიდა 175
საგრანტო განცხადება მცირე (5000 ლარამდე) საგრანტო
პროგრამის ფარგლებში.
შერჩეული წინადადებების და
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ევროკავშირისა და სხვა
საერთაშორისო
საგრანტო კონკურსებში
მონაწილეობა, ასევე
საქართველოს მიერ
გრანტების გაცემა
ტექნოლოგიებზე
დაფუძნებული
საწარმოების
განვითარების მიზნით

საერთაშორისო
საგრანტო კონკურსებში

დაფინანსებული 2- 3
პროექტი

საქართველოს მიერ
გაცემულია გრანტები
ინოვაციური
აქტივობების,
კომერციალიზაციის და
ტექნიკური
განვითარების მიზნით

საქართველოს მიერ
დაფინანსებულია სულ
მცირე 5
პროექტი

ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

პროექტების (მოკლე სია) განხილვა განხორციელდა საგრანტო
საბჭოზე. სულ დაფინანსდა 84 საგრანტო განაცხადი, ჯამში გაიცა
290, 000 ლარი.
სამოგზაურო გრანტების ფარგლებში, 2016 წელს დაფინანსება
მიიღო 20 ბენეფიციარმა, რომელთაც აიმაღლეს კვალიფიკაცია
სხვადასხვა სახის საერთაშორისო კონფერენციებზე, მიიღეს
მონაწილეობა კონკურსებსა და შეჯიბრებებში. 2016 წლის 18-23
ივლისს, ქ. პიატრა ნეამტში (რუმინეთის რესპუბლიკა)
ინფორმატიკის ცენტრალური ევროპის ქვეყნების ოლიმპიადაზე,
ქართველმა მონაწილეებმა აიღეს
ვერცხლის და
ბრინჯაოს
მედლები. სამოგზაურო გრანტების
ფარგლებში გრანტის
ბენეფიციარმა მონაწილეობა მიიღო ინოვაციების გლობალური
სამიტში, რომლის შედეგადაც ბენეფიციარი ჩაერთო სხვა ქვეყნის
წარმომადგენლებთან ერთად ინოვაციურ პროექტში, სადაც
გრანტის ბენეფიციარის მონაწილეობით შეიქმნა
მობილური
აპლიკაცია
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების
მიზნით. აღნიშნულმა პროექტმა გაიმარჯვა აშშ-ში გამოცხადებულ
კონკურსში (ჰაკათონში) და გამარჯვებულ გუნდს პრიზის სახით
გადაეცა 100 000 აშშ დოლარი. სამოგზაურო გრანტების ფარგლები,
დაფინანსდა მ/წ 4-9 ივლისს, ქ. კიევში (უკრაინის რესპუბლიკა)
პროგრამირების საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ქართველების
მონაწილეობა.
2016 წლის 17 ივნისს, საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა
პროექტი - „სტარტაპ საქართველო“, რომლის ფარგლებშიც
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ხელს
უწყობს საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური
სტარტაპ იდეის კომერციალიზაციას 15.000 ლარიდან 100.000
ლარამდე დაფინანსების გზით. პროექტის 150-მდე მონაწილიდან
სილიკონ ველის ექსპერტებმა შეარჩიეს 51 ფინალისტი და
საბოლოო ჯამში გამოავლინეს 20 გამარჯვებული, რომელთაც
მიიღეს 100 000 ლარამდე დაფინანსება.

168.2

ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებთან
ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
მიმართულებით
ორმხრივი
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით
შესაბამისი
ღონისძიებების

განხორციელებულია
ღონისძიებები
ორმხრივი
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით

სტრატეგიულ
პარტნიორ
სააგენტოებთან
გაფორმებული 3
მემორანდუმი
2 სასწავლო ვიზიტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

2016

ევროკავშირი

2016 წელს, EEN-ის ფარგლებში, სააგენტოს ხელშეწყობით ლიტვის
მხარესთან 3 საპარტნიორო ხელშეკრულება გაფორმდა.
სააგენტოს დახმარებით, EEN- ის ფარგლებში, ქართულმა 2
კომპანიამ მიიღი მონაწილეობა საერთაშორისო „ბიომედიკას“
ღონისძებაში.
 სააგენტო თანამშრომლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
ინოვაციების
სააგენტოებთან
(მაგ.
ჩეხეთი,
ესტონეთი,
პოლონეთი, ჰოლანდია, დიდი ბრიტანეთი).
 2016 წლის 4-7 აპრილს, ქ. თელ-ავივში, ისრაელში,
ორგანიზებულ სასწავლო ვიზიტში, რომელიც ეხებოდა
ევროპული სტარტაპ ეკოსისტემის თემატიკას, მონაწილეობა
მიიღო სააგენტოს ორმა წარმომადგენელმა.
 სტარტაპ საქართველოს პროგრამის გამარჯვებული ხუთი
გუნდის წარმომადგენლებმა და სააგენტოს თანამშრომელმა,
სლოვაკეთის ელჩის მოწვევით, მ/წ. 4-7 ოქტომბერს მონაწილეობა

293

განხორციელება

მიიღეს ბრატისლავაში ორგანიზავია SlovakAid-ის მიერ
ორგანიზებულ სასწავლო ვიზიტში.
ვიზიტის ფარგლებში, გუნდები ეწვივნენ კომპანია I.D.C
Holdings-ს, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში ტკბილეულისა და
ფუნთუშეულის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი და
ექსპორტიორია.
გუნდები
გაეცნენ
კომპანიის
IT
ინფრასტრუქტურასა და მონაცემთა ანალიზის მექანიზმებს,
გაიზიარეს კომპანიის განვითარების, გაფართოებისა და
ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის გამოცდილება.
ასევე, მონაწილეები ეწვივნენ სლოვაკეთის ერთ-ერთ ყველაზე
მძლავრ UIT-3 კლასის მონაცემთა ცენტრს Perpetuus DC-ს, სადაც
დეტალურად დაათვალიერეს სასერვერო ინფრასტრუქტურა,
კვების ძირითადი და სათადარიგო წყაროები, გაგრილებისა და
კონდიცირების სისტემები და სხვა.


2016 წლის 5-6 ოქტომბერს ქ. ბრიუსელში ევროკომისიის
კონტრაქტორი კომპანიის „Cecoforma“ მიერ ორგანიზებულ
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
ინოვაციების
ქსელის
(EaP.ICTinnovate
Network) პირველ სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს
წარმომადგენლებმა.
შეხვედრაზე
განხილულ
იქნა
ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის
გასაფორმებელი მემორანდუმის პროექტი და 2017-2019 წლების
სამოქმედო გეგმა. მემორანდუმის ხელმოწერა იგეგმება მ/წ. 7
ოქტომბერს.

 2016 წლის 10-14 ოქტომბერს, სამხრეთ კორეის რესპუბლიკაში,
ქ. სეულში, ინფორმაციული საზოგადოების ეროვნული
ასოციაციის
(NIA)
მიერ
დაგეგმილ
ტრენინგში
„ინფორმაციასთან
დაშვების
ცენტრების
მართვისა
და
სტრატეგიული განვითარების შესახებ“ მონაწილეობა მიიღო
სააგენტოს ორმა წარმომადგენელმა. აღნიშნულ ტრენინგში
მოხდა კორეის და სხვა იმ ქვეყნების მთავრობების მიერ
გამოცდილების გაზიარება, რომელთაც საკუთარ ქვეყნებში
განხორციელებული
აქვთ
ინფორამციასთან
დაშვების
ცენტრების
პროექტები.
 2016 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიები სააგენტოსა და ტალინის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტს (TTU) შორის გაფორმდა მემპრანდუმი საერთო
კვლევითი
და
განვითარების
აქტივობების
განსახორციელებლად. მემორანდუმის ფარგლებში, ტალინის
ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან არსებული ინოვაციებისა და
მეწარმეობის ცენტრის “Mektory” ბაზაზე საქართველოს
წარმომადგენლობის, ე.წ. კულტურული ოთახის, გახსნაა
დაგეგმილი.
 2016 წლის 14 – 16 ნოემბერს სლოვაკეთში ორგანიზებულ
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Enterprise Europe Network (EEN)-ის წლიურ კონფერენციაზე
სააგენტოს წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა, როგორც
საქართველოში EEN-ის ერთ-ერთმა Business contact point-მა.
 2016 წლის 27 ნოემბრიდან - 1 დეკემბრის ჩათვლით, სამუშაო
ვიზიტის
ფარგლებში,
სააგენტოს
წარმომადგენლები
იმყოფებოდნენ
ქ.
ლონდონში
Crowdfunding
სისტემის რეგულაციის
საკითხებში
გამოცდილების
გაზიარების, ტექნოლოგიური გადაცემის ცენტრის მოდელის,
ინოვაციების დაფინანსებისა და მართვის მექანიზმების,
კატაპულტების სისტემის შესახებ გამოცდილების გაზიარების
მიზნით.
 2016
წლის
მაისში
საქართველოს
ინოვაციების
და
ტექნოლოგიები
სააგენტოსა
და
კორეის
ეროვნული
ინფორმაციული საზოგადოების სააგენტოს (National Information
Society Agency (NIA) შორის გაფორმდა მემორანდუმი
საქართველო-კორეის
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
ცენტრის შექმნისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში
თანამშრომლობის მიზნით. 2016 წლის 13 დეკემბერს გაიხსნა
ინფორმაციის
წვდომის
ცენტრი
(IAC),
რომელიც
მრავალფუნქციური ობიექტია და შედგება ინტერნეტ კაფის,
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო
ლაბორატორიის, სემინარების ოთახისა და ადმინისტრაციული
ოფისისგან. აღნიშნული პროექტის მიზანია საზოგადოებას და
მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს
(უსინათლო და სუსტი მხედველობის მქონე), ჰქონდეთ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე (ICT)
წვდომა და აიმაღლონ ICT-ს გარშემო ცოდნა.
 2016 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) ორგანიზებითა და East
Invest2-ის დაფინანსებით გაიმართა ღონისძიება თემაზე: მცირე
და საშუალო ბიზნესებისთვის არსებული შესაძლებლობები
EEN-ისა და H2020-ის ფარგლებში.
168.3

რეგიონებში
ინოვაციური ჰაბებისა
და ცენტრების
დაარსება (RIH)
სამეწარმეო უნარჩვევების განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით

რეგიონებში
დაარსებულია
ინოვაციური ჰაბები და
ცენტრები

5 ინოვაციური ჰაბი და
ცენტრი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სსიპ ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წელს 2 ტექნოპარკი (ინოვაციების ჰაბი) გაიხსა და
ფუნქციონირება დაიწყო თბილისსა და ზუგდიდში
და 3
ინოვაციების ცენტრი ხარაგაულში. ჭოპორტსა და ბაღდათში.
ჯამში
შეიქმნა
და
ფუნქციონირებს
5
ინოვაციების
ინფრასტრუქტურა ქვეყნის მასშტაბით.
რეგიონებში
ინოვაციების
ჰაბებისა
და
ცენტრების
ადგილდმდებარეობის
განსაზღვრის
მიზნით,
ჩატარდა
საჭიროებების შეფასების კვლევა საქართველოს 6 რეგიონში,
კერძოდ,
აჭარაში,
შიდა
ქართლში,
სამცხე-ჯავახეთში,
სამეგრელოში, იმერეთსა და კახეთში.

მსოფლიო
ბანკი
169.

169.1

საზღვაო სივრცის
ტექნიკური

საზღვაო სივრცის
ტექნიკური

ზღვაზე არსებული
დაკვირვების

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

EXBS

2016 წლის 18-22 იანვარს კონსულტაციები გაიმართა ამერიკის
საზღვაო ძალების ევროპის სარდლობის წარმომადგენლობასთან.
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კონტროლის
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

169.2

170.

170.1

ერთობლივი საზღვაო
ოპერაციების მართვის
ცენტრის (სუფსა)
საქმიანობაში მონაწილე
უწყებების
წარმომადგენლებისათვის შესაბამისი
სწავლებების
ორგანიზება
(მობილური
საწვრთნელი ჯგუფების
მოწვევით)

ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამასთან
დაკავშირებით
საქართველოში
დაინტერესებული
მხარეების
ინფორმირება
კონსულტაციის გაწევა
და აღნიშნული
პროგრამის შესახებ
ქართულენოვანი ვებგვერდის

კონტროლის
ინფრასტრუქტურა
გაუმჯობესებულია

ერთობლივი საზღვაო
ოპერაციების მართვის
ცენტრის (სუფსა)
საქმიანობაში მონაწილე
უწყებებისთვის
განხორციელებულია
სწავლებები

დონორების
დახმარება

სისტემებთან სრულად
თავსებადი შორი
ხედვის
იდენტიფიცირების
ახალი თერმო
ოპტიკური კამერების
რაოდენობა

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

EXBS
დონორების
დახმარება

შეფასდა
სანაპირო
დაცვის
ქვედანაყოფებში
არსებული
საკომუნიკაციო
და
საზღვაო
მონიტორინგის
სისტებები.
ექსპერტთა მორიგი ვიზიტი დაგეგმილია მიმდინარე წლის 24
ოქტომბერს. შეფასების ანალიზის საფუძველზე უცხოელი
ექტსპერტები მოამზადებენ დასკვნას, სადაც გაწერილი იქნება
შესაბამისი
რეკომენდაციები
და
დახმარების
შესაძლო
მიმართულებები.
ევროპული მხარდაჭერის ინიციატივის (ERI) ფარგლებში აშშ-ის
ევროპული სარდლობის ექსპერტების მიერ განხორციელებული
შეფასების საფუძველზე 2017 წლის თებერვალში საქართველოს
ეწვევა ტექნიკურ შემფასებელთა ჯგუფი, რომელთა მუშაობის
საბოლოო შედეგი იქნება საქართველოს საზღვაო სივრცეში
არსებული ვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით
არსებული
სისტემების
განვითარებისათვის
აუცილებელი
რეკომენდაციების შემუშავება და შემდგომი იმპლემენტაცია.
2016 წლის 21-22 მარტს, ამერიკის საელჩოს ექსპორტის
კონტროლისა
და
საზღვრის
უსაფრთხოების
პროგრამის
ინიციატივით,
საქართველოში
ოფიციალური
ვიზიტით
იმყოფებოდნენ აშშ-ის მთავრობის თავდაცვისა და უსაფრთხოების
მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტები,
რომლებმაც
კონსულტაციები გამართეს სუფსის ერთობლივი საზღვაო
ოპერაციების
მართვის
ცენტრში
შემავალი
უწყებების
წარმომადგენლებთან.
2016 წლის 16-21 მაისს და 20 ივნისიდან 25 ივნისამდე სწავლება
გაიარა
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
სანაპირო
დაცვის
დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს 5მა მოსამსახურემ.

ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები
ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამასთან
დაკავშირებით და
განახლებულია
ქართულენოვანი ვებგვერდი
www.horizon2020.ge

ჩატარებული
საინფორმაციო
დღეების სათანადო
რაოდენობა
გაწეული
კონსულტაციების
სათანადო რაოდენობა
საპროექტო
წინადადებების
სათანადო რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2016 წლის 22-26 აგვისტოს აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების
შემცირების სააგენტოს (DTRA) ორგანიზებით, საქართველოში
გამართულ
სწავლებაში
„ბირთვული
იარაღის
გაუვრცელებლობის საზღვაო ტრენინგი“, მონაწილეობა მიიღო
ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრის (სუფსა)
საქმიანობაში ჩართულმა 5 უწყებამ. სულ გადამზადდა 14
ადამიანი.
2016 წელს, განმავლობაში განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ და „ჰორიზონტი 2020“-ის პროგრამაში
მონაწილეობის წესების შესახებ, საკონკურსო თემის სწორად
შერჩევისა და საპროექტო წინადადებების სწორად მომზადებასთან
დაკავშირებით ინდივიდუალური შეხვედრები და ონლაინ
კონსულტაციები
ჩაუტარდათ
საქართველოს
უმაღლესი
განათლების დაწესებულების, კვლევით ორგანიზაციებისა და
საჯარო დაწესებულების 70-ზე მეტ წარმომადგენელს, მკვლევარსა
და მეცნიერს.
ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მე-4 პლატფორმის
„ხალხთა შორის კონტაქტების“ ფარგლებში, 2016 წლის 16-17
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www.horizon2020.ge
ადმინისტრირება

მარტს, ჩატარდა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების
„ჰორიზონტი 2020“ კოორდინატორებისა და საკონტაქტო პირების
2-დღიანი ტრენინგი კიევში, უკრაინა. საქართველოდან, ტრენინგში
მონაწილეობა მიიღო 8 საკონტაქტო პირმა.
„ჰორიზონტი 2020“-ის ქართულენოვან ვებ-გვერდსა და ფეისბუქ
გვერდზე განთავსდა 14 საკონკურსი თემა ქართულ ენაზე.
მომზადდა და გამოქვეყნდა „ჰორიზონტი 2020“-ში მონაწილეობის
წესებთან დაკავშირებით ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხები.
2016 წლის 18-19 მაისს, ქ. ბრიუსელში ჩატარდა მარია სკლოდოვსკა
კიურის პროგრამის საკონტაქტო პირების 2 დღიანი ტრენინგი.
2016 წლის ივნისში, მარია სკლოდოვსკა კიურის პროგრამის
საკონტაქტო პირმა მონაწილეობა მიიღო ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამით დაფინანსებული Net4Mobility-ის პროექტის მიერ
გამართულ 2 დღიან სემინარში, რომელიც ჩატარდა შვეიცარიაში, ქ.
ჟენევაში.
ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების
მეშვიდე ჩარჩო პროგრამით (FP7) დაფინანსებული პროექტის
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მეცნიერების,
ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ქსელი“ - IncoNet EaP ფარგლებში ქ. თბილისში გაიმართა ორი
სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო
პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს ჩართულობასთან
დაკავშირებით.
2016 წლის 30 მაისს, სასტუმროში „Holiday Inn Tbilisi“ გაიმართა
საინფორმაციო დღე/სემინარი საქართველოს მეცნიერთათვის და
პროგრამის ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის (NCP).
საინფორმაციო დღე მიზნად ისახავდა პრაქტიკული ინფორმაციის
გავრცელებას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო
პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ღონისძიებაზე მოწვეულები
იყვნენ ექსპერტები ევროკომისიიდან და ევროკავშირის წევრი
ქვეყნებიდან.
2016 წლის 31 მაისს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „ჰორიზონტი 2020“თან ასოცირების შესახებ შეთანხმების საკითხებზე. ღონისძიებას
ესწრებოდნენ ევროკომისიის კვლევისა და ინოვაციის გენერალური
დირექტორატის წარმომადგენლები.
2016 წლის 17 სექტემბერს, მეცნიერებისა და ინოვაციების
თბილისის ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრორექტორებისა და
დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მოეწყო პრეზენტაცია
„ჰორიზონტი
2020
პროგრამის
ზოგადი
მიმოხილვა:
მონაწილეობის წესები, რჩევები და საუკეთესო შედეგების მქონე
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პროექტები“.
2016 წლის სექტემბერში, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ ევროკომისიას მიმართა Horizon 2020 Policy Support
Facility-ის გამოყენების ოფიციალური თხოვნით, რაზეც დადებითი
პასუხი მიიღო. აღნიშნული ინსტრუმენტით გათვალისწინებული
აქტივობების დაწყება იგეგმება 2017 წლის პირველ ნახევარში.
2016 წლის 27-28 ოქტომბერს, შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ორგანიზებით,
საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი მაღალი ხარისხის მეცნიერული
კვლევების
ხელშეწყობისა
და
საქართველოს
მეცნიერთა
საერთაშორისო
სამეცნიერო
სივრცეში
ინტეგრირების
მიზნით, ჩატარდა ტრენინგი საქართველოს მეცნიერთათვის და
კვლევითი ინსტიტუტების მიერ დასახელებული პირებისათვის.
ტრეინინგს უძღვებოდა ტალინის უნივერსიტეტის დოქტორი
აბელ პოლესე. ტრეინინგი - ‘Navigating H2020 and its rules principles
Opportunities and challenges for Georgian scientists’ შეეხო
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა
,,ჰორიზონტი 2020”-ში და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით
კონკურსებში
საქართველოს
მეცნიერთა
ჩართულობის
შესაძლებლობებს,
კვლევითი
პროექტების
დაფინანსების
მოპოვების საშუალებებს, საერთაშორისო სამეცნიერო კავშირების
დამყარებისა და თანამშრომლობის გაზრდის გზებს.
პროექტ „IncoNet EaP”-ის ფარგლებში, 2016 წლის 7 ნოემბერს
სასტუმროში „Holiday Inn“ გაიმართა კონფერენცია, რომელიც
საქართველოს ასოცირებას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის
ჩარჩო პროგრამასთან ,,ჰორიზონტი 2020“ და მასში საქართველოს
მეცნიერთა მონაწილეობის გაძლიერებას მიეძღვნა.
პროექტ „IncoNet EaP”-ის ფარგლებში, 2016 წლის 8 ნოემბერს
ფონდის
საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა ტრეინინგი.
ტრეინინგს უძღვებოდნენ ესტონეთის კვლევის საბჭოს, მოლდოვას
მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო პროექტების ცენტრის,
პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფუნდამენტური და
ტექნოლოგიური კვლევების ინსტიტუტისა და რეგიონალური და
საერთაშორისო
კვლევების
ხელშეწყობის
ცენტრის
წარმომადგენლები. მომხსენებლებმა დამსწრე საზოგადოებას
გააცნეს: H2020-ის სამუშაო პროგრამა (როგორ უნდა მოვძებნოთ
შესაბამისი წინადადება); მონაწილეობის გაფართოება; საპროექტო
წინადადების მომზადებისა და წარდგენის სპეციფიკა; ფინანსური
და სამართლებრივი საკითხები. ღონისძიებაზე მოწვეული იყო
2020“-ის
„ჰორიზონტი
პროგრამებში
მონაწილეობით
დაინტერესებული
სამეცნიერო
საზოგადოება.
ტრეინინგის
დასრულების
შემდეგ
მონაწილეებისთვის
გაიმართა
ინდივიდუალური კონსულტაციები.
2016 წლის განმავლობაში სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული
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სამეცნიერო ფონდი აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას პროექტ
„Black Sea Horizon”-ის ფარგლებში ჩატარებული ვირტუალური
საინფორმაციო შეხვედრებისა და ვებინარების შესახებ, რომლის
დროსაც გამოცდილი უცხოელი ექსპერტები დაინტერესებულ
პირებს აწვდიდნენ ინფორმაციას პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“ -ის
ფარგლებში არსებული დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ.
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის „
ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში, 2016 წლის 11 ნოემბერს,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში
საინფორმაციო დღე ჩატარდა, რომელიც არსებული გლობალური
გამოწვევებიდან გამომდინარე, მიგრაციის თემებს მიეძღვნა.
დაინტერესებულ პირებს, რომლებიც მიგრაციის კვლევებით
დაინტერესებულ სხვადასხვა ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ,
მიეწოდა
ინფორმაცია
პროგრამაში
„ჰორიზონტი
2020“
მონაწილეობის წესებსა და რჩევებთან დაკავშირებით, ასევე
მიგრაციის თემატიკაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ.
ჰორიზონტი 2020-ის მარია სკლოდოვსკა-კიურის აქტივობების
ფარგლებში „კვლევისა და ინოვაციის მიმართულებით მომუშავე
პერსონალის
გაცვლის“
მიმართულებით,
2016
წელს
გამოცხადებულ
კონკურსში
გაიმარჯვა
ორმა
პროექტმა,
რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს 2 ქართული ინსტიტუტი
(ილია ვეკუას სახელობის სოხუმის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის
ინსტიტუტი;
ბათუმის
შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი). ამჟამად, მიმდინარეობს ევროკომისიასთან
საგრანტო შეთანხმებაზე მუშაობა.
171.

171.1

საქართველოში
საერთაშორისო
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
ღონისძიებების
ორგანიზების
ხელშეწყობა

ჩატარებულია
საერთაშორისო
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
ღონისძიებები

საერთაშორისო
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
ღონისძიებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

2016

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

2016 წლის მარტში, სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდისა
და
გამომცემლობა
ELSEVIER-ის
ორგანიზებით ჩატარდა ELSEVIER-ისა და Scopus-ის სემინარი
სამეცნიერო ჟურნალების რედაქტორებისთვის და რედაქციის
კოლეგიის წევრებისთვის. სემინარს ესწრებოდნენ ELSEVIER-ის
ბაზებზე წვდომის მქონე
21 უნივერსიტეტის, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების კონსორციუმის წევრი ინსტიტუციების და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
წარმომადგენლები.
2016 წლის 4 მაისს „ელსევიერისა“ და შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ხელშეწყობით
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
საკონფერენციო
დარბაზში გაიმართა მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი და
„ელსევიერის“ სემინარი.
2016 წლის 19 სექტემბერს, მეცნიერებისა და ინოვაციების
თბილისის ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზაციული ხელშეწყობით თსუის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის აუდიტორიაში ჩატარდა
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„საქართველო-გერმანიის
მეცნიერების
დღე“,
რომელზეც
განიხილეს
საქართველო-გერმანიის
სამეცნიერო-კვლევითი
თანამშრომლობის წარმატებული პროექტები და სამომავლო
თანამშრომლობის პერსპექტივები.

„საქართველო-გერმანიის მეცნიერების დღის“ მეორე ნახევარი
დაეთმო ე.წ. საშუამავლო ღონისძიების მსგავს ორმხრივ
შეხვედრებს
(Market
Opportunities),
სადაც
საქართველოს
უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
წარმომადგენლები
გერმანულ
დელეგაციას
აცნობდნენ
ინფორმაციას მიმდინარე აქტუალური კვლევითი პროექტების
შესახებ
და
განიხილავდნენ
შესაძლო
ერთობლივი
თანამშრომლობისა და თანადაფინანსების მოძიების საკითხებს.
172.

172.1

ეროვნული საგრანტო
პროგრამების,
საქართველოს
შემსწავლელი
ცენტრების
ხელშეწყობის,
მიზნობრივი
საერთაშორისო
ორმხრივი და
მრავალმხრივი
პროექტების
განხორციელება

შემუშავებულია და
განხორციელებულია
ეროვნული საგრანტო
პროგრამები,
სამეცნიერო,
მიზნობრივი
საერთაშორისო,
ორმხრივი და
მრავალმხრივი
პროექტები, მათ შორის
რუსთაველის
ეროვნული ფონდისა
და ოქსფორდის
უნივერსიტეტის
ერთობლივი კვლევითი
პროგრამა

დაფინანსებული
საგრანტო პროექტების
სათანადო რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

დონორების
დახმარება

2016 წლის I-III კვარტლის
განმავლობაში, სსიპ - შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა და
ადმინისტრირება გაუწია შემდეგ ეროვნულ
და ორმხრივ
კონკურსებს:
 ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტების
კონკურსი;გამოყენებითი
კვლევებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი;
 უცხოეთში
მოღვაწე
თანამემამულეთა
მონაწილეობით
სამეცნიერო გრანტების კონკურსი;
 ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსი;
 მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით
დაფინანსების კონკურსი;
 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო
კონკურსი;
 ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირების კონკურსი;
 სეხონური სკოლების გრანტები
 სტრუქტურირებული
სადოქტორო
საგანმანათლებლო
პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსი;
 საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის
საგრანტო კონკურსი;
 საქართველოს
შემსწავლელი
კვლევების
მიზნობრივი
კონფერენციების კონკურსი;
 ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტების კონკურსი;
 საერთაშორისო საკონფერენციო გრანტების კონკურსი;
 მიზნობრივი კონკურსი უკრაინაში მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების ცენტრთან (STCU) თანამშრომლობით;
 ერთობლივი კონკურსები საქართველოს უნივერსიტეტთა
კონსორციუმის (თსუ,ილიას სახ. უნივერსიტეტი, სტუ)
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების სტიპენდიებისთვის
გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით
(JUELICH);
 ერთობლივი, თანადაფინანსების კონკურსი საფრანგეთის
სამეცნიერო
კვლევების
ეროვნულ
ცენტრთან
თანამშრომლობით (CNRS PICS);
 ერთობლივი
კონკურსი
თურქეთის
სამეცნიერო
და

300

ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსთან თანამშრომლობით
(TUBITAK);
 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო
წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის;
 მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა
„ლეონარდო და ვინჩი“;
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სამეცნიეროტექნოლოგიური
ინფრასტრუქტურის
პროექტების
განხორციელება
(სამეცნიერო პორტალი,
ELSEVIER-ის ბაზებზე
წვდომა და ორი
ქართული ჟურნალის
განთავსება

საქართველოს
სამეცნიერო
საზოგადოებას აქვს
წვდომა გამომცემლობა
ELSEVIER-ის ბაზებზე
ორი რეფერირებადი
ქართული ჟურნალი
განთავსებულია
ELSEVIER-ის ბაზაში

ELSEVIER-ის ბაზების
გამოყენების
სტატისტიკური
მაჩვენებელი
საქართველოს
მეცნიერთა
პუბლიკაციები
ELSEVIER-ის ბაზაში

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
ევროკავშირი

დაწყებულია სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი კვლევითი
პროგრამა,
რომლის
მიზანია
საერთაშორისო
ასპარეზზე
საქართველოს
შემსწავლელ
მეცნიერებებში
საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე დარგობრივი და
ინტერდისციპლინური
კვლევების
განვითარება
და
პოპულარიზაცია. შედგა მოლაპარაკებები და შეთანხმება
ოქსფორდის უნივერსიტეტთან,
საქართველოდან წასულ
მეცნიერთა კვლევითი სტიპენდიის რაოდენობის გაზრდის
თაობაზე.
საქართველოს
სამეცნიერო
საზოგადოებას
აქვს
წვდომა
გამომცემლობა ELSEVIER-ის ბაზებზე.
ორი რეფერირებადი ქართული ჟურნალი „ Annals of Agrarian
Science“ და „Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute“
განთავსებულია
ELSEVIER-ის
ბაზაში
(http://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science/)
(http://www.journals.elsevier.com/transactions-of-a-razmadzemathematical-institute/)
უნივერსიტეტის ჟურნალ „ Annals of Agrarian Science“-ის პირველი
ოთხი ნომერი და ჟურნალ „Transactions of A. Razmadze Mathematical
Institute“;
სამი
ნომერი
(https://www.journals.elsevier.com/transactions-of-a-razmadzemathematical-institute/)
განთავსდა
ელეტრონულ
პლატფორმა „sciencedirect“-ზე

(http://www.sciencedirect.com/science/journal/15121887/14/1
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მეცნიერების
პოპულარიზაციის
პროგრამების
განხორციელება

განხორციელებულია
მეცნიერების
პოპულარიზაციის
პროგრამები

განხორციელებული
პროგრამების სათანადო
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

კონკურსებში
გამარჯვებულ
მოსწავლეთა სათანადო
რაოდენობა

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

).

ამერიკის მათემატიკოსთა საზოგადოებამ თავიანთ ინდექსირებულ
მონაცემთა ბაზაში - MathSciNet დაამატა ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი „ანდრია რაზმაძის
მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ (Transactions of A.
Razmadze Mathematical Institute).
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
2016 წლის თებერვალში გამოცხადდა მოსწავლე გამომგონებელთა
და მკვლევართა „ლეონარდო და ვინჩის“ კონკურსი.
კონკურსის პირველი ეტაპი დასრულდა, საკონკურსო კომისიამ
გამოავლინა 33 საპროექტო განაცხადი, რომელიც გადავიდა
კონკურსის მეორე ეტაპზე. კონკურსის შედეგად გამოვლინდა 10
გამარჯვებული მოსწავლე.
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ფონდი
საერთაშორისო
სამეცნიერო-კვლევით
ღონისძიებებში
მონაწილე მოსწავლეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

დონორების
დახმარება
ევროკავშირი

2016 წლის 17-25 სექტემბერს, გაიმართა მეცნიერებისა და
ინოვაციების თბილისის ფესტივალი. ფესტივალი მიზნად
ისახავდა:
- სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების
ხელშეწყობას და ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების
გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის;
- ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების
დაინტერესებას სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით.
ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა რამდენიმე საერთაშორისო
მასშტაბის ცენტრალური და 150-მდე პარალელური ღონისძიება.
მათ შორის: 30-მდე კონფერენცია, 90-მდე საჯარო ლექცია და
პრეზენტაცია, 8 გამოფენა, 10 ღია კარის დღე, 4 გასვლითი
ღონისძიება.
მეცნიერებისა
და
ინოვაციების
თბილისის
ფესტივალში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს სახელმწიფო
და კერძო უნივერსიტეტები, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები,
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემია
და
საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი, აგრეთვე მეცნიერების სფეროს უცხოელი
წარმომადგენლები შემდეგი ქვეყნებიდან: აშშ, გერმანია, იაპონია
და სხვ. ფესტივალში მონაწილეობს ცერნის ბირთვული კვლევების
ევროპული ცენტრი.
2016 წელს სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო
ფონდმა პირველად გამოაცხადა ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო
მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის. კონკურსის მიზანი იყო
საქართველოს და საერთაშორისო მკვლევართა წახალისება
მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში აქტიური და ნაყოფიერი
მოღვაწეობისა
და
ჩართულობისთვის
და
მეცნიერების
პოპულარიზაციისთვის. ჯილდო გაიცა ოთხ ნომინაციაში:
ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო უცხოელი
მეცნიერი; საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი, საუკეთესო
მეცნიერი; საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი. კონკურსში
დარეგისტრირდა 68 განაცხადი, ჯილდო გაიცა 4 პროექტზე, სულ 7
მეცნიერზე.
დაჯილდოვების
ცერემონიალი
გაიმართა
მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალზე.
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173.

173.1

173.2

ევროკავშირის ჩარჩო
პროგრამის, Horizon
2020-ის მიერ
დაფინანსებულ
პროექტში Black Sea
Horizon-ში
მონაწილეობა და
რეგიონებს შორის
თანამშრომლობის
პრიორიტეტების
განსაზღვრა

განსაზღვრულია
რეგიონებს შორის
თანამშრომლობის
პრიორიტეტები

ჰორიზონტი 2020-ის
ასოცირებული
წევრობის შესახებ
შეთანხმების
ხელმოწერა

ხელმოწერილია
შეთანხმება
ჰორიზონტი 2020-ის
ასოცირებული
წევრობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში
შემუშავებული
ერთობლივი
პრიორიტეტების
დოკუმენტი

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

2016

ევროკავშირი
ს ჩარჩო
პროგრამა
Horizon 2020

რეგიონებს შორის მეცნიერებისა და ინოვაციის მიმართულებით
თანამშრომლობის
გაძლიერების
შესახებ
შემუშავდა
2
კონცეპტუალური დოკუმენტი.

რეგიონებს შორის
მეცნიერებისა და
ინოვაციის
მიმართულებით
თანამშრომლობის
გაძლიერების შესახებ
კონცეფციის
დოკუმენტი
საქართველოს
ჰორიზონტი 2020
პროგრამაში
ასოცირების
შეთანხმების
ამოქმედება

პროექტის ფარგლებში შერჩეული იქნა შემდეგი სამეცნიერო
სფეროები: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, წყლის
რესურსები და მათი ეფექტური მართვა, გამოყენებითი ქიმია და
მაღალტექნოლოგიური მასალები (smart materials).

ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები BSH პროექტის ფარგლებში
ერთობლივი კვლევებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
ხელშემწყობი დაფინანსების პროგრამის შემუშავებისა და
განხორციელებისათვის.
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

2016 წლის 29 აპრილს, ხელი მოეწერა ასოცირებული წევრობის
შესახებ შეთანხმებას.
აღნიშნული შეთანხმების რატიფიკაციის მიზნით, მიმდინარეობდა
შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები. 2016 წლის 22 დეკემბერს,
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია შეთანხმება
„საქართველოსა
და
ევროკავშირს
შორის
ევროკავშირის
პროგრამაში „ჰორიზონტი 2020 − კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო
პროგრამა (2014−2020)“ საქართველოს მონაწილეობის შესახებ“.

ევროკავშირი
174.

174.1

საფრანგეთის
სამეცნიერო კვლევების
ეროვნულ ცენტრთან
(CNRS), იტალიის
კვლევების ეროვნულ
საბჭოსთან (CNR),
გერმანიის იულიხის
კვლევით ცენტრთან
(Forschungszentrum
Jülich) და მეცნიერებისა
და ტექნოლოგიების
ცენტრთან უკრაინაში
(STCU) ერთობლივი
საგრანტო პროგრამების
განხორციელება

განხორციელებულია
ერთობლივი
პროგრამები
საერთაშორისო
სამეცნიერო ცენტრებსა
და საქართველოს
კვლევით
დაწესებულებებს
შორის

ერთობლივი ორმხრივი
საგრანტო
პროექტების შესაბამისი
რაოდენობა
საერთაშორისო
მკვლევართა
მონაწილეობით
საქართველოს
მეცნიერთა მიერ
შესრულებული
კვლევითი პროექტების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

2016

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრში შესაფასებლად
გაგზავნილია 26 პროექტი.
დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ გაკეთებული შეფასებების
გათვალისწინებით უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
ცენტრის მმართველთა საბჭომ ქ. კიევში 2016 წლის 5-6 აპრილს
გამართულ 42-ე სხდომაზე დასაფინანსებლად შეარჩია 11 პროექტი.
2016 წლის 15 ივნისს, გამოცხადდა ფონდისა და უკრაინაში
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის (STCU) 2016 წლის
ერთობლივი კონკურსი. კონკურსის შედეგები ცნობილი იქნება
2017 წლის თებერვალში.
2016 წლის 18 აპრილს გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო
კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო
საგრანტო
კონკურსი
„საერთაშორისო
სამეცნიერო
თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“. 2016 წლის 2 აგვისტოს,
გამოცხადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა
და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი
კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრატურისა და
დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. კონკურსის შედეგები
ცნობილი იქნება 2017 წლის იანვარში.
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2016 წლის 14 ივნისს გამოცხადდა თურქეთის სამეცნიერო და
ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ - შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი
სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი. კონკურსის შედეგები ცნობილი
იქნება 2017 წლის მარტში.
2016 წლის 2 აგვისტოს, გამოცხადდა შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის
კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო
პროგრამა
მაგისტრატურისა
და
დოქტორანტურის
სტუდენტებისათვის. კონკურსის შედეგად დაფინანსდა ერთი
მაგისტრანტი და ერთი დოქტორანტი სტუდენტი.

174.2

ახალგაზრდა
მეცნიერთა
ხელშეწყობის მიზნით,
უცხოეთში სამეცნიეროკვლევითი სტაჟირების
კონკურსის
ადმინისტრირება

შერჩეულია
ახალგაზრდა
მეცნიერები უცხოეთში
სამეცნიერო-კვლევითი
სტაჟირების კონკურსის
შედეგად

დაფინანსებული
პროექტების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

2016 წლის 29 აგვისტოს, ხელი მოეწერა საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, იულიხის კვლევითი
ცენტრის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის
ერთობლივ
ხელშეკრულებას
თსუ-ში
პირველი
SMART|EDM ლაბორატორიის შექმნისა და 5 წლიანი კვლევითი
პროექტის
განხორციელების
შესახებ.
SMART|EDM_lab
წარმოადგენს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების,
მედიცინის, გამოყენებითი კვლევებისა და
ტექნოლოგიის
მიმართულებებში მოწინავე კვლევით ლაბორატორიას, რომელიც
ყალიბდება საქართველოს უნივერსიტეტების კონსორციუმსა და
იულიხის კვლევითი ცენტრის გარკვეული ინსტიტუტების
შეთანხმების
საფუძველზე.
SMART|EDM_lab-ის
მიზანია
საერთაშორისო სტანდარტების კვლევებისა და უახლესი,
მომავლის ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა, რომლის
თანახმად
პროექტში
ჩართულები
იქნებიან
როგორც
საერთაშორისო, ასევე, ადგილობრივი მეცნიერები.
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მიერ
გამოცხადდა
ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიეროკვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების
2016 წლის კონკურსი.
2016 წლის 13 ივნისს სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულ
სამეცნიერო ფონდში გაიმართა გენერალური დირექტორის
2016 წლის 01 ივნისის №106 ბრძანებით „ახალგაზრდა მეცნიერთა
უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში შემოსული
საგრანტო განაცხადების, შეფასების მიზნით, შემფასებელი
კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის
შესახებ“
დამოუკიდებელი
ექსპერტებისაგან
შექმნილი
პროექტების შემფასებელი კომისიის სხდომა.
საკონკურსო
კომისიამ შემოსული
საპროექტო
განაცხადები
შეაფასა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის №120
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დადგენილებით დამტკიცებული დებულების №2 დანართით
გათვალისწინებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბისად
და დასაფინანსებლად გამოავლინა 30 საგრანტო განაცხადი.
სტაჟირების ხანგრძლივობა 2-8 თვე. დაფინანსდა 10 პოსტდოქტორანტისა და 20 დოქტორანტის უცხოეთში სტაჟირება.
პროექტების ფარგლებში ახალგაზრდა მეცნიერებმა სამეცნიეროკვლევითი სტაჟირება გაიარეს წამყვან კვლევით ცენტრებსა და
უნივერსიტეტებში შემდეგ ქვეყნებში: დიდი ბრიტანეთი,
შვეიცარია, ბელგია, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, აშშ, კანადა,
იაპონია, საბერძნეთი, თურქეთი და სლოვაკეთი.
174.3

174.4

მოკლევადიანი
ინდივიდუალური
სამოგზაურო
სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების
კონკურსის
ადმინისტრირება

მასაჩუსეთსის
ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის
ექსპერტების
მხარდაჭერით,
საქართველოს
კვლევითი
ინსტიტუტების
ტექნიკური შეფასების
განხორციელება
ქვეყნის

ჩატარებულია
მოკლევადიანი
ინდივიდუალური
სამოგზაურო
სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების
კონკურსი

განხორციელებულია
საქართველოს
კვლევითი
ინსტიტუტების
ტექნიკური შეფასება

დაფინანსებული
პროექტების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

იდენტიფიცირებუ-ლი
10 კომერციული
პროექტი

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

2016

2016

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2016
წლის იანვარში გამოაცხადა მოკლევადიანი ინდივიდუალური
სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების პირველი
ნაკადის კონკურსი. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 99-მა
მეცნიერმა,
გამოვლინდა 47 გამარჯვებული.
2016 წლის
განმავლობაში კონკურსი ცხადდება სამ ნაკადად. მეორე ნაკადის
კონკურსი გამოცხადდა 2016 წლის 6 აპრილს. მეორე ნაკადისთვის
სულ ფონდში ელექტრონულად დარეგისტრირდა 136 განაცხადი.
ფონდის
კანცელარიაში
განაცხადი
შემოიტანა
133-მა
კონკურსანტმა. კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო
ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით მოიხსნა 25
განაცხადი. მეორე ნაკადისთვის სულ დაფინანსდა - 38 პროექტი.
2016 წლის 25 ივლისს, მესამე ნაკადის კონკურსი გამოცხადდა,
რომლის ფარგლებში სულ დაფინანსდა - 45 პროექტი.
კონკურსი ჩატარდა 3 ნაკადად, მთლიანობაში გამოვლინდა
გამარჯვებული 130 პროექტი (მეცნიერი): დაფინანსდა - 411531
ლარით.
კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 304-მა მეცნიერმა.
მეცნიერთა
მობილობა
და
საერთაშორისო
სამეცნიერო
ღონისძიებებში
(სიმპოზიუმები,
კონფერენციები
და
სხვ)
კვლევების პრეზენტაცია გაიმართა შემდეგ ქვეყნებში: ავსტრია,
აშშ, არგენტინა, ბულგარეთი, ბრაზილია, გერმანია, დიდი
ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო, დანია, ესპანეთი, თურქეთი,
იაპონია, ინდოეთი, იტალია, კვიპროსი, კანადა, ლატვია, მექსიკა,
მაკედონია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, საბერძნეთი,
სინგაპური, სომხეთი, საფრანგეთი, უნგრეთი, უკრაინა, შვეიცარია,
შოტლანდია, შვედეთი, ჩეხეთი და ჩინეთი.
სააგენტომ
მასაჩუსეთის
ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის
ექსპერტების მხარდაჭერით, შეისწავლა კვლევითი ინსტიტუტების
კომერციალიზაციის პოტენციალი, რომლის შედეგად მოხდა 12
პროექტის იდენტიფიკაცია.
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175.

175.1

175.2

175.3

პრიორიტეტული
მიმართულებების
იდენტიფიცირებისა და
კომერციალიზაციის
პოტენციალის
შესწავლის მიზნით
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
87/357/EEC
დირექტივასთან
დაახლოება და
შესაბამისი
რეგულაციების მიღება
იმ პროდუქტებთან
დაკავშირებით,
რომლებიც,
აღმოჩნდება, რომ
სინამდვილეში სხვა
პროდუქტებია და
საფრთხის ქვეშ აყენებენ
მომხმარებელთა
ჯანმრთელობას ან
უსაფრთხოებას
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
2006/502/EC
გადაწყვეტილებას-თან
შესაბამისობაში
მოყვანა, რომელიც
ითვალისწინებს
ბაზარზე განთავსდეს
მხოლოდ ბავშვისთვის
უსაფრთხო, დამცავი
მექანიზმის მქონე
სანთებელები და
აიკრძალოს
ინოვაციური
სანთებელების ბაზარზე
განთავსება
ევროკავშირის
87/357/EEC
დირექტივისა და
2006/502/EC
გადაწყვეტილების
შესახებ მეწარმეების,
იმპორტიორებისა და
სხვა დაინტერესებული

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან87
/357/EEC დირექტივის
შესაბამისად

მიღებული შესაბამისი
ნორმატიული აქტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა და მიღებულ იქნა 2016 წლის 30 დეკემბერის
საქართველოს მთავრობის №634 დადგენილება „შეცდომაში შემყვან
პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებს
მომხმარებლის ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას“ − ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
2006/502/EC
გადაწყვეტილების
შესაბამისად

მიღებული შესაბამისი
ნორმატიული აქტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა და მიღებულ იქნა 2016 წლის 30 დეკემბერის
საქართველოს მთავრობის №635 დადგენილება ტექნიკური
რეგლამენტის
„ბაზარზე
ბავშვების
მოხმარებისთვის
რეზისტენტული სანთებელების დაშვებისა და ახალი სახეობების
სანთებელების აკრძალვის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.

მეწარმეებისა და
მომხმარებლების
ცნობიერება
ამაღლებულია ახალი
რეგულაციების შესახებ

განხორციელებული
შეხვედრებისა და
კონფერენციების
შესაბამისი რაოდენობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის სექტემბერში გაიმართა შეხვედრა DCFTA-ის
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებთან, ასევე, 2016 წლის ნოემბერსა
და დეკემბერში გაიმართა ორი შეხვედრა იმპორტიორებთან.
აღნიშნულ შეხვედრებზე მოხდა ბაზარზე არსებული სიტუაციის
განხილვა
და
გაიმართა
კონსულტაციები
ტექნიკური
რეგლამენტების შემუშავებულ პროექტებთან დაკავშირებით.
ტექნიკური რეგლამენტების პროექტების მომზადების დროს
გათვალისწინებულ იქნა ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლების

შემცირებულია
მოსალოდნელი

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
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176.

177.

176.1

177.1

მხარეების
ინფორმირება
რეგულაციის ძალაში
შესვლამდე

უარყოფითი
ეკონომიკური გავლენა,
წინასწარი
ინფორმირების გზით

„შრომის
უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის
შესახებ“
კანონპროექტის
დაინტერესებულ
მხარეებთან შეთანხმება
და დასამტკიცებლად
წარდგენა

დანერგილია შრომის
უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის
შესახებ საერთაშორისო
სტანდარტები

ახალგაზრდებისათ-ვის
პროფესიის არჩევის,
კარიერის დაგეგმვის
ხელშეწყობის მიზნით
საკონსულტაციო
ინტერნეტსერვისის
განვითარება:
ვებგვერდის
www.myprofession.gov.g
e-ს განვითარება
შინაარსობრივი და
ტექნიკური
კომპონენტის
გათვლისწინებით
(პროფსაკონსულტაციო საკვლევი
ინსტრუმენტების,
ტესტების და სხვა
შექმნა, ადაპტირება, და
www.
Myprofession.gov.ge-ზე

შემუშავებული
კანონპროექტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ვებ-გვერდზე
შემოსული უნიკალური
ვიზიტორების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016,
II - IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უზრუნველყოფილია
ჯანსაღი და უსაფრთხო
სამუშაო პირობები;
შრომის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
სტანდარტების
შესაბამისად
ეფექტიანი შრომის
ინსპექციის სისტემის
ჩამოყალიბებისთვის
მყარი საფუძველი
შექმნილია
შექმნილია ვებგვერდზე
დაფუძნებული
პროფსაკონსულტაციო
სერვისი მოსწავლეახალგაზრდებისათვის
(საკვლევი
ინსტუმენტებით,
სარეკომედაციო და
სხვა საჭირო
მასალებით) და
განთავსებულია
www.myprofession.gov.g
e – ზე)

შექმნილია და ვებგვერდზე
განთავსებულია
ვიდეორგოლები
სხვადასხვა
პროფესიების შესახებ

საინფორმაციო
შეხვედრებსა და
ტრენინგ-სემინარებში
მონაწილეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შენიშვნები და გაიმართა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა ევროპელ
ექსპერტთან, რომელიც გაეროს UNDP-ის დახმარებით მოწვეულ
იქნა ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულების
შესრულების მიზნით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
პოლიტიკის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულბების
ურთიერთშედარების
განსახორციელებლად,
რათა
გამოვლენილიყო შესაძლო შეუსაბამობები.
შემუშავებულია ,,სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონპროექტი, რომელიც
მომზადებულია ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივის (1989 წლის 12
ივნისის 89/391/EEC დირექტივა
სამუშაო ადგილზე მუშაკთა
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
მიზნით ზომების შემოღების შესახებ) შესაბამისად. კანონის
მიზანია სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის, რისკების, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევებისა და
პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებისა და ღირსეული
სამუშაო პირობების უზრუნველყოფისათვის პრევენციისა და
ძირითადი მოთხოვნების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა.
აღნიშნული
კანონპროექტის
საქართველოს
პარლამენტში
ინიცირება იგეგმება საგაზაფხულო სესიის დროს.

განხორციელდა
კარიერის
დაგეგმვის
საკონსულტაციო
ვებსერვისის www.myprofesiion.gov.ge-ს განახლება და განვითარება
როგორც შინაარსობრივად ასევე, ტექნიკურად. ვებგვერდს დაემატა
მეთოდური საშუალებები, სარეკომედაციო მასალები; განახლდა
ვებგვერდის ტექნიკური მხარე.
სარეკომენდაციო ვებვერდის განვითარების პარალელურად
ახალგაზრდებს კარიერის დაგეგმვის შესახებ მიეწოდებოდათ
ინფორმაცია ვებგვერდის მხარდამჭერი ფეისბუქის გვერდის
საშუალებით.www.myprofesiion.gov.ge.
2016 წელს (იანვარი-დეკემბერი) - 31 786 უნიკალური ვიზიტორი.
საგამოფენო ცენტრში ,,ექსპო-ჯორჯია’’ გაიმართა პრეზენტაცია
დაინტერესებული
მხარეების,
სამთავრობო
უწყებების,
არასამთავრობო,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისათვის.
შექიმნა პროფესიების შესახებ 25 ვიდეორგოლი, რომლიც
დაემატება
ვებგვერდზე
და
ფეისბუქის
გვერდზე
უკვე
განთავსებულ 70 რგოლს (სულ განთავსებულია 95 რგოლი);
შეიქმნა პროგრამის შესახებ სოციალური სარეკლამო რგოლი,
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განთავსება),
ვიდეორგოლების
შექმნა პროფესიების
შესახებ და განთავსება
საძიებო სისტემის
შექმნა
საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზება
საქართველოს
მასშტაბით მოსწავლეახალგაზრდებთან,
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს
მიერ შექმნილი
საკონსულტაციო
სერვისის გაცნობისა და
პროფორიენტაციის
საჭიროების შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

177.2

177.3

177.4

ტელევიზიებისა და ინტერნეტ-სივრცისათვის (20 წამიანი და 30
წამიანი გრაფიკული ვიდეორგოლი)

შექმნილია საძიებო
სისტემა

ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები რეგიონებში. ასევე,
პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა
,,მომავლი ბანაკის’’ 6 ნაკადის მონაწილეებთან (თითოულ ნაკადზე
დაახლოებით 300 მონაწილე). სულ საინფორმაციო შეხვედრებში
მონაწილეობა მიიღო 4000 -ზე მეტმა ახალგაზრდამ.

ჩატარებულია კვლევა
ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები
ახალგაზრდებთან
ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები/
ტრენინგები

პროფესიული
ორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
პროგრამის
მასწავლებელთა
პრაქტიკული
სახელმძღვანელოს
გამოცემა მე-11 კლასის
მასწავლებლებისა-თვის
სკოლაში პროფესიული
ორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
პროგრამაზე
პასუხისმგებელ პირთა
გადამზადება

მომზადებულია
პროფორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის XI
კლასის სასწავლო
სესიის მოდული და
პროგრამაში ჩართულ
პირთა ფუნქციების
გაიდლაინი

პროფესიული
ორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
პროგრამის
მასწავლებელთა
პრაქტიკული
სახელმძღვანელო

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

2016, I
კვარტა
ლი

სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახურის
ბიუჯეტი

პროფორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
კუთხით
გადამზადებულია
საჯარო სკოლის 945
მასწავლებელი

საჯარო სკოლების
მასწავლებელთა
ტრენინგის მოდული

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

2016, I II
კვარტა
ლი

საჯარო სკოლების IX
და XI კლასებში
პროფორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
სასწავლო სესიების
/გაკვეთილის ჩატარება

პროფორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვის
სასწავლო
სესიები/გაკვეთილები
ჩატარდა 907 საჯარო
სკოლის ყველა IX და XI

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

2016, I –
II- IV
კვარტა
ლი

სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახურის
ბიუჯეტი
სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის

ტრენინგის
სარეგისტრაციო ფორმა
ტესტირების შედეგები
ჩატარებული
გაკვეთილების
რაოდენობა
სასწავლო
სესიაზე/გაკვეთილზე

განხორციელდა კვლევა - ,,კარიერული კონსულტირებისა და
განვითარების
სერვისების
ხელმისაწვდომობა
მოსწავლეახალგაზრდებისთვის:
არსებული ვითარების ანალიზი,
პრობლემები, გამოწვევები, მოლოდინები და განვითარების
პერსპექტივები“. კვლევაში ასახულია საქართველოში კარიერული
დაგეგმვისა და კონსულტირების სფეროში არსებული ვითარება;
სამიზნე
პოპულაციის
საჭიროებები
და
მოლოდინები;
საქართველოს
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროს კარიერულ კონსულტაციასთან დაკავშირებული
პროექტების ცნობადობა და ეფექტიანობა; კარიერის დაგეგმვის
სფეროში
არსებული
ვითარების
შესახებ
ერთიანი
სისტემატიზირებული სურათი. კარიერის დაგეგმვისა და
კონსულტირების სერვისების ცნობადობა და ხელმისაწვდომობა
ახალგაზრდებში;
ბენეფიციართა
რაოდენობა
(ვებგვერდის
უნიკალური
ვიზიტორები,
ფეისბუქის
მომხმარებლები,
საინფორმაციო
შეხვედრის მონაწილე ახალგაზრდები) - 45000.
შემუშავდა და დაიბეჭდა პროფესიული ორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგვმის პროგრამის მასწავლებელთა გზამკვლევი
(სახელმძღვანელო) XI კლასის მოსწავლეებისათვის.

შემუშავდა
პროფორიენტაციისა
და
კარიერის
დაგეგვმის
პროგრამაზე
პასუხისმგებელ
პირთა
(პედაგოგთა)
გადასამზადებელი ტრენინგ-მოდულები.
საქართველოს მასშტაბით
გადამზადდა 1610 პროფესიული
ორიენტაციისა
და
კარიერის
დაგეგვმის
პროგრამაზე
პასუხისმგებელ პირი (მასწავლებელი).
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის
ფარგლებში, 2016 წლის I-IV კვარტალში, მე-9 კლასში ჩატარდა
13944, მე-11 კლასში 4619 სასწავლო სესია (გაკვეთილი).
პროგრამის
მიხედვით
გაკვეთილების
რიცხვი

სასწავლო
წლის
განმავლობაში
განისაზღვრა
შემდეგნაირად:
IX
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კლასში

დაკვირვების ფორმები,
სპეციალისტისა და
მასწავლებლისათვის

საჯარო სკოლების IX
და XI კლასის
მოსწავლეებისთვის
სხვადასხვა პროფესიის
წარმომადგენლებთან
შეხვედრების
ორგანიზება

IX და XI კლასის
მოსწავლეებისთვის
დაიგეგმა და
განხორციელდა
მინიმუმ 5442 შეხვედრა
სხვადასხვა პროფესიის
წარმომადგენელთან

განხორციელებული
შეხვედრების
სარეგისტრაციო ბაზები

177.6

საჯარო სკოლების IX
და XI კლასის
მოსწავლეებისთვის
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და
დასაქმების ობიექტებში
ექსკურსიების
ორგანიზება

178.1

ქვეპროგრამის „დასაქმების
ხელშეწყობა და
არაფორმალური
განათლება“
ფარგლებში,
სახელმწიფოებრივი
მხარდაჭერის აღმოჩენა
ბავშვთა და
ახალგაზრდული
ორგანიზაციებისა-თვის

IX და XI კლასის
მოსწავლეებისთვის
დაიგეგმა და
განხორციელდა
მინიმუმ 2721
ექსკურსია
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და
დასაქმების ობიექტებში
განვითარებულია
დასაქმების
ხელშეწყობის
სერვისები
(მაგალითად,
დასაქმების
კონსულტანტის
სერვისი) შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ახალგაზრდებისა-თვის

177.5

178.

შექმნილია
არაფორმალური
განათლების
პროგრამები
განხორციელებულია
პროექტების
მონიტორინგი

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

2016, I –
II- IV
კვარტა
ლი

განხორციელებული
ექსკურსიების
სარეგისტრაციო ბაზები

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

2016, I –
II- IV
კვარტა
ლი

შშმ ახალგაზრდების
დასაქმების
ხელშემწყობი
ინსტიტუციური
გარემოს კვლევის
ანგარიში

სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
განვითარების
ფონდი

2016

ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა

განხორციელებული
პროექტების შედეგების
შეფასების ანგარიში
ახალგაზრდებისა-თვის
შექმნილი სამუშაო
ადგილები
გრანტის მიმღებ
სამოქალაქო
ორგანიზაციების
სოციალურ
საწარმოებში
განხორციელებული
პროექტების
მონიტორინგის
ანგარიში

სამსახურის
ბიუჯეტი

კლასში ტარდება 8 გაკვეთილი (სასწავლო სესია), XI კლასში კი - 4
(II სემესტრში მხოლოდ). თითოეული გაკვეთილი (სასწავლო
სესია)
მიმდინარეობს
განსაზღვრული
თემატიკის
და
თანმიმდევრობის მიხედვით.

სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახურის
ბიუჯეტი
სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახურის
ბიუჯეტი

2016 წლის I-IV კვარტალში, IX დ XI კლასის მოსწავლეთათვის
განხორციელდა 5442 გაფართოებული შეხვედრა სხვადასხვა
პროფესიის წარმომადგენელთან პროფესიათა გაცნობის მიზნით.

2016 წლის I-IV კვარტალში, მოეწყო 5860 სასწავლო ექსკურსია
საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და დასაქმების ობიექტებში.

სსიპ ბავშვთა და
ახალგაზრდო
-ბის
განვითარების
ფონდის
ბიუჯეტი

პროგრამის
ფარგლებში
ბავშვთა
და
ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდმა დააფინანსა 31 პროექტი. მათ შორის 24
სოციალური საწარმო, 7 სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის
პროცესის დაგეგმვა, რომლის მიზანია დასაქმების უნარიანობის
გაზრდა სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდებში. სულ
დასაქმებული და სამუშაო ადგილზე დატრენინგებულია 160
ახალგაზრდა.

ჩეხეთის
განვითარების
სააგენტო

პროგრამა ხორციელდება ასევე სოციალურუად მოწყვლად
ახალგარზრდებში დასაქმების უნარიანობის გასაზრდელად.
სოციალურად მოწყვლადი (შესაძლებლობებს მოკლებული)
ახალგაზრდების სკოლიდან სამუშოზე გადასვლის პროცესი
საჭიროებს ასევე სოციალური სერვისების მიწოდებას (დასაქმების
ხელშეწყობის სერვისები) და სამუშაო ადგილების შექმნას
სოციალური მეწარმეობის გზით. ფონდის მიერ სოციალური
მეწარმეობის ხელშეწყობის საქმიანობა გათვალისწინებულია
ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით, რომელიც
ახალგაზრდების ადგილზე დასაქმების ხელშეწყობის ამოცანის
ფარგლებში ითვალისწინებს ფონდის მიერ ბიზნეს-სტარტაპების
დაფინანსებას.
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179.

179.1

179.2

მთელი ცხოვრების
მანძილზე კარიერული
დაგეგმვისა და
კონსულტირების
კონცეფციისა და
მეთოდების
საფუძველზე
შემუშავებული
ეროვნული
სტანდარტების
დამტკიცება და
პილოტირება

დამტკიცებულია
შესაბამისი ეროვნული
სტანდარტები და
პილოტირებულია

„დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარების“
სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცება

დამტკიცებულია
„დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარების“
სახელმწიფო პროგრამა

საქართველოს
მთავრობის მიერ
დამტკიცებულია
შესაბამისი ეროვნული
სტანდარტები
კარიერის დაგეგმვისა
და კონსულტირების
ახალი სქემა
პილოტირებულია სსიპ
- სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს შემდეგ 10
ცენტრში: თბილისი,
თელავი, რუსთავი,
გორი, ახალციხე,
ქუთაისი, ზუგდიდი,
ბათუმი, ოზურგეთი,
მცხეთა
სახელმწიფო
პროგრამის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
I
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შერჩეულია
კარიერის დაგეგმვის 5 კონსულტანტი (თბილისი-2, კახეთი- 1,
მცხეთა-მთანეთი -1, ქვემო ქართლი - 1), რომლებმაც გაიარეს
შესაბამისი ტრენინგი და გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულება.
მიმდინარეობს საკონკურსო შერჩევა სააგენტოს ტერიტორიულ
ერთულებში: აჭარის ფილიალის, შიდა ქართლის იმერეთის,
სამეგრელოსა და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ცენტრებში.

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ შემუშავდა „დასაქმების ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარების
2016
წლის
სახელმწიფო
პროგრამის“ პროექტი, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისს № 333 დადგენილებით.
2016 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
1. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის –
www.worknet.gov.ge განვითარება.
2016 წლის დასაწყისიდან მიმდინარეობდა სისტემის მოდულების
და ანგარიშების დახვეწა/განვითარება.
2016 წლის აპრილიდან სისტემას დაემატა დამსაქმებელთა და
ვაკანსიების რეგისტრაციის აღრიცხვისა და მონაცემთა ბაზების
განვითარების, ასევე სამუშაოს მაძიებლებისა და ვაკანსიების
ავტომატური თავსებადობის, სტატისტიკური ინფორმაციის
მოდულები.
შედეგად 2016 წლის აპრილიდან სისტემაში 222 დამსაქმებელმა
დაარეგისტრირა 2312 თავისუფალი სამუშაო ადგილი. ასევე
რეგისტრაცია გაიარა 9929 (სულ 50 534) სამუშაოს მაძიებელმა.
სამუშაოს მაძიებლის კვალიფიკაციის მიხედვით, ავტომატურად
ხდება ვაკანტურ ადგილზე წვდომა. ასევე, ფორმირდება
ყოველდღიური და ყოველთვიური სტატისტიკური ანგარიშები
რეგიონი/რაიონის, ასაკისა და პროფესიების მიხედვით.
2.
შრომის
ბაზარზე
ინდივიდუალური
და
ჯგუფური
კონსულტირების გაწევა მუნიციპალურ დონეზე „შრომის ბაზარზე
ქცევის წესების“ გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში
სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და
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ჯგუფური ზოგადი კონსულტაციები. შედეგად ინდივიდუალური
კონსულტაცია გაიარა 3072 სამუშაოს მაძიებელმა, ჯგუფურ
კონსულტაციებში მონაწილეობა მიიღო 1277
სამუშაოს
მაძიებელმა, მათ შორის
შშმ პირი - 4, იძულებით
გადაადგილებული პირი - 430, პრობაციონერი – 9.
3. საშუამავლო მომსახურების გაწევა/ განვითარება.
2016 წელს სულ საშუამავლო მომსახურების გაწევის (სამუშაოს
მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით 597 დამსაქმებლის (მათ შორის
სისტემაში რეგისტრირებული 222 დამსაქმებელი)
მიერ
წარმოდგენილ იქნა 3980 სამუშაო ადგილი (მათ შორის სისტემაში
დარეგისტრირებული 2312). ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია
მიეწოდა სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელს.
ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და დამსაქმებლებთან გაიგზავნა
2899 სამუშაოს მაძიებელი. სულ საშუამავლო მომსახურების
ფარგლებში დასაქმდა 216 პირი.
4. პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების
დანერგვა და გაწევა მუნიციპალურ დონეზე
2016
წელს
„სამუშაოს
მაძიებელთათვის
პროფესიული
კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის ქვესტანდარტის“
მოთხოვნების გათვალისწინებით, სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტომ კონკურსის საფუძველზე შეარჩია 8 კანდიდატი,
რომელთაც
გაუფორმდათ
შრომითი
ხელშეკრულება
და
გადანაწილდნენ
სააგენტოს
ტერიტორიულ
ერთეულებში
(თბილისი-2, კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა
ქართლი, იმერეთი, აჭარა). კარიერის დაგეგმვის მომსახურება
ჩაუტარდა 201 სამუშაოს მაძიებელს.
5. მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების
ხელშეწყობის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა.
აღნიშნულ ღონისძიებაში გამოყოფილია ორი კომპონენტი
5.1. სამუშაო ადგილების სუბსიდირების კომპონენტი
აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა საჭირო
სამართლებრივი
და
ადმინისტრაციულ–საორგანიზაციო
დოკუმენტების მომზადება. პარალელურად, მხარდაჭერითი
დასაქმების
კონსულტანტებმა,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან ერთად გამოავლინეს და მოამზადეს იმ
დამსაქმებლების რეესტრი, რომლებთანაც განხორციელდა
სამუშაო ადგილების სუბსიდირების კომპონენტი. შედეგად
სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 12 ორგანიზაცია, სადაც
განხორციელდა
19
შშმ პირის სამუშაო ადგილების
სუბსიდირება. აღნიშნული აქტივობა დამთავრდა 2016 წლის
დეკემბრის ბოლოს. შემდგომ ეტაპზე შეჯამდება, თუ რამდენ შშმ
პირს გაუგრძელდება შრომითი ხელშეკრულება.
5.2
მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტთა ჯგუფის
ფორმირების კომპონენტი
2016 წელს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ კონკურსის
საფუძველზე
შეარჩია
10
მხარდაჭერითი
დასაქმების
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კონსულტანტი (თბილისი-3, ბათუმი-2, ქუთაისი-1, თელავი-1,
გორი-2, ლანჩხუთი-1) და 1 კოორდინატორი. მათი უშუალო
მონაწილეობით შეირჩნენ სამუშაოს მაძიებელები, რომლებიც
ჩართულები
არიან
სუბსიდირების
პროგრამაში.
კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებისა
და
დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით 78 შშმ პირს გაეწია მხარდაჭერითი
კონსულტირება.
6. დასაქმების ფორუმების მოწყობა
2016 წლის განმავლობაში სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტოს
დასაქმების
პროგრამების
დეპარტამენტის
თანამონაწილეობით და ორგანიზებით ჩატარდა 10 დასაქმების
ფორუმი. თანამონაწილე კომპანიები იყვნენ: კომპანია GPI,
,,სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG)“,
ასოციაცია „ათინათი“, GWP, განათლების საერთაშორისო ცენტრი.
ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრთან
თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა 4 ფორუმი შშმ პირთა
დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი,
თელავი).
7. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისა და საჭირო
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით თვისობრივი
კვლევების განხორციელება და მონიტორინგი
2016 წელს ევროკავშირის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის
ხელშეწყობით და დახმარებით შემუშავდა შრომის ბაზრის
კვლევის
ახალი
მეთოდოლოგია.
აღნიშნული
პროექტის
ფარგლებში შერჩეულ იქნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
რაიონული განყოფილებების ის თანამშრომლები, რომლებიც
განახორციელებენ კვლევის პროცესს. შერჩეულმა კანდიდატებმა
გაიარეს ერთკვირიანი გადამზადება თვისებრივი კვლევის
ინტერვიუირების ტექნიკაში.
8. ბეჭდვითი გამომცემლობების, ტელე-რადიო მაუწყებლობის
ჟურნალისტებისა და საზოგადოების დაინტერესებული მხარეების
ცნობიერების ამაღლების მიზნით
დასაქმების თემებზე
ტრენინგების/სემინარების ორგანიზება;
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის
საქმიანობის,
მისი
ყველა
აქტივობის,
პროგრამებისა და არსებული სერვისების გაცნობის მიზნით 2016
წელს ჩატარდა 2 ორ დღიანი ტრენინგ/სემინარი. ქ. წყალტუბოში
და ქ. ბორჯომში.
ქ. წყალტუბოში ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგ/სემინარი, სადაც
მონაწილეობა მიიღო ქ. თბილისსა და რეგიონებში დასაქმებულმა
22 ჟურნალისტმა.
ქ.
ბორჯომში
ჩატარდა
ორდღიანი
მედიატური,
სადაც
მონაწილეობა მიიღი 23 არასამთავრობო ორგანიზაციისა
და
მასმედიის წარმომადგენელმა.
აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო ცენტრალურ და
რეგიონალურ ჭრილში მომუშავე ტელე-რადიო მაუწყებლობის 45
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ჟურნალისტმა
და
წარმომადგენელმა.

179.3

დასაქმების ფორუმების
ორგანიზება

ჩატარებულია
დასაქმების ფორუმები

ფორუმზე
დარეგისტრირებუ-ლი
დასაქმების
მაძიებელთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
III
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

არასამთავრობო

ორგანიზაციის

9. დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან და არსებულ
პრობლემებთან დაკავშირებით სოციალურ პარტნიორებთან
მჭიდრო თანმშრომლობით, შემაჯამებელი კონფერენციის მოწყობა.
2016 წლის 23 დეკემბერს მოეწყო წლიური შემაჯამებელი
კონფერენცია,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
150-მდე
მოწვეულმა სტუმარმა (მათ შორის იყვნენ -ევროკავშირის
წარმომადგენლობა
საქართველოში,
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობის
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს,
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს,
საქართველოს
პარლამენტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს,
დამსაქმებელი კომპანიების და სხვა პარტნიორი უწყებების
წარმომადგენლები) კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა ანგარიში
დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე
მოხდა დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის საქმიანობის
ამსახველი ვიდეორგოლის პრეზენტაცია, რომელიც გადაღებული
იქნა
ევროკავშირის
ხელშეწყობით
და
დაფინანსებით.
კონფერენციის ბოლოს გამოვლენილი იქნენ წლის საუკეთესო
დამსაქმებლები და პარტნიორები, რომლებსაც გადაეცათ
სპეციალური ჯილდოები.
2016 წელს საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 216
სამუშაოს მაძიებელი, ხოლო დასაქმების ფორუმების შედეგად 249
მაძიებელი. სულ დასაქმებულია 465 სამუშაოს მაძიებელი, გარდა
ამისა, პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის
დასრულების შემდეგ, 2017 წლის 10 იანვრის მონაცემებით,
სატელეფონო გამოკითხვის შედეგად დასაქმდა 202 მაძიებელი,
სტაჟირების დასრულების შემდეგ 14 სამუშაოს მაძიებელი. სულ
681 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 58 შშმ პირი.
2016 წელს ჩატარებული ფორუმები:
ქ. თბილისში 21 აპრილს კომპანია GPI-სთან ერთად ჩატარდა
დასაქმების ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2500-მდე
სამუშაოს მაძიებელმა. შეირჩა 214 სამუშაოს მაძიებელი, საიდანაც
65
დარეგისტრირებულია
worknet.gov.ge-ზე.
3
თვის
მონიტორინგის შედეგად დასაქმდა 32 სამუშაოს მაძიებელი.
ქ. გორში 13 მაისს ასოციაციასთან „სამხარეო განვითარება
მომავალი საქართველოსთვის“
(RDFG) ერთად
ჩატარდა
დასაქმების ფორუმი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა
სექტორის
34 ორგანიზაციამ, ასევე 380-ზე მეტმა სამუშაოს
მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით დასაქმდა 16
სამუშაოს მაძიებელი.
ქ. ზუგდიდში 17 ივნისს ასოციაცია „ათინათთან“ ერთად ჩატარდა
დასაქმების ფორუმი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა
სექტორის 38 ორგანიზაციამ და 340-ზე მეტმა სამუშაოს
მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით დასაქმდა 29
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სამუშაოს მაძიებელი.
ქ. ქუთაისში 30 ივნისს ორგანიზაცია ,,ქუთაისის განათლების
განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის“ ორგანიზებით ჩატარდა
ფორუმი შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. ფორუმში
მონაწილეობა მიიღო სხვადსხვა სექტორის 23 ორგანიზაციამ და
worknet.gov.ge-ზე დარეგისტრირებულმა 60-მდე შშმ სამუშაოს
მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით დასაქმდა 12 შშმ
პირი. ქ. თელავში აღნიშნულმა ორგანიზაციამ 16 სექტემბერს
ჩაატარა კიდევ ერთი ფორუმი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო
სხვადასხვა სექტორის 17 ორგანიზაციამ და worknet.gov.ge-ზე
დარეგისტრირებულმა 33 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
სამუშაოს მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით
დასაქმდა 4 შშმ პირი.
ქ. თბილისში 1 ივლისს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა GWP-თან ერთად
უზრუნველყო დასაქმების ფორუმის ორგანიზება, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1500-მდე სამუშაოს მაძიებელმა. შეირჩა 200მდე სამუშაოს მაძიებელი. შერჩეული კანდიდატების პირველმა
ნაკადმა გაიარა ტრენინგი და დასაქმდა worknet.gov.ge-ზე
დარეგისტრირებული 29 მაძიებელი.
ქ. თბილისში 04 ოქტომბერს გაიმართა განათლების საერთაშორისო
ცენტრის სტიპენდიანტთა დასაქმების ფორუმი. ფორუმში
მონაწილეობა მიიღო სხვადსხვა სექტორის 40-მდე ორგანიზაციამ
და worknet.gov.ge-ზე დარეგისტრირებულმა 32 სტიპენდიანტმა.
ქ. ბათუმში 4 ნოემბერს ორგანიზაცია ,,ქუთაისის განათლების
განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის“ ორგანიზებით ჩატარდა
ფორუმი შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. ფორუმში
მონაწილეობა მიიღო სხვადსხვა სექტორის 17 ორგანიზაციამ და
worknet.gov.ge-ზე დარეგისტრირებულმა 45-მდე შშმ სამუშაოს
მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით დასაქმდა 10 შშმ
პირი. 3 მაძიებელი გადის სტაჟირებას.
ასევე აღნიშნულმა ორგანიზაციამ ქ. თბილისში 18 ნოემბერს
ჩაატარა ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადსხვა
სექტორის
26
ორგანიზაციამ
და
worknet.gov.ge-ზე
დარეგისტრირებულმა 70-მდე შშმ მიმდინარეობს ფორუმის
შედეგების მონიტორინგი.
16 დეკემბერს ქ. თბილისში ჩატარდა დასაქმების ფორუმი. მის
ძირითად სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა
პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა
და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული და შრომის
ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემაში worknet.gov.ge.-ზე
დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი. დასაქმების ფორუმში
მონაწილეობა
მიიღო
40
დამსაქმებელმა,
რომელსაც
წარმოდგენილი ჰქონა 1200-მდე ვაკანასია და 900-მდე სამუშაოს
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მაძიებელმა. ფორუმის შედეგების მონიტორინგით, კერძოდ
სატელეფონო გამოკითხვით დასაქმდა 117 სამუშაოს მაძიებელი.
ზემოთ აღნიშნულ დასაქმების 10 ფორუმში მონაწილე სამუშაოს
მაძიებლებიდან მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დასაქმდა
249 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის 26 შშმ პირი და სატელეფონო
გამოკითხვით 117).
179.4

სამუშაოს მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადება/
გადამზადება

დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით,
შრომის ბაზრის
მოთხოვნების
შესაბამისად
რეგისტრირებულ
სამუშაოს მაძიებელთა
პროფესიული უნარჩვევების ამაღლება და
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა

პროფესიული
მომზადებაგადამზადება გაიარა
1500-მდე სამუშაოს
მაძიებელმა;
სტაჟირება გაიარა 1000მდე სამუშაოს
მაძიებელმა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 2 ივნისს საქართველოს მთავრობის № 238
დადგენილებით დამტკიცდა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება/გადამზადების
და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამა.
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა
და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამით“
გათვალისწინებული
აქტივობები
განხორციელდა
ქალაქ
თბილისში და 14 მუნიციპალურ ერთეულში. ესენია: ახალციხე,
ბათუმი, გორი, ოზურგეთი, საგარეჯო, გურჯაანი, თელავი, ფოთი,
ქუთაისი, საჩხერე, ტყიბული, წალენჯიხა, მარნეული, მესტია. სულ
2016 წელს გაიცა 2125 ვაუჩერი, 35 მოთხოვნად პროფესიაზე.
აქედან, ქალაქ თბილისის მასშტაბით გაიცა 1254 ვაუჩერი,
მომსახურება გასწია 20 საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, სადაც
კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 1029. დანარჩენ
მუნიციპალურ ერთეულებში გაიცა - 871 ვაუჩერი, მომსახურება
გასწია
18
საგანმანათლებლო
დაწესებულებამ,
სადაც
კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 775.
სტაჟირების პროგრამასთან დაკავშირებით
დარეგისტრირდა 8 ორგანიზაცია.

მიმწოდებლად

სტაჟიორად დარეგისტრირდა 47 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის
22 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. სტაჟირების
მომსახურება სრულად გაიარა 39 სამუშაოს მაძიებელმა. დღეის
მდგომარეობით, შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმდა სამ
სამუშაოს მაძიებელს.

179.5

179.6

„შრომის ბაზრის
ანალიზისა და
საინფორმაციო
სისტემის დანერგვისა
და განვითარების
სახელმწიფო
პროგრამის“
დამტკიცება
ევროკავშირის

პროგრამა
დამტკიცებულია
საქართველოს
მთავრობის მიერ

სახელმწიფო
პროგრამის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
მთავრობის აქტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

სამუშაოს მაძიებელთა

კონცეფციის

შრომის,

2016,
I
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016,

სახელმწიფო

პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის დასრულების
შემდეგ
სატელეფონო
გამოკითხვის
შედეგად
წინასწარი
მონაცემებით დასაქმდა 202 სამუშაოს მაძიებელი, ხოლო
სტაჟირების დასრულების შემდეგ 14 სამუშაოს მაძიებელი, მათ
შორის 11 შშმ პირი.
2016 წლის 11 თებერვლის საქართველოს მთავრობის №68
დადგენილებით დამტკიცდა „შრომის ბაზრის ანალიზისა და
საინფორმაციო
სისტემის
დანერგვისა
და
განვითარების
სახელმწიფო პროგრამა“.

2016

წლის

თებერვალში,

საქართველოს

მთავრობის
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შესაბამისი პრაქტიკის/
პოლიტიკის
გათვალისწინებით
შრომის ბაზრის
აქტიური პოლიტიკის
კონცეფციის შემუშავება
და დამტკიცება

179.7

179.8

მოწყვლადი, დაბალ
კონკურენტუნარიანი
ჯგუფების დასაქმების
ხელშეწყობა
დაინტერესებულ
მხარეებთან
თანამშრომლობის
განვითარებით

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა (შშმ) თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის 20142016 წლების
სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის
განხორციელება

დასაქმების
ხელშეწყობის
კონცეფცია
შემუშავებულია

დაბალ
კონკურენტუნარიანი
შრომითი
რესურსისათვის
თანაბარი
შესაძლებლობების
ხელმისაწვდომობის
მიზნით დაწყებულია
მუშაობა მოწყვლადი
ჯგუფების დასაქმების
ხელშეწყობისათვის

2014-2016 წლების
სამთავრობო
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები
განხორციელებულია

დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
მთავრობის აქტი

კონკრეტული
წინადადებები
მოწყვლადი ჯგუფების
დასაქმების
ხელშეწყობისათვის

ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

I
კვარტა
ლი

2016

ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ადმინისტრაციის სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების
სამსახურმა განახორციელა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის
კონცეფციის
დოკუმენტის რევიზია. მათი შენიშვნებისა და
წინადადებების საფუძველზე აღნიშნული პროექტი მოდიფიცირდა
,,შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი
განხორციელების
2016-2018
წლების
სამოქმედო
გეგმის“
პროექტად.
2016 წლის 4 აპრილის საქართველოს მთავრობის №167
დადგენილებით
დამტკიცდა
„შრომის
ბაზრის
აქტიური
პოლიტიკის სტრატეგია და მისი განხორციელების 2016-2018
სამოქმედო გეგმა“.
დაინტერესებულ მხარეებთან (არასამთავრობო ორგანიზაციები,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
საქართველოს
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო)
თანამშრომლობით
განხორციელდა
მუშაობა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კონცეფციაზე. კონცეფციის პირველადი პროექტი
მომზადდა
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
2016 წლის 27 აპრილის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური მინისტრის № 01-101/ო ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის საკითხებზე.

შესაძლებლობის
შეზღუდვის შეფასების
სოციალური მოდელის
პროექტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2016 წლის 4 ივნისის საქართველოს პარლამენტის N5602
დადგენილებით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
დაევალა
ერთიანი
სტრატეგიული
დოკუმენტის
შემუშავება
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შესახებ. სტრატეგიული
დოკუმენტის
შემუშავებაზე
მუშაობს
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის
საკითხებზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფის
ფარგლებში შეთანხმებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა დასაქმების შესახებ სტრატეგიის ფორმატი და ის
საკითხები, რომლებსაც სტრატეგია დაარეგულირებს.
2016
წელს,
მიმდინარეობდა
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
განხორციელება:
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის არსებული სამედიცინო
მოდელის სოციალური მოდელის ჩანაცვლების, შშმ პირთა
ინდივიდუალური საჭიროების განსაზღვრისა და ადეკვატური
სერვისების მიწოდების მიზნით. გაეროს ბავშვთა ფონდის
დახმარებით შექმნილია ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც
2016 წელს ჩაატარა 11 შეხვედრა. ივლისის თვეში, შშმ სტატუსის
მინიჭების სოციალურ მოდელთან დაკავშირებით გამოცდილების
გაზიარების მიზნით განხორციელდა ესტონელი ექსპერტების
ვიზიტი. მოცემულ ეტაპზე ჯგუფი აქტიურად მუშაობს
პირველადი ფუნქციური შეფასების ინსტრუმენტების შექმნაზე.
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179.9

179.10

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა (შშმ) თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის
შესახებ 2014-2016
წლების სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის
განხორციელება,
კერძოდ: შშმ პირთა
უფლებების
კონვენციასთან
ზოგადი განათლების
შესახებ კანონის
თანხვედრაში მოყვანის
მიზნით ცვლილებების
პაკეტის მომზადება,
მონიტორინგის
ინსტრუმენტისა და
მონიტორინგის გეგმის
შემუშავება
„მშობელთა
განათლებისა და
ჩართულობის
პროგრამის“
განხორციელება,
რომელშიც
გათვალისწინებუ-ლია
გენდერული
თანასწორობის
საკითხებზე მშობელთა
ინფორმირებულობის
გაზრდა, მათ შორის,
ისეთ საკითხებზე
როგორიცაა,
ადრეული/იძულებითი
ქორწინება

განხორციელებულია
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა (შშმ) თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის
შესახებ 2014-2016
წლების სამთავრობო
სამოქმედო გეგმა
მომზადებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებათა პაკეტი
ზოგადი განათლების
შესახებ კანონში
შემუშავებულია
მონიტორინგის
ინსტრუმენტისა და
მონიტორინგის გეგმა
მშობელთათვის
შექმნილია
ელექტრონული
გზამკვლევი, სადაც
განხილულია
გენდერული
თანასწორობის
საკითხები

ზოგადი განათლების
შესახებ კანონში
მომზადებული
საკანონმდებლო
ცვლილებათა პაკეტის
პარლამენტში წარდგენა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

ევროკავშირი
UNICEF

შემუშავდა
ინკლუზიური
ინსტრუმენტი.

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა (შშმ) თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის
შესახებ 2014-2016
წლების სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების
ანგარიშის გამოქვეყნება

ელექტრონული
გზამკვლევი
მშობელთათვის
საინფორმაციო
შეხვედრებში მონაწილე
მშობლების რაოდენობა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების
კონვენციასთან
ზოგადი განათლების შესახებ კანონის
თანხვედრაში მოყვანის მიზნით მომზადდა ცვლილებების პაკეტი.
განათლების

მონიტორინგის

ფორმალური
განათლების
მიღმა
დარჩენილი
პირების
სავალდებული განათლების დაწყებით და საბაზო საფეხურზე
ჩართვის, ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი პირების
ხელშეწყობის მიზნით შრომის, ჯამრთელობის და სოციალური
დაცვის
სამინისტროსთან
არსებულ
6
დღის
ცენტრში
განხორციელდა
პროგრამა
„განათლების
მიღების
მეორე
შესაძლებლობა ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი
ბავშვებისთვის საქართველოში“ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვების სოციალიზაციისა და მათი სკოლებში ინტეგრაციის
მიზნით.
სმენის პრობლემების მქონე მოსწავლეებისათვის შემუშავდა
ინტეგრირებული კლასის მოდელი.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა და დამტკიცდა
ჩართულობის ქვეპროგრამა“.

„მშობელთა

განათლებისა

და

ადრეული ქორწინების პრევენციის მიზნით განხორციელდა 8
შეხვედრა საგარეჯოს, გარდაბნის, დმანისის მუნიციპალიტეტების
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მშობლებთან.

ჩატარებულია
მშობლებთან
საინფორმაციო
შეხვედრები
ადრეული/იძულებითი
ქორწინების რისკებთან
დაკავშირებით
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179.12

179.13

სასკოლო
სახელმძღვანელო-ების
გრიფირების წესში
შეფასების
კრიტერიუმების
ანალიზი და შესაბამისი
ცვლილებების
განხორციელება
სხვადასხვა, მათ შორის,
გენდერული ნიშნით
დისკრიმინაციული
ან/და
დისკრედიტაციული,
ასევე,
სტერეოტიპული,
არაკორექტული,
ელემენტებისგან
დაცვის
თვალსაზრისით
გრიფირებისადმი
დაქვემდებარებული
სახელმძღვანელო-ების
ავტორის/ შემდგენლის
ინფორმირება
სხვადასხვა, მათ შორის,
გენდერული
ნიშნით
დისკრიმინაციული
ან/და
დისკრედიტაციული,
ასევე, სტერეოტიპული,
არაკორექტული
ელემენტებისაგან
დაცვის საკითხების
გათვალისწინების
შესახებ
2011-2016 წლების
ეროვნული სასწავლო
გეგმის რევიზია,
რევიზიის ფარგლებში,
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ჯგუფის
საგნების სწავლების
გაძლიერება

განხორციელებულია
სასკოლო
სახელმძღვანელო-ების
შეფასების
კრიტერიუმების
ანალიზი

სასკოლო
სახელმძღვანელო-ების
რაოდენობა,
რომლებსაც შეფასება
გავლილი აქვთ
განახლებული
შეფასების
კრიტერიუმების
გამოყენებით

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტროში შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის ბაზაზე
შემუშავდა სახელმძღვანელოს/სერიის შინაარსობრივი შეფასების
ახალი
კრიტერიუმები,
რომლებიც
უახლოეს
მომავალში
დამტკიცდება.

სახელმძღვანელო-ების
ავტორები/
შემდგენლები
ინფორმირებულნი
არიან

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს მიერ
ავტორებთან/
შემდგენლებთან
გამართული
საინფორმაციო
შეხვედრებისა და სხვა
მიზნობრივი
აქტივობების
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაარსობრივი შეფასების ახალი კრიტერიუმები გასაცნობად
მიეწოდა გამომცემლებს.

გაძლიერებულია
სწავლება
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ჯგუფის
საგნებში ადამიანის
ღირსების, ადამიანის
ფუნდამენტური
უფლებებისა და
ძირითადი
თავისუფლებების
შესახებ

განახლებული
სასწავლო გეგმის
გამოქვეყნება,
რომელშიც
საზოგადოებრივი
მეცნიერების ჯგუფის
საგნებში
გაძლიერებულია
ადამიანის ღირსების,
ფუნდამენტალური
უფლებებისა და
ძირითადი
თავისუფლებების

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016
წლის 18 მაისის N40/ნ ბრძანებით დამტკიცებულია დაწყებითი
საფეხურის (I-VI კლასები) ეროვნული სასწავლო გეგმის
რევიზიაზე. დამტკიცდა ახალი 2017-2023 წლების ეროვნული
სასწავლო
გეგმა,
რომლის
მიხედვით
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების საგნების ჯგუფს დაწყებით საფეხურზე დაემატა
ახალი საგანი „მე და საზოგადოება“ და კიდევ უფრო გაძლიერდა
საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლა-სწავლება. ნაცვლად V
კლასისა, იგი დაიწყება III კლასიდან.
მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია საბაზო
საფეხურზე. რევიზირებული ეროვნული სასწავლო გეგმის
მიხედვით, საბაზო საფეხურზე სამოქალაქო განათლების სწავლება
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მასწავლებლების-თვის
ტრეინინგ-მოდულების
შემუშავება, სადაც
გათვალისწინებუ-ლია
გენდერული
თანასწორობის
საკითხები

შემუშავებულია
ტრენინგ-მოდული
მასწავლებლების-თვის,
სადაც ასახულია
გენდერული
თანასწორობის
პრინციპები

შესახებ სწავლება,
ხოლო სასწავლო
პროგრამებში
ინტეგრირებულია
გენდერული
თანასწორობის,
ძალადობისა და
დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხები
გენდერული
თანასწორობის ჭრილში
შემუშავებული
ტრენინგ-მოდულების
რაოდენობა

დაიწყება VII კლასიდან და უწყვეტად გაგრძელდება IX კლასის
ჩათვლით.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

ლიდერთა აკადემია 1-ის ფარგლებში დასრულდა მუშაობა სამ
მოდულზე: 1) 21-ე საუკუნის მახასიათებლები; 2) ეფექტური
დირექტორი: თეორიიდან პრაქტიკისკენ; 3) ფინანსური მართვა,
ადამიანური
რესურსების
მართვა,
დროის
მართვა
და
საკანონმდებლო საკითხები. მოდულების შექმნაში ჩართულები
იყვნენ
გენდერისა
და
სოციალური
ჩართულობის
და
საკონსულტაციო ორგანიზაცია IREX-ის გენდერის ექსპერტები.
მოდულების
სამიზნე
ჯგუფს
წარმოადგენენ
სკოლის
დირექტორები.
შეიქმნა მოდული: „სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდიკა
არაქართულენოვანი სკოლების მოქმედი მასწავლებლებისთვის“,
რომელიც ითარგმნება აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე.
აღნიშნულ მოდულში განიხილება ბულინგის პრევენციისა და
ტოლერანტული კულტურის წახალისების საკითხები.
შემუშავდა მოდული „გენდერული მეინსტრიმინგი განათლებაში“.
ასევე, ითარგმნა ევროპის საბჭოს პუბლიკაცია „გენდერული
მეინსტრიმინგი განათლებაში“.

179.15

179.16

რეგიონალურ დონეზე
სამმხრივი დიალოგის
განვითარება/
მხარდაჭერა

ეროვნული
კანონმდებლობის
ეტაპობრივი განახლება/
გადასინჯვა
ასოცირების შესახებ

გაძლიერებულია
სოციალური
პარტნიორობისა და
სოციალური
დიალოგის მექანიზმები
რეგიონალურ დონეზე,
რაც გულისხმობს
შრომისა და დასაქმების
სფეროში მიმდინარე
აქტივობებში
ადგილობრივ დონეზე
სამმხრივი და
ორმხრივი დიალოგის
განვითარებას
დაწყებულია შრომის
უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის
შესახებ საერთაშორისო
სტანდარტების

რეგიონალურ დონეზე
გამართული სამმხრივი
კომისიების სხდომათა
სათანადო რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აღნიშნული აქტივობა განხორციელდება 2017 წლის პირველ
ნახევარში.

2016,
IVკვარ
ტა-ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
(EUVEGE) პროექტის ფინანსური და ექსპერტული დახმარებით
შემუშავდა საკანონმდებლო პროექტების პირველადი ვერსიები
ევროკავშირის 3 დირექტივის ეროვნულ კანონმდებლობაში
ასახვის მიზნით. აღნიშნული დირექტივებია:

შრომის
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
(ILO)

საკანონმდებლო
პროექტების
პირველადი ვერსიები
(6 დირექტივასთან
დაკავშირებით)

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
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შეთანხმების XXX
დანართით „ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება სამუშაო
ადგილზე“გათვალისწინებული
დირექტივების
შესაბამისად
განსაზღვრულ ვადებში

179.17

180.

180.1

180.2

დანერგვის ხელშეწყობა
1990 წლის 29 მაისის საბჭოს 90/269/EEC დირექტივა ტვირთის
ხელით აწევის დროს, მუშაკთა მიერ განსაკუთრებით ზურგის
დაზიანების საფრთხის არსებობის პირობებში, ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მე-4
ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მუხლის
16(1) კონტექსტში);
1990 წლის 29 მაისის საბჭოს დირექტივა 90/270/EEC მონიტორიან
დანადგარებთან
მუშაობისთვის
უსაფრთხოებისა
და
ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეხუთე
ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1)
მუხლის კონტექსტში);

საქართველოს მიერ
სავალდებულოდ
აღიარებული შრომის
საერთაშორისო
კონვენციების
იმპლემენტაციის
მონიტორინგი, მათ
შორის, საქართველოს
ორგანული კანონის
„საქართველოს შრომის
კოდექსი“-ს
დებულებების
შეფასება,
რეკომენდაციების
შემუშავება და
საჭიროების
შემთხვევაში
ცვლილებების
პაკეტების შემუშავება
პირველადი ჯანდაცვის
სისტემის
განვითარების გეგმის
შემუშავება

განხორციელებულია
საქართველოს მიერ
სავალდებულოდ
აღიარებული შრომის
საერთაშორისო
კონვენციების
იმპლემენტაციის
მონიტორინგი
ხარვეზების
გამოვლენისა და
შრომის საერთაშორისო
სტანდარტების
დანერგვის
ხელშეწყობის მიზნით
შრომის
კანონმდებლობის
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
ჰარმონიზაცია
პირველადი ჯანდაცვის
სისტემის
განვითარების გეგმა
შემუშავებულია

მოსახლეობისთვის
საბაზრო
ღირებულებაზე დაბალ
ფასად მიწოდებული

მოსახლეობისთვის
საბაზრო
ღირებულებაზე დაბალ
ფასად მიწოდებული

2016,
სექტემბ
ერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/58/EEC დირექტივა სამუშაოზე
უსაფრთხოებასა და/ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
ნიშნების განთავსების მიზნით მინიმალური მოთხოვნების შესახებ
(მეცხრე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის
მე16(1) მუხლის კონტექსტში).
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ მომზადდა
შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის №111, №100, №122, №185 კონვენციების ანგარიშები,
რომელიც 2016 წლის 1 სექტემბერს მიეწოდება შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციას.

შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის მიერ
წლის მიხედვით
მოთხოვნილი
კონვენციების თაობაზე
ანგარიშის წარდგენა
შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციაში

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

პირველადი ჯანდაცვის
სისტემის
განვითარების გეგმა
ექსპერტიზისთვის
გაგზავნილია
საერთაშორისო
ექსპერტებისათვის
საბაზრო
ღირებულებაზე დაბალ
ფასად მიწოდებული
მედიკამენტების

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016,
დეკემბ
ერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საკონსულტაციო კომპანია „Global Alliance for Social Compact”-ის
მიერ
მომზადებულია
პირველადი
ჯანდაცვის
სისტემის
განვითარების სტრატეგიის პროექტი.

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის თებერვლიდან ფარმაცევტული კომპანია „ჰუმანითი
ჯორჯიას“
მიერ
დაწყებულია
ხშირად
მოხმარებადი
მედიკამენტების საბაზრო ფასზე ნაკლებ ფასად გაცემა.

2016 წლის 11 აპრილს, სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი
კომისიის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე,
სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ფარგლებში
შექმნილი სამუშაო ჯგუფი შეაფასებს შრომის კოდექსს, განიხილავს
და საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს ცვლილებების პაკეტს,
რომელიც წარედგინება სოციალური პარტნიორობის სამმხრივ
კომისიას.
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აუცილებელი
მედიკამენტების სიის
შემუშავება
პერინატალური
სამსახურების
რეგიონალიზაციის
დანერგვის ხელშეწყობა

მედიკამენტების სია
შემუშავებულია

შემუშავებული სიის
გამოქვეყნება

სამინისტრო

რეგიონალიზაციის
კრიტერიუმები
დანერგილია
რეგიონების ყველა
პილოტურ
პერინატალურ
სამედიცინო
დაწესებულებაში

პილოტირების
შეფასების დოკუმენტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016
წლის
მაისში
პერინატალური
სამსახურების
რეგიონალიზაციის გეგმის პილოტირება დასრულდა იმერეთისა
და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში.
დასრულდა
პერინატალური
სერვისების
მიმწოდებელი
კლინიკების შეფასება ქ. თბილისში. განმეორებით შეფასებულია ქ.
თბილისის
22
დაწესებულება.
აქედან,
პერინატალური
სერვისის დონე მიენიჭა 17 კლინიკას.
დასრულებულია აჭარის ა/რ 10, გურიის რეგიონის 3 და
სამეგრელოს
რეგიონის
12
პერინატალური
სერვისის
განმახორციელებელი დაწესებულების განმეორებითი შეფასება.
პირველადი შეფასება ჩატარებულია ქვემო ქართლის რეგიონის 8,
შიდა
ქართლისა
და
მცხეთა-თიანეთის
რეგიონის
9
დაწესებულებაში, რომელთა განმეორებითი შეფასება მოხდება
2017 წლის პირველ კვარტალში.
სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონების 23 კლინიკაში შეფასება
და პერინატალური დონის მინიჭება ასევე დაგეგმილია 2017 წელს.

180.4

180.5

ჯანდაცვის
სახელმწიფო
პროგრამებისთვის
მომსახურების
ანაზღაურების ახალი
მეთოდების შემუშავება

სოფლად 0-3 წლამდე
ასაკის ბავშვების
ფიზიკური და
გონებრივი
განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით,
ბინაზე
მეთვალყურეობის
სისტემისთვის

გაუმჯობესებულია
ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამებისთვის
ანაზღაურების
მექანიზმები

0-3 წლამდე ასაკის
ბავშვთა განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით
ექთანთა ბინაზე
ვიზიტისათვის საჭირო
სქემა შემუშავებულია

ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამებისათვის
ანაზღაურების
მექანიზმები

სოფლად 0-3 წლამდე
ასაკის ბავშვების
ბინაზე
მეთვალყურეობის
სისტემისთვის
შემუშავებული
კონცეფცია

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გაეროს
ბავშვთა
ფონდი

სულ, ქვეყნის მასშტაბით, შეფასებულია 84 კლინიკა. დონე
განესაზღვრა 34 კლინიკას. განმეორებითი შეფასება ჩატარებულია
23 კლინიკაში, 2017 წლის დასაწყისში, განმეორებით, შეფასდება
17 კლინიკა.
საკონსულტაციო
ორგანიზაცია
„გლობალური
ალიანსის“
ტექნიკური დახმარებით, განხორციელდა ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამების ანაზღაურების მეთოდების გადახედვა
და საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
დიაგნოზთან
შეჭიდული
ჯგუფების
მიხედვით
(DRG)
ანაზღაურების მეთოდის პილოტირების დაწყების სამუშაოები.
საკეისრო კვეთების რაოდენობის შემცირების მიზნით მომზადდა,
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის მშობიარობისა
და საკეისრო კვეთის და ნეონატოლოგიური მდგომარეობის
კომპონენტის დაფინანსების ახალი მეთოდები (სელექციური
კონტრაქტირება).
საანგარიშო პერიოდში, 0-3 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით, მომზადდა ექთანთა ბინაზე ვიზიტისათვის
საჭირო ალგორითმები და ბავშვთა ადრეული განვითარების
კონცეფცია, რომელიც ემყარება საერთაშორისო გამოცდილებას.
გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს იმერეთისა
და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფლის ექთნების ონლაინ
გადამზადების პროცესი.
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180.6

180.7

180.8

კონცეფციის შემუშავება
გადამდებ
დაავადებებზე
არსებული
საკანონმდებლო ბაზისა
და მოქმედი
კანონქვემდებარე
აქტების ახალი
რედაქციით მომზადება

ეროვნულ
სტრატეგიებში
შესაბამისი
ცვლილებების
მომზადება, მეთოდური
რეკომენდაციების
ადაპტირება

ეპიდემიოლოგიური
ზედამზედველობის,
კონტროლის,
ლაბორატორიული
კვლევებისა და
დაავადებებზე
რეაგირების სისტემის

გაუმჯობესებულია
გადამდებ დაავადებათა
აღრიცხვა-რეგისტრაცია

დამტკიცებულია C
ჰეპატიტის
ელიმინაციის 2016-2020
წლის სტრატეგია
აივ-ინფექცია/შიდსის
2016-2018 და
ტუბერკულოზის 20162020 წლების
სტრატეგიები
განახლებულია გაეროს
მდგრადი
განვითარების
მიზნების შესაბამისად,
ინდიკატორების და
ახალი სამიზნებიის
განსაზღვრის
პარალელურად
დამტკიცებულია
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
ეროვნული სტრატეგია
ლუგარის ცენტრში
გაფართოებულია
ინფექციური აგენტების
სპექტრი, რომელზეც
შესაძლებელია
კვლევების წარმოება

გადამდებ დაავადებათა
ზედამხედველობის
მარეგულირებელ
ნორმატიულ
დოკუმენტის
ცვლილებათა პაკეტი
(სშჯსდ მინისტრის 27/ნ
ბრძანება) ,,სამედიცინო
სტატისტიკური
ინფორმაციის
წარმოებისა და
მიწოდების წესის
შესახებ“

C ჰეპატიტის
ელიმინაციის 2016-2020
წლის სტრატეგიის
გამოქვეყნება

გაეროს მდგრადი
განვითარების
მიზნების შესაბამისად,
აივ-ინფექცია/შიდსის
2016-2018 და
ტუბერკულოზის 20162020 წლების
განახლებული
სტრატეგიების
გამოქვეყნება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

2016 წლის 18 იანვარს, დამტკიცდა საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-2/ნ
ბრძანება (სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების
და მიწოდების წესის შესახებ), რომლის მიხედვით დამტკიცდა
რეგისტრაციას დაქვემდებარებული გადამდები დაავადებების და
მდგომარეობების ახალი ნუსხა და სამედიცინო სტატისტიკური
ანგარიშების განახლებული ფორმები. ამავე 01-2/ნ ბრძანებით
ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2012 წლის 23 მაისის №01-27/ნ
ბრძანება.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს
№1704
განკარგულებით დამტკიცდა „საქართველოში C ჰეპატიტის
ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №326
დადგენილებით დამტკიცდა „აივ-შიდსის პრევენციისა და
კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია“.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №327
დადგენილებით დამტკიცდა „ტუბერკულოზის კონტროლის 20162020 წლების ეროვნული სტრატეგია“.
მომზადებულია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული
სტრატეგიის პროექტი, რომელიც შეთანხმებულია ყველა
დაინტერესებულ
უწყებასთან
და
უახლოეს
პერიოდში
წარედგინება საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად.

ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
ეროვნული
სტრატეგიის
გამოქვეყნება
ნორმატიულ აქტში
(სშჯსდ მინისტრის 27/ნ
2012 23 მაისი)
შეტანილი
ცვლილებები

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

ეპიდემიოლოგიური

სსიპ - ლ.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა

ეპიდემიოლოგიური
ზედამზედველობის
ელექტრონულ
ინტეგრირებულ სისტემაში განხორციელდა 2016 წლის 18 იანვრის
01-2/ნ
ბრძანებით
დამტკიცებული
გადამდები
დაავადებების/მდგომარეობების
აღრიცხვა-რეგისტარაციისთვის
შესაბამის ცვლილებებზე მუშაობა, რაც აისახება დაავადებათა
ზედამხედველობის ერთიანი ინტეგრირებული სისტემის
6.1.
ვერსიაში.
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ზედამზედველობის
ელექტრონულ
ინტეგრირებულ
სისტემებში ასახული
ცვლილებები

ფუნქციონირების
სრულყოფა
ევროკომისიის
გადაწყვეტილების
შესაბამისად
(2000/57/EC 22
დეკემბერი 1999წ)

180.9

180.10

გადამდებ დაავადებათა
აღრიცხვარეგისტრაციაანგარიშგების ერთიანი
ელექტრონული
სისტემის სრულყოფა

ეპიდაფეთქებაზე და
ეპიდემიებზე
რეაგირების არსებული
სისტემის
ევროკომისიის
გადაწყვეტილებებით
განსაზღვრულ
მოთხოვნებთან
შესაბამისობაში
მოყვანა

დანერგილია
დაავადებებზე
ზედამხედველობის
ერთიანი
ელექტრონული
სისტემა, რომელშიც
აღირიცხება ადამიანთა
და ცხოველთა
დაავადებები და
შემთხვევები.
სამედიცინო
პერსონალი
მომზადებულია
(ჩატარებული
ტრენინგები)
შეტყობინებად
დაავადებებზე
დროული
დიაგნოსტიკისა და
ანგარიშგების
სისტემების თაობაზე

შემუშავებულია
ცვლილებების პაკეტი
ეპიდაფეთქებაზე და
ეპიდემიებზე
რეაგირების
მარეგულირებელ
ნორმებზე (სშჯსდ
მინისტრის 27/ნ
ბრძანება) ,,სამედიცინო
სტატისტიკური
ინფორმაციის
წარმოების და
მიწოდების წესის
შესახებ“

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ყველა
მუნიციპალურ ცენტრს
აქვს წვდომა
დაავადებათა
ზედამხედველობის
ერთიან ელექტრონულ
სისტემაზე
შეტყობინებადი
დაავადებების
ამოცნობის პროცესში
ჩართული სამედიცინო
პერსონალის სულ
მცირე 10%-ს გავლილი
აქვს ტრენინგი
სამედიცინო
დაწესებულებათა სულ
მცირე 50%-ს მიეწოდა
სპეციალურად
მომზადებული
თვალსაჩინო მასალა
დამტკიცებულია
გადამდებ დაავადებათა
ზედამხედველობის
მარეგულირებელ
ნორმატიულ
დოკუმენტის
ცვლილებათა პაკეტი
(სშჯსდ მინისტრის 27/ნ
ბრძანება) ,,სამედიცინო
სტატისტიკური
ინფორმაციის
წარმოებისა და
მიწოდების წესის
შესახებ“

და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

დაინერგა
დაავადებათა
ზედამხედველობის
ერთიანი
ინტეგრირებული სისტემის ინტერნეტ ვერსია. შედეგად, არა
მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებს, არამედ
სისტემით მოსარგებლე ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს
მიეცა შესაძლებლობა რეგულარულად აკონტროლოს და მიიღოს
ინფორმაცია
ქვეყანაში
არსებულ
ეპიდსიტუაციასთან
დაკავშირებით.

დონორების
დახმარება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

2016 წლის 18 იანვარს ძალაში შევიდა საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-2/ნ
ბრძანება (სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების
და მიწოდების წესის შესახებ), რომლის მიხედვით დამტკიცდა
რეგისტრაციას დაქვემდებარებული გადამდები დაავადებების და
მდგომარეობების ახალი ნუსხა და სამედიცინო სტატისტიკური
ანგარიშების განახლებული ფორმები.
სავალდებულო გახდა ნოზოკომიური ინფექციების ერთეული
შემთხვევების აღრიცხვა და ეპიდკვლევის ჩატარება. ასევე
შეიცვალა
ვირუსული
ჰეპატიტების
რეგისტრაციისა
და
ეპიდკვლევის განხორციელების წესიც და განისაზღვრა 8
ნოზოლოგია, რომელთა დროსაც ეპიდკვლევა არ ხორციელდება.
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180.11

ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
ლაბორატორიული
ქსელის შექმნა

შექმნილია
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
ლაბორატორიული
ქსელი

ფუნქციონირებადი
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
ლაბორატორიული
ქსელი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

180.12

კლინიკებში
ინფექციური
კონტროლისა და
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის
თანამედროვე სისტემის
დანერგვა

შერჩეულ კლინიკებში
დანერგილია
ინფექციური
კონტროლისა და
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის
თანამედროვე სისტემა

შერჩეული
კლინიკებიდან სულ
მცირე 3 კლინიკაში
არსებობს ინფექციური
კონტროლისა და
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის
თანამედროვე სისტემა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

შექმნილია ანტიმიკრობული რეზისტეტნტობის 11 ლაბორატორია.
ეტაპობრივად მოხდება ქსელის გაფართოება და ახალი
ლაბორატორიების
ჩართვა.
ამჟამად
ქსელში
არსებული
ლაბორატორიებიდან
ხდება
ინფორმაციის
მოწოდება
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან (AMR) დაკავშირებით.
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლუგარის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
კვლევითი
ცენტრის
ორგანიზებით 2016 წლის თებერვალში სამუშაო შეხვედრები
ჩატარდა
ლაბორატორიების
წარმომადგენლებთან
ქსელის
ვალდებულებებისა და მიზნების, ასევე, ახალ სტანდარტზე
(EUCAST) ეტაპობრივად გადასვლის პრინციპების გაცნობის
მიზნით.
2016 წლის 18-19 ნოემბერს სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის ქსელის სამუშაო შეხვედრა.
განისაზღვრა
სამედიცინო
დაწესებულებებში
ინფექციური
კონტროლის კომიტეტების ფუნქციები და მოვალეობები, მათ
შორის
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
საკითხების
გათვალისწინებით.
შერჩეულ სამ კლინიკაში დაინერგა ინფექციური კონტროლისა და
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის
თანამედროვე სისტემა.
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180.13

180.14

სამედიცინო
პერსონალის სწავლება
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
შესახებ

არაგადამდებ
დაავადებათა (აგდ)
პრევენციისა და
კონტროლის
ეროვნული
სტრატეგიებისა და
შესაბამისი 5-წლიანი
სამოქმედო გეგმების
პროექტების
დამტკიცება

ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
საკითხებზე ცოდნის
დონის ამაღლების
მიზნით ჩატარებულია
სამედიცინო
პერსონალის ტრენინგი

შერჩეულ სულ მცირე 3
კლინიკაში მაინც
(სადაც დანერგილია
ინფექციური
კონტროლის და
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის
თანამედროვე სისტემა)
პერსონალს გავლილი
აქვს ტრენინგი
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
საკითხებზე

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

დამტკიცებულია აგდ
პრევენციისა და
კონტროლის
სტრატეგია და
შესაბამისი 5-წლიანი
(2016-2020 წლების)
სამოქმედო გეგმა

აგდ პრევენციისა და
კონტროლის
სტრატეგიისა და
შესაბამისი 5-წლიანი
სამოქმედო გეგმის
გამოქვეყნება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

დამტკიცებულია
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის 2016
წლის სახელმწიფო
პროგრამა
ფუნქციონირებს აგდ
საკოორდინაციო საბჭო

180.15

თამბაქოს კონტროლის
ეროვნული სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
ძირითადი
ღონისძიებების
განხორციელება,
კერძოდ: აქტიური
მოხმარების შეწყვეტის
ხელშეწყობა; მოწევის
დაწყების პრევენცია;

საქართველოს
კანონებში შესულია
ცვლილებები:
საქართველოს კანონი
თამბაქოს კონტროლის
შესახებ
საქართველოს კანონი
რეკლამის შესახებ
საქართველოს კანონი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის 2016
წლის სახელმწიფო
პროგრამის
დამტკიცების თაობაზე
მთავრობის აქტის
გამოქვეყნება

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

2016 წლის 29 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით, თბილისში
გაიმართა ბალტიის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის
კოლაბორაციული ქსელის (BARN) მიერ ორგანიზებული სასწავლო
სემინარი, რომელსაც საქართველოს მხრიდან დაესწრო 40
ეპიდემიოლოგი და კლინიცისტი. აღნიშნულ სემინარზე უცხოელმა
ექსპერტებმა წაიკითხეს ლექციები ნოზოკომიურ ინფექციებზე
ზედამხედველობის თანამედროვე პრინციპების შესახებ.
სამი კლინიკის სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდა ტრეინინგი
ინფექციების კონტროლისა და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის
საკითხებზე.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვარის №2
დადგენილებით
დამტკიცდა
საქართველოში
არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების
ეროვნული სტრატეგია.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელო-

2016 წლის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის
თამბაქოს
კონტროლის
კომპონენტით
გათვალისწინებული
ზოგიერთი აქტივობის განხორციელება დაიწყო. კერძოდ, თამბაქოს
მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების
შეფასება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში ობსერვაციის გზით
მიმდინარეობს 2016 წლის 8 ივისიდან, ხოლო პირველადი
ჯანდაცვის რგოლის სპეციალისტთა (მ.შ. ექთნების) გაძლიერება
პაციენტისათვის
მოწევის
თავის
დანებების
მოკლე
კონსულტირების საკითხებში მიმდინარეობს 2016 წლის 1
ივნისიდან.

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში
ჩატარებული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა
ცვლილებების
კანონპროექტების
პაკეტის დამტკიცების
შესახებ მთავრობის
დადგენილება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

პირველადი ჯანდაცვის
ექიმების თამბაქოსთვის
თავის დანებების
სერვისების
მიწოდებაში

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და

2016

2016 წლის 17 ნოემბერს გაიმართა არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენციისა და კონტროლის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს
გაფართოებული სხდომა, სადაც განიხილეს აგდ სტრატეგიის
საბოლოო ვერსია და არაგადამდებ დაავადებათა რისკის
ფაქტორების კვლევის პირველადი შედეგები.
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მეორადი კვამლის
ზემოქმედების
შემცირება;
მოსახლეობის
ინფორმირებულო-ბის
ამაღლება;
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
გაძლიერება

მაუწყებლობის შესახებ
საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევა-თა
კოდექსი
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსი
განხორციელებულია
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამის თამბაქოს
კონტროლის
კომპონენტით
გათვალისწინებული
აქტივობები

180.16

ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პროპაგანდის
ფარგლებში,
საქართველოს
მასშტაბით სკოლებში
ინტერვიუების/რეპორტ
აჟების კონკურსის
ჩატარება

ჩატარებულია
ინტერვიუების/რეპორტ
აჟების კონკურსი

180.17

ზოგადსაგანმანათლებ
ლო დაწესებულების
ტერიტორიაზე
სამედიცინო კაბინეტის
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა

სკოლებში
უზრუნველყოფილია
პირველადი
დახმარების დროული
აღმოჩენა
ჯანსაღი ცხოვრების
წესის
პოპულარიზაციის

ჩატარებული
ტრენინგების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა, და
ანგარიშები

ბის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის
ჩარჩო-კონვენციის
სამდივნოსთან
მიმდინარეობს
მუშაობა
თამბაქოზე თავის დანებების სახელმძღვანელოს შემუშავებაზე.

დონორების
დახმარება

თამბაქოს
საწინააღმდეგო
სატელევიზიო ეთერში
გაშვებული ვიდეო
რგოლების შესაბამისი
რაოდენობა
ტრენინგში მონაწილე
თამბაქოს ცხელი ხაზის
თანამშრომლების
რაოდენობა
ჩატარებული
ტრენინგების ანგარიში
თამბაქოსგან
თავისუფალი სივრცის
მონიტორინგის
ანგარიში,
მონიტორინგის
განხორციელების
ადგილების სია
კონკურსში მონაწილე
მოსწავლეთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

შესაბამისი
ინვენტარით,
მედიკამენტებითა და
სხვა საჭირო
რესურსებით
აღჭურვილი 100
საჯარო სკოლა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა და დამტკიცდა „სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამა“.
ჩატარდა ვიდეო-სიუჟეტების კონკურსი „ნაბიჯი ევროპისკენ“.
ნახატების, ფოტოებისა და ესეების
კონკურსები „წარსულით
შექმნილი მომავალი“’; ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული
კამპანიის
ფარგლებში
სლოგანების,
ფლეშმობებისა
და
კონცეფციების
კონკურსები,
ესეების
კონკურსები
არაქართულენოვანი სკოლების და მაღალმთიან რეგიონებში
მდებარე სკოლების მოსწავლეებისთვის „როგორ ვხედავ ჩემი
მხარის მომავალს“. აღნიშნულ კონკურსებში გამოვლინდნენ
გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან შესაბამისი
პრიზებით.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების

„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (საჯარო სკოლის)
ტერიტორიაზე სამედიცინო კაბინეტის ფუნქციონირებისა და
სკოლის ექიმის საქმიანობის“ ქვეპროგრამაში ჩაერთო 156 სკოლა.
პროგრამაში ჩართულმა სკოლებმა დაასრულეს სკოლის ექიმის
პოზიციაზე ექიმის აყვანა და ხელშეკრულებების გაფორმება. ამ
ეტაპისთვის პროგრამის ფარგლებში სულ ჩართულია 444 სკოლა.

სსიპ საგანმანათლებლ
ო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარების

2016 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში
მომზადდა 151 საჯარო
სკოლის საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
21
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181.

181.1

უსაფრთხო სისხლის
სტრატეგიის შემუშავება
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
ექსპერტების
მონაწილეობით,
უსაფრთხო სისხლის
პოლიტიკის
შემუშავებაზე
პასუხისმგებელი
სამუშაო ჯგუფის
ფორმირება

182.

182.2

„ალკოჰოლის საზიანო
მოხმარების
შემცირების“ და
შესაბამისი სამოქმედო
გეგმის პროექტების
უწყებათაშორისი
განხილვის ორგანიზება
და დამტკიცების
ხელშეწყობა

ხელშეწყობა

სააგენტო

დაავადებათა
გავრცელების
პრევენციის და
მართვის ხელშეწყობა

შრომის,
ჯანმრთელობის
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

უსაფრთხო სისხლის
სტრატეგიული
დოკუმენტი
შემუშავებულია

შემუშავებული
უსაფრთხო სისხლის
სტრატეგიული
დოკუმენტი

სამუშაო ჯგუფის მიერ
შემუშავებულია
უსაფრთხო სისხლის
პოლიტიკის
დოკუმენტი

დამტკიცებულია
„ალკოჰოლის საზიანო
მოხმარების
შემცირების“
ეროვნული სტრატეგია
და სამოქმედო გეგმა
ჩატარებულია
სამოქმედო გეგმის
პროექტების
უწყებათშორისი
განხილვა

„ალკოჰოლის საზიანო
მოხმარების
შემცირების“
ეროვნული
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
გამოქვეყნება

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო,
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები,
ხოლო 18 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო
სამუშაოები. 44 საჯარო სკოლაში დასრულდა სარეაბილიტაციო
სამუშაოები. დაფინანსდა 13 საჯარო სკოლა, რომელთაც უნდა
გამოაცხადონ სატენდერო პროცედურები. ამჟამად, 29 საჯარო
სკოლა სრულად არის აღჭურვილი
შესაბამისი ინვენტარით,
მედიკამენტებითა და სხვა რესურსებით.
ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან მჭიდრო
თანამშრომლობის გზით, შემუშავდა „უსაფრთხო სისხლის
სტრატეგიის“
სამუშაო
ვერსია,
რომელიც
წარმოადგენს
„საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების
ეროვნული
სტრატეგიის“
ნაწილს
და
დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს N1704
განკარგულებით

მიმდინარეობს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
პროექტების დახვეწა.
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ახალგაზრდების,
კერძოდ, ბავშვებისა და
მოზარდების მიერ
ალკოჰოლური
სასმელების მოხმარების
შესახებ
საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლება
ბეჭდური, TV/ რადიო
მედიის, ვირტუალური
და სხვა საშუალებებით

განხორციელებულია
ღონისძიებები
მოსახლეობის
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით
დაიბეჭდა სტატიები
ჟურნალებსა და
გაზეთებში
დაბეჭდილია და
რეგულარულად
განთავსებულია
მასალები NCDC -ს
ინტერნეტ გვერდებზე
მომზადდა ბლოგპოსტები და
განთავსებულია
სოციალურ ქსელებში
მომზადდა ფლეშბანერები და
განთავებულია
სხვადასხვა
მაღალრეიტინგულ
მედია ჰოლდინგების
ინტერნეტ გვერდებზე
TV და რადიო მედია
საშუალებებით
ინფორმაცია
მიწოდებულია
მოსახლეობისთვის

საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით
განხორციელებულ
ღონისძიებათა
სათანადო რაოდენობა
და მაშტაბი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლების მიზნით:
საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალები განთავსებულია სსიპ
ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინტერნეტ
გვერდზე (www.ncdc.ge).
ჩატარდა 4 ფოკუს დისკუსია (ფოკუს ჯგუფების კვლევები)
მოსახლეობაში (14-17 წ. და 18-35წ. ასაკობრივ ჯგუფებში).
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში
ალკოჰოლის
საზიანო
მოხმარების
თაობაზე
საგანმანათლებლო კამპანიის საწარმოებლად ჩატარდა ტენდერი.
გამარჯვებული კომპანიის მიერ შემუშავდა საკომუნიკაციო
სტრატეგია; და განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.
მომზადდა სარეკლამო ფარები (2 ტიპის) ალკოჰოლის თემატიკაზე:
განთავსდა
მეტრო
სადგურებში
დაახლოებით
1
თვის
განმავლობაში.
ჩატარდა 2 მედია სემინარი: მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა
სატელევიზიო,
რადიო/ბეჭდური
და
ონლაინ
მედიის
წარმომადგენლებმა.
მონაწილეთა
რაოდენობა
თითოეულ
სემინარზე 20.
მოხდა თემის ადვოკატირება მასმედიის საშუალებებით: მათ
შორის სტუმრობა, რეპორტაჟი და გადაცემა ტელევიზიაში,
ინტერნეტ ტელევიზიაში, რადიოში და ონლაინ რადიოში.
რაოდენობა 4.
განხორციელდა სოციალური მედია კამპანია- მომზადდა და
გავრცელდა დაახლოებით 40 პოსტი ალკოჰოლის თემატიკაზე.
მომზადდა 2 სარეკლამო ვიდეო რგოლი და 3 ვიდეო ისტორია
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარებაზე.
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183.

183.1

183.2

184.

184.1

არაგადამდებ
დაავადებათა
პრევენციისა და
კონტროლის ქვეყნის
ინტერსექტორული
საკოორდინაციო
საბჭოსთან კიბოს
კონტროლის თემატური
ჯგუფის შექმნა
კიბოს კონტროლის
ეროვნული
სტრატეგიისა და
შესაბამისი ხუთწლიანი
სამოქმედო გეგმის
პროექტების
დამტკიცების
ხელშეწყობა
კიბოს პოპულაციური
რეგისტრის სრულყოფა
და რეგისტრის
შეუფერხებელი
ფუნქციონერების
უზრუნველყოფა

ბოლონიის პროცესის
განხორციელების
ჯგუფის (BFUG)
საქმიანობაში
მონაწილეობა

ჩატარებულია
მულტისექტორული
შეხვედრები
სამთავრობო/
არასამთავრობო და
დონორი
ორგანიზაციების
მონაწილეობით
სტრატეგიების
განხილვისა და
ადვოკატირების
მიზნით

კიბოს პოპულაციური
რეგისტრის სისტემით
მიღებული მონაცემების
საფუძველზე
მომზადებულია
წლიური
აღწერილობითი
სტატისტიკური
ანგარიში

უზრუნველყოფილია
ერთიან ევროპულ
საგანმანათლებლო
სივრცესთან უმაღლესი
განათლების სისტემის
დაახლოება

კიბოს კონტროლის
თემატური ჯგუფი
შექმნილია
თემატური ჯგუფის
შეხვედრების
ანგარიშები

ანგარიშგებაში
ჩართული
დაწესებულებების
შესაბამისი რაოდენობა
წარმოდგენილი
ფორმების სათანადო
რაოდენობა

ბოლონიის პროცესის
განხორციელების
ჯგუფის ფარგლებში
განხორციელებული
აქტივობების სათანადო
რაოდენობა

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო,

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ - ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრი

განათლების და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ლ.
საყვარელიძი
ს სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

კიბოს მსოფლიო დღის აღნიშვნის მიზნით გაიმართა შეხვედრა
ონკოლოგებთან, სადაც წარდგენილ იქნა ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტოს კიბოს თერაპიის სამოქმედო პროგრამის
ფარგლებში (Programme of Action for Cancer Therapy -PACT)
საქართველოში
ჩატარებული
კიბოს
კონტროლისა
და
საჭიროებების შეფასების მიმოხილვითი მისიის ანგარიში.
ჩეხეთის “კარიტასთან” ერთობლივად მიმდინარეობს სწავლება
ოჯახის ექიმებისთვის ონკოლოგიის საკითხებზე.
2016 წლის 17 ნოემბერს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა
და კონტროლის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებულ
სხდომაზე მოხდა შეთანხმება კიბოს კონტროლის თემატური
ჯგუფის შექმნის შესახებ და დაზუსტდა შემადგენლობა.
მომზადებულია შესაბამისი ბრძანების პროექტი, რომელიც
უახლოეს პერიოდში დამტკიცდება. ამასთან, შემუშავებულია
კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგიის დოკუმენტი.
2016 წლის მეოთხე
კვარტლის მონაცემებით, ანგარიშგებაში
ჩართულია 247 დაწესებულება, 2016 წლის 11 თვის განმავლობაში
შემოსულია
17615 საანგარიშგებო ფორმა. ანგარიშგების
არსებული ფორმატის შესაბამისად, მიმდინარეობს დეკემბრის
თვის ანგარიშების მიღება/დამუშავება.
უწყვეტ
რეჟიმში
მიმდინარეობდა
კიბოს
რეგისტრის
ფუნქციონირებაში მონაწილე პერსონალის კონსულტირება და
საანგარიშგებო
ფორმების
კორექტირება,
პროგრამული
უზრუნველყოფის მხარდაჭერა.
2016 წლის 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის პერიოდში კიბოს
რეგისტრზე მომუშავე, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანრმთელობის
ეროვნული ცენტრის ორმა თანამშრომელმა გაიარა ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციისა და კიბოს შესწავლის საერთაშორისო
სააგენტოს მიერ ორგანიზებული საბაზისო სასწავლო
კურსი
კიბოს რეგისტრატორთათვის ქ.ბიშკეკში (ყირგიზეთი).
2016 წლის იანვარში, ქ. ბრიუსელში გაიმართა ბოლონიის
პროცესის სამუშაო ჯგუფის
„ძირითადი შეთანხმებული
ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა“ შეხვედრა,
სადაც განიხილეს სტრუქტურული სამუშაო ჯგუფის მიერ წევრ
სახელმწიფოებთან თანამშრომლობით შემუშავებული ბოლონიის
პროცესის განხორციელების 2015 წლის ანგარიში.
2016 წლის მარტში, ქ. ამსტერდამში, სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო
ბოლონიის პროცესის განხორციელების ჯგუფის შეხვედრასა და
საერთაშორისო
კონფერენციაში
„უმაღლესი
განათლების
მომავლის“ შესახებ, სადაც განიხილეს 2015-2018 წლებისათვის
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ბოლონიის
პროცესის
განხორციელების
სტრუქტურა და სამოქმედო გეგმა.

ჯგუფის

(BFUG)

2016 წლის 3 ივნისს, გაიმართა BFUG-ის მეორე სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრა თბილისში, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ
ბოლონიის პროცესის წევრი ქვეყნებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
2016 წლის 4 ივნისს საქართველოს BFUG-ის მეორე სამუშაო
ჯგუფის
თანათავმჯდომარეობის
ფარგლებში
გაიმართა
საერთაშორისო სემინარი „განვითარებაზე ორიენტირებული
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში“. სემინარს ესწრებოდნენ როგორც
უცხოელი ასევე ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლები.
2016 წლის 14 სექტემბერს, სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სამუშაო
ჯგუფების თანათავმჯდომარეების შეხვედრაში, სადაც განხილულ
იქნა სამუშაო ჯგუფების მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი
აქტივობები და განისაზღვრა ბოლონიის განხორციელების სამუშაო
ჯგუფის შემდგომი შეხვედრისთვის განსახილველი საკითხები.
2016 წლის 9-10 ნოემბერს გაიმართა ბოლონიის პროცესის (BFUG)
მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ნიცას უნივერსიტეტში,
საფრანგეთში, რომელიც დაეთმო ხარისხის უზრუნველყოფის
ინტერნაციონალიზაციას და არსებულ გამოწვევებს. საქართველო
თანათავმჯდომარეობდა არსებული შეხვედრას.

184.2

საერთაშორისო
პრაქტიკისა და
ევროპული უმაღლესი
განათლების სივრცის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სტანდარტებისა და
სახელმძღვანელო
პრინციპების (ESG)
ანალიზის საფუძველზე

ფორმირებულია
განვითარებასა და
შედეგების შეფასებაზე
ორიენტირებული
განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემა

განახლებული
ხარისხის
უზრუნველყოფის
მექანიზმები

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

ჯგუფის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამოწყება
გახლდათ წარმატებული ქვეყნების სისტემების შეფასებისა და
გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.
პირველი ამ ტიპის შეფასება ჩატარდა ბელგიაში. შეფასების
ჯგუფის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, შეესწავლათ
ბელგიაში, ჰოლანდიასა და პორტუგალიაში არსებული ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემები. შეფასების შედეგად მომზადდა
ანგარიში. შეფასების ჯგუფს ხელმძღვანელობდა საქართველოს
წარმომადგენელი.
შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის
საფუძველზეც 2016 წლის 19 თებერვალს ცვლილებები შევიდა
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს
კანონში. მიმდინარეობს მუშაობა „ხარისხის განვითარების
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისი
ქვესტანდარტების დახვეწაზე.
სსიპ - განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის ინიციტივითა
და ორგანიზებით, აგრეთვე,
საქართველოს განათლებისა და
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განვითარებასა და
შედეგების შეფასებაზე
ორიენტირებული
განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემის ფორმირება

მეცნიერების სამინისტროსა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით
ჩატარდა 2-დღიანი კონფერენცია, რომელიც დაეთმო: ა) უსდ-ის
ავტორიზაციის
ახალი
სტანდარტების
(ქვესტანდარტების)
პროექტს; ბ) ავტორიზაციის ელექტრონული პლატფორმის და გ)
ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმებთან დაკავშირებით
საუკეთესო ევროპული გამოცდილების (მათ შორის, ევროპული
უმაღლესი განათლების სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის
სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების) განხილვას.
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
წარმომადგენლები,
საერთაშორისო ექსპერტები და უსდ-ს წარმომადგენლები.
აკრედიტაციის
პროცესში
საერთაშორისო
ექსპერტების
ჩართულობის უზრუნველყოფისა და საერთაშორისო ექსპერტთა
ბაზის ფორმირების მიზნით ცენტრი დაუკავშირდა ევროპის
უნივერსიტეტების
ასოციაციას
(EUA);
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ევროპული ასოციაციას
(EURASHE);
ევროპის
უმაღლესი
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის ასოციაციას (ENQA), ევროპის სააკრედიტაციო
სააგენტოებსა და ევროპის წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს, ასევე ინდივიდუალურ ექსპერტებს. ცენტრმა
დამატებით მოიპოვა წვდომა სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის, ევროპის კვლევითი საბჭოსა და Elsevier-ის
ექსპერტთა ბაზებზე.

184.3

სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული
ცენტრის ENQA-ში
გაწევრიანებისთვის
წინასწარი შეფასების
განხორციელება

განხორციელებულია
სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული
ცენტრის ENQA-ში
გაწევრიანებისთვის
წინასწარი შეფასება

წინასწარი შეფასების
ანგარიშის დოკუმენტის
მომზადება

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა
2016
წლის 28-29 აპრილს მონაწილეობა მიიღო უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის
(ENQA) წევრთა ფორუმსა და გენერალურ ასამბლეაში. შეხვედრაზე
განხილულ იქნა ხარისხის უზრუნველყოფისა და აღიარების
საკითხები. ასევე, განხილულ იქნა საკითხები მეცნიერების,
ინოვაციის, ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებსა და კვლევაზე ორიენტირებული პროგრამების შეფასებაზე.
2016 წლის 20-21 ოქტომბერს, განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულმა ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო ENQA-ს გენერალურ
ასამბლეაში.
პრეზენტაციებისათვის
განკუთვნილ
სხდომაზე წარდგენილ იქნა მოხსენება განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციასა და პროგრამულ
აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე საქართველოში.
განხილულ
იქნა
საქართველოში
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
ინტერნაციონალიზაციის
კუთხით
განხორციელებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები
და
აქტივობები, ასევე,
ავტორიზაცია-აკრედიტაციის პროცესში
საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვის საკითხი. გაიმართა
ორმხრივი შეხვედრა ENQA-ს ხელმძღვანელობასთან, რომელიც
დაეთმო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
წინაშე
არსებულ
გამოწვევებსა
და
თანამშრომლობის
შესაძლებლობების
საკითხებს.
ENQA-ს
და
ევროსაბჭოს
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მხარდაჭერით შერჩეულ იქნა საერთაშორისო ექსპერტები,
რომელთაც წარმოადგინეს ანგარიში და რეკომენდაციები
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
სტანდარტებისა
და
შეფასების
კრიტერიუმების
სამუშაო
დოკუმენტთან დაკავშირებით. ანგარიში მოიცავს გარე ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის შეფასებას და მასთან დაკავშირებულ
კანონმდებლობას განახლებული ევროპული სტანდარტებისა და
სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით,
რაც არის
ENQA-ში გაწევრიანებისათვის ძირითადი წინაპირობა. ანგარიში
წარმოადგენს
საფუძველს
სამომავლო
სამოქმედო
გეგმის
მომზადებისათვის.
185.

185.1

„პროფესიული
განათლების შესახებ“
საქართველოს ახალი
კანონპროექტის
მომზადება და
ინიცირება

ინიცირებულია
„პროფესიული
განათლების შესახებ“
საქართველოს ახალი
კანონპროექტი

„პროფესიული
განათლების შესახებ“
ახალი კანონის
პროექტის
პარლამენტში წარდგენა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

185.2

პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ზოგადი განათლების
კომპონენტის
დანერგვის დაწყება
პროფესიული
სტუდენტებისთვის
უმაღლესი განათლების
საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების
შესაძლებლობის
შექმნისათვის

დაწყებულია
პროფესიული
განათლებიდან
უმაღლესი განათლების
საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების
შესაძლებლობის შექმნა

შესაბამისი
საკანონმდებლო აქტი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პილოტირებისათვის
შერჩეული სფეროების
სათანადო რაოდენობა
და პილოტირების გეგმა

2016 წლის I კვარტალში, გაიმართა 5 შეხვედრა, „პროფესიული
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის
მიზნით.
2016 წლის 31 მარტს, „პროფესიული განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის კონცეფცია წარედგინა
პროფესიული განათლების ეროვნული პროფესიული საბჭოს
სხდომის წევრებს.
2016 წლის II კვარტალში, პროფესიული განათლების შესახებ
ახალი კანონის პროექტი განიხილა და მოიწონა პროფესიული
განათლების
ეროვნულმა
პროფესიულმა
საბჭომ.
ასევე,
კანონპროექტის განხილვის მიზნით გაიმართა შეხვედრა,
რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროსა და სამინისტროს დაქვემდებარებაში
მყოფი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირების
წარმომადგენლები. 2016 წლის დეკემბერში კანონპოექტი
განხილულ
იქნა
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლებთან წლის შემაჯამებელი
კონფერენციის ფარგლებში. დაგეგმილია საჯარო განხილვები
დაინტერესებულ მხარეებთან და შემდგომ, პარლამენტში
ინიცირება.
2016 წლის I კვარტალში, ჩატარებული შეხვედრების შედეგად,
შემუშავდა სამოქმედო გეგმა ზოგადი განათლების პროფესიულ
განათლებაში ინტეგრირებისათვის.
2016
წლის
მეორე
კვარტალში,
მომზადდა
საგრანტო
ხელშეკრულება გაეროს განვითარების პროგრამასა და განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის, ხოლო მესამე
კვარტალში დაიწყო საგრანტო პროექტის განხორციელება, რომლის
ფარგლებშიც ჩამოყალიბდა პროფესიულ განათლებაში ზოგადი
განათლების
ინტეგრირების
კონცეფცია,
განხორციელდა
პროფესიული პროგრამებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის
საშუალო საფეხურის შედარებითი ანალიზი და შემუშავდა
,,ინტეგრირებული
პროგრამები“,
შეიქმნა
პილოტირების
მონიტორინგის მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტები, მომზადდა
მასწავლებელთა ტრენინგების პროგრამა.
2016 წლის მე-4
კვარტალში დასრულდა სასწავლო მასალების შექმნა, რამდენიმე
ეტაპად განხორციელდა მასწავლებელთა ტრენინგი და შემუშავდა
პილოტირების გეგმა. ასევე, მომზადებულია საკანონმდებლო
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აქტის
პროექტი,
რომელიც
მყარ
საფუძველს
შეუქმნის
,,ინტეგრირებული პროგრამების“ სისტემურ დანერგვას. 2016 წლის
IV კვარტალში დარგობრივ საბჭოზე დადებითი რეკომენდაცია
მიიღო ინტეგრირებულმა მოდულებმა. 4 საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში დაიწყო ზოგადი განათლების კომპონენტთან
ინტეგრირებული მოდულების პილოტირება
აგრარული
მიმართულების 2 პროგრამაში.
185.3

186.

186.1

ზოგადი განათლების
ფარგლებში
პროფესიული
კომპეტენციების
დაუფლების მიზნით,
სკოლებში
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
დანერგვის ხელშეწყობა

შექმნილია ზოგადი
განათლების
ფარგლებში
პროფესიული
კომპეტენციების
დაუფლების
შესაძლებლობა

მთელი სიცოცხლის
მანძილზე სწავლების
კონცეფციის
განხორციელების
მიზნით გრანტებისა და
დაფინანსების
პროგრამების
ადმინისტრირება

განხორციელებულია
გრანტებისა და
დაფინანსების
პროგრამები

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა, სადაც
დანერგილია
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამები

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გაეროს
განვითარების
პროგრამის,
აგარის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის, აგარის საჯარო სკოლისა და აგარის შაქრის
მწარმოებელი ქარხნის ურთიერთთანამშრომლობით, დაიგეგმა და
განხორციელდა
აგარის საჯარო სკოლაში 2 პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
დანერგვის
ხელშემწყობი
ღონისძიება. სკოლამ წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და გახდა
პირველი საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება,
რომელსაც იმავდროულად უფლება აქვს განახორციელოს
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამები.
ამასთან,
სამინისტრო აქტიურად მუშაობს პროგრამაზე, რომელიც კიდევ
უფრო მეტ სკოლას მისცემს შესაძლებლობას, სკოლის მოსწავლეებს
ზოგად განათლებასთან ერთად პროფესიული მომზადების
კურსებიც შესთავაზოს.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინიტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

2016 წელს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ
საფეხურზე სახელმწიფო სტიპენდია გაიცა 2685 წარმატებულ
სტუდენტზე.

პროფესიული
კომპეტენციების
შეძენის მიზნით
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამებში ჩართული
სკოლის მოსწავლეების
შესაბამისი რაოდენობა

გაზრდილია
აბიტურიენტთა და
სტუდენტთა
საერთაშორისო
მობილობა

სხვადასხვა
სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსებული
სტუდენტების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
უცხო ქვეყანაში
განათლება მიღებული
მოქალაქეების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მიენიჭა
საქართველოს და უცხო ქვეყნის 3665 მოქალაქეს (ბაკალავრიატში 3506, ხოლო მაგისტრატურაში - 159 მოქალაქეს).
სოციალური პროგრამის ფარგლებში აკადემიური უმაღლესი
განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) სახელმწიფო
სასწავლო გრანტით დაფინანსდა 1382 სტუდენტი, ხოლო
აკადემიური
უმაღლესი
განათლების
მეორე
საფეხურზე
(მაგისტრატურა) საერთო სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტით
დაფინანსდა 69 სტუდენტი.
დაფინანსდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან,
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 849 სტუდენტი.

186.2

ევროკავშირის
ინიციატივის „მეტი
მეტისთვის“ (more for

მოდულური მიდგომის
შესაბამისად
შემუშავებულია და

მოდულური
მიდგომების
შესაბამისად

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ -

2016 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელდა პროგრამის
მონიტორების ვიზიტი,
პროგრამის ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების შუალედური შეფასების განხორციელების
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more) ფარგლებში
ფინანსური
შეთანხმებით „დასაქმება და
პროფესიული
განათლება და
გადამზადება“ გათვალისწინებული
აქტივობების
განხორციელება

დამტკიცებულია
პროგრამები,
რომლებიც
ორიენტირებულია,
როგორც პროფესიული
კომპეტენციების, ასევე
ე.წ. საბაზო და საკვანძო
კომპეტენციების
განვითარებაზე
(რაოდენობრივი
წიგნიერება,
პიროვნული და
ინტერპერსონალური
უნარები, კომუნიკაცია,
უცხო ენა, მეწარმეობა,
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები)
შრომის ბაზრის
მოთხოვნების
შესაბამისად
შემუშავებულია
პროფესიული
სტანდარტები
ჩატარებულია
პროფესიულ
მასწავლებელთა
ტრენინგი
განხორციელებულია
2014-2015 წლების
კურსდამთავრებულთა
კვლევა (Tracer Study)
და გამოქვეყნებულია
კვლევის ანგარიში
პილოტირებულია
სამუშაოზე
დაფუძნებული
პროფესიული სწავლება

შემუშავებული და
დამტკიცებული 50
პროგრამა
შრომის ბაზრის
მოთხოვნების
შესაბამისად
შემუშავებული 50
სტანდარტი
ტრენინგში მონაწილე
პროფესიულ
მასწავლებლების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
გამოქვეყნებული
კვლევის ანგარიში,
რომელშიც ასახულია
2014-2015 წლების
კურსდამთავრებულ-თა
დასაქმების
მაჩვენებელი
საპილოტე პროექტების
სათანადო რაოდენობა

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

მიზნით.
მოდულური
მიდგომის
შესაბამისად,
შემუშავებული
და
დამტკიცებულია 54 პროფესიული პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავებულია 80
პროფესიული სტანდარტი. მათ შორის
დამტკიცებულია 54
პროფესიული სტანდარტი;

ევროკავშირი
შემუშავდა და ყველა მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაში
ინტეგრირდა საბაზო/საკვანძო კომპეტენციების განვითარებაზე
ორიენტირებული მოდული - სამოქალაქო განათლება;
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის გაიმართა
შემდეგი ტრენინგები:
1.
ტრენინგ მოდული - „სტუდენტთა ინდივიდუალური
თავისებურებანი
პროფესიულ
განათლებაში.,
ტრენინგი
განხორციელდა ორ საჯარო კოლეჯში. სულ დატრენინგებულია 93
მასწავლებელი;
2. ტრენინგმოდული - „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ
განათლებაში“. ტრენინგი განხორციელდა ერთ საჯარო სკოლაში.
სულ დატრენინგებულია 72 მასწავლებელი;
3. პირსონის წარმომადგენელმა კომპანიამ საქართველოში, „იუნიქ
ლერნინგმა“, უზრუნველყო პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების 93 მასწავლებლის ინგლისური ენის დონის
დადგენა, პირსონის მიერ სპეციალურად შემუშავებული ტესტის
მეშვეობით.
მონაწილეებმა მიიღეს სერტიფიკატი, რომელიც
დაადასტურებს მათ ცოდნის დონეს.
4.
ტრენინგი:
,,კომპეტენციებზე
დაფუძნებული
შეფასება
მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში".
ტრენინგი ჩატარდა 16 პროფესიულ სასწავლებელში, 21 ჯგუფი.
ტრენინგი გაიარა სულ 420-მა მასწავლებელმა;
5. ტრენინგი: ,,ინდივიდუალური მიდგომები სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების
განათლებისას და პროფესიული ტესტირება ნაწილი-2" ჩატარდა 10
საჯარო კოლეჯში. ტრენინგი გაიარა 188 მასწავლებელმა.
4.მასწავლებელთა ტრენინგი რეალურ სამუშაო გარემოში
(საწარმოებში).
საწარმოში
ტრენინგი
განხორციელდა
18
მიმართულებით. სულ დატრენინგებულია 132 მასწავლებელი.
განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები პროფესიული
პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევისათვის.
კერძოდ,
ადაპტირდა კითხვარი (კვლევის ინსტრუმენტი). კითხვარის
ადაპტირება მოხდა 2015 წლის კურსდამთავრებულებთან
საპილოტე ინტერვიუების ჩატარების საფუძველზე. 18 ოქტომბერს
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროში
გაიმართა
ინტერვიუერთა ტრენინგი, რომლის მიზანიც იყო
მათთვის
სატელეფონო ინტერვიუს წარმართვისა და მონაცემთა ბადეში
შეტანის წესების გაცნობა. პროფესიული საგანმანათლებლო
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პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ე.წ. "Tracer Study"-ის
2016 წლის რაუნდის ფარგლებში, განხორციელდა 2014-2015
წლების კურსდამთავრებულთა
კვლევა. კვლევის ანგარიში
ხელმისაწვდომი იქნება 2017 წლის იანვარში.
ე) შერჩეულ სამ სფეროში (მეხილეობა, მეცხოველეობა, მეღვინეობა)
დაიწყო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა.
186.3

ევროკავშირის
პროგრამის „დასაქმება
და პროფესიული
განათლება და
გადამზადება“ ფარგლებში
„დასაქმებისა და
პროფესიული
განათლების
რეფორმების
ტექნიკური
მხარდაჭერის
პროექტის (EUVEGE)“
განხორციელება

განხორციელებულია
„დასაქმებისა და
პროფესიული
განათლების
რეფორმების
ტექნიკური
მხარდაჭერის
პროექტის 2016 წლის
სამოქმედო გეგმა
(EUVEGE)“

პროექტის ფარგლებში
განხორციელებული
საქმიანობის ამსახველი
ანგარიში
შესაძლებლობების
განვითარების
აქტივობების სათანადო
რაოდენობა
შესაძლებლობების
განვითარების
აქტივობებში ჩართულ
პირთა მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი

მომზადდა
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
რეგულირების დოკუმენტი. ჩატარდა 8 ტრენინგ-სესია ძირითადი
კომპეტენციების გაუმჯობესების მიზნით საშუალო რგოლის
მენეჯერებისთვის.
2016 წლის II კვარტალში:
- განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი ირლანდიაში, ქ. დუბლინში,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და
სამინისტროს სააგენტოების წარმომადგენლების მონაწილეობით.
ვიზიტის მიზანი იყო ირლანდიის პროფესიული განათლების
სისტემის გაცნობა და გამოცდილების გაზიარება. შედეგად,
დაიგეგმა საქართველოსა და ირლანდიას შორის თანამშრომლობა
დისტანციური სწავლების დანერგვის კუთხით;
- განხორციელდა 7 ტრენინგ-სესია ძირითადი კომპეტენციების
გაუმჯობესების მიზნით საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის;
- გაიმართა სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის
ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის მე-5 შეხვედრა. ასევე, გრძელდება
მუშაობა
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
რეგულირების დოკუმენტსა და ქვენორმატიულ აქტებზე.
2016 წლის მესამე კვარტალში:
დასრულდა
ძირითადი
კომპეტენციების
ტრენინგები
პროფესიული განათლების მენეჯერებისთვის. პროფესიული
განათლების სამივე დონის (მაკრო, მეზო და მიკრო) 62 მენეჯერი
დაესწრო 8 ძირითადი კომპეტენციის ტრენინგ მოდულს, რომელიც
მოიცავდა შემდეგ თემებს: 1. საქართველოს ეკონომიკის, შრომის
ბაზრის და საგანმანათლებლო სისტემის გაგება; 2. პროფესიული
განათლების პოლიტიკა, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; 3.
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო და ევროპის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოები; 4. პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული
კანონმდებლობა; 5. პროფესიული განათლების დაფინანსება; 6.
სწავლება 21-ე საუკუნეში და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
როლი
განათლებაში;
7.
პროფესიული
განათლების სექტორის მართვის შესავალი; 8. სასკოლო
საქმიანობის დაგეგმვა ევროპის განათლების ფონდის მიერ
შემუშავებული მოდულის საფუძველზე;
- მომზადდა მასწავლებელთა კარიერული განვითარებისა და
პროფესიული ზრდის სამართლებრივი დოკუმენტების პაკეტი.
სამი კოლეჯის ბაზაზე ჩატარდა მასწავლებელთა ანაზღაურების
ახალი სქემის პილოტირება და შემუშავდა რეკომენდაციების
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საბიუჯეტო ზრდასთან მიმართებაში;
- პროფესიული განათლების საინფორმაციო სისტემების (ემისის)
გასავითარებლად
მომზადდა
სპეციფიკაციები
მონაცემთა
შესაგროვებლად ხუთი მიმართულებით: 1: სოციო ეკონომიკა,
შრომის ბაზარი და საზოგადოება/განათლება და ტრენინგები და
სხვა. (განათლებისა და უნარების განვითარება); 2: დემოგრაფია,
ჩართულობა,
ადამიანური
რესურსები,
განათლებისა
და
გადამზადების შედეგები. 3:რესურსები: ფიზიკური რესურსები,
ადამიანური რესურსები, ფინანსების მოდულის ბანკი და სხვ. 4:
პროფესიული
განათლების
რეფორმების
სტრატეგიის
მონიტორინგი: ეფექტურობა, ეფექტიანობა, შესაბამისობა, გავლენა
და მდგრადობა; 5: სხვა ინდიკატორები: NEETs, HDI და სხვა;
- პროფესიული განათლების ინსტიტუციური მოწყობის კვლევის
შედეგების
ბაზაზე,
ჩატარდა
ინსტიტუციური
შეფასების
მიზანშეწონილობის კვლევა, რაც პროფესიული განათლების
სისტემის ეფექტურობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით
მაკრო, მეზო და მიკრო დონეზე ინსტიტუციურ ცვლილებებს
გულისხმობს;
- ინტერნაციონალიზაციის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩატარდა
კოლეჯების გამოკითხვა და მომზადდა ანგარიში გერმანული
გამოცდილების გათვალისწინებით; მიმდინარეობს მუშაობა
საბოლოო ანალიზის დოკუმენტზე;
- ჩატარდა მედია-ტური ჟურნალისტებისთვის პროფესულ
განათლებაში. ასევე, პროფესიული განათლების ბრენდინგის
სემინარი
სამინისტროებისა
და
სააგენტოების
წარმომადგენლებისთვის;
- მთავრობის 721-ე
რეგულაციის შესაბამისად მომზადდა
კარიერული დაგეგმვის სამოქმედო გეგმა და მიმდინარეობს გეგმის
განხორციელებაზე მუშაობა;
დაიწყო მუშაობა პროფესიული განათლების ხარჯებისა და
დაფინანსების კვლევაზე.
2016 წლის მეოთხე კვარტალში:
-მომზადდა პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის
(2013-2020) შუალედური შეფასება;
-პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის კვლევის
საფუძველზე
მომზადდა კვლევის ანალიზის დოკუმენტის
სამუშაო ვერსია;
-პროფესიული განათლების 51 მასწავლებელი გადამზადდა
საერთაშორისო მობილობის მოსამზადებელი
პროგრამის
მიხედვით;
-პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
პროფესიაში
შესვლის, განვითარებისა და კარიერული წინსვლისათვის
გამჭვირვალე სისტემის შესაქმნელად დასრულდა მუშაობა
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სამართლებრივი დოკუმენტების პაკეტზე თემატური ჯგუფის
ფარგლებში.
- შეიქმნა EMIS-ის ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი, რომლის
ფარგლებშიც შეიქმნა დეტალური სპეციფიკაციები EMIS-ის
განვითარებისთვის, რომლებსაც საფუძვლად უდევს შემდეგი 4
კლასტერი: 1. მონაცემთა კლასტერი ეკონომიკის, შრომის ბაზრის
და განათლების და გადამზადების შესახებ; 2. მონაცემთა
კლასტერი
პროფესიული
განათლების
სისტემის
შიდა
ეფექტიანობის შესახებ (ჩარიცხვა, შედეგები, განთავსება და ა.შ.); 3.
მონაცემთა კლასტერი პროფესიული განათლების რესურსების
შესახებ (ფიზიკური, ადამიანური, ფინანსური და სხვა რესურსები);
4. მონაცემთა კლასტერი პროფესიული განათლების რეფორმების
სტრატეგიის განხორციელების შესახებ, კერძოდ, EMIS-ის
მხარდაჭერა პროფესიული განათლებაში საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით;
-ჩამოყალიბდა საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების მიმარეთულებით
კომუნიკაციის საკითხებზე;
-ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების და
შრომის ბაზრის მარკეტინგის ბრენდირების შესახებ და სხვა.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ
დაიგეგმა და განხორციელდა მასწავლებელთა ტრენინგები
სტუდენტთა
შეფასებაში
მოდულური
პროგრამების
განმახორციელებელ დაწესებულებებში. დარგობრივ საბჭოზე
გატანილი
იქნა
და
დადებითი
რეკომენდაცია
მიიღო
გადამუშავებულმა
ზოგადმა სავალდებულო მოდულებმა:
„ინფორმაციული წიგნიერება 1“, „ინფორმაციული წიგნიერება 2“,
„ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია“,
„რაოდენობრივი
წიგნიერება“, „სამოქალაქო განათლება“.
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად 2016 წლის
განმავლობაში დამტკიცებულია 46 პროფესიული სტანდარტი და
შესაბამისი შეფასების სტანდარტი.

186.4

186.5

ეროვნული
კვალიფიკაციების
ჩარჩოს ევროპული
კვალიფიკაციების
ჩარჩოსთან
თავსებადობის
უზრუნველყოფა

დამტკიცებულია
ეროვნული
კვალიფიკაციების
ახალი ჩარჩო

არაფორმალური
განათლების აღიარების

დანერგილია
არაფორმალური

სამართლებრივი აქტი
ეროვნული
კვალიფიკაციების
ჩარჩოს დამტკიცების
შესახებ

არაფორმალური
განათლების აღიარების

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი
განათლებისა და
მეცნიერების

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და

2016 წლის ბოლოსათვის დამტკიცდა 29 ახალი მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი.
დასრულდა მუშაობა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს
პროექტზე. პროექტი მზად არის დასამტკიცებლად.

დასრულდა მუშაობა არაფორმალური განათლების აღიარების
წესზე, რომლის დამტკიცებისათვის იგეგმება საკანონმდებლო
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წესისა და პირობების
შემუშავება დამტკიცება

187.

187.1

საქართველოს
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ და
მაღალმთიან
რეგიონებში საჯარო
სექტორში დასაქმებულ
პირთა პროფესიული
განვითარება,
კვალიფიკაციის
ამაღლება სახელმწიფო
ენის, საჯარო
მმართველობისა და
ადმინისტრირების
დარგობრივი კურსების
შესწავლით

პროფესიული
განათლების აღიარების
მექანიზმები

ჩატარებულია
პროფესიული
განვითარების,
კვალიფიკაციის
ამაღლების,
სახელმწიფო ენის,
საჯარო
მმართველობისა და
ადმინისტრირების
დარგობრივი კურსები
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ და
მაღალმთიან
რეგიონებში საჯარო
სექტორში
დასაქმებულთათვის

წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ
სამართლებრივი აქტი

სახელმწიფო ენის
სწავლების
პროგრამების სათანადო
რაოდენობა
საჯარო
მმართველობისა და
ადმინისტრირების
დარგობრივი კურსების
სათანადო რაოდენობა
აღნიშნული
პროგრამებით
გადამზადებული
პირების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

სამინისტრო
სსიპ განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

სსიპ - ზურაბ
ჟვანიას
სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირები
ს სკოლა

2016

სსიპ - ზურაბ
ჟვანიას
სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების
სკოლის
ბიუჯეტი

ცვლილებების განხორციელება
შესახებ კანონში“.

„პროფესიული

განათლების

2016 წლის II კვარტალში მომზადდა არაფორმალური განათლების
აღიარების წესის სამუშაო ვერსია და სახელმძღვანელო, ხოლო
მესამე კვარტალში მომზადდა საპილოტე პროექტი,განისაზღვრა
პილოტირების
სფეროები
სოფლის
მეურნეობა
და
ინფორმაციული ტექნოლოგიები. პროცესის მხარდამჭერები არიან
გაეროს განვითარების პროგრამა და ათასწლეული გამოწვევის
ფონდი - საქართველო. არაფორმალური პროფესიული განათლების
აღიარების პილოტირება განხორციელდა მეოთხე კვარტალში. ამ
მიზნით,
შეირჩა
სამი
პროფესიული
კვალიფიკაცია
„ინფორმაციული ტექნოლოგიები“, „მეფუტკრე“ და „აგრარული
ტექნიკის მექანიკოსი. პილოტირებაში ჩართულ პროფესიული
კოლეჯების წარმომადგენლებს და არაფორმალური პროფესიული
განათლების
აღიარების
კომისიის
წევრებს
ჩაუტარდათ
ტრენინგები
არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
აღიარებაში. პილოტირების მიზანი იყო იმ ხარვეზების გამოვლენა
(მეთოდოლოგიური თუ პროცედურული), რომლებიც შესაძლოა
გამოიკვეთოს,
აღიარების
პროცესში.
რეკომენდაციები
შემუშავებულია და 2017 წელს ასახულ იქნება შესაბამისი
ცვლილებები არაფორმალური განათლების აღიარების წესის
პროექტსა და სახელმძღვანელო დოკუმენტში.
პილოტირების
შედეგად
მომზადდა
რეკომენდაციების
დოკუმენტი, რომელიც წარედგინა განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ
ცენტრს
აღნიშნულ
საკითხთან
დაკავშირებით შემდგომი სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით.
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში, სწავლება
გაიარა ეთნიკური უმცირესობის 1643-მა წამომადგენელმა.
სწავლებას
გადის
წარმომადგენელი.

ეთნიკური

უმცირესობის

706-მა

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის
ფარგლებში, სწავლება გაიარა 341 -მა საჯარო სექტორში
დასაქმებულმა პირმა, ამჟამად სწავლებას გადის - 34.
შეიქმნა და განხორციელდა მოკლევადიანი კურსი - საქართველო
და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. კურსის ფარგლებში
ტრენინგი ჩაუტარდა 197 საჯარო მოხელეს.
შეიქმნა და განხორციელდა მოკლევადიანი კურსი - გენდერული
ბიუჯეტირება. კურსის ფარგლებში გადამზადდა 17 საჯარო
მოსამსახურე.

ნებისმიერი
დაინტერესებული
პირისათვის
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სახელმწიფო ენის
სწავლება
ეროვნული
თვითმყოფადობისა და
ქართული ენის
შენარჩუნების მიზნით,
საზღვარგარეთ
არსებული ქართული
საკვირაო
სკოლებისთვის/
საგანმანათლებლო
ცენტრებისთვის
სისტემატური
დახმარების გაწევა
სასწავლო
საჭიროებებით
უზრუნველყოფის
გზით
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
კვლევებში
მონაწილეობის მიღება:

მოსწავლეთა
შეფასების
საერთაშორისო
პროგრამა (PISA)

მათემატიკისა და
საბუნებისმეტყვე-ლო
საგნების სწავლისა და
სწავლების კვლევა
(TIMSS)

წიგნიერე-ბის
საერთაშორისო კვლევა
(PIRLS)
2015-2016 სასწავლო
წელს სასკოლო
მზაობის პროგრამის
დანერგვის
მონიტორინგი

2011-2016 წლების
ეროვნული სასწავლო
გეგმის რევიზია და
საგნობრივი
პროგრამების
განახლება

საზღვარგარეთ
არსებული ქართული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
უზრუნველყოფილია
შესაბამისი სასწავლო
მასალებით

ქართული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებისათვის
მიწოდებული
სასწავლო მასალების
შესაბამისი რაოდენობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

კვლევების (TIMSS,
PISA) მონაცემების
ანალიზი „PIRLS“-ის
ძირთადი კვლევის
ჩატარება

კვლევების (TIMSS,
PISA) საერთაშორისო
ანგარიშების
მომზადება, PIRLS-ის
კვლევისათვის
მონაცემთა ბაზის
ფორმირება

სსიპ - შეფასებისა
და გამოცდების
ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის იანვარ-სექტემბერში, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში,
თურქეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, შვედეთში, ავსტრიაში,
უკრაინაში, პოლონეთში, ჰოლანდიაში, ლატვიაში, ესტონეთში,
იტალიაში, ირლანდიაში, აშშ-ში, საბერძნეთში და რუსეთის
ფედერაციაში მოქმედ დიასპორულ ორგანიზაციებს, ქართულ
საკვირაო სკოლებს და ცეკვის ანსამბლებს გადაეცათ: წიგნები,
სასკოლო
სახელმძღვანელოები,
საბავშვო
ლიტერატურა,
ეროვნული სიმბოლიკები, მაისურები, ცეკვის ფორმები და
საკრავები.

2016,
IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ შეფასებისა
და
გამოცდების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

მომზადდა
საბუნებისმეტყველო სწავლისა და სწავლების
ძირითადი კვლევისა (TIMSS) და მოსწავლეთა შეფასების
საერთაშორისო პროგრამის (PISA) საერთაშორისო ანგარიშები,
რომლებიც გამოქვეყნდება 2016 წლის დეკემბერში.
დამუშავდა წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის (PIRLS)
მონაცემთა ბაზები.

ათასწლეული
ს გამოწვევის
ფონდი საქართველო

უზრუნველყოფილია
2015-2016 სასწავლო
წელს სასკოლო
მზაობის პროგრამის
დანერგვის
მონიტორინგი

მონიტორინგის
ანალიზის
დოკუმენტისა და
რეკომენდაციების
გამოქვეყნება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა
სასკოლო
მზაობის
პროგრამის
დანერგვის
მონიტორინგის დეტალური კვლევის გეგმა და საკვლევი
ინსტრუმენტის
(კითხვარების)
მახასიათებელთა
ჩარჩო.
მონიტორების დაქირავების პროცესი შეფერხდა, რის გამოც
პროცესი განხორციელდა 2016-2017 სასწავლო წელს.

განახლებულია
ეროვნული სასწავლო
გეგმა ადგილობრივი
საჭიროებებისა და
თანამედროვე
ტენდენციების
გათვალისწინებით

განახლებული
ეროვნული სასწავლო
გეგმის (საბაზო
საფეხური)
დასამტკიცებლად
წარდგენა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016
წლის 18 მაისის № 40/ნ ბრძანებით დამტკიცდა დაწყებითი
საფეხურის
განახლებული
ეროვნული
სასწავლო
გეგმა.
ძირითადად დასრულებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული
სასწავლო გეგმის რევიზიაზე
მუშაობა. მომზადებულია
საგნობრივი სტანდარტებისა და პროგრამების პირველადი
ვერსიები.
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ბრალდებული და
მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

უზრუნველყოფილია
ბრალდებული და
მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა

ზოგადი განათლების
პროგრამებში მონაწილე
ბრალდებული/მსჯავრ
დებული
არასრულწლოვნების
რაოდენობა ექსტერნის,
სკოლის გამოსაშვებ და
ერთიან ეროვნულ
გამოცდებში მონაწილე
ბრალდებულის/მსჯავრ
დებული
არასრულწლოვნების
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის იანვარში, გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ - ქალაქ
თბილისის №123 საჯარო სკოლასთან, აგრეთვე, პატიმრობაში მყოფ
ბრალდებულთა პედაგოგებთან.
2016 წელს იანვარში, პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე 22
პედაგოგს ჩაუტარდათ 10 დღიანი სპეციალური გადამზადების
კურსი/ტრენინგი.
2016
წლის
მარტში,
ექსტერნად
დარეგისტრირდა
23
ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი. გამოცდებში მონაწილეობა
მიიღო
22-მა
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა
(ერთი
გათავისუფლდა).
გამოცდები
დაძლია
22-ვე
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა
მოსწავლემ
პროგრამის
სხვადასხვა კლასისა და საფეხურის დონეზე.
2016 წლის მაისში, 2015-2016 სასწავლო წელს საბაზო-საშუალო
საფეხურის მოსწავლეების მიერ კონკრეტული საგნისთვის წლის
მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტის გაცდენის გამო
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის
ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებში მონაწილეობა
მიიღო და დაძლია 1-მა არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა
მოსწავლემ.
2016 წლის 27 მაისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულმა სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრებმა,
განახორციელეს
მონიტორინგი
პენიტენციური
დეპარტამენტის №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში
„ბრალდებული
და
მსჯავრდებული
პირებისათვის
განათლების
მიღების
ხელმისაწვდომობის“
პროგრამის ფარგლებში. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები გაეცნენ
იქ არსებულ ვითარებას, შემოწმებულ იქნა მასწავლებლების მიერ
წარმოებული ჟურნალები, ასევე, შემოწმდა საგაკვეთილო პროცესი
და
შეხვედრა
შედგა
არასრულწლოვან
მსჯავრდებულ
მოსწავლეებთან.
2016
წლის
მაისში,
განხორციელდა
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეების 2015-2016 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ
გამოცდებში
მონაწილეობა.
აღნიშნულ
გამოცდებში დარეგისტრირდა 16 ბრალდებული/მსჯავრდებული
პირი. მათგან მონაწილეობა მიიღო 15-მა (ერთი მსჯავრდებული
გათავისუფლდა), გამოცდები დაძლია 9 მოსწავლემ.
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებში
დარეგისტრირდა
14
მსჯავრდებული/ბრალდებული პირი.
მათგან გამოცდებში
მონაწილეობა მიიღო 10-მა. გამოცდა წარმატებით დასძლია და
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სწავლის
გაგრძელების
უფლება
მოიპოვა
2-მა
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა.
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187.7

სკოლის მიღმა
დარჩენილი და
დარჩენის რისკის ქვეშ
მყოფი ბავშვების
მონიტორინგის
სისტემის შექმნა

შექმნილია სკოლის
მიღმა დარჩენილი და
დარჩენის რისკის ქვეშ
მყოფი ბავშვების
მონიტორინგის სისტემა

სკოლის მიღმა
დარჩენილი ბავშვების
რაოდენობის
შემცირების
მაჩვენებელი

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა

2016

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაცი
ო სისტემის
ბიუჯეტი

განხორციელდა
სამოქალაქო
რეესტრისა
და
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მართვის
საინფორმაციო სისტემის (eSchool) მონაცემთა ბაზების შედარება
2008-2009 წელს დაბადებული ბავშვების ჭრილში, რის შედეგადაც
იდენტიფიცირებულია სასკოლო ასაკის შესაბამისი სკოლის მიღმა
დარჩენილი ბავშვები.
2016-2017
სასწავლო
წლისათვის
პირველკლასელთა
ელექტრონული
რეგისტრაციის
ფარგლებში,
იდენტიფიცირებულია 2009-2010 წელს დაბადებული, სკოლის მიღმა
დარჩენილი ბავშვები.

187.8

ზოგად განათლებაში
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
განვითარების
პოლიტიკის
დოკუმენტის (ICT
Policy) შემუშავება

შემუშავებულია ზოგად
განათლებაში
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
განვითარების
პოლიტიკის
დოკუმენტი

დოკუმენტის
განსახილველად
წარდგენა

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა

2016

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაცი
ო სისტემის
ბიუჯეტი

187.9

მასწავლებლის
შეფასების
ელექტრონული
სისტემის შემუშავება

შემუშავებულია
მასწავლებლის
შეფასების
ელექტრონული
სისტემა

პროგრამული
უზრუნველყოფის
ტესტირების შედეგები

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა

2016

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაცი
ო სისტემის
ბიუჯეტი

განსაზღვრულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები,
რომლებშიც
განხორციელდება
ელექტრონული
ჟურნალის
დანერგვის პირველი ეტაპი, რაც საშუალებას მოგვცემს
ზემოაღნიშნული სკოლების შემთხვევაში გამოვლინდეს სკოლის
მიღმა დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი მოსწავლეები.
შემუშავებულია
ზოგად
განათლებაში
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების კონცეფციის
დოკუმენტი.

შეფასების ელექტრონული სისტემის საშუალებით, განხორციელდა
მოქმედ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში
განაწილება და სქემით გათვალისწინებული სტატუსის მინიჭება.
აღნიშნული სისტემის საშუალებით, სქემაში განაწილებულმა
მასწავლებლებმა განახორციელეს თვითშეფასების ელექტრონული
კითხვარის შევსება, კრედიტქულების დაგროვების გეგმის
ორგანიზება და შეფასების მიზნით, ელექტრონულ პროფესიულ
საქაღალდეში განხრციელებული აქტივობების დამადასტურებელი
დოკუმენტაციის განთვსება/გამოქვეყნება.
თავის მხრივ შეფასების შიდა სასკოლო ჯგუფების მიერ
უზრუნველყოფილ
იქნა
მასწავლებლების
პროფესიულ
საქაღალდეში გამოქვეყნებული სავალდებულო აქტივობებისა და
დამატებითი საქმიანობების განხორციელების დამადასტურებელი
დოკუმენტაციის შეფასება და შედეგების/ კრედიტქულების
სისტემაში ასახვა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №240 და
№887
ბრძანებით
განსაზღვრული
ვადების
შესაბამისად,
ელექტრონული
სისტემის
საშუალებით
დამატებით
განხორციელდა მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში მოქმედ
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მასწავლებელთა რეგისტრაცია. ასევე, საჭიროების შესაბამისად
მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სათანადო ღონისძიებების
ორგანიზება
სქემაში
იმ
მოქმედ
მასწავლებელთა
დარეგისტრირების უზრუნველსაყოფად, რომელ-თაც დროებით
შეჩერებული ქონდათ შრომითი ურთიერთობა და აღუდგათ
მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ვადების შემდგომ.
საანგარიშო პერიოდში, შეფასების ელექტრონულ სისტემაში
განხორციელდა
ინფორმაციის
იმპორტი
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №279 ბრძანებით
განსაზღვრული პროგრამებისა და პროექტების შესახებ, რომლებში
მონაწილეობაც
მასწავლებელს
ჩაეთვლება
დამატებით
საქმიანობაში.

187.10

ელექტრონული
ჟურნალის დანერგვა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში

შემუშავებულია
ელექტრონული
ჟურნალი
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებისათვის

პროგრამული
უზრუნველყოფის
ტესტირების შედეგები
მოსწავლეთა
აკადემიური მოსწრების
მონიტორინგის
შედეგები
საპილოტე
სკოლებისთვის
ორგანიზებული
ტრენინგების ანგარიში

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა

2016

სსიპ განათლების
მართვის
საინფორმაცი
ო სისტემის
ბიუჯეტი

ასევე, მართვის სისტემის მიერ განხორციელდა თვითშეფასების
განახლებული კითხვარის შემუშავება და მისი ინტეგრაცია
მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონულ სისტემაში.
გამოვლენილია
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებები,
რომლებშიც
განხორციელდება
ელექტრონული
ჟურნალის
დანერგვის პირველი ეტაპი.
სისტემის ფუნქციონალის გაცნობისა და გამოყენების სწავლების
მიზნით,
ორგანიზებულია
თემატური
ტრენინგები
სკოლებისათვის.
შემუშავებულია ელექტრონული ჟურნალის მომხმარებლის
სახელმძღვანელო.
„ელექტრონული ჟურნალის“
გაცნობისა და გამოყენების
სწავლების მიზნით, თემატური ტრენინგები ჩაუტარდა თბილისის,
ბათუმის, ქობულეთის, შუახევის, ხულოს, ხელვაჩაურის,
ლანჩხუთის,
ოზურგეთის,
ჩოხატაურის,
ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, ქუთაისის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის, ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის,
ყვარელის, მცხეთის, თიანეთის, ამბროლაურის, ცაგერის, აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ფოთის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის,
ბორჯომის, ნინოწმინდის, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისი,
რუსთავის, მარნეულის, თეთრიწყაროს, წალკის, გორის, კასპის,
ქარელის და ხაშურის რაიონების იმ საჯარო სკოლების
მასწავლებლებს, რომლებშიც ხორციელდება ელექტრონული
ჟურნალის დანერგვის პირველი ეტაპი.
ელექტრონული
ჟურნალის
ადმინისტრირების
ტრენინგები
ჩაუტარდათ
ასევე,
საპილოტე
სკოლის
დირექტორებს/ადმინისტრაციის
თანამშრომლებს
და
საინფორმაციო მენეჯერებს.
ახალი სასწავლო წლიდან საპილოტე სკოლებში მატერიალური
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187.11

187.12

187.13

საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და
სამეცნიერო
კვლევითი
დაწესებულებების
მშენებლობარეაბილიტაცია,
ინფრასტრუქტურის
განვითარება და
შესაბამისი
ინვენტარითა და
ტექნიკით აღჭურვა

გაუმჯობესებულია
ინფრასტრუქტურა
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო კვლევით
დაწესებულებებში

საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე და
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირებისათვის
ხელმისაწვდომი
სასწავლო
გარემოსათვის
ადაპტირებული
ინფრასტრუქტურის
ფორმირება, სასწავლო
მასალების ადაპტირება
და შესაბამისი
ადამიანისეული
რესურსით
უზრუნველყოფა
ინკლუზიური
განათლების
მიმართულებით
მასწავლებელთა
კომპეტენციების
გაზრდა: - ტრენინგმოდულების
შემუშავება და

შექმნილია
ადაპტირებული
გარემო,
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე და
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირებისათვის

რეაბილიტირებული
და/ან აშენებული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ საგანმანათლებლ
ო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარების
სააგენტო

2016

სსიპ საგანმანათლე
-ბლო და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საგანმანათლე
-ბლო და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტოს
ბიუჯეტი

ინფრასტრუქტურით
(ინვენტარითა და
ტექნიკით)
მომარაგებული
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო
დაწესებულებების
სათანადო რაოდენობა

შემუშავებულია და
ჩატარებულია
ინკლუზიური
განათლების
მიმართულებით
მასწავლებელთა
ტრენინგ-მოდულები

ადაპტირებული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა
(სავარაუდოდ 30
საჯარო სკოლა)
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე
სტუდენტთა
მხარდასაჭერად
ჩართულ
სპეციალისტთა
შესაბამისი რაოდენობა
ინკლუზიური
განათლების
მიმართულებით
ტრენინგ-მოდულებში
მონაწილე
მასწავლებლების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სსიპ საგანმანათლებლ
ო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარების
სააგენტო

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული

ჟურნალის პარალელურად ელექტრონული ჟურნალის წარმოება
დაიწყო.
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საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
დასრულდა
სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მათ შორის:
 დასრულდა 4 ახალი საჯარო სკოლის
 მშენებლობა;
 მიმდინარეობს 9 საჯარო სკოლის მშენებლობა;
 დასრულდა
266
საჯარო
სკოლის
ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია;
 დასრულდა
9
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
 დასრულდა
საგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის
სააგენტოს ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
 დასრულდა
14
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 მომზადდა 44 საჯარო სკოლისთვის პროექტები მშენებლობისთვის, დემონტაჟისთვის, გამაგრებისთვის.
2016 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით, 1638 საჯარო სკოლაში
დარიგდა პირველი, მეორე და მესამე დონის 112072
(ასთორმეტიათას სამოცდათორმეტი) ცალი სასკოლო მერხი.
დარიგდა 54189 ცალი კომპიუტერი პირველკლასელთათვის, 400
ცალი კომპიუტერი მეორე და მესამე კლასელთათვის.
განხორციელდა
13
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების შენობის ადაპტირება სსსმ და შშმ პირებისთვის. 6
საჯარო სკოლაში მოეწყო პანდუსი. 39 საჯარო სკოლაში მოეწყო
სველი წერტილი სსსმ და შშმპ-თვის, 3 კოლეჯში დასრულდა
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
უნივერსალური
დიზაინის
პროექტების მიხედვით.
2016 წლის საგაზაფხულო მიღების ფარგლებში,პროფესიულ
პროგრამებზე ჩაირიცხა 84 სსმ და შშმ პირი. სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროებისა
და
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა პროფესიული განათლების
მხარდასაჭერად,
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში, 2016 წელს, ჩართული იყო:
 21 ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი,
 11 სსმ პირის ასისტენტი,
 14 ჟესტური ენის თარჯიმანი,
 4 მობილობა- ორიენტაციის ტრენერი, 10 გადაადგილების
ასისტენტი.
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით ჩატარდა შემდეგი
ტრენინგები:
 ჟესტური ენის თარჯიმანთა მომზადების კურსი (მეორე დონე)
- დაესწრო 11 მონაწილე;
 ტრენინგი: ჟესტური ენის სწავლების კურსის პირველი დონე
მასწავლებლებისათვის - დაესწრო 14 მონაწილე;
 ტრენინგი: ჟესტური ენის სწავლების კურსის პირველი დონე
მშობლებისთვის - დაესწრო 12 მონაწილე;
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განხორციელება

ეროვნული
ცენტრი

ცენტრის
ბიუჯეტი
















ტრენინგი: ჟესტური ენა ყრუ პირებისთვის პირველი დონე დაესწრო 13 მონაწილე;
ტრენინგი: ჟესტური ენის სწავლების კურსის მეორე დონე
მშობლებისთვის - დაესწრო 11 მონაწილე;
ტრენინგი: ჟესტური ენის სწავლების მეთოდიკა მეორე დონე
ყრუ პირებისთვის - დაესწრო 11 მონაწილე;
ტრენინგი:
ჟესტური
ენის
კურსი
მეორე
დონე
მასწავლებლებისთვის - დაესწრო 60 მონაწილე;
ტრენინგი:
ქართული
ჟესტური
ენის
კურსი
მასწავლებლებისთვის
მესამე
დონე
დაესწრო
25
მასწავლებელი
ტრენინგი: ქართული ჟესტური ენის კურსი მესამე დონე დაესწრო 10 ყრუ პირი;
ტრენინგი: ქართული ჟესტური ენის კურსი მესამე დონე დაესწრო 10 მშობელი;
ტრენინგი: თარჯიმანთა მომზადების კურსი მესამე ფონე დაესწრო 10 მონაწილე;
ტრენინგი:
სსსმ
მოსწავლის
ინტეგრაცია
ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში - დაესწრო 636 მონაწილე.
ტრენინგი: რთული ქცევის მართვა - დაეწრო 46 მონაწილე;
ტრენინგი: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლის მასწავლებლის პორტფოლიო - დაესწრო 53
მონაწილე.
ტრენინგი:
„ინკლუზიური
განათლება“
პრაქტიკოსი
მასწავლებლებისათვის - დაესწრო 1251 მონაწილე.

სპეციალური მასწავლებლების
შესავალი კურსი:








პროფესიული

განვითარების

„განვითარება და განვითარების დარღვევები“- ტრენინგს
დაესწრო 235 მასწავლებელი;
„სწავლების სტრატეგიები და განვითარებისა და სწავლების
თეორიები“ - ტრენინგს დაესწრო 235 მასწავლებელი;
„სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლის პედაგოგიური შეფასება“ ტრენინგს დაესწრო 235
მონაწილე;
საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვა და მასალის ადაპტაცია“
ტრენინგს დაესწრო 235 მონაწილე;
„რთული ქცევის მართვა“ ტრენინგს დაესწრო 235 მონაწილე;
„ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა“
ჯამში, ტრენინგს დაესწრო 235 მონაწილე;

დამტკიცდა სრულიად ახალი მოდულები:
 „გარემო და შეზღუდული შესაძლებლობა - ტრენინგ მოდული
სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელთათვის მასმედია
და შეზღუდული შესაძლებლობა“.
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პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელება
მსჯავრდებულების,
ყოფილი
მსჯავრდებულების,
პრობაციონერებისა და
თავისუფლება
შეზღუდული
პირებისათვის

განხორციელებულია
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამები
მსჯავრდებულების,
ყოფილი
მსჯავრდებულების,
პრობაციონერებისა და
თავისუფლება
შეზღუდული
პირებისათვის

პროფესიულ
განათლებაში ჩართულ
მსჯავრდებულთა და
თავისუფლება
შეზღუდულ პირთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
პროფესიულ
განათლებაში
ჩართული ყოფილი
პატიმრებისა და
პრობაციონერების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სასჯელაღსრულე
ბისა და
პრობაციის
სამინისტრო
იუსტიციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ არასაპატიმრ
ო სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროსთან
თანამშრომლობით ახორციელებს მსჯავრდებულთა პროფესიული
მომზადების პროგრამებს. 2016 წელს გაიმართა ,,მსჯავრდებულთა
(პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული,
პირობით
ვადამდე
გათავისუფლებული
და
პირობით
მსჯავრდებული)
პროფესიული
განათლების
მიღების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში შექმნილი კომისიის 7
სხდომა და დაფინანსდა 10 პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულება. აღნიშნული პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მიერ განხორციელებული პროგრამებით 2016
წელს პროფესიული განათლება მიიღო 1033-მა ბენეფიციარმა,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016
წლის 22 იანვრის №39 ბრძანებით დამტკიცდა ,,პროფესიული
განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის’“ ,,ყოფილ
პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის
ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის
პროგრამაში
ჩართულ
არასრულწლოვანთა
პროფესიული
განათლების მიღების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“. აღნიშნულ
პროგრამებზე ჩაირიცხა
24 ბენეფიციარი. აქედან სწავლა
დაასრულა 16-მა ბენეფიციარმა.
გარდა ამისა, სსიპ - ,,დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“ აქტიურად
თანამშრომლობს
ჯანდაცვის
სამინისტროს
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტთან. ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში
ჩართულ ყოფილ პატიმრებსა და მათი ოჯახის წევრებს
პროფესიულ კურსებს სთავაზობს ასევე ქ. თბილისის ,,მოზარდთა
სახლი“ და ქ. ქუთაისის ,,საერთაშორისო განათლების და
განვითარების აკადემია“ და ქ. ზუგდიდის „თემის განვითარების
ცენტრი“ .
2016
წელს
ფსიქო/სოციალურ
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო სულ 1437-მა მსჯავრდებულმა,
მათ შორის:
•
ჯგუფური ინტერვენციები/თერაპიები- 437 (მათ შორის:
არასრულწლოვნები - 35, ქალები - 34);
•
არტ თერაპია - 178 (მათ შორის: არასრულწლოვნები - 74,
ქალები - 10);

187.15

ეთნიკური
უმცირესობებისა-თვის
პროფესიულ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის

შექმნილია
წინაპირობები
პროფესიულ
განათლებაში
ეთნიკური

ეთნიკური
უმცირესობების
პროფესიულ
განათლებაში
ჩასართავად

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფსიქო-სოციალური ტრენინგები - 822 (მათ შორის:
არასრულწლოვნები - 33, ქალები - 197);
პროფესიული ტესტები ითარგმნა რუსულ, სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე. მომზადდა ქართული ენის მოდული,
რომელიც ზოგადი სავალდებულო მოდულის სტატუსით არის
ინტეგრირებული
ყველა
მოდულურ
საგანმანათლებლო
პროგრამაში
და
შესაძლებლობას
აძლევს
ეთნიკური
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გაზრდა და ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში შრომის
ბაზარზე არსებული
მოთხოვნების
შესაბამისი
პროფესიული
პროგრამების
განხორციელების
მხარდაჭერა

188.

188.1

188.2

საქართველოს სკოლის
მასწავლებელთა
ონლაინ სისტემაში
ჩართვა და ევროპის
ქვეყნების
მასწავლებლებთან
დამეგობრების
ხელშეწყობა (eTwinning
Plus)

ახალი Erasmus+-ის
პროგრამის შესახებ
საქართველოში
დაინტერესებული
მხარეების
ინფორმირება და
კონსულტაციის გაწევა

უმცირესობების
ჩასართავად

საქართველოს სკოლის
მასწავლებლები
ჩართულნი არიან
ონლაინ სისტემაში და
უზრუნველყოფილია
ევროპის ქვეყნების
მასწავლებლებთან
დამეგობრების
შესაძლებლობა

ახალი Erasmus+-ის
პროგრამის შესახებ
საქართველოში
დაინტერესებული
მხარეებისათვის
ჩატარებულია
კონსულტაციები და

განხორცილებული
აქტივობების
რაოდენობა (შესაბამისი
სამართლებრივი
საფუძველი, ქართული
ენის მოსამზადებელი
კურსი,
პროფესიულ
განათლებაში
ჩასართავად ეთნიკური
უმცირესობებისა-თვის
პროფესიული
ტესტირების
ადაპტირებული
მოდელი)
პროფესიული
საგანმანთლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა, სადაც
ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენლებისათვის
ხელმისაწვდომია
ქართული ენის
მოსამზადებელი კურსი
სხვადასხვა ქვეყნის
მიერ დაგეგმილ
პროექტებში მონაწილე
საქართველოს სკოლის
მასწავლებლების
შესაბამისი რაოდენობა
ევროპის ქვეყნის
კოლეგებთან
გამართული ვიდეო
კონფერენციების
შესაბამისი რაოდენობა
პროექტის ფარგლებში
მომზადებული
პრეზენტაციების
შესაბამისი რაოდენობა
ჩატარებული
საინფორმაციო
ღონისძიებების
რაოდენობა
გაცვლითი
პროგრამების მონაწილე

უმცირესობების წარმომადგენლებს დაეუფლონ ქართულ ენას და
პროფესიას.
2016 წელს, განხორციელდა საგაზაფხულო და საშემოდგომო
მიღება, რომლის ფარგლებშიც არაქართულ ენაზე პროფესიული
ტესტირება გაიარა 34-მა პირმა, რომელთაგან სტუდენტის სტატუსი
მოიპავა
17-მა.
ამჟამად,
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე სრული სახელმწიფო დაფინანსებით სწავლობს
ეთნიკური უმცირესობების 13 წარმომადგენელი,
რომლებიც
პროფესიის შესწავლის დაწყებამდე ეუფლებიან ქართული ენის
მოდულს.

განათლებისა და
მეცენიერების
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016 წლის მონაცემებით, პორტალზე რეგისტრირებულია 350
მასწავლებელი, პროექტში ჩართულია 334 მასწავლებელი 185
სკოლიდან. პროექტების საერთო რაოდენობაა შეადგენს 885,
მათაგნ 442 გააქტიურდა 2016 წელს.
ევროპული ქვეყნების კოლეგებთან ქართველი მასწავლებლების
ინიციატივით გაიმართა 70‐მდე ვიდეო‐კონფერენცია.

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

Erasmus+ ეროვნული ოფისის მიერ ჩატარდა საინფორმაციო
შეხვედრები Erasmus+ სხვადასხვა პროგრამის თაობაზე როგორც
თბილისში,
ასევე
რეგიონებში.
დეტალური
ინფორმაცია
გამოცხადებული კონკურსების შესახებ გამოქვეყნდა Erasmus+
ეროვნული ოფისის ვებგვერდზე (www.erasmusplus.org.ge) და
ოფიციალურ
Facebook
გვერდზე
(https://www.facebook.com/National-Erasmus-Office-Georgia-
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სტუდენტთა
მობილობის გაზრდის
მიზნით

საინფორმაციო
შეხვედრები

სტუდენტებისა და
აკადემიური
პერსონალის
გაზრდილი რაოდენობა

1401668916764629). ვებგვერდზე და Facebook გვერდზე ასევე
ქვეყნდება European External Action Service - EEAS მიერ
მომზადებული
საინფორმაციო
მასალა
(პოსტერები,
ვიდეოკლიპები). გამოქვეყნებული ინფორმაციის გავრცელება
ხდება სხვა ინტერნეტ-რესურსების მიერაც: საინფორმაციო ცენტრი
ნატო-სა და ევროკავშირის შესახებ; European Union in Georgia;
Erasmus+ სათაო ოფისის გვერდი.
შემოდგომაზე ჩატარდა ორი საკონტაქტო სემინარი ევროპელ
კოლეგებთან სამომავლო თანამშრომლობის დაგეგმვის მიზენით:
- 10-11.10.2016 - შვედეთის 12 უნივერსიტეტის წარმომადგენელი; - 02.11.2016 - ესტონეთის 6 უნივერსიტეტის წარმომადგენელი;
Erasmus+ ეროვნული ოფისი წარმოდგენილი იყო 2016 წელს 18–19
თებერვალს, გამართულ განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე.
ასევე 8 მაისს გამართულ ევროპის დღის აღმნიშვნელ ღონისძიებასა
და 17-21 სექტემბერს გამართულ მეცნიერებისა და ინოვაციების
თბილისის ფესტივალზე
წარდგენილი საპროექტო განაცხადების რაოდენობა გაიზარდა 2015
წელთან შედარებით:





Capacity Building for Higher Education (ინსტიტუციური
თანამშრომლობა, ex-Tempus): 2015 წელს საქართველოს
მონაწილოებით წარდგენილ იქნა 42 პროექტი, 2016 წელს – 70;
ფინალურ საკონკურსო სიაში წარმოდგენილია 19 საპროექტო
განაცხადი, მათგან ოთხი - ქართული უნივერსიტეტების
კოორდინატორობით. კონკურსის შედეგად, დაფინანდა 9
პროექტი,
რაც
წარმოადგენს
საუკეთესო
მაჩვენებელს
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მონაცემების მიხედვით.
Jean Monnet პროგრამის მიმართულებით, დაფინანსებულია 4
პროექტი. პროექტების ეს რაოდენობა პირველად წელს
დაფიქსირდა (კიდევ ორი 2015 წელს დაფინანსებული
მიმდინარე რეჟიმშია).

საერთაშოსისო კრედიტ მობილობის მიმართულებით, ასზე მეტი
პროექტია დაფინანსებული. 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით
(888 სტიპენდია), 2016 წელს მიღებული სტიპენდიების რაოდენობა
გაზრდილია 1472მდე. საქართველოში ერასმუსით სწავლისა და
მუშაობის მსურველთა რაოდენობა ევროპაში, 2015 წლის
შედეგებთან შედარებით, თითქმის გასამმაგდა (2015 - 191
ევროპელი სტუდენტი/პროფესორი, ვისაც საქართველოში სურს
სწავლა/მუშაობა, 2016 წელს იმავე მონაცემებმა შეადგინა 530
მსურველი). ამ მონაცემებით, საქართველო, 127 ქვეყანას შორის,
მეხუთე ადგილზეა.
ინდივიდუალური კონსულტაციები სტუდენტებთან ტარდება
მუდმივ რეჟიმში. შესაბამისად გაიზარდა Erasmus Mundus Joint
Master Degree Programmes პროგრამებში ქართველი აპლიკანტების
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მონაწილეობა: 2015 წელს იყო 137 აპლიკანტი და დაფინანსდა 8
ქართველი მონაწილე, ხოლო 2016 წელს - 237 აპლიკანტი და 15
დაფინანსებული სტიპენდიანტი.
ჯგუფური კონსულტაცია ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების
შესახებ ჩატარდა 2016 წლის 23 სექტემბერს.

საინფორმაციო კამპანიის ანგარიში:
 23.09.2016
ჯგუფური
კონსულტაცია
ერთობლივი
სამაგისტრო პროგრამების შესახებ (თბილისი);
28.10.2016
ჯგუფური
კონსულტაცია
ერთობლივი
სამაგისტრო პროგრამების შესახებ (თბილისი);
25.10.2016 – Erasmus+ საინფორმაციო სემინარი (თბილისი);
09.11.2016 - ტრენინგი (CBHE);
16.11.2016 - ტრენინგი (JMD & ICM);
01.12.2016 - ტრენინგი (Jean Monnet);
05.12.2016 – Erasmus+ საინფორმაციო სემინარი (ქუთაისი).

188.3

საერთაშორისო
აკადემიური და
გაცვლითი
პროგრამების
ხელშეწყობის მიზნით
სხვადასხვა
სახელმწიფოსა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციის მიერ,
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
შემოთავაზებული
სტიპენდიების
შესარჩევი კონკურსის
ორგანიზება

საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
ჩატარებულია
სხვადასხვა
სახელმწიფოსა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციის მიერ
შემოთავაზებული
სტიპენდიების
შესარჩევი კონკურსი
საერთაშორისო
აკადემიური და
გაცვლითი
პროგრამების
ხელშეწყობის მიზნით

გაცვლითი
პროგრამების მონაწილე
სტუდენტებისა და
აკადემიური
პერსონალის
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
პარტნიორი
ქვეყნები

მიმდინარეობს უწყვეტი კონსულტაციები Erasmus+ ახლად
გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში (საბუთების
წარდგენის ბოლო ვადა - 2017 წლის თებერვალი).
გამოცხადდა კონკურსი ჩინეთის მთავრობის სტიპენდიის
მოსაპოვებლად. შეირჩნენ კანდიდატები
წარმოდგენილი
საბუთების საფუძველზე. ჩინეთის მთავრობის სტიპენდია მოიპოვა
20 სტუდენტმა.
გამოცხადდა კონკურსი უნგრეთის მთავრობის სტიპენდიების
მოსაპოვებლად. საბუთების მიღება დასრულდა, კანდიდატთა
შერჩევის, დამატებითი კრიტერიუმების და პროცედურების
დადგენისა და კონკურსის ჩატარების მიზნით შეიქმნა კომისია,
რომლის გადაწყვეტილებით მოხდა 50 ძირითადი კანდიდატისა და
13 სარეზერვო კანდიდატის ნომინირება უნგრეთის მთავრობის
სტიპენდიის მოსაპოვებლად. აღნიშნულის შესახებ წერილობით
ეცნობა უნგრეთის ადამიანური რესურსების სამინისტროს.
უნგრეთის მხარის მიერ სტიპენდიები გაიცა 50 სტუდენტზე.
სტიპენდიაზე უარი თქვა 3 სტუდენტმა, ხოლო ერთი თავისუფალი
ადგილი სარეზერვო კანდიდატით შეივსო. ჯამში სტიპენდიით
სარგებლობს 48 სტუდენტი საქართველოდან.
ერთი ქართველი სტუდენტი დაფინანსდა ამერიკის უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სამაგისტრო პროგრამაზე,
„ფულბრაიტის“ პროგრამის ფარგლებში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოსული ინფორმაციის
საფუძველზე სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით
გამოცხადდა კონკურსი ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის
სტიპენდიების მოსაპოვებლად, შეირჩა და ეგვიპტურ მხარეს
წარედგინა 7 კანდიდატი.
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გამოცხადდა
კონკურსი
სტიპენდიაზე
სერბეთის
უნივერსიტეტების
ფაკულტეტებზე
ბაკალავრიატის,
მაგისტრატურის
და
დოქტორანტურის
პროგრამებზე
სასწავლებლად. შემოსული განაცხადი წარედგინა საგარეო საქმეთა
სამინისტროს.
გამოცხადდა კონკურსი სტიპენდიებზე ქუვეითის უნივერსიტეტში
არაბული ენის შესასწავლად. შეირჩა და ქუვეითის მხარეს
წარედგინა 4 კანდიდატი.
გამოცხადდა კონკურსი ომანის სასულთნოს სტიპენდიებზე.
შეირჩა და მომწვევ მხარეს წარედგინა ერთი კანდიდატი.
გამოცხადდა კონკურსი სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამებზე სასწავლებლად. შეირჩა და სომხეთის მხარეს
წარედგინა 4 კანდიდატი. ერთმა უარი თქვა სტიპენდიაზე. ამჟამად,
სტიპენდიით სარგებლობს 3 სტუდენტი საქართველოდან.
გამოცხადებულია და ხორციელდება: სლოვენიის რესპუბლიკის
სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის;
გამოცხადდა
ეგვიპტის
არაბული
ენის
სტიპენდიები
სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლისთვის და ეგვიპტურ
მხარეს წარედგინა 10 კანდიდატი;
188.4

189.

189.1

საერთაშორისო,
მთავრობათაშორისი და
ორმხრივი
ხელშეკრულებების
ფარგლებში
ევროკავშირისა და
აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნების, მათ შორის,
საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
გაცვლითი
პროგრამების
დაფინანსება
უცხო ენების
მასწავლებელთათვის
ენობრივი და
მეთოდური
სატრენინგო კურსების
ჩატარება

განხორციელებულია
ევროკავშირისა და
აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნების, მათ შორის,
საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
გაცვლითი პროგრამები

გაცვლითი
პროგრამების მონაწილე
სტუდენტებისა და
აკადემიური
პერსონალის სათანადო
რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

უცხო ენების
მასწავლებელთა-თვის
ენის სწავლების
სხვადასხვა
სტრატეგიებისა და
მეთოდების გაცნობის
მიზნით ჩატარებულია
ტრენინგ-სემინარები

ენის სწავლების
სხვადასხვა
სტრატეგიებისა და
მეთოდების შესახებ
ტრენინგებში მონაწილე
უცხო ენების
მასწავლებლების
მნიშვნელოვანი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების

2016

უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ამჟამად
სწავლობს
44
უცხო
ქვეყნის
მოქალაქე.
აღნიშნული
სტუდენტები
ფინანსდებიან სწავლის საფასურითა და/ან
(მხოლოდ) სტიპენდიით.

პარტნიორი
ქვეყნები

სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდზე გამოცხადდა კონკურსი
იუნესკო-პოლონეთის ერთობლივ სტიპენდიაზე საბუთების
მისაღებად.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული

ინგლისური ენის საგნობრივი გამოცდისათვის მოსამზადებელ
ტრენინგს დაესწრო 240 მასწავლებელი. რუსული ენის საგნობრივი
გამოცდისათვის
მოსამზადებელ
ტრეინინგს
დაესწრო
77
მასწავლებელი.
2016 წლის 13-26 მაისს, გერმანული ენის 12-მა მასწავლებელმა
გაიარა სტაჟირება ავსტრიის ქალაქ ვენაში, ხოლო 5-18 ივნისს
ინგლისური ენის მასწავლებლებმა - შოტლანდიის
ქალაქ
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რაოდენობა

189.2

189.3

პროგრამის „ასწავლე და
ისწავლე
საქართველოსთან
ერთად“ ფარგლებში
ინგლისური ენის
სწავლების მიზნით
უცხოელი მოხალისე
მასწავლებლების
საქართველოში
ჩამოყვანა და მათი
საჯარო სკოლებში
განაწილება
პროფესიული
სტუდენტების/
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
საერთაშორისო
მობილობის
მოსამზადებელი
პროგრამის შემუშავება
და განხორციელება

ინგლისური ენის
უცხოელი მოხალისე
მასწავლებლები
განაწილებულნი არიან
საქართველოს საჯარო
სკოლებში

შემუშავებულია
პროფესიული
სტუდენტების/
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
საერთაშორისო
მობილობის
მოსამზადებელი
პროგრამა

ეროვნული
ცენტრი

მოხალისე
მასწავლებლების
სათანადო რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ადგილობრივი
მასწავლებლების
სათანადო რაოდენობა

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

შემუშავებული
ტრენინგ პროგრამების
ფარგლებში
გადამზადებულ პირთა
სათანადო რაოდენობა.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ცენტრის
ბიუჯეტი

2016

2016

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ მასწავლებელ
-თა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ედინბურგში, დიდი ბრიტანეთი.
ინგლისური, გერმანული ფრანგული და რუსული ენის
მასწავლებლებისათვის მომზადდა მეთოდიკური სატრენინგო
კურსი. გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის - „გერმანული
ენის მეთოდური სატრენინგო კურსი“ გაიარა 39-მა მასწავლებელმა.
„ფრანგული ენის მეთოდური სატრენინგო კურსი“ გაიარა 36-მა
მასწავლებელმა. „რუსული ენის მეთოდიკური სატრენინგო კურსი“
გაიარა 245-მა მასწავლებელმა. „ტექნოლოგიების გამოყენება
ინგლისური ენის გაკვეთილზე“ გაიარა 328 მასწავლებელმა.
აღნიშნულ მოდულებში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგები.
2016-2017 სასწავლო წლისთვის შეირჩა 40 უცხოენოვანი მოხალისე
მასწავლებელი. მასწავლებელები განაწილდნენ 9 რეგიონის 41
საჯარო სკოლაში და თანამშრომლობენ 80 ადგილობრივ უცხოური
ენის მასწავლებელთან.
2016 წლის 3-6 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგი 40 მოხალისე და 39
ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლებისთვის, თემაზე
თანასწავლების მეთოდები და კლასის მართვა 12 სთ.

ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარებით
ჩამოყალიბდა
პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის საკითხებზე
მომუშავე ჯგუფი. მიმდინარეობს პროფესიული განათლების
ინტერნაციონალიზაციის
კონცეფციაში
მასწავლებელთა
საერთაშორისო მობილობის საკითხების შეტანა. შემუშავდა
კითხვარი სასწავლებლებისათვის, რათა დადგინდეს არსებული
მდგომარეობა სასწავლებლებში საერთაშორისო მობილობის
თვალსაზრისით. ე.წ. ,,ბეისლაინ" კვლევისთვის. კონცეფციის
შემუშავების
შემდგომ,
ევროკავშირის
პროექტთან
თანმშრომლობით, შემუშავდა ტრენინგ-მოდული საერთაშორისო
მობილობაზე. პროფესიული განათლების 51 მასწავლებელს
ჩაუტარდა ტრენინგი საერთაშორისო მობილობაში, რომელიც
დასრულდა შემაჯამებელი კონფერენციით.

UNDP
ევროკავშირი

189.4

იუსტიციის
სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა
პროფესიულ
საქმიანობასთან
თავსებადი და მათ
საჭიროებებზე

იუსტიციის
სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთათვის
უცხო ენის კურსები
ჩატარებულია

ჩატარებული უცხო
ენის კურსების
სათანადო რაოდენობა

იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრი

გადამზადებულ პირთა
სათანადო რაოდენობა

იუსტიციის
სამინისტრო

2016,
თებერვ
ალი დეკემბ
ერი

GIZ
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპიუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის
ბიუჯეტი

2015 წლის 15 მაისს, საქართველოს მთავრობის №930
განკარგულების
საფუძველზე,
საქართველოს
იუსტიციის
სასწავლო ცენტრსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის გაფორმდა
ხელშეკრულება.
ბრიტანეთის საბჭოს ადმინისტრირებით, ინგლისური ენის დონის
განმსაზღვრელი ტესტი განხორციელდა იუსტიციის სამინისტროსა
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მორგებული მაღალი
დონის/შედეგზე
ორიენტირებული უცხო
ენის კურსების
ჩატარება

დონორების
დახმარება

და
მის
დაქვემდებარებაში
მყოფი
სსიპ-ების
173
თანამშრომლისათვის. გადამზადების კურსი დაიწყო 2015 წლის 30
სექტემბერს. 2016 წლის ივნისის ჩათვლით, ინგლისური ენის
კურსი წარმატებით დაასრულა 127 თანამშრომელმა - 12 ჯგუფში.
ფრანგული ენის კურსები
„საქართველოს ფრანგული
ინსტიტუტთან“
თანამშრომლებით
ჩატარდა
იუსტიციის
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებისთვის,
რომელიც დაასრულა 28 მონაწილემ.

189.5

190.

190.1

საჯარო და კერძო
სკოლების
მასწავლებლების-თვის
სკოლებში
ევროკავშირის შესახებ
სწავლების
ხელშეწყობის თემაზე
კონკურსის ჩატარება

„საქართველოს
ახალგაზრდა ელჩების
პროგრამაში“ ჩართული
ქვეყნების რაოდენობის
გაზრდის მიზნით,
პროგრამის
განხორციელების
ხელშეწყობა

ჩატარებულია
კონკურსი საჯარო და
კერძო სკოლების
მასწავლებლების-თვის
სკოლებში
ევროკავშირის შესახებ
სწავლების
ხელშეწყობის თემაზე

გაზრდილია
პროგრამაში ჩართული
ქვეყნების რაოდენობა

მონაწილე სკოლების
(კერძო და საჯარო)
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა
გამარჯვებული
სკოლების რაოდენობა

პროგრამაში ჩართული
ქვეყნების 15
ერთეულამდე
გაზრდილი რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრი
სსიპ საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა
და ევროკავშირის
შესახებ
დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი
სსიპ განათლების
საერთაშორისო
ცენტრი
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
შესაბამისი
სსიპ-ების
ბიუჯეტი
ფრიდრიხ
ებერტის
ფონდი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ განათლების
საერთაშორის
ო ცენტრის
ბიუჯეტი

2016 წლის 1 ოქტომბრიდან დაიწყო ინგლისური ენის კურსი 9
ჯგუფისთვის (54 მონაწილე), ასევე მიმდინარეობს ინგლისური
ენის ინდვიუალური კურსი 5 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის 5
თანამშრომელთან.
სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან
თანამშრომლობით დასრულდა საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა
და მშობლიური ენის მასწავლებლების კონკურსი.
კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 80 სკოლის (საჯარო და კერძო)
მასწავლებელმა. კონკურსის დასრულების შემდეგ 2016 წლის 9-10
მაისს ჩატარდა კონფერენცია „მასწავლებელი - მეგზური
ევროპისკენ“, სადაც გამოვლინდა 10 გამარჯვებული სკოლა.

პროგრამას – „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“
ხელმძღვანელობს
დიასპორის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ახალგაზრდა თანამემამულეებთან და
ქართულ
დიასპორასთან
ურთიერთობის
განვითარება,
საქართველოს უცხოელ ახალგაზრდა მეგობართა ქსელის შექმნა.
ასევე საზღვარგარეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, განათლების,
კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული პოლიტიკის ისტორიის
და სხვა მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.
ამჟამად, აღნიშნული პროგრამა 8 ქვეყანაში ხორციელდება.
2016 წლის 23 მაისს გაიმართა ახალგაზრდა ელჩების
ამბასადორიალი, სადაც ახალგაზრდა ელჩებმა წამოადგინეს
სამოქმედო გეგმები.
საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამის“ ხელშეწყობის
მიზნით სახელმწიფო მინისტრი -გელა დუმბაძე, საქართველოში
მყოფ ახალგაზრდა ელჩებს შეხვდა. ელჩებმა გააცნეს მათ მიერ
განხორციელებული პროექტები და სამომავლოდ დაგმილი
აქტივობები. გელა დუმბაძე ახალგაზრდებს ესაუბრა სახელმწიფო
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190.2

190.3

დიასპორის ეროვნული
თვითმყოფადობის
შენარჩუნების
ხელშეწყობის მიზნით,
უცხოეთში მცხოვრები
ქართველი
მოზარდებისთვის
შემეცნებითი
კონკურსებისა და
ახალგაზრდულ
ბანაკების ორგანიზება

უცხოეთში მცხოვრები
ქართველი
მოზარდებისთვის
ჩატარებულია
შემეცნებითი
კონკურსები,
ორგანიზებულია
ახალგაზრდული
ბანაკები

დიასპორული
სტუდენტური
სტაჟირების პროგრამის
განხორციელება

წარმატებით
განხორციელებულია
დიასპორის სტაჟირების
პროგრამა

მოხალისეობის
მასობრივი
პოპულარიზაცია,
საქართველოს

ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები და
მოხალისეობის

ორგანიზებული
კონკურსების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბანაკებში
განთავსებული
მოზარდების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

სტაჟირებაში მონაწილე
სტუდენტების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

ჩატარებული
ღონისძიებებისა და
მოხალისეების
მნიშვნელოვანი

მინისტრის აპარატის საქმიანობასა და პრიორიტეტულ სამუშაო
მიმართულებებზე,
გააცნო
ის
ინიციატივები/პროექტები,
რომლებზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა და შესთავაზა
თანამშრომლობა მათთვის საინტერესო საკითხებზე.
2015 წლის დეკემბერში, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებთა
თანამემამულეთა შორის ქართული ფოლკლორული მუსიკის
პოპულარიზაციის მიზნით, გამოცხადდა კონკურსი ქართული
ხალხური სიმღერისა და საშობაო საგალობლების საუკეთესო
შემსრულებლის გამოსავლენად, კონკურსში, რომელიც 10
თებერვალს
დასრულდა,
მონაწილეობა
მიიღო
ექვსმა
ინდივიდუალურმა შემსრულებელმა და ოცდაათმა მუსიკალურმა
კოლექტივმა სამოცდათორმეტი წევრის შემადგენლობით.
2016 წლის აპრილში, შოთა რუსთაველის 850 წლისთავის
იუბილესთან დაკავშირებით, განახორციელა პროექტი „გადაწერე
ვეფხისტყაოსნის ერთი სტროფი“, რომელიც დასრულდა 24 ივნისს.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის ორგანიზებით „მომავლის ბანაკში“ წელს 134-მა
ქართველმა მოზარდმა დაისვენა. მათი ჩამოყვანა სამ ეტაპად
განხორციელდა.
ბანაკში
ყოფნის
პერიოდში
მოზარდები
აქტიურად იყვნენ ჩართული პროგრამით გათვალისწინებულ
კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში. საზეიმოდ აღინიშნა
„საქართველოს დღე“. საფეხბურთო ტურნირში, რომელიც
ანაკლიის „მომავალის ბანაკში“ ჩატარდა, გამარჯვება მოიპოვა
ჩვენი
თანამემამულე
მოზარდებით
დაკომპლექტებულმა
ფეხბურთის
გუნდმა
აზერბაიჯანიდან.
მიმდინარე
წელს
„მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლა უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს
თანამემამულეებს
თურქეთიდან,
რუსეთიდან,
ირანიდან,
აზერბაიჯანიდან, გერმანიიდან და დიდი ბრიტანეთიდან.
პროექტი „მომავალის ბანაკი“, რომელსაც საქართველოს სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
სამინისტროს
სსიპ
„ბავშვთა
და
ახალგაზრდობის ცენტრი“ ახორციელებს, დაფინანსებულია
საქართველოს მთავრობის მიერ.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016,
III-IV
კვარტა
ლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„დიასპორული სტაჟირება 2016“ სპეციალურად შეიქმნა ქართველი
სტუდენტებისათვის,
რომლებიც
საზღვარგარეთ
იღებენ
განათლებას. პროექტის ფარგლებში, 2016 წლის ივლისი-აგვისტოს
პერიოდში, 45-მა სტუდენტმა სტაჟირება გაიარა სხვადასხვა
სამინისტროში,
თბილისის,
ბათუმისა
და
რუსთავის
მუნიციპალიტეტების
მერიათა
სამსახურებში,
თბილისის
საკრებულოსა
და
საქართველოს
რკინიგზაში.
პროექტის
მონაწილეები გაეცნენ საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურების
საქმიანობის სპეციფიკას, მათ წინაშე არსებულ გამოწევებსა და
პრობლემათა
გადაჭრის
გზებს.
სტაჟირების
მონაწილე
სტუდენტებისათვის ჩატარდა 10 საჯარო ლექცია,
გაიმართა
საინფორმაციო
შეხვედრები
საქართველოს
10
რეგიონალურ ცენტრში; გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრები
ექსპერტთა ჯგუფებთან მოხალისეობის სტრატეგიის შემუშავების
მიზნით; მოხდა მოხალისეების შერჩევა; შეირჩა 128 მოხალისე
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191.

191.1

მასშტაბით
მოხალისეობის
კულტურის
დამკვიდრება.
ახალგაზრდების
მობილობის ხელშწყობა
არაფორმალური
განათლებისა და
მოხალისეობის
საშუალებით

სტრატეგიის
შემუშავების მიზნით
განხორციელებულია
ექსპერტთა ჯგუფებთან
შესაბამისი
კონსულტაციები.
განხორციელებულია
მოხალისეების შერჩევა
და ჩატარებულია
სემინარები მათი
გადამზადების მიზნით,
რეგულარულად
მიწოდებულია
ინფორმაცია
საერთაშორისო
მოხალისეობრივი
შესაძლებლობების
შესახებ
მოხალისეებისთვის

რაოდენობა

ახალგაზრდული
საქმიანობის
განვითარების
სტრატეგიების
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
დამტკიცება

ახალგაზრდული
საქმიანობის
განვითარების
სამოქმედო გეგმა
დამტკიცებულია
სამინისტროს მიერ

ახალგაზრდული
საქმიანობის
განვითარების
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების
შესახებ ინფორმაცია
ასახულია სამინისტროს
წლიურ ანგარიშში

საქართველოს კანონი
„ახალგაზრდული
საქმიანობის
მხარდაჭერის შესახებ“ კანონპროექტის
დახვეწა და
პარლამენტში წარდგენა

191.2

განათლების სფეროში
ნორმატიული აქტების
შესაბამისობის დადგენა
ევროკავშირის
საკანონმდებლო
აქტებთან

კანონპროექტზე
„ახალგაზრდული
საქმიანობის
მხარდაჭერის შესახებ“
მუშაობა
დასრულებულია და
წარდგენილია
საქართველოს
პარლამენტში

მიღებულია კანონი ან
შეტანილია
ცვლილებები და
დამატებები არსებულ
კანონში

საქართველოს 10 რეგიონის 64 მუნიციპალიტეტიდან. მოხალისეებს
აქტიურად
მიეწოდებათ
ინფორმაცია
საერთაშორისო
მოხალისეობრივი სერვისებისა და შესაძლებლობების შესახებ.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დასრულდა მუშაობა „ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერის
შესახებ“
კანონპროექტზე.
კანონპროექტი
წარდგენილიაა
საქართველოს პარლამენტში.

საქართველოს კანონში
„ახალგაზრდული
საქმიანობის
მხარდაჭერის შესახებ“
ცვლილებების
საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარდგენილი
კანონპროექტი
კანონში ან ნორმატიულ
აქტში შეტანილი
ცვლილება

ახალგაზრდული
საქმიანობის
განვითარების
სტრატეგიის
დოკუმენტი
განსახილველად
წარედგინა
არასამთავრობო
სექტორში
არსებულ
ახალგაზრდულ
ორგანიზაციებს.
სტრატეგიასთან დაკავშირებული შენიშვნების წარმოდგენის
შემდეგ შემუშავდა სამოქმედო გეგმა სამოქალაქო სექტორის
აქტიური ჩართულობით.

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” გამოიცა საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 29 იანვრის
№07/ნ ბრძანება. აღნიშნული წესის გადახედვა გამოიწვია იმ
გარემოებამ, რომ უმაღლესი განათლების სფეროში აუცილებელი
გახდა უფრო მოქნილი და მკაფიოდ განსაზღვრული კრედიტების
გაანგარიშების წესის არსებობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს,
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განეხორციელებინათ
შედეგზე
ორიენტირებული
საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც მაქსიმალურად
დაუახლოვდებოდა ევროპულ ღირებულებებს.
192.

192.1

საქართველოს
კულტურისა და
შემოქმედებითი
სექტორის
წარმომადგენლებისთვი
ს პროგრამაში
„შემოქმედებითი
ევროპა“ (Creative
Europe) მონაწილეობის
მიღების ხელშეწყობა
და პროგრამის შესახებ
ცნობადობის ამაღლება
სამუშაო შეხვედრების,
სემინარების გამართვის
და საინფორმაციო
მასალების
გავრცელების გზით

გამართულია
საინფორმაციო
შეხვედრები და
სემინარები
გავრცელებულია
საინფორმაციო
მასალები

გამართული
საინფორმაციო
შეხვედრებისა და
სემინარების სათანადო
რაოდენობა
ბეჭდური
საინფორმაციო მასალის
სათანადო რაოდენობა
პროექტთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა, რომელშიც
მონაწილეობს
საქართველო

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ საქართველოს
კინემატოგრაფიი
ს ეროვნული
ცენტრი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საქართველოს
კინემატოგრაფიის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
ევროკომისია

•
10 თებერვალს, გაიმართა შემოქმედებითი ევროპის
კულტურის
ქვეპროგრამის
ოფისების
არაოფიციალური
შეხვედრა;
•
11 თებერვალს, შემოქმედებითი ევროპის დესკებისა და
ევროკომისიის განათლების, აუდიოვიზუალური და კულტურის
მმართველი სააგენტოს შორის გაიმართა ერთობლივი შეხვედრა.
შეხვედრის ფარგლებში სააგენტომ მონაწილეებს გააცნო 2015
წლის ანგარიში და 2016 წელს დაგეგმილი კონკურსების შესახებ
ინფორმაცია;
•
12
თებერვალს,
სააგენტოსა
და
კულტურის
ქვეპროგრამის ოფისებს შორის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის
ფარგლებში
ჩატარდა
ლიტერატურული
თარგმანის
დაფინანსების სქემის შესახებ ტრენინგი, მომხსენებლებმა
დამსწრეებს განუმარტეს 2015 წლის დესკების ანგარიშის
შევსების/წარდგენის პროცესი.
•
14
თებერვალს,
საქართველოს
კინემატოგრაფიის
ეროვნულ ცენტრში „შემოქმედებითი ევროპის“ MEDIA დესკის
ხელმძღვანელმა
გამართა
საინფორმაციო
შეხვედრა
აუდიოვიზუალური
სექტორის
წარმომადგენლებთან.
მონაწილეებმა
მიიღეს
ინფორმაცია
გამოცხადებული
კონკურსებისა და დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ;
•
29
თებერვალს,
ევროკომისიის
განათლების,
აუდიოვიზუალური და კულტურის მმართველი სააგენტოში
გაიგზავნა 2015 წლის ანგარიში საქართველოში „შემოქმედებითი
ევროპის“ დესკის საქმიანობის შესახებ;
•
11 მარტს, „შემოქმედებითი ევროპის“ კულტურის
ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი დაესწრო პროექტის CHOROS
მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდას. მრგვალი მაგიდის
ფარგლებში მოხდა პროექტის პრეზენტაცია და განხილულ იქნა
ისეთი საკითხები როგორიც არის: ურბანული კულტურული
პოლიტიკის საჭიროებები; თავისუფალი სივრცეების საჭიროება
ურბანული განვითარებისთვის;
•
17 მარტს, გაიმართა შეხვედრა „შემოქმედებითი ევროპის“
MEDIA დესკსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის.
დაიგეგმა პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობა, პროგრამის
პრეზენტაცია და პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული
ღონისძიებების შესახებ სტუდენტებისათვის ინფორმაციის
მიწოდება;
•
18 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროში გაიმართა პროგრამა „შემოქმედებითი
ევროპის“ ფარგლებში გამოცხადებული ლიტერატურული
თარგმანების კონკურსის პრეზენტაცია და ღია საინფორმაიო
შეხვედრა დაინტერესებული პირებისთვის;
•
21 მარტს, გაფორმდა შეთანხმება თანამშრომლობის
შესახებ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
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სამინისტროს და სსიპ „საქართველოს კინემატოგრაფიის
ეროვნულ
ცენტრს“
შორის
ევროკავშირის
პროგრამის
„შემოქმედებითი ევროპა“ (Creative Europe) ფარგლებში;
•
30 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროში პროგრამა „შემოქმედებითი ევროპის“
ფარგლებში გამოცხადებული „ლტოლვილთა ინტეგრაციის“
კონკურსის პრეზენტაცია და ღია საინფორმაციო შეხვედრა
დაინტერესებული პირებისთვის (დამსწრეთა რაოდენობა - 8
ადამიანი);
•
2016
წლის
იანვარ-სექტემბერში
კულტურის
ქვეპროგრამის შესახებ ინდივიდუალური კონსულტაცია გაიარა
31-მა 55-მდე ადამიანმა;
•
2016 წლის იანვარ-სექტემბერში, MEDIA ქვეპროგრამის
ფარგლებში ინდივიდუალური კონსულტაცია გაიარა 50-მდე 45მა დაინტერესებულმა პირმა/ორგანიზაციამ;
•
მაისში
კანის
საერთაშორისო
ფესტივალის
კინობაზრობაში „შემოქმედებითი ევროპის“ MEDIA დესკების
შეკრებაში და ფესტივალის ფარგლებში გამართულ ევროპულ
კინოფორუმში მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დესკმა.
ბაზრობის ფარგლებში Creative Europe პავილიონში გაიმართა
შეხვედრები
ორგანიზაციებთან
და
სექტორის
წარმომადგენლმებთან, რომლებსაც მიეწოდათ ინფორმაცია
ქართული სექტორის შესახებ;
•
17 ივნისს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის
„კულტურა და კრეატიულობა“ ორგანიზებით გაიმართა
საკონსულტაციო შეხვედრები „შემოქმედებითი ევროპის“
შესახებ 8 ორგანიზაციასთან;
•
23-24 ივნისს, საქართველოში სამუშაო ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ევროკომისიის განათლების და კულტურის
დირექტორატის და განათლების, აუდიოვიზუალური და
კულტურის აღმასრულებელი სააგენტოს წარმომადგენლები,
რომლებიც ადგილზე გაეცნენ საქართველოში პროგრამის
„შემოქმედებითი ევროპა“ დესკის საქმიანობას;
•
7 ოქტომბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა
პროგრამის
ფარგლებში
გამოცხადებულ
კონკურსში
მონაწილეობის პირობებისა და პრიორიტეტების შესახებ.
შეხვედრა გამართეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის
მოადგილემ
ლევან
ხარატიშვილმა
და
საქართველოში
"შემოქმედებითი ევროპის" დესკის კულტურის ქვეპროგრამის
ხელმძღვანელმა ქეთევან შენგელიამ.
•
21 ოქტომბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა
თანამშრომლობის პროექტებისა და ევროპული ქსელების
კონკურსებში მონაწილეობის პირობებისა და პრიორიტეტების
შესახებ. შეხვედრა გამართა საქართველოში "შემოქმედებითი
ევროპის" დესკის კულტურის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელმა
ქეთევან შენგელიამ.
•
7 დეკემბერს გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირის
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193.

193.1

საქართველოში
არსებული
მრავალფეროვანი და
მრავალეთნიკური
კულტურული
მემკვიდრეობის კვლევა
- კონსერვაცია

თანამედროვე
სტანდარტების
შესაბამისად, დაცულია
კვლევის შედეგად
გამოვლენილი
საქართველოს
მრავალეთნიკური
კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტები

კვლევის შედეგების
გამოქვეყნება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

მომზადებულია
საპროექტო
დოკუმენტაცია

193.2

გაერთიანებული
ერების განათლების,
მეცნიერებისა და
კულტურის
ორგანიზაციის
(იუნესკო) 2003 წლის

ჩატარებულია
კონვენციის
შესრულებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებები

კონვენციის
შესრულებისათვის
ჩატარებული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ კულტურული

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

პროგრამის "შემოქმედებითი ევროპა" შესახებ. შეხვედრის
ფარგლებში ესტონეთის, ლიტვის, სლოვენიისა და ჩეხეთის
"შემოქმედებითი ევროპის" დესკების კულტურის ქვეპროგრამის
ოფისების
ხელმძღვანელებმა
გაუზიარეს
შეხვედრის
მონაწილეებს თავიანთი გამოცდილება. ამასთან გაიმართა 2
დაფინანსებული პროექტის წარდგენა (case study).
2016 წელს, როგორც კულტურის, ასევე მედიის ქვეპროგრამის
ფაგლებში, ქართულმა ორგანიზაციებმა მოიპოვეს პირველი
წარმატება პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“ ფარგლებში:
1. European Theatre Lab: Drama goes digital - პარტნიორი - კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული
თეატრი (ლიდერი ქვეყანა საფრანგეთი);
2. CineDoc-თბილისის საერთაშორისო დოკუმენტური კინოს
ფესტივალი 2016 – Nosfera Foundation NNLE;
3. “European Film Clubs school licensing” - პარტნიორი - სსიპ
საქართველოს
კინემატოგრაფიის
ეროვნული
ცენტრი
(ლიდერი ქვეყანა - დიდი ბრიტანეთი);
4. “The Short Lessons in Cinema” - პარტნიორი - ჯადოსნური
ლამპარი (ლიდერი ქვეყანა საფრანგეთი);
5. School of Film Agents - დემოკრატიული ცვლილებების
ინსტიტუტი
6. Mosaïque de la littérature Européenne - გამომცემლობა აგორა;
7. First time in Georgia: 10 EU Literature Prize winners - ელფის
გამომცემლობა.
2016 წელს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს მიერ ხორციელდება საქართველოში
არსებული
გერმანული
კულტურული
მემკვიდრეობის
ინვენტარიზაციის მეორე ეტაპი. 9 თვის განმავლობაში მომზადდა
102 გერმანული მემკვიდრეობის ობიექტის სააღრიცხვო ბარათი;
ძეგლის სტატუსი მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის
თვალსაზრისით განსაკუთრებულად ღირებულ 31 ობიექტს;

დონორთა
დახმარება

ევროსაბჭოსთან ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგად და მისი
ფინანსური მხარდაჭერით ეროვნული სააგენტოს მიერ შვაბი
გერმანელების ნამოსახლარების არეალებში, კერძოდ, ასურეთსა და
ბოლნისში
მომზადდა
და
დამონტაჟდა
კულტურული
მემკვიდრეობის აღმნიშვნელი საინფორმაციო დაფები და საგზაო
მანიშნები.

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ

 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 ყოველწლიური
კონკურსი
სკოლის
მოსწავლეებისათვის
„ზღაპრები და ლეგენდები ბებიას სკივრიდან“, სადაც
საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობა მიიღო ასზე მეტმა
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193.3

გაერთიანებული
ერების განათლების,
მეცნიერებისა და
კულტურის
ორგანიზაციის (იუნესკო) 2005 წლის
„კულტურული
თვითგამოხატვის
მრავალფეროვნების
დაცვისა და
ხელშეწყობის შესახებ“
კონვენციის
შესრულებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება

ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
შესახებ კონვენციის
შესრულებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

ჩატარებულია
კონვენციის
შესრულებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებები

კონვენციის
შესრულებისათვის
ჩატარებული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
იუნესკოს
საქმეთა
ეროვნული
კომისია

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორთა
დახმარება

საჯარო და კერძო სკოლამ; საქართველოს ფარგლებს გარეთ
არსებულმა დიასპორების წარმომადგენლებმა;
 სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობით ვეფხისტყაოსნის ზეპირად მცოდნეთა
კონსკურსი;
 ილუსტრირებული საინფორმაციო ბროშურის მომზადება;
 ტრეინინგები
და
სემინარები
თეატრისა
და
კინოს
უნივერსიტეტში,
სპორტის
აკადემიაში,
ანდრია
პირველწოდებულის
სახ.
უნივერსიტეტში,
სასულიერო
აკადემიაში, სასულიერო სემინარიაში;
 მომზადდა
მსოფლიო
არამატერიალური
მემკვიდრეობის
მთავრობათაშორისი
კომიტეტის
მეთერთმეტე
სესიაზე
საქართველოს მიერ წარდგენილი ნომინაციის
„ქართული
ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა“ საილუსტრაციო
მასალა: ქართულ-ინგლისური ბროშურა და ოქრომკედით
მოქარგული სანიშნეები ანბანის ასოებით.
 საქართველოს მიერ წარდგენილი ნომინაციის
„ქართული
ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა“ 2016 წლის
ნოემბერში მსოფლიო მემკვიდრეობის მთავრობათაშორისი
კომიტეტის მეთერთმეტე სესიაზე შეყვანილ იქნა კაცობრიობის
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
წარმომადგენლობით სიაში.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ
დასახული
პრიორიტეტის
„ეთნიკური
უმცირესობების
ხელშეწყობა“ შესაბამისად გამოცხადდა კონკურსი „საქართველოს
ცენტრსა და რეგიონებში ეთნიკურ უმცირესობათა ღონისძიებების
ხელშეწყობა“, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა შემდეგი
აქტივობები:
• ასოციაციის „მრავალეროვანი საქართველოს ქალები“ პროექტის,
„ყველა
კულტურა
განსხვავებული,
მაგრამ
თანასწორია“
ფარგლებში მარნეულსა და ნინოწმინდაში გაიმართა სხვადასხვა
ეთნოსის ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები და მოეწყო
კონკურსები
ხატვაში.
თბილისში
გაიმართა
აღნიშნული
ღონისძიებების ამსახველი ფოტო გამოფენა;
• ა(ა)იპ ხელოვნების მხარდაჭერის ცენტრის პროექტის
„მრავალფეროვანი საქართველო აფიშებში“ ფარგლებში მომზადდა
და გამოიცა ამავე დასახელების კატალოგი, დაიბეჭდა და
გამოიფინა აფიშები;
• ა(ა)იპ „ვედ ჯორჯიას“ პროექტის „ჩვენი ხალხი ვაინახები“
ფარგლებში ორგანიზატორებმა პანკისსა და ჯოყოლოში შეარჩიეს
შემოქმედებითი ჯგუფები, რომელთა ძალებითაც თბილისში, კ.
მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მოეწყო გამოფენა და
კონცერტი;
• 2016 წელს ა(ა)იპ „კავკასიურმა მოზაიკამ“ გამოსცა ოსი მწერლის გ.
ბესთაუთის კრებული;
• 2016 წლის 11 ივნისს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო
დარბაზში ჩატარდა სახელოვანი ქართველი მოცეკვავის ომარ
ხუბაევის საიუბილეო საღამო;
• 27 სექტემბერს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართა
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ცნობილი აზერბაიჯანელი მომღერლის რაშიდ ბეიბუთოვის
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო;
• 2016 წელს გრძელდება პროექტი „აზერბაიჯანული ხელით
ნაქსოვი ხალიჩების ტრადიციის შენარჩუნება“, რომელიც
ითვალისწინებს ხელით ნაქსოვი ხალიჩების აზერბაიჯანული
ტრადიციის შენარჩუნება-განვითარებას, ხალიჩების ტექნოლოგიის
მცოდნეები ახალგაზრდებს ასწავლიან ხელით ნაქსოვი ხალიჩებისა
და გობელენების ქსოვას. ქვემო ქართლის სკოლებში მოსწავლეები
ეცნობიან ქსოვის პროცესს, ამზადებენ ხალიჩებს და გობელენებს;
• 2016 წელს, გაგრძელდა პროექტი
„მრავალფეროვანი
საქართველო“, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა კულტურული
ღონისძიებები ბოლნისში, ნინო წმინდაში, მარნეულსა და
ახალქალაქში. ახალქალაქში მოეწყო საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით გამოცემული წიგნის
„მესხური ფოლკლორი“ და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის
მიერ გამოცემული თარგმანების, მათ შორის სომხურ ენაზე
ნათარგმნი ქართველი მწერლების ნაწარმოებების პრეზენტაციები.
ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა
მოკლემეტრაჟიანი
მხატვრული ფილმების ჩვენება, ადგილობრივი ახალგაზრდა
მხატვრებისა და ფოტოხელოვანების ნამუშევრების გამოფენა.
ადგილობრივ
სკოლებსა
და
ბიბლიოთეკებს
საჩუქრად
სამინისტროს ხელშეწყობით გამოცემული წიგნები გადაეცა;
• გაიმართა მულტიეთნიკური ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“
ეთნიკური ფოლკლორული ტრადიციების თავმოყრა, რომელშიც
მონაწილეობდა 150-მდე ბავშვი.
2016 წელს პანკისის ხეობაში კულტურული ცხოვრების
გააქტიურების მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელებულია
შემდეგი პროექტები:
• 2016 წლის 21 მაისს კულტურული მრავალფეროვნების დღე
პანკისის ხეობაში, სოფელ დუისში აღინიშნა. ღია ცის ქვეშ
სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. მოეწყო სამუზეუმო
ექსპონატებისა და ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა.
ღონისძიების ფარგლებში, შედგა ბაღათერ არაბულის წიგნის„ხევსურული საგა“ პრეზენტაცია, რომელიც
საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით
გამოიცა;
• 2016 წლის მაისი-ნოემბრის თვეებში, გაიმართა მულტიეთნიკური
ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“ - ფესტივალის მიზანი
ახალგაზრდებში ფოლკლორული ხელოვნებისადმი ინტერესის
გაღვივება, კულტურათაშორისი დიალოგის ჩამოყალიბება და
მოსწავლეთა პროფესიული დონის ამაღლება;
• 2016 წლის ივლისში გაიმართა „კავკასიური კულტურის
ფესტივალი პანკისში“-პროექტი მიზნად ისახავდა ვაინახური
კულტურის პოპულარიზაციას და მხარდაჭერას;
• 2016 წლის ივლისში გამოიცა „ვაინახური საბავაშვო ზღაპრები“
რომელიც მიზნად ისახავს უძველესი ვაინახური ზღაპრების,
ტრადიციების, ყოფითი კულტურის პოპულარიზაციას;
•
„ვედ ჯორჯიას პროექტი - „ჩვენი ხალხი - ვაინახები“
პროექტის ფარგლებში ორგანიზატორებმა პანკისსა და ჯოყოლოში
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შეარჩიეს შემოქმედებითი ჯგუფები, რომელთა ძალებითაც
თბილისში გაიმართა გამოფენა და კონცერტი კ. მარჯანიშვილის
სახელობის თეატრში;
• 2016 წლის 27 სექტემბერს ხადორში-ისტორიულ ადგილას
გაიმართა ანსამბლ „ბანის“ კონცერტი;
• სსიპ მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო პროფესიულმა
თეატრმა და ჩრდილების თეატრმა განახორციელა სპექტაკლების
ჩვენება პანკისში (დუისი, ჯოყოლო);
• 2016 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში - სსიპ მოზარდ მაყურებელთა
სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა და ჩრდილების თეატრმა
განახორციელეს სპექტაკლების ჩვენება პანკისში (დუისი,
ჯოყოლო);
• 2016 წლის ნოემბერში, პროექტის „ფოტო-სკოლა პანკისის
ხეობაში“ ფარგლებში ადგილობრივი პანკისის ხეობაში მცხოვრები
ბავშვები დაეუფლნენ ფოტო-ხელოვნების საფუძვლებს, გაიმართა
შემაჯამებელი გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობდა 20-25 ბავშვი;
• 2016 წლის ნოემბერში, სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პედაგოგებმა
პანკისის ხეობის სოფლებში ჩაატარეს
მასტერკლასი და
ტრადიციული
რეწვის
ნიმუშთა
გამოფენა,
რომელიც
მოსახლეობაში ტრადიციული რეწვის ტექნოლოგიების შესწავლაპოპულარიზაციასა და
პროფესიული დონის ამაღლებას
ემსახურებოდა;
• 2016 წლის დეკემბრის თვეში, ხელოვნების მხარდაჭერის
ცენტრისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს მიერ მომზადდა და გამოიცა წიგნი ,, ქისტური
ცეკვების ამაგდარი“ - რომელიც ადგილობრივი ცეკვის,
ტრადიციების შენარჩუნებას, წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას
ემსახურება;
• 2016 წლის დეკემბერში გამოიცა ალბომი „ვაინახური ხელოვნება“.
კატალოგში თავმოყრილია ვაინახური ხელოვნების ნიმუშები,
ვაინახური ტრადიციული კულტურის, უძველესი რეწვის
ტექნოლოგიებისა და ოსტატების შესახებ. გამოცემის პრეზენტაცია
შედგა ახმეტის რაიონის სოფელ დუისში;
• 2016 წლის დეკემბერში ჩატარდა რეზო კიკნაძის ჯაზ-ბენდის
კონცერტი
და მოეწყო ალბომის „ვაინახური ხელოვნება“
პრეზენტაცია;

194.

194.1

საქართველოსა და
ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებს შორის
ორმხრივი კულტურის
დღეების გამართვა

გამართულია
კულტურის დღეები

მედიაში გაშუქებული
ინფორმაცია
კულტურული დღეების
შესახებ

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ღვინის
ეროვნული

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ღვინის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

მომზადდა და გაიგზავნა გაერთიანებული ერების განათლების,
მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (იუნესკო) 2005
წლის „კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების
დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“ კონვენციის შესრულების
ანგარიში 2012-2015 წლებისთვის.
• ლიტვის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად
2016 წლის 17 თებერვალს, ქ. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორიაში
სამინისტროს
ხელშეწყობით გაიმართა ლიტველი აკორდეონისტის მარტინას
ლევიცკის კონცერტი;
• 2016 წლის 21 აპრილს, საქართველოში, ქ. თბილისის ვ.
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სააგენტო

194.2

კულტურის სფეროში
საერთაშორისო
ღონისძიებების
(ფესტივალები,
ბაზრობები,
კონფერენციები და
სხვა)
საქართველოში
გამართვა

საქართველოში
გამართულია
კულტურის სფეროს
საერთაშორისო
ღონისძიებები
(ფესტივალები,
ბაზრობები,
კონფერენციები და
სხვა)

გამართული
საერთაშორისო
ღონისძიებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში
გაიმართა ესტონეთის კაცთა ეროვნული გუნდის კონცერტი;
• 2016 წლის 8 ივლისს, საქართველოში, ქ. ბათუმში ჩინეთის
კულტურის დღის აღსანიშნავად ჩინეთის აკობატთა დასის „Tianjin
Beauty Arts Troupe” კონცერტი
• 2016 წლის 15 ნოემბერიდან 2017 წლის 10 იანვრამდე, იტალიის
საელჩოს ორგანიზებით თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში
გაიმართა გამოფენა „60 Years of Made in Italy“
2016 წელს გაიმართა შემდეგი ღონისძიებები:
• 2016 წელის 1-15 ივნისი პროექტის „CheckInGeorgia“ ფარგლებში,
კავკასიის ჯაზფესტივალი თბილისსა და ახალციხეში;
• 2016 წლის - 10-12 ივნისი პროექტის „CheckInGeorgia“-ს
ფარგლებში ჩატარდა ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი
„რაბათი“ ახალციხეში;
• 27 თებერვალი/6 აპრილი - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის
ბავშთა
და
მოზარდთა
თბილისის
III
საერთაშორისო
ქორეოგრაფიული ფესტივალი;
•
17
მარტქ.
თბილისში,
საქართველო-ირლანდიის
დიპლომატიური ურთიერთობების იუბილის აღსანიშვნავად
ირლანდიელი მუსიკოსის ჯეკ ლუკმანის კონცერტი ბენდთან
ერთად;
• 14-20 მარტი - უკრაინული კინოს დღეები;
• 4 მარტი - კავკასიის თანამედროვე მუსიკის დაჯილდოება
„ფენიქსი“;
• 26 მარტი / 9 მაისი - თანამედროვე მუსიკის საღამოები „ფესტივალი თბილისი 2016“;
• 31 მარტი -/ 3 აპრილი / 19-23 ოქტომბერი - თბილისის მოდის
კვირეული;
• 2-12 აპრილი - თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო
ფესტივალი;
• 2016 წლის აპრილში ჩატარდა ქართული წიგნის ფესტივალი
„წიგნი და მუსიკა“;
• 2016 წლის აპრილი-ივნისის თვეში გაიმართა ფოლკლორის
ეროვნული ფესტივალი;
• 2016 წლის 15-16 აპრილი - ბორის ეიფმანის სანკტ-პეტერბურგის
საბალეტო აკადემიური თეატრის სპეკტაკლი „ანა კარენინა“
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
თეატრში;
• ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების
საერთაშორისო ფესტივალი Fest I Nova „მომავალი მეხსიერება“ –
2016 წლის აპრილი-ოქტომბერი, გარიყულა;
• 23-27 მაისი - ქ. გორში „I საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის
ფესტივალი“;
• 26 მაისი / 5 ივნისი - საქართველოს ეწვია ფრანგი გადამღები
ჯგუფი
52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადასაღებად
„საქართველო ღია ცის ქვეშ“;
• 5-9 მაისი - თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის
შემოდგომა/ზამთრის კოლექციის ჩვენება;
• 6-8 მაისი - 9 ივნისი - მე-10 საერთაშორისო ფესტივალი
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„აღდგომიდან ამაღლებამდე“ ;
• 12-19 მაისი - ფოტოკვირეული "ქოლგა თბილისი ფოტო";
• 2016 წლის 17-21 მაისი ქუთაისში - ხელოვნების საერთაშორისო
ფორუმი ქარავანსარაი;;
• 2016 წლის 28-29 მაისი - საქართველოში აკრედიტებული
რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩბისა და მათი მეუღლეების
სამეგრელოში ვიზიტის ფარგლებში მუსიკალური ღონისძიებები;
• 29 მაისი / ივნისი - საბავშვო ფილმების ფესტივალი "ოქროს
პეპელა";
• 2016 წლის მაისში ჩატარდა საერთაშორისო ლიტერატურული
ფესტივალი;
• 2016 წლის ივნისში გაიმართა საბავშვო საერთაშორისო
კინოფესტივალის „ჯიფონი-საქართველო";
• 2016 წლის ივლისში გაიმართა საერთაშორისო თეატრალური
ფესტივალი „ნოდარ დუმბაძის თეატრი“;
• ივნისი - ფინელი დიზაინერების რუდი მერცისა და პიტერ
შმიდის ვორკშოპი, გამოფენა და პუბლიკაცია;
• 10-13 ივნისი -თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო
მუსიკალური ფესტივალი;
• 15-24 ივლისი - შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი;
• 17-27 ივლისი - ფოთის რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო
ფესტივალი;
• ფესტივალი ,,არტგენი“; 28.06. ბოლნისი; 1.07. სურამი; 3.07
ქობულეთი; დასკვნითი კონცერტები თბილისის ეთნოგრაფიულ
მუზეუმში 10.07-17.07;
• 14 აგვისტო - ქ. ბათუმში ჩატარდა “ფოლად ბულბულ ოღლის
მუსიკაზე შექმნილი თანამედროვე ბალეტი “ხამსე”;
• 10-28 აგვისტო - ფესტივალი „ერთიანი კავკასია“;
• 27-30 აგვისტო - ფრანკფურტში საერთაშორისო ბაზრობის
“TENDENCE” ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ქართული
პავილიონი ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთებით;
• 22 აგვისტო-4 სექტემბერი - მუსიკალური ფესტივალი „ღამის
სერენადები“;
• 2016 წლის 27 აგვისტო - ქართველი და შვედი არტისტების
მონაწილეობით პერფორმანსი „რა უნდა ქალს“ (2016 წლის 6-8
ოქტომბერი - „იმპერიის საპასუხო დარტყმა“ - მოარული აკადემია,
რომელშიც
მონაწილეობენ
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლები და ექსპერტები აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებიდან, გერმანიიდან და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან;
• 1-7 სექტემბერი - ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო
ფესტივალი „ნიქოზი“;
• 2-17 სექტემბერი - „წყალტუბოს ხელოვნების ფესტივალი“;
• 2016 წლის 7-9 სექტემბერი - მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის
ღვინის ტურიზმის პირველი გლობალური კონფერენციის
თანმხლები კულტურული ღონისძიებები;
• 12 სექტემბერი - თბილისის აფრიკელი მომღერლის NNEKA
კონცერტი დიდ საკონცერტო დარბაზში;
• 16-22 სექტემმბერი - „Tbilisi Photo Festival/თბილისის
საერთაშორისო ფოტო ფესტივალი“;
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• 17-22 სექტემბერი - ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი;
• 18-26 სექტემბერი - საავტორო კინო ბათუმის საერთაშორისო
ფესტივალი BEAF;
• 23-25 სექტემბერი -„ტრადიციული რეწვის და დიზაინის
თბილისის I საერთაშორისო სამიტი“;
• 24 სექტემბერი-8 ოქტომბერი - „თბილისის საერთაშორისო
თეატრალური ფესტივალი 2016";
• 2016 წლის 1-3 ოქტომბერი ბათუმში - კინო და
ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს თვალი“;
• 2016 წლის 18-22 ოქტომბერი - მე-11 საერთაშორისო
კინოფესტივალი წმინდა ანდრიას ჯვარი;
• 2016 წლის 21-25 ოქტომბერი - საერთაშორისო დოკუმენტური
კინოფესტივალი„CineDOC-Tbilisi“;
• 2016 წლის 24 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი - თბილისის
სცენოგრაფიის ბიენალე;
• 2016 წლის ოქტომბერში გაიმართა ჯანსუღ კახიძის სახ.
საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი;
•
2016 წლის ოქტომბერი-ნოემბერის თვეში გაიმართა
მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში;
• 2016 წლის ნოემბერი-დეკემბერის თვეში გაიმართა ბაროკოს
ეპოქის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი;
• 2016 წლის 5-14 ნოემბერი - თბილისის კამერული მუსიკის XI
ფესტივალი;
• 2016 წლის 10-14 ნოემბერი - თბილისის საერთაშორისო ჯაზფესტივალი;
• 2016 წლის 28 ნოემბერი - 4 დეკემბერი - თბილისის მე-17
საერთაშორისო კინოფესტივალი;
• 2016 წლის 28 ნოემბერი - 2 დეკემბერი - თბილისის ჩასაბერ
საკრავთა ფესტივალი;
• 2016 წლის 1-7 დეკემბერი - საავტორო თოჯინების საერთაშორისო
ფესტივალი თბილისში;
• 2016 წლის დეკემბერში გაიმართა თბილისის მე-19 საერთაშორისო
მუსიკალური ფესტივალი „საახალწლო შეხვედრები.
2005 წლიდან ევროსაბჭოს პატრონაჟით, ევროსაბჭოს წევრ
ქვეყნებში ყოველწლიურად ტარდება აქცია „ღამე მუზეუმში“,
რომელმაც შემდგომ წლებში ფართო მასშტაბი მიიღო და
გავრცელდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. 2016 წლის 21 მაისს,
საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 84 მუზეუმში (მათ
შორის
სამინისტროს სისტემის 23 მუზეუმსა და მათ
სტრუქტურულ ერთეულებში, მუნიციპალური დაქვემდებარების
47 მუზეუმში) პირველად აღინიშნა აქცია „ღამე მუზეუმში“.
დამთვალიერებელთათვის სრულიად უფასოდ მუზეუმები ღია
იყო ღამის 1 საათამდე და ვიზიტორიები თავად გახდნენ იმ
კულტურული ღონისძიებების მონაწილენი, რომლებიც აქციის
ფარგლებში მიმდინარეობდა. მუზეუმებმა მრავალფეროვანი
პროგრამები შესთავაზეს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის
ვიზიტორებს.
მაგ.
კოსტიუმირებული/თეატრალური
პრეფორმანსები, ინტერაქციული საგანმანათლებლო პროგრამები,
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194.3

194.4

თანამედროვე
ხელოვნების
საერთაშორისო
პლატფორმის
ხელშეწყობა

„საქართველოს
კულტურის
დედაქალაქი“
განხორციელება
საერთაშორისო
მხარდაჭერითა და
სტანდარტების
შესაბამისად

საქართველოში
ხელშეწყობილია
თანამედროვე
ხელოვნების
განვითარება

ჩატარებულია
„საქართველოს
კულტურის
დედაქალაქი“

თანამედროვე
ხელოვნების სფეროში
განხორციელებული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

„კულტურის
დედაქალაქში“
ფარგლებში
გამართული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

კლასიკური
მუსიკისა
და
ფოლკლორული
ანსამბლების
კონცერტები, შემოქმედებითი საღამო ცნობილი მომღერლების,
მხატვრების,
პოეტების
მონაწილეობით,
სოციალური
და
მულტიმედიური აქციები, ორიგინალური საგამოფენო ტურები
კოლექციის
კონტექსტიდან
და
მუზეუმის
პროფილიდან
გამომდინარე.
2016 წლის ივნისში ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ნაყოფიერი
თანამშრომლობის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ოქსფორდის უნივერსიტეტის
ბიანტიოლოგიის ცენტრში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია
ტაო-კლარჯეთის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ.
მიმდინარეობს პროექტის „თანამედროვე ხელოვნების გალერეის
სივრცის შექმნა“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საქართველოს
ხელოვნების
მუზეუმში
„ქარვასლა“
შეიქმნება
სივრცე
საერთაშორისო და ადგილობრივი ხელოვანებისა და კურატორების
მონაწილეობით
გამოფენების
და
სხვა
სახელოვნებო
ღონისძიებების განსახორციელებლად.
2016
წელს
პროექტის
ფარგლებში
გაიმართა
შემდეგი
ღონისძიებები:
• 2016 წლის 16 ივნისს უკრაინაში, ქ. კიევში საგამოფენო
გალერეაში „არსენალი“ გაიმართა თანამედროვე ხელოვნების
გალერეის პირველი გამოფენა „Shaping Identity”, სადაც 7
ქართველი ხელოვანი იღებდა მონაწილეობას;
• 2016 წლის 15 სექტემბერს თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში
გაიმართა გამოფენა „შავი ზღვის ქვეყნები“;
• 2016 წლის 15 ოქტომბერს თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში
გაიმართა გამოფენა „აქ იქ. ადგილმდებარეობის საკითხები“,
სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოში და უცხოეთში
მხცორები 5 ქართველი ხელოვანის ნამუშევრები;
• 2016 წლის 25 ნოემბერს გაიმართა გამოდენა „კავკასიის გავლით“,
რომელშიც მონაწილეობდა 5 ხელოვანი კავკასიის რეგიონიდან.
• 2016 წლის 24 დეკემბერს თანამედროვე ხელოვნების გალერეის
სივრცეში გაიმართა გამოფენა „Shaping Identity” – “იდენტურობის
ფორმირება“;
• საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში „ქარვასლა“ შეიქმნება
სივრცე თანამედროვე ხელოვნების გალერეისათვის,, სადაც
გაიმართება გამოფენები საერთაშორისო და ადგილობრივი
ხელოვანებისა
და
კურატორების
მონაწილეობით,
ასევე
განხორციელდება სხვა სახელოვნებო ღონისძიებები.
პროექტის „საქართველოს კულტურის დედაქალაქი“ ფარგლებში
შემუშავდა საკონკურსო პირობები კონკურსის გამოსაცხადებლად.
გაიმართა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. დამტკიცდა კომისიის
წევრთა შემადგენლობა.
უწყებათაშორისი
შეხვედრის
ფარგლებში
და
უცხოელ
ექსპერტებთან
კონსულტაციის
საფუძველზე,
აღნიშნული
პროექტის განხორციელებისათვის პირველ ეტაპზე მიზანშეწონილ
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იქნა რეგიონებში რესურსების კვლების განხორციელება და
შედეგების საფუძველზე პროექტის ხელახლა დაგეგმვა რეგიონის
სპეციფიკისა და ინტერესის მეტად გათვალისწინებით.
194.5

ლიტერატურული
ფორუმ-დიალოგის
გამართვა ქართველი და
უცხოელი
გამომცემლებისთვის

ქართველი და
უცხოელი
გამომცემლებისთვის
გამართულია
ლიტერატურული
ფორუმ-დიალოგი

გაყიდული საავტორო
უფლებების სათანადო
რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016,
მაისი

სსიპ - ქართული
წიგნის
ეროვნული
ცენტრი

 2016 წლის 31 მაისი-3 ივნისის დღეებში გაიმართა
ლიტერატურული ფორუმ-დიალოგი ქართველი და უცხოელი
გამომცემლებისთვის, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:
 უცხოელი და ქართველი გამომცემლების შეხვედრა და
სამომავლო საქმიანი თანამშრომლობის განვითარება;
 ქართველი ავტორების წარდგენა უცხოელ გამომცემლებთან;
 საქმიანი
შეხვედრები
ქართული
ლიტერატურის
მთარგმნელებთან და კრიტიკოსებთან;
 ქართული საგამომცემლო სფეროს შესახებ პრეზენტაცია
უცხოელი კოლეგებისთვის;
 საქართველოს
კულტურული
ორგანიზაციების
წარმომადგნელებთან შეხვედრები;
 ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ლიტერატურული
პროგრამის
ხელმძღვანელებთან
შეხვედრა
სამომავლო
თანამშრომლობის შესახებ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ ქართული
წიგნის
ეროვნული
ცენტრის
ბიუჯეტი
გოეთეს
ინსტიტუტი
ფრანგული
ინსტიტუტი
ბრიტანეთის
საბჭო

194.6

კულტურის სფეროს
საერთაშორისო
ღონისძიებებში
(ფესტივალები,
ბაზრობები,
ბიენალეები,
ტრიენალეები და სხვა)
მონაწილეობა

ქართულმა მხარემ
მონაწილეობა მიიღო
კულტურის სფეროს
საერთაშორისო
ღონისძიებებში
(ფესტივალები,
ბაზრობები,
ბიენალეები,
ტრიენალეები და სხვა)

კულტურის სფეროს
საერთაშორისო
ღონისძიებების
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

2016

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას















ქ. ლაიფციგში, თანამედროვე ქართველმა ავტორებმა მიიღეს
მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალში - „ლაიფციგის
საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა“;
ქ. ტარტუში, განხორციელდა პროექტი „Aesthetics of repair in
contemporary Georgia“, რომელიც მოიცავს თანამედროვე
ხელოვანთა გამოფენასა და პერფორმანს;
ქ. გრაცში, „International A Cappelle Festival Graz“-სა და ქ.
ბუქარესტში „10th Bucharest International Jazz Festival“-ში
ჯგუფმა „Georgian Six“ მიიღო მონაწილეობა;
ქ. რიგაში, თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრმა მიიღო
მონაწილეობა საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ კონკურსზე
„რიგის გაზაფხული 2016“ პროექტით „იმპულსი რიგას“;
ქართველმა ხელოვანებმა მონაწილეობა მიიღეს დუბაიში
ხელოვნების საერთაშორისო სივრცეში „არტ დუბაი 2016“;
ქართველმა მუსიკოსმა მონაწილეობა მიიღო ავსტრიაში, ქ.
გრაცში ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში „Accademia
Belcanto”, სადაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით დაწესდა ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის პრემია;
იტალიაში, ქ. ჩეკანოში გაიმართა ქართველი ახალგაზრდა
ხელოვანების გამოფენა მოეწყო.
2016 წლის 4-9 თებერვალს ქართველმა ახალგაზრდა
მუსიკოსებმა მოანწილეობა მიიღეს მალტის რესპუბლიკაში
კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში „ევროპელი
ვირტუოზები“;
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2016 წლის 5-13 თებერვალს, საფრანგეთში
გაიმართულ
კლერმონ
ფერანის
მოკლემეტრაჟიანი
ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში 2
ქართული
ფილმი
მონაწილეობდა:
თორნიკე
ბზიავას
„მექელეხე“ და გიორგი თოდრიას „დაკარგული სოფელი“;
2016 წლის 11-21 თებერვალს,
ეროვნული კინოცენტრი
ბერლინის 66-ე კინოფესტივალის ფარგლებში ორგანიზებული
ევროპული კინოს ბაზრობაზე მეთერთმეტედ წარდგა;
2016 წლის 23 თებერვალს აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში გაიმართა
სათავგადასავლო
ჟანრის
სრულმეტრაჟიანი
ფილმის
„რობინზონი და ცხრა პარასკევა“ პრემიერა;
2016 წლის 9-13 მარტს, თურქეთში, ქ. ანკარაში თანამედროვე
ქართველმა მხატვრებმა მონაწილეობა მიიღეს თანამედროვე
ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენაში „არტ ანკარა“;
2016 წლის 10 - 20 მარტს, ბულგარეთში გამართულ სოფიის
საერთაშორისო კინოფესტივალზე ვანო ბურდულის ფილმი
„გაყინული შადრევნების წელიწადი“, რომელიც ფესტივალის
საერთაშორისო კონკურსში იყო წარდგენილი, ჟიურის
სპეციალური პრიზით დაჯილდოვდა.
ჯილდო გადაეცა
ქართველ რეჟისორს დეა კულუმბეგაშვილს. მან მთავარი პრიზი
Sofia Meetings-ზე პროექტისთვის „დაისი“ მიიღო;
2016 წლის 13-17 აპრილს, უკრაინაში, ქ. ოდესაში ოდესაბათუმის ფოტოდღეების ფარგლებში გაიმართა ქართველი
ფოტოგრაფის გამოფენა „ქართული სოფელი“;
2016 წლის 15-23 აპრილს, შვეიცარიაში ნიონის საერთაშორისო
კინოფესტივალი გაიმართა, სადაც სალომე ჯაშის ფილმი
„დაისის მიზიდულობა“,
Visions Du Reel
საკონკურსო
პროგრამაში იყო წარდგენილი. ფილმა მთავარი ჯილდო (The
Main Prize of Regard Neuf section) აიღო;
ანსამბლმა „ქართული ხმები“ კონცერტები გამართა 2016 წლის
20 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს
მიღებაზე. ასევე
ანსამბლის „ქართული ხმები“ კონცერტები გაიმართა 2016 წლის
30 მაისს ირლანდიაში, ქ. დუბლინში და 2016 წლის 7 ივნისს
ლიტვაში, ქ. ვილნიუსში საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღსანიშნავად;
2016 წლის 3 მაისს ესპანეთში, ქ. მადრიდში გაიმართა
ქართველი ხელოვანის ღია ლექცია თემაზე „ქართული ღვინო
და მრავალფეროვნება“;
2016 წლის 6-9 მაისს, ესტონეთში, ქ. ტალინში საავტორო
თოჯინების საერთაშორისო ფესტივალში „NUKUKUNST“
ქართველი ხელოვანის მონაწილეობა;
2016 წლის 12 მაისს ქართველმა მუსიკოსმა მონაწილეობა მიიღო
ქ. კიევში გამართულ კლასიკური მუსიკის კონცერტში;
2016 წლის 14-22 მაისს, ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსების
ჯგუფმა „Georgian Six“ მონაწილოება მიიღეს რუმინეთში, ქ.
ბუქარესტში საერთაშორისო კონკურსში „Bucharest International
Jazz Competition 2016“;
2016 წლის 26 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით ესპანეთში, ქ.
მადრიდში ესპანეთში ქართული დიასპორის „სათვისტომო“
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ინიციატივით აფხაზეთის ა/რ კულტურის კვირეულის
ფარგლებში გაიმართა „ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლის
„დიოსკურია“ კონცერტი;
2016 წლის 30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით იტალიაში, ქ.
მილანში ტრიენალეს ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო
ბიენალეების ასოცირების მესამე გენერალური ასამბლეა, სადაც
განხორციელდა თბილისის ტრიენალეს პრეზენტაცია;
2016 წლის 4-13 ივნისს, გალერეა კონტეინერმა მონაწილეობა
მიიღო ფესტივალში „Vienna Photo Book Festival“;
2016 წლის 8 ივნისს, ლონდონში Sotheby's სააუქციონო სახლში
გამართულ აუქციონზე განხორციელდა ორი ქართველი
მხატვრის ნამუშევრების წარდგენა;
2016 წლის 15-21 ივნისს, იტალიაში (რომი, ფლორენცია, ბარი)
განხორციელდა
პროექტი
„ცოცხალი
წიგნები
ემიგრანტებისათვის“;
2016 წლის 17-18 ივნისს ოქსფორდის უნივერსიტეტის
ბიზანტინისტიკის
ცენტრში
გაიმართა
საერთაშორისო
სამეცნიერო თემაზე „ქართული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლები ტაოკლარჯეთში“;
2016 წლის 21-24 ივნისს, ესტონეთში, ქ. ტალინში
საერთაშორისო ფესტივალში „International Folklore Festival
Baltica“ ანსამბლის „ჩვენებურები“ მონაწილეობა;
2016 წლის 24-26 ივნისს, ანსამბლმა „ძირიანი“ მონაწილეობა
მიიღებო ლიტვის საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალში
„TEK SAULUŽĖ ANT MARAČIŲ”;
2016 წლის 27 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ანსამბლის
„გვირილა“ მონაწილეობდა ესპანეთში, მერვე საერთაშორისო
ფესტივალში „ლორეტ დე მარი 2016“;
2016 წლის 5-10 ივლისს ერისიონის სტუდიასთან არსებულმა
ბავშვთა ანსაბლმა „მანგი“ აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში
მონაწილეობა
მიიღო
საერთაშორისო
ქორეოგრაფიულ
ფესტივალში“;
2016 წლის 18-28 აგვისტოს წეროვნის დევნილთა დასახლებაში
არსებულმა
ანსამბლმა
მონაწილეობა
მიიღო
ბულგარეთში„საერთაშორისო
ფოლკლორის
ფესტივალში
(ნესებრის თანავარსკვლავედი)“;
2016 წლის 22-27 აგვისტოს ქართველმა მკვლევარმა სერბეთში,
ქ. ბელგრადში მონაწილეობა მიიღო 23-ე ბიზანტიური
საერთაშორისო
კვლევების
კონგრესში:
„ბიზანტია
ცვლილებათა სამყარო“;
2016 წლის 28 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ავსტრიაში
გაიმართა „აკადემია ბელკანტოს საზაფხულო ფესტივალი“,
სადაც დაწესებული იყო ზ. ფალიაშვილის სახელობის პრემია;
2016 წლის სექტემბერში ორმა ახალგაზრდა ქართველმა
ხელოვანმა მონაწილეობა მიიღო ჰოლანდიაში ამსტერდამის
სახელოვნებო რეზიდენციაში NDSM Treehouse;
2016 წლის 2-16 სექტემბერს ქართველმა ხელოვანმა
მონაწილეობა მიიღო ბარსელონაში კერამიკის საერთაშორისო
აკადემიის 47-ე გენერალური ასამბლეაში;
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2016 წლის 14-18 სექტემბერს, ლონდონში გალერეაში „Saatchi“
გაიმართება ქართველი ხელოვანის გამოფენა საერთაშორისო
ხელოვნების ბაზრობაზე START 2016;
2016 წლის 16-19 სექტემბერს, „თავისუფალმა თეატრმა“
მონაწილეობა მიიღო უკრაინაში, ქ. ლვოვში საერთაშორისო
ფესტივალში „Золотой Лев-2016“;
2016 წლის 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე ქართული
საბრძოლო
ხელოვნების
ფედერაცია
„შავფაროსნები“
მონაწილეობას მიიღებენ სლოვენიაში, ქ. ლუბლიანაში
გამართულ ფესტივალში;
2016 წლის
27-30 ოქტომბერის ჩათვლით კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მონაწილეობა
მიიღო იტალიის ქალაქ პესტუმში გამართული არქეოლოგიური
ტურიზმის გამოფენის მუშაობაში. აღნიშნული გამოფენა ერთერთი ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა,
რომელიც ყოველწლიურად ტარდება მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით, და ტარდება ისეთ
მნიშვნელოვან
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით, როგორიცაა: UNESCO, UNWTO და
ICCROM. საქართველო აღნიშნულ გამოფენაზე წარდგენილი
იყო ერთ-ერთი უახლესი არქეოლოგიური აღმოჩენით გრაკლიანის გორის არქეოლოგიური საიტით, რომლის
შესახებაც
საერთაშორისო ასპარეზზე სხვა ქართული
ძეგლებისგან განსხვავებით ჯერ კიდევ ნაკლები ინფორმაცია
არსებობს.
2016 წლის 5-30 ოქტომბერს ქართველმა ფოტოგრაფმა
მონაწილეობა მიიღო გერმანიის რესპუბლიკაში გამართულ
„სახვითი ხელოვნების და დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მე-4
ბიენალეში“;
2016 წლის 10-17 ოქტომბერს ქართველმა პროდუსერმა
მონაწილეობა მიიღო პრაღაში გამართულ ვორკშოპში;.
2016 წლის 17-24 ოქტომბერს საფრანგეთში, ქ. პარიზში “FIAC –
International Contemporary Art Fair”-ში წარმოდგენილი იყო გ.
ალექსი-მესხიშვილის ნამუშევარი;
2016 წლის 21 ოქტომბრიდან 6 ნოემბრამდე ქართველი
მენეჯერი
იმყოფებოდა
აშშ-ში,
სადაც
მონაწილეობა
მიიღო“Giorgi Mikadze with The State Ensemble Basiani – Video and
Recording Session at ShapeShifter Lab”პროექტში;
2016 წლის 26 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით აშშ-ში
ანსამბლმა„ბასიანი“ გამართა საკონცერტო ტურნე;
2016 წლის 8 – 30 ნოემბერს აშშ-ში, ქ. ნიუ-იორკში გალერეაში
„AGORA“ გაიმართა ქართველი ხელოვანის გამოფენა;
2016 წლის 16-18 ნოემბერს საქართველოს არქიტექტორთა
კავშირმა მონაწილეობა მიიღო გერმანიში, ქ. ბერლინში
„მსოფლიო არქიტექტურის ფესტივალში“ WAF – 2016;
2016 წლის ... ნოემბერს „გურამ ყურაშვილის სახელობის
აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელამ“ მონაწილეობა
მიიღო ბრიუსელის საკონცერტო ტაძარში გამართულ
კონცერტში;
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195.

195.1

საქართველოს
კულტურის
სტრატეგიის
დოკუმენტის
დამტკიცება და
ორწლიანი სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

დამტკიცებულია
ეროვნული
სტრატეგიის
დოკუმენტი
კულტურის ორწლიანი
სამოქმედო გეგმა
შემუშავებულია
დაწყებულია
ადგილობრივ და
რეგიონულ
ხელისუფლებასთან
თანამშრომლობა
ადგილობრივ
სტრატეგიებზე
მუშაობის მიზნით

დამტკიცებული
კულტურის ეროვნული
სტრატეგიის
დოკუმენტის
გამოქვეყნება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

2016 წლის 1-7 დეკემბერს ფოკლორულმა ანსამბლმა
„საგალობელი“ მონაწილეობა მიიღო ესპანეთში, ქ. ლორეტ დე
მარის საერთაშორისო ფესტივალ-შეჯიბრში „Grand Fiesta”;
 2017
წელს
საქართველო
ეროვნული
სტენდით
და
ლიტერატურულ-საგამომცემლო
პროგრამით
წარსდგა
ლონდონის,
ლაიფციგის
და
ფრაბკფურტის
წიგნის
ბაზრობებზე. გაიმართა შეხვედრები უცხოელ გამომცემლებთან,
ლიტ.
აგენტებთან,
მთარგმნელებთან
და
პარტნორი
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. დაისახა სამომავლო
თანამშრომლობის გეგმები.
 ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და
მხარდაჭერით გერმანიაში, შვეიცარიაში, დიდ ბრიტანეთში,
იტალიაში, სლოვაკეთში, უკრაინაში, აშშ-ში, საფრანგეთში და
სხვ. ქართველ მწერლებს, მთარგმნელებს, ილუსტრატორებს,
გამომცემლებს საშუალება მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ
არაერთ პროფესიულ თუ შემოქმედებით ღონისძიებაში.
ღონოსძიებების
წარმატებულად
განხორციელებაზე,
მიუთითებს
უცხოელი
პარტნიორი
ორგანიზაციების
(გამომცემლობები, ფესტივალები და სხვ), დიდი დაინტერესება
და სამომავლო თანამშრომლობის კონკრეტული წინადადებები.
2016 წლის 1 ივლისს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
(№303) დამტკიცდა საქართველოს კულტურის განვითარების
გრძელვადიანი დოკუმენტი „კულტურის სტრტატეგია 2025“.
მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებულ სსიპებ-თან და უწყებათაშორისი
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. სამოქმედო გეგმების შემუშავების
პროცესში შეიქმნება ორი სამოქმედო გეგმა - უწყებათაშორისი
სამოქმედო გეგმა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს შიდაუწყებრივი სამოქმედო გეგმა; უწყებათაშორის
სამოქმედო გეგმას საქართველოს მთავრობა, ხოლო კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შიდაუწყებრივ სამოქმედო
გეგმას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი დაამტკიცებს.
• 2016 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაციის „ENCATC” (European
network on cultural management and policy) წევრი გახდა. იგი
წარმოადგენს
კულტურის
მენეჯმენტისა
და
პოლიტიკის
მიმართულებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სამუშაო
ქსელს, რომელიც აერთიანებს 100-ზე მეტ ორგანიზაციას 40-მდე
ქვეყნიდან;
• 2016 წლის 9 აგვისტოს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტრო გახდა ევროპის საბჭოს „კულტურული
მარშრუტების შესახებ გაფართოებული წილობრივი შეთანხმების“
წევრი;
• საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, 2016
წელს გაწევრიანდა ხელოვნების საბჭოებისა და კულტურის
სააგენტოების
საერთაშორისო
ფედერაციაში
(International
Federation of Arts Councils and Culture Agencies - IFACCA).
• კულტურის სტრატეგიის ფარგლებში, საქართველოს კულტურისა
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და
ძეგლთა
დაცვის
სამინისტრომ
დაიწყო
პროგრამის
„შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა საქართველოში“
განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც:
• შემუშავდა "საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების
განვითარების გზამკვლევი", სადაც წარმოდგენილია სექტორის
განვითარების მოდელი, სამინისტროს მიერ განხორციელებული
აქტივობები და სამომავლო გეგმები;
• 29-30 სექტემბერს, ა(ა)იპ „ქრიეთივ ჯორჯიას“ საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისის
საკრებულოს, თბილისის მერიის, ევროკავშირის აღმოსავლეთ
ევროპის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამისა და
შემოქმედებითი ევროპის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით,
თბილისში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით "თბილისის
გარდაქმნა შემოქმედებით ცენტრად". კონფერენციის მონაწილეებმა
იმსჯელეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს კულტურული და
შემოქმედებითი ეკოსისტემის დიზაინ-დაგეგმარება ქალაქის
განვითარებისთვის, საჭირო პირობების შექმნა შემოქმედებითი
მეწარმეებისთვის და რა ცვლილებების განხორციელებაა საჭირო
იმისთვის, რომ თბილისი რეგიონის შემოქმედებით ცენტრად
გადაიქცეს. მოხსენებები ეხებოდა ასევე ხელოვნებისა და
კულტურის როლს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებაში;
• 2016 წლის 8-9 დეკემბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროსა და ევროკავშირის ეგიდით, თბილისში
გაიმართება
ფართომასშტაბიანი
ფორუმი
"კულტურა
და
შემოქმედებითობა ინოვაციისა და განვითარებისათვის". ფორუმის
მიზანი
იყო
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლება
შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ, ამასთან, ადგილობრივი
და საერთაშორისო ექსპერტების, პოლიტიკის განმსაზღვრელი
პირების, შემოქმედებითი სექტორისა და ბიზნესსექტორის
წარმომადგენლების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.
ფორუმის
ფარგლებში გამართული სხვადასხვა სესიის განმავლობაში
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების
წარმომადგენლებმა
ერთმანეთს
გაუზიარეს
სექტორის
განვითარების ძირითადი ტენდენციები და წარმატებული
გამოცდილება. გაიმართა პრეზენტაციები, სემინარები და
დისკუსიები ისეთ თემებზე, როგორებიცაა განათლების და ახალი
ტექნოლოგიების
როლი
შემოქმედებითი
ინდუსტრიების
განვითარებაში, ადგილობრივი და რეგიონული პოლიტიკის
განვითარების ინიციატივები, „საქართველოში შემოქმედებითი
ინდუსტრიების განვითარების გზამკვლევი“ და ა.შ.

195.2

იუნესკოს-მსოფლიო

განახლებულია

ექსპერტების მიერ

კულტურისა და

2016

სახელმწიფო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
მხარდაჭერით საქართველოში დაიწყო ევროკავშირისა და
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
პროგრამის
„კულტურა
და
კრეატიულობა“ფარგლებში იუნესკოს „Culture for Development
Indicators” (CDIS) კვლევაზე მუშაობა, რომლის მიზანს წარმოადგენს
ქვეყნის ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების საქმეში
კულტურის როლის წარმოჩენა.
მსოფლიო ბანკსა და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრს
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195.3

მემკვიდრეობის
ცენტრთან და მის
მრჩეველ ორგანოებთან
(ICCROM, ICOMOS)
თანამშრომლობით
იუნესკოს წინასწარი
ნუსხის განახლება

იუნესკოს წინასწარი
ნუსხა

ევროსაბჭოსთან
თანამშრომლობით
პროექტების COMUSისა და LoRDeP-ის
განხორციელების
მხარდაჭერა

ევროსაბჭოსთან
თანამშრომლობით
უზრუნველყოფილია
პროექტების COMUSისა და LoRDeP-ის
განხორციელების
მხარდაჭერა

ცვლილებების
დადებითი შეფასება

ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

ჩატარებული სამუშაო
შეხვედრებისა და
სემინარების სათანადო
რაოდენობა
შემუშავებული სამუშაო
დოკუმენტაციის
გამოქვეყნება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნულ
სააგენტოსთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს წინასწარული
ნუსხის გადასახედად უნარების გაძლიერების მიმართულებით
შესაბამისი ღონისძიებები.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

COMUS-ის პროექტის საპილოტე ქალაქების (დუშეთი და
ჭიათურა) მიერ მომზადდა განვითარების საბაზო გეგმები.
განხორციელდა დაგეგმილი რეგიონული, შეირჩა პრიორიტეტული
ქმედებები და მათთვის დამუშავდა ტექნიკური შეფასების
დოკუმენტები და ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევები. გაიმართა
ეროვნული და ადგილობრივი სამუშაო შეხვედრები და ტრენიგები.
2016 წლის 7-8 დეკემბერს თბილისსა და დუშეთში გაიმართა
პროექტის მონაწილე ქალაქების მერების რეგიონული შეხვედრა და
ხელი მოეწერა მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ.COMUS-ის
პროექტის საპილოტე ქალაქების (დუშეთი და ჭიათურა) მიერ
მომზადდა განვითარების საბაზო გეგმები. განხორციელდა
დაგეგმილი რეგიონული, ეროვნული და ადგილობრივი სამუშაო
შეხვედრები და ტრენიგები.

ევროსაბჭო

195.4

ევროპის
მემკვიდრეობის
დღეების აღნიშვნა

ჩატარებულია ევროპის
მემკვიდრეობის
დღეები

ევროპის
მემკვიდრეობის
დღეების ფარგლებში
ჩატარებული
ღონისძიებების
სათანადო რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

2016

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი

2016 წლის 16-18 სექტემბერს, სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებულ
13
მუზეუმთან
ასევე
ეროვნული
სააგენტოს
დაქვემდებარებაში
არსებული
მუზეუმ-ნაკრძალებთან
და
მუზეუმებთან
თანამშროლობით,
თანამშროლობით,
საქართველოში ევროპის მემკვიდრეობის დღეები აღინიშნა.
ევროპის მემკვიდრეობის დღეების ფარგლებში გაიმართა
გამოფენები (8), საჯარო ლექციები (4), კონფერენცია (1),
ვიქტორინები
(2),
სხვადასხვა
საბავშვო
აქტივობა
(5),
საგანმანათლებოლო პროგრამები (5), ვორქშოპი (1) და
თეატრალური პერფორმანსი (1). ღონისძიებები მთელი ქვეყნის
მასშტაბით ჩატარდა და მიეძღვნა ემდ-ს 2016 წლის საერთო თემას
„მემკვიდრეობა და საზოგადოება“. ღონისძიებების მიზანი იყო
საქართველოსა და ევროპას შორის არსებული კულტურული
ურთიერთობების
წარმოჩენა
და
საერთო
ევროპული
მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
ევროპის მემკვიდრეობის დღეების ეგიდით კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაიმართა შემდეგი
ღონისძიებები:
• 15-21 სექტემბერს, ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო
მუზეუმში სოფ. მირზაანში ქართველი და უცხოელი მხატვრების
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195.5

კულტურული
მემკვიდრეობის
კვლევისა და
კონსერვაციის სფეროში
საერთაშორისო წამყვან
ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის
გაღრმავება

გაღრმავებულია
თანამშრომლობა
საერთაშორისო წამყვან
ინსტიტუტებთან
კულტურული
მემკვიდრეობის
კვლევისა და
კონსერვაციის სფეროში

ჩატარებული
კვლევითი
სამუშაოების, სამუშაო
შეხვედრებისა და
სემინარების სათანადო
რაოდენობა
საზღვარგარეთ
სწავლის
გასაგრძელებლად
დაფინანსებულ
სტუდენტთა
მნიშვნელოვანი
რაოდენობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

ვორქშოპი ჩატარდა. "ევროპელი მხატვრების თვალით დანახული
ფიროსმანი" - ამ და სხვა თემაზე ოთხმოცამდე ფერწერული ტილო
შეიქმნა. მათი უმეტესობა მუზეუმს საჩუქრად გადაეცა.
აღსანიშნავია, რომ ღონისძიების ფარგლებში დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
საჯარო
სკოლის
მოსწავლეებისათვის ხატვის გაკვეთილები გაიმართა. ათობით
ბავშვს საშუალება მიეცა ფერწერის საიდუმლოებებს გაცნობოდა;
• ასევე 2016 წლის 17 სექტემბერს მცხეთაში ეროვნული სააგენტოს
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ფარგლებში
"საბავშვო
არქეოლოგიის" 2 გაკვეთილი
ჩაუტარდა
ეთნიკური
უმცირესობების
(თბილისის
აზერბაიჯანული
სკოლა
და
ახალქალაქის სომხური სკოლა) მოსწავლეებს;
ამავე
პერიოდში
გაიმართა
ახმეტის
მუნიციპალიტეტის
მოსწავლეთა
პრეზენტაციები
თემაზე:
"კახეთის
მხარის
მოსწავლეები - კულტურული მემკვიდრეობის დესპანები".
 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს დაკვეთით ესტონურმა მხარემ
დაასრულა ენგურჰესის ინდუსტრიული მემკვიდრეობის
ძეგლის
მიმდებარე
ტერიტორიის
ინფრასტრუქტურის
კეთილმოწყობის
სტრატეგიული
გეგმის
მომზადება.
აღნიშნულ ეტაპზე ესტონური მხარის მიერ წარმოდგენილია
ენგურჰესის განვითარების 3 შესაძლო კონცეფცია;
 ვარძიის
კლდეში
ნაკვეთი
კომპლექსის
გადარჩენის
ფარგლებში იტალიის დარგში წამყვანი უნივერსიტეტების
ჩართულობით სამუშაო ჯგუფმა განახორციელა
ვარძიის
კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის საკონსერვაციო გეგმის მესამე
ეტაპის მომზადება; შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის
საფუძველზე
ქართველმა
სპეციალისტებმა
უცხოელი
ექსპერტების ჩართულობით განახორციელეს შესაბამისი
ფიზიკური საკონსერვაციო სამუშაოების;
 ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან
თანამშრომლობით სრულდება კულტურული მემკვიდრეობის
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შემუშავება;
 ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან
თანამშრომლობით მცირე და საშუალო ზომის ისტორიული
ქალაქების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მომზადდა
ვებგვერდი და ფორუმი ისტორიული ქალაქებისთვის;
 ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან
თანამშრომლობით დასრულდა და სატეტსტო რეჟიმში
ამუშავდა კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი გეო
საინფორმაციო
ბაზა
და
პორტალი.
სხვადასხვა
უწყებებმა/ორგანიზაციებმა დაიწყეს ბაზაში ინოფრმაციის
ატვირთვა.
 მსოფლიო ბანკსა და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის
ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში
და
ცენტრთან თანამშრომლობით გრძელდება მცხეთის
ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის ასევე მცხეთის ახალი
არქეოლოგიური მუზეუმის პროექტის მომზადება;
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ
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სააგენტოში გაიმართა 2 დღიანი საჯარო სემინარი გერმანიაში
არსებული
საკონსერვაციო
ახალი
მასალებისა
და
ტექნოლოგიების
შესახებ
დარგში
მომუშავე
პროფესიონალებისათვის -სემინარი
ფოკუსირებული იყო
ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციის და გამაგრების ახალ
მეთოდებს, კონსტრუქციის ჰიდროიზოლაციის აღდგენას
ჰორიზონტალური ბარიერების მეშვეობით. ღონისძიების
ფარგლებში ასევე ჩატარდა პრაქტიკული ვორქშოფი
გრაკლიანის გორაზე;
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან და მის მრჩეველ
ორგანოებთან - ICOMOS და ICCROM, ასევე კომიტეტის წევრ
ქვეყნებთან აქტიური მუშაობის შედეგად 2016 წლის ივლისში
სტამბულში
გამართულ
მსოფლიო
მემკვიდრეობის
კომიტეტის 40-ე სესიაზე მცხეთის ისტორიური ძეგლები
დაბრუნდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხაში;
2016 წლის აგვისტოდან, საქართველოს კულტურულ
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ლონდონის
კურტოს ინსტიტუტის კედლის მხატვრობის დეპარტამენთან
გაფომრებული ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო ატენის
სიონის უნიკალური კედლის მხატვრობის მდგომარეობის
შეფასებისა და საკონსერვაციო სამოქმედო გეგმის შემუშავება,
პროექტის
მნიშვნელოვანი
მიმართულებაა
წამყვანი
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ქართველი ახალგაზრდა
სპეციალისტების პროფესიული უნარების ამაღლება;
ლონდონის კურტოს ინსტიტუტთან თანამშრომლობით
ეროვნულმა
სააგენტომ
განახორციელა
ვარძიის
ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში ხანძრის
შედეგად
დაზიანებული
მოხატულობის
პირველადი
გადაუდებელი გაწმენდითი სამუშაოები;
იკრომთან თანამშრომლობის ფარგლებში 2016 წლის
ნოემბერში გაიმართა იკრომის საერთაშორისო ექსპერტის,
არქეოლოგის გამინი ვიჯესურიას სამუშაო ვიზიტი.
2016 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
ევროპის
უმსხვილესი
საერთაშორისო
ორგანიზაციის „EUROPA NOSTRA“ წევრი გახდა. იგი
წარმოადგენს
ევროპის
უმსხვილეს
გაერთიანებას
კულტურული
მემკვიდრეობის
კუთხით,
რომელიც
აერთიანებს 5 მილიონზე მეტ ადამიანს, 250 წევრ
ორგანიზაციას და 150 ასოცირებულ წევრს (მათ შორის,
მსხვილი კორპორაციები, როგორიცაა VOLVO, სამთავრობო
უწყებები, ადგილობრივი თვითმმართველობები);
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით თანამშრომლობის
პლატფორმა დაფუძნდა იტალიის ფერარას უნივერსიტეტის
არქიტექტურის
ფაკულტეტსა
და
თბილისის
აპ.
ქუთათქელაძის სახ. სამხატვრო აკადემიას შორის. 2016 წელს
ერთობლივი ძალისხმევით, მიმდინარე არქეოლოგიური
კვლევის პარალელურად, განხორციელდა გეგუთის სასახლის
ლაზერსკანირების პირველი ეტაპი.
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195.6

„კულტურული
მემკვიდრეობის
კოდექსი“-ს პროექტის
შემუშავება

შემუშავებულია
„კულტურული
მემკვიდრეობის
კოდექსის“პროექტი

ჩატარებული
სემინარებისა და
სამუშაო შეხვედრების
სათანადო რაოდენობა
საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენილი
“კულტურული
მემკვიდრეობის
კოდექსის“ პროექტი

195.7

196.

196.1

197.

197.1

არსებული
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
ელემენტებზე
დაყრდნობით
საინფორმაციო ონლაინ
ბაზის განვითარება,
პილოტური დანერგვაადმინისტრირება

საქართველოს
კანონმდებლობასა და
აუდიოვიზუალური
მედიის
მომსახურებების
დირექტივას შორის
არსებული
შეუსაბამობების
გათვალისწინებით
საკანონმდებლო ბაზის
ცვლილებების
პროექტის მომზადება
ევროკავშირის წევრი

განვითარებულია
საინფორმაციო ონლაინ
ბაზა არსებული
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
ელემენტებზე
დაყრდნობით

არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
დარგის Geo
საინფორმაციო
მონაცემთა ერთიანი
სისტემა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2016

სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტო

მომზადებულია
საკანონმდებლო ბაზის
ცვლილებების პროექტი

არსებულ
კანონმდებლობაში
ცვლილებების
პროექტის
საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენა

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

2016,
დეკემბ
ერი

გაზიარებულია

ევროკავშირის წევრი

შინაგან საქმეთა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ კულტურულ
ი
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
ეროვნული
სააგენტოს
ბიუჯეტი
საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისიის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო

იუნესკოსთან ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგად 2016
წლის დეკემბერში „შეიარაღებული კონფლიქტების დროს
კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ“ ჰააგის
კონვენციის მეორე ოქმის კომიტეტის წევრი ქვეყნების მე-11
სხდომაზე მცხეთის ისტორიულ ძეგლებს გაძლიერებული
დაცვის სტატუსი მიენიჭა.
ეროვნული სააგენტოს დარგობრივი სამსახურები განიხილავს
კოდექსის სამუშაო ვერსიას. ევროპის საბჭოსგან მიღებულია
თანხმობა საექსპერტო დახმარების თაობაზე.

კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ
მომზადებულია ონლაინ მონაცემთა ბაზის კონცეფცია. მიღწეულია
წინასწარი
შეთანხმება
იუნესკოს
არამატერიალური
მემკვიდრეობის ფონდის მიერ ბაზის მომზადების პირველი ეტაპის
დაფინანსების შესახებ.

მომზადდა კანონმდებლობებს შორის არსებული შეუსაბამობების
ანგარიში.

2016 წლის 21–22 აპრილს, ლიტვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა
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სახელმწიფოების
შესაბამის
დანაყოფებთან და
ორგანიზაციებთან
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
გაძლიერება

ევროპის საუკეთესო
პრაქტიკა და
გამოცდილება
უზრუნველყოფილია
სპორტულ
ღონისძიებებზე
საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვა და
უსაფრთხოება

ქვეყნების პოლიციურ
დანაყოფებში
განხორციელებული
სასწავლო ვიზიტების
სათანადო რაოდენობა
სტატისტიკური
მონაცემები სპორტულ
ღონისძიებებსა და
მასთან დაკავშირებულ
ინციდენტებზე

სამინისტრო

ბიუჯეტი

სამინისტროს
პოლიციის
დეპარტამენტის
მიერ
განხორციელებული პროექტის
„საერთაშორისო საპოლიციო
თანამშრომლობაში სტრატეგიული მიდგომების დანერგვა და
შემუშავება და ევროკავშირის საკანონმდებლო კრებულების
იმპლემენტაცია რეგიონულ დონეზე ესტონეთში, ლატვიაში,
ლიტვაში, ფინეთსა და შვედეთში" ფარგლებში, მასობრივის
შეკრებების
თემაზე
ჩატარებულ
სამუშაო
შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2-მა თანამშრომელმა.
2014
წელს,
ევროკავშირის
მუდმივმოქმედი
კომიტეტის
საკონსულტაციო
ვიზიტის
ფარგლებში
შემუშავებული
რეკომენდაციების შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
შეისწავლა
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო
გამოცდილება სპორტულ ღონისძიებებზე საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვის მიმართულებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 19 მაისს № 27 ბრძანებით
შევიდა ცვლილება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის
დებულებაში
და
შეიქმნა დაგეგმვისა და კოორდინაციის
სამმართველო. აღნიშნული სამმართველოს ძირითადი ფუნქციას
წარმოადგენს
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების
დროს
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა,
პოტენციური
საფრთხეების
შესწავლა
და
გამოვლენა;
პრევენციული
ღონისძიებების გატარება და სპორტული ღონისძიებების დროს
გამოვლენილი დარღვევების აღრიცხვა (მონაცემთა ბაზის შექმნა).
2016 წლის 6-9 აგვისტოს განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის
წარმომადგენლები
სამუშაო
ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ავსტრიის რესპუბლიკაში. ვიზიტის ფარგლებში,
შეხვედრები გაიმართა ავსტრიის შინაგან საქმეთა ფედერალური
სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხების
გენერალური დირექტორატისა და კრიზისების მართვის ცენტრის
წარმომადგენლებთან, რომლებმაც შსს-ს დელეგაციის წევრებს
დეტალური თეორიული პრეზენტაცია წარუდგინეს საფეხბურთო
მატჩების
დროს
უსაფრთხოების
ზომების
მიღებასთან
დაკავშირებით. ასევე, გააცნეს ამ მიმართულებით ავსტრიული
მხარის
გამოცდილება
და
არსებული
საერთაშორისო
სტანდარტები. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის
დელეგაცია დაესწრო ავსტრიის ბუნდესლიგის უმაღლესი ლიგის
საფეხბურთო მატჩს, რომლის ფარგლებშიც ავსტრიის პოლიციის
შესაბამისი
დანაყოფის
წარმომადგენლებმა
ქართველ
სამართალდამცველებს სტადიონზე საფეხბურთო მატჩის წინ
მიღებული უსაფრთხოების პრაქტიკული ზომები გააცნეს.
2016 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს ვიზიტით ეწვია ავსტრიის
პოლიციის 4 კაციანი „სპოტერთა“ დელეგაცია, რომლებმაც
საქართველოსა და ავსტრიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის
საფეხბურთო მატჩის დროს ადგილობრივ პოლიციას გაუწიეს
მხარდაჭერა
ავსტრიელი
ფანების
მხრიდან
ძალადობის
აღმოფხვრასა და პრევენციული ღონისძიებების გატარების
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მიზნით.
2016 წლის ივლის-სექტემბერში განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა სამუშაო ვიზიტით ეწვია
პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის დანაყოფებს. კერძოდ, 4-6 ივლისს,
მოლდოვის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში, მხარეებმა ორ
უწყებას შორის სამართალდამცავ სფეროში თანამშრომლობის
მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და სამომავლო ურთიერთობების კიდევ
უფრო გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ.
2016 წლის 25-29 ივლისს შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის დირექტორი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში
რუმინეთის ჟანდარმერიის გენერალურ ინსპექტორატს ეწვია.
2016 წლის 13-19 სექტემბერს, საფრანგეთის რესპუბლიკაში
ვიზიტის დროს საქართველოს დელეგაციამ გამართა შეხვედრები
საფრანგეთის ეროვნული ჟანდარმერიის რეაგირების ჯგუფის
(GIGN), პარიზის სწრაფი რეაგირების ბრიგადისა “BRI” და
საფრანგეთის ეროვნული პოლიციის ელიტური დანაყოფის
„RAID“-ის წარმომადგენლებთან. მხარეები სამომავლო მჭიდრო
თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.
2016 2 აგვისტოს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა
უმასპინძლა ხორვატიის პოლიციის ოფიცრებს (SPOTTERS) და
მათთან ერთად უზრუნველყო თბილისის დინამოსა და ზაგრების
დინამოს
შორის
გამართული
მატჩის
უსაფრთხოების
პრევენციული ღონისძიებების გატარება.
2016 წლის 5-9 დეკემბერს, განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტი ესტუმრა იტალიის კარაბინიერთა კორპუსს.
მხარეებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
იტალიის
სამართალდამცავ
სტრუქტურებს
შორის
თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები განიხილეს. ვიზიტის
შედეგად მხარეების შეთანხმდნენ, რომ შსს-ს განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტსა და იტალიის კარაბინიერთა კორპუსს
შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება.

197.2

სპორტულ
შეჯიბრებებზე
საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის

შემუშავებულია
შესაბამისი
ნორმატიული აქტები

ნორმატიული აქტების
პროექტების დადებითი
შეფასება ექსპერტების
მიერ

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 24-27 ოქტომბერს, განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის ორი წარმომადგენელი დაესწრო ქ. ამსტერდამში
გამართულ ეროვნული ფეხბურთის საინფორმაციო ცენტრის
(NFIP)-ს „ფეხბურთის უსაფრთხოების ექსპერტთა შეხვედრას.
შეხვედრის
შედეგად
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტმა
მიიღო
წვდომა
NFIP-ს
საერთაშორისო
საინფორმაციო ბაზასთან.
შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 19 მაისის N17 ბრძანებით
შეიცვალა
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის
დებულება, რის საფუძველზეც შეიქმნა დაგეგმვისა და
კოორდინაციის სამმართველო, რომელიც პასუხისმგებელია
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავებაზე.
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სფეროში შესაბამისი
ნორმატიული აქტების
შემუშავება

197.3

ეროვნულ დონეზე
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
მექანიზმის შექმნა

სპორტული
ღონისძიებების
უსაფრთხოების
სფეროში
პასუხისმგებელ
უწყებებს შორის
თანამშრომლობა
გაღრმავებულია

უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრათა
რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სხვადასხვა ქვეყნის (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი,
რუმინეთი, არგენტინა, ბრაზილია, ბელგია)
საუკეთესო
გამოცდილების შესწავლის გზით მიმდინარეობს მუშაობა
საკანონმდებლო
რეგულაციებზე,
რომლის
საშუალებითაც
დარეგულირდება
სპორტულ
შეჯიბრებებზე
მაყურებელთა
მხრიდან გამოვლენილი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
მექანიზმები, აგრეთვე განისაზღვრება სპორტული შეჯიბრების
ორგანიზებასა და უსაფრთხოების დაცვის საკითხებში ჩართული
სუბიექტების უფლება მოვალეობები.
განხორციელდა შესაბამისი ცვლილება მთავრობის 2016 წლის 21
ივლისის დადგენილებით N343, რომლითაც გაფართოვდა
კომისიის კომპეტენცია.
პარალელურად,
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროში შექმნილია სამუშაო ჯგუფები, რომლის წევრებიც
სამინისტროს
შესაბამისი
სტრუქტურული
ერთეულების
წარმომადგენლებთან ერთად არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სპეციალურ და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის
განსაკუთრ ებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენელი
და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის უსაფრთხოების
ოფიცერი. გაიმართა ჯგუფის რამდენიმე შეხვედრა და
ხორციელდება აღნიშნული პლატფორმის ფარგლებში დაგეგმილი
ღონისძიებები.
2016
წლის
1
აგვისტოს
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის ერთი თანამშრომელი დაესწრო ქ. თბილისში
გამართულ
სემინარს
სპორტული
ღონისძიებების
გულშემატკივრებთან
ურთიერთობისა
და
უსაფრთხოების
საკითხებზე.
უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში, განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის
შტაბის
დაგეგმვისა
და
კოორდინაციის სამმართველოს ინიციატივითა და ფეხბურთის
ფედერაციის ორგანიზებით, 2016 წლის 12 ნოემბერს დაცვის
პოლიციის
თანამშრომლებისთვის
ჩატარდა
სტიუარდების
გადამზადების
სემინარი.
აღნიშულ
სემინარს
დაესწო
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დაგეგმვისა და
კოორდინაციის სამმართველოს ორი წარმომადგენელი.
პერმანენტულად
მიმდინარეობს
საკოორდინაციო
ჯგუფის
შეხვედრა. აღნიშნული შეხვედრები იმართება, როგორც ყოველი
მატჩის დაწყების წინ, ასევე დასრულების შემდეგ რათა შეფასდეს
დაგეგმილი და ჩატარებული ღონისძიებები და ხარვეზების
არსებობის შემთხვევაში მოხდეს მათი დროული აღმოფხვრა.
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის შტაბის დაგეგმვისა
და კოორდინაციის სამმართველო 2016 წლის მანძილზე ჩაერთო
საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ჩატარებულ 21 სპორტულ
ღონისძიებაში და შეიმუშავა ღონისძიებების უსაფრთხოების 17
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მასების მართვის
სფეროში ტრენინგების
ჩატარება (სტადიონზე)

ჩატარებულია
ტრენინგები მასების
მართვის სფეროში

ერთობლივი
ტრენინგების სათანადო
რაოდენობა
მასების მართვის
სფეროში
გადამზადებული
თანამშრომლების
შესაბამისი რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გეგმა. დაგეგმვისა და კოორდინაციის სამმართველოს მიერ
სპორტული
ღონისძიებების
უსაფრთხოების
კუთხით
შესრულებული სამუშაოების ანგარიში გადაეგზავნა სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროს, ქ. ბრიუსელში ევროპის საბჭოს
TR-V მუდმივმოქმედი კომიტეტის წლიურ შემაჯამებელ სხდომაზე
წარდგენის მიზნით.
2016 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდა, “სპეციალური
ტაქტიკური სწავლება“:
 18 იანვრიდან 4 თებერვალის ჩათვლთ გადამზადდა დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტის
530
და
სტრატეგიული
ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის 392 თანამშრომელი;
 14
მარტიდან
24
მარტის
ჩათვლით
გადამზადდა
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის
განსაკუთრებულ დავალებათა II სამმართველოს, სამეგრელო
ზემო სვანეთის სამმართველოს, იმერეთის განსაკუთრებულ
დავალებათა სამმართველოს და აჭარის განსაკუთრებულ
დავალებათა სამმართველოს 550 თანამშრომელი;
 2016 წლის 7 მარტიდან 23 აპრილამდე პერიოდში
შსს
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის საბრძოლო
მომზადებისა და გადამზადების სამმართველოში (იაღლუჯა),
მომზადდა და ჩატარდა სპეციალური ტაქტიკური საველე
სწავლება, რომელიც გაიარა 473 თანამშრომელმა;
 საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის
მთავრობას შორის შიდა უსაფრთხოების საკითხებში
თანამშრომლობის
შესახებ
არსებული
შეთანხმების
საფუძველზე, 2016 წლისათვის შემუშავდა პოლიციის
სფეროში
თანამშრომლობის
პროგრამა.
აღნიშნული
პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 20 ივნისიდან 1
ივლისის ჩათვლით ქ. რენში (საფრანგეთი) მიმდინარეობს
თემატური სტაჟირება „შეკრებებისა და მანიფესტაციების
დროს მასების მართვის თემაზე”, რომელშიც მონაწილეობს
შსს-ს 1 თანამშრომელი;
 2016 წლის 6 სექტემბერს განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობისთვის ჩატარდა
პრაქტიკული
ტრეინინგი
თემაზე
„სამართალდამცავი
ორგანოების მოქმედება მასობრივი არეულობებისა და
არასანქცირებული მიტინგების დროს საზოგადოებრივი
წესრიგის აღდგენისას”. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 280
თანამშრომელმა. აღნიშნული სწავლება განხორციელდა შსს
აკადემიის ტერიტორიაზე და მიზნად ისახავდა შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების მიერ პროპორციული
ძალის გამოყენებით საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენას და
უეცრად წარმოქმნილ კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირებას;
 2016 წლის 6-9 სექტემბერს, საერთაშორისო თანამშრომლობის
ფარგლებში,
შსს-ს
აკადემიაში
აშშ-ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ
ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL)
ორგანიზებით ჩატარდა მასების მართვის ტრენინგის
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„საქართველოს ანტიდოპინგური
სტრატეგიის 2016-2020“
დოკუმენტის მიღება

მიღებულია
კოორდინირებული
ანტი-დოპინგური
სტრატეგია

საქართველოს ანტიდოპინგური
პოლიტიკის
განხორციელების
კოორდინაციისა და
მონიტორინგის
უწყებათაშორისი
ჯგუფის შექმნა

უზრუნველყოფილია
დოპინგ საწინააღმდეგო
პოლიტიკის
კოორდინაცია და
შესრულების
მონიტორინგი

სპორტის შესახებ
საქართველოს კანონში
დოპინგთან
დაკავშირებული
ცვლილებების
ინიცირება/მიღება

197.6

საქართველოს კანონის
„სპორტის შესახებ“
დახვეწა და შესაბამისი
კანონის პროექტის
მომზადება

სტრატეგიის
განხორციელების
პროცესში
გამოვლენილია
ხარვეზები,
მომზადებულია
რეკომენდაციები
უზრუნველყოფილია
საქართველოს ანტიდოპინგური
პოლიტიკის
სამართლებრივი
მექანიზმი, რომელიც
შესაბამისობაშია
UNESCO-სა და ევროპის
საბჭოს კონვენციებთან
შემუშავებულია
საქართველოს კანონის
„სპორტის შესახებ“
ახალი რედაქცია,
რომელიც
შესაბამისობაშია

დოპინგ საწინააღმდეგო
პოლიტიკის
საკოორდინაციო
ჯგუფის მიერ
მომზადებული
პერიოდული
ანგარიშები და
სხდომის ოქმები

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტრენერთა
გადამზადების
კურსი.
მომზადება
შსს-ს
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის და შსს-ს
აკადემიის 26-მა თანამშრომელმა.
 2016 წლის 19-21 ნოემბერს განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობისთვის ჩატარდა
პრაქტიკული
ტრეინინგი
თემაზე
„სამართალდამცავი
ორგანოების მოქმედება მასობრივი არეულობებისა და
არასანქცირებული მიტინგების დროს საზოგადოებრივი
წესრიგის აღდგენისას”. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 1113
თანამშრომელმა. აღნიშნული სწავლება მიზნად ისახავდა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების მიერ
პროპორციული ძალის გამოყენებით საზოგადოებრივი
წესრიგის აღდგენას და უეცრად წარმოქმნილ კრიზისულ
სიტუაციებზე რეაგირებას.
სტრატეგია დაეგზავნა ყველა სახელმწიფო უწყებას და
დაინტერესებულ მხარეს, რომელთა შენიშვნები ნაწილობრივ იქნა
გათვალისწინებული.
2016 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ
ევროპის
საბჭოს
ექსპერტებისგან
მიიღო
დასკვნა
და
რეკომენდაციები „საქართველოს ანტი-დოპინგური სტრატეგიის
2016-2020“ დოკუმენტის შესახებ. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა
რეკომენდაციების სტრატეგიაში ასახვასა და ეროვნულ დონეზე
მათი გათვალისწინების მიზნით.

საქართველოს კანონში
დოპინგთან
დაკავშირებული
ცვლილებების
საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენილი პროექტი

საქართველოს ანტი-დოპინგური პოლიტიკის განხორციელების
კოორდინაციის მიზნით, სამინისტროს ინიციატივით გაფართოვდა
სამინისტროსთან არსებული უწყებათაშორისი პლათფორმა და
საქართველოს მთავრობის
2016 წლის 21 ივლისის N343
დადგენილების საფუძველზე ჩამოყალიბდა, როგორც „სპორტის
სფეროს თაობაზე ევროპის საბჭოს შესაბამისი კონვენციების
საქართველოს მიერ სავალდებულოდ აღიარებისა და შემდგომი
იმპლემენტაციის
მიზნით
გასატარებელ
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით, უწყებათაშორისი კომისია“, მის კომპეტენციაშია
დოპინგთან ბრძოლის კოორდინაცია საქართველოში.
დოპინგთან დაკავშირებული საკითხები ასახულია ახალი კანონის
პროექტში „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“, ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს პროექტის შესახებ დაინტერესებული სამთავრობო
და არასამთავრობო უწყებების შენიშვნებისა და წინადადებების
მიღებისა და განხილვის პროცესი.

„სპორტის შესახებ“
კანონპროექტის
წრდგენა საქართველოს
პარლამენტში

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტროს კოორდინაციით შემუშავებულია საქართველოს
ახალი კანონის პროექტი „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
შესახებ“ .
პროექტი გაგზავნილია სამთავრობო უწყებებში და სპორტულ
ორგანიზაციებში პოზიციების წარმოსადგენად. მიმდინარეობს
მიღებული წინადადადებების განხილვის პროცესი.
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მასობრივი სპორტის
განვითარების
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

სპორტის
სტატისტიკური
ინფორმაციის
(სპორტული შედეგები,
სპორტული
კლუბები/სექციები,
სპორტსმენებისა და
მწვრთნელების
რაოდენობა,
სპორტული
ორგანიზაციები და
სხვა.) შეგროვებისა და
მართვის
ელექტრონული
სისტემის
ჩამოყალიბება,
სპორტული
ინფრასტრუქტურის
მონაცემთა
ელექტრონული,
ონლაინ ბაზის შექმნა
„2015-2017 წლების
საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
პროგრამის“
განხორციელებაზე
სათანადო
მონიტორინგის
უზრუნველყოფის
მხარდაჭერა შესაბამისი
მექანიზმებისა და
პროცედურების
შემდგომი გამოყენებით

ევროპულ
კანონმდებლობასთან
და პასუხობს სპორტის
მართვის თანამედროვე
მოთხოვნებს
შემუშავებულია
მასობრივი სპორტის
განვითარების
სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მასობრივი სპორტის
განვითარების
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
მთავრობის მიერ
დამტკიცება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

შექმნილია სპორტული
სტატისტისტიკის
ელექტრონული ბაზა

სპორტული
სტატისტისტიკის
ელექტრონული ბაზის
მომხმარებელთა
რაოდენობა

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უზრუნვეყოფილია
პროგრამის ეფექტიანი
განხორციელების
სისტემური
ხელშეწყობა და
შესაბამის პროცესში
გადაწყვეტილებების
მიმღებთა სათანადო
ინფორმირებულობა

საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
სამთავრობო
კომისიისთვის
წარდგენილი „20152017 წლების
საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
პროგრამის“ 6 თვის
შესრულების და
წლიური
კონსოლიდირებული

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი

მასობრივი სპორტის განვითარების სფეროში გამოცდილების
გაზიარებისა და სტრატეგიაზე მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით,
დეკემბრის თვეში განხორციელდა ექსპერტთა მისია ევროკავშირის
მხარდაჭერის პროგრამის taiex-ის ფარგლებში.
ამასთან, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა დაინტერესბულ
მხარეებთან (ფედერაციები, ასოციაციები, კავშირები, კომიტეტები
და სხვა) ექსპერტთა მისიის შედეგების განხილვისა და
რეკომენდაციების გათვალისწინების მიზნით.
შეიქმნა ქართული სპორტის სტატისტიკის ვებგვერდი, რომელიც
განთავსდა მისამართზე sportstat.gov.ge, ჩაშვებულია საცდელი
ვერსია.დასრულდა არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის
ბაზის რევიზია და ობიექტების დასურათების პროცესი.
შეიქმნა სპორტული ინფრასტრუქტურის ელექტრონული ბაზის
ონლაინ საცდელი ვერსია.

მომზადდა 2015-2017
წლების რეგიონული განვითარების
პროგრამის განხორციელების 2016 წლის კონსოლიდირებული
წლიური ანგარიში, რომელიც მოიწონა რეგიონული განვითარების
სამთავრობო კომისიამ და გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას.
განახლდა რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის
გეგმის დანართები, რომლის მიხედვითაც მოხდება 2016 წლის
წლიური
კონსოლიდირებული ანგარიშის მომზადება და
რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიისთვის წარდგენა.
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პროგრამის
განხორციელებაზე
შესაბამისი
მონიტორინგის
განხორციელებისას,
მხედველობაში იქნა
მიღებული პროგრამაში
გაწერილი
ინდიკატური
ბიუჯეტების
დაზუსტებული
მონაცემები
დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმების
განხორციელების
მონიტორინგის
მხარდაჭერა

რეგიონების
განვითარების
სტრატეგიების
სამოქმედო გეგმების
განახლება

საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს,
მუნიციპალიტეტებისა
და სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაციების

უზრუნველყოფილია
პროგრამის
განხორციელებაზე
სათანადო
მონიტორინგის
ობიექტურობა და
ეფექტიანობა

ანგარიშები
პროგრამაში სრულად
დაზუსტებული,
გაწერილი წლიური
სამოქმედო ბიუჯეტები

მონიტორინგის
მექანიზმების
გამოყენების შედეგად
უზრუნველყოფილია
სამოქმედო გეგმების
ეფექტიანი
განხორციელებისა და
საჭიროებისამებრ მათი
სათანადო
ინფორმირებულობაზე
დაფუძნებული
განახლების პროცესი

პერიოდულად
შეგროვებული და
გადამუშავებული
მონაცემები

უზრუნვეყოფილია 2013
და 2015 წლებში
საქართველოს
მთავრობის მიერ
დამტკიცებული
რეგიონების
განვითარების
სტრატეგიების
პრაქტიკული
განხორციელების
მაღალეფექტიანობა

განახლებული
სამოქმედო გეგმები
მოწინებულია სამხარეო
საკონსულტაციო
საბჭოების მიერ

საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს,
მუნიციპალიტეტ-ების
და სახელმწიფო
რწმუნებულისგუბერნატორის
ადმინისტრაციების

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
ს ტექნიკური
დახმარების
პროექტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იდენტიფიცირებული რეკომენდაციების საფუძველზე დაზუსტდა
რეგიონული განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული
ღონისძიებების ბიუჯეტები 2016 წლის 6 თვის სახელმწიფო
ბიუჯეტის მონაცემების შესაბამისად.

რეგიონების განვითარების სტრატეგიების 2015-2017 წლების
სამოქმედო გეგმების შესაბამისად სამხარეო საკონსულტაციო
საბჭოებმა განიხილეს სამოქმედო გეგმების მიხედვით 2016
წლისათვის გათვალისწინებული პროექტების განხორციელების
მიმდინარეობა.

სახელმწიფო
რწმუნებულებისგუბერნატორების
ადმინისტრაციები
მუნიციპალიტეტ
ები
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

დონორების
დახმარება

დაიწყო რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
მუნიციპალიტეტების
მიერ
წარმოდგენილი
პროექტების
დაფინანსება, რაც ხორციელდება რეგიონების განვითარების
სტრატეგიების 2015 წელს სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების
მიერ განახლებული სამოქმედო გეგმების მიხედვით.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ვანო
ხუხუნაიშვილის
სახელობის
ეფექტიანი
მმართველობ
ის სისტემის
და

ჩატარდა შემდეგი მიზნობრივი ტრენინგები რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
მოხელეებისთვის:
 შიდა აუდიტორული საქმიანობის დაგეგმვა და ანგარიშგება;
 მართვის თანამედროვე მეთოდები;.
 სამუშაოს შეფასების სისტემა;
 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი;
 საჯარო მოხელის უნარ-ჩვევები;
 შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები;
 საჯარო სამსახურის რეფორმა;

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
რწმუნებულებისგუბერნატორების
ადმინისტრაციები

გადამზადებულია სულ
მცირე 200 საჯარო
მოხელე

მუნიციპალიტეტ
ები
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო
სსიპ - ვანო
ხუხუნაიშვილის
სახელობის
ეფექტიანი

2016
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მოხელეთა ტრენინგი

ტერიტორიული
მოწყობის
რეფორმის
ცენტრის
ბიუჯეტი

მმართველობის
სისტემის და
ტერიტორიული
მოწყობის
რეფორმის
ცენტრი

მოხელეთა
კვალიფიკაციის დონე
ამაღლებულია
შესაბამისად
ჩატარებული
მიზნობრივი
ტრენინგებით

201.1

„რეგიონული
პოლიტიკისა და
განვითარების დაგეგმვის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტზე
მუშაობის დასრულება,
მისი წარდგენა
პარლამენტისთვის და
დაინტერესებული
მხარეებისთვის

შემუშავებულია
კანონის პროექტი
„რეგიონული
პოლიტიკისა და
განვითარების
დაგეგმვის შესახებ“

საქართველოს
პარლამენტში
წარდგენილი
შესაბამისი
კანონპროექტი

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

2016

მიერ

წვევამდელთა

გამოძახების

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
რწმუნებულების-გუბერნატორების
ადმინისტრაციების მოხელეებისთვის:
 თვითმმართველობებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა
და განვითარება;
 თვითმმართველობის საკანონმდებლო საფუძვლები;
 რეგიონული განვითარება და სტრატეგიული დაგეგმვა;
 საჯარო სამსახურის რეფორმა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის:
 საპროექტო
წინადადებების
მომზადება
ახალი
პროცედურებისა და მეთოდოლოგიის თანახმად;
 მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკური
საქმიანობა
და
დეცენტრალიზაცია.
სულ, საანგარიშო პერიოდში ტრენინგი გაიარა 672 საჯარო
მოხელემ.
საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციას შემდგომი პროცედურებისთვის.

დონორების
დახმარება

შემუშავებული კანონპროექტი არ წარდგენილა საქართველოს
პარლამენტში.

დონორების
დახმარება

201.

 მუნიციპალიტეტების
პრინციპები.
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202.

202.1

დიასპორული
ფორუმების
(დიასპორის დღეები,
დიასპორული
კვირეული) და
საინვესტიციო
საკითხებზე ორმხრივი
შეხვედრების
ორგანიზება

ფორუმების ფარგლებში
კავშირი დამყარებულია
სახელმწიფო
უწყებების/
ადგილობრივი
ბიზნესის და
დიასპორის
წარმომადგენელებს
შორის

დიასპორელი
ინვესტორის
გზამკვლევის
შემუშავება
დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის და
მათი ოჯახებისთვის

საზღვარგარეთ მოქმედ
დიასპორული ბიზნეს
წრეები
ინფორმირებულია
საქართველოში
არსებული ბიზნეს
გარემოს შესახებ

ფინანსური
განათლების
ტრენინგების
მოდულის შექმნა და
დანერგვა

გზამკვლევი
გამოქვეყნებულია
ბეჭდვითი და
ელექტრონული
ფორმით
დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის და
მათი ოჯახისთვის
ფინანსური
განათლების
ტრენინგების მოდული
დანერგილია

202.2

203.

203.1

„რეგიონული
პოლიტიკისა და
განვითარების
დაგეგმვის შესახებ“
საქართველოს კანონის
პროექტის
გარდამავალი
დებულებებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
შესრულების
მხარდაჭერა
ევროპის საგანგებო
სიტუაციების
რეაგირების
საკოორდინაციო

ფორუმების რაოდენობა
სულ მცირე 2
გაზრდილია
საინვესტიციო
პროექტების
რაოდენობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

გაზრდილია
ინიცირებული
საინვესტიციო
პროექტების
რაოდენობა

დიასპორელი
ინვესტორის
გზამკვლევის
პრეზენტაცია
განხორციელდა 2016 წლის 27 მაისს, დიასპორის მეორე
პროფესიულ ფორუმზე. გზამკვლევში ასახულია ინფორმაცია
საქართველოს ეკონომიკურ გარემოს, ბიზნეს გარემოს, ბიზნესის
მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ, ასევე
პრიორიტეტულ ბიზნეს სეგმენტებზე, საგადასახადო სისტემაზე,
საქართველოს საბანკო-საფინანსო სექტორზე, წარმატებული
დიასპორული საინვესტიციო პროექტებზე
და სახელმწიფო
პროგრამების შესახებ. აღნიშნული გზამკვლევი ატვირთული
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის ვებ-გვერდზე.
2016 წლის 27 მაისს, დიასპორის დღის ფარგლებში გაიმართა
მეორე პროფესიული ფორუმი- „გაუზიარე გამოცდილება
სამშობლოს“. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საზღვარგარეთ
მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები,
სხვადასხვა
პროფესიის
წარმატებული
თანამემამულეები,
სასულიერო პირები, საქართველოს ხელისუფლებისა და კერძო
სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და არასამთავრობო
ორგანიზაციები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები.

საინვესტიციო
საკითხებზე
გამართული ორმხრივი
შეხვედრების
რაოდენობა
ორგანიზაციების ვებგვერდებზე
ატვირთული
დიასპორული
ინვესტორის
გზამკვლევი

2016 წლის 29 სექტემბერს, დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, ჩატარდა
კონფერენცია თემაზე - "გზა ლევილისკენ - წარსული, აწმყო,
მომავალი". დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატისა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის ერთობლივი კონფერენცია ლევილის მამულის
საქართველოსათვის
გადმოცემის
პროცესის
დასრულებას
მიეძღვნა.

ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა სულ მცირე 2

უზრუნველყოფილია
„რეგიონული
პოლიტიკისა და
განვითარების
დაგეგმვის შესახებ“
საქართველოს კანონის
პროექტის
დებულებათა
ეფექტიანი
იმპლემენტაცია

მომზადებული და
საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენილი
შესაბამისი
სამართლებრივი
აქტების პროექტები

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

2016

ევროპის
კატასტროფებზე
რეაგირების
საკოორდინაციო

სტატისტიკური
მონაცემები
ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის 24

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან ერთად
მიმდინარეობს მუშაობა ფინანსური ტრენინგის მოდულის
პროგრამის შექმნაზე.
აქტივობის შესრულება დაიწყება „რეგიონული პოლიტიკისა და
განვითარების დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღების შემთხვევაში.

დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფართომასშტაბიან საგანგებო სიტუაციებზე 24 საათიან რეჟიმში
ადრეული გაფრთხილების ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის და
ეფექტიანი
კომუნიკაციის
უზრუნველსაყოფად
მომზადდა
თემატიკა
და
სასწავლო
სცენარი
სიმულაციური

382

ცენტრთან (ERCC)
თანამშრომლობის
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიზნით, ვირტუალური
ელექტრონული
სიმულაციის ჩატარება

204.

204.1

ევროკავშირსა და
საქართველოზე
გავლენის მქონე
შესაძლო
ფართომასშტაბიან
საგანგებო
სიტუაციებზე 24საათიან რეჟიმში
ადრეული
გაფრთხილების,
ინფორმაციის
ურთიერთგაცვლისა და
ეფექტიანი
კომუნიკაციის
უზრუნველყოფა
PPRD East-2-ის
(აღმოსავლეთ
პარტნიორ ქვეყნებში
ტექნიკურ და ბუნებრივ
კატასტროფების
პრევენცია, მზადყოფნა
და რეაგირება)
პროგრამის ფარგლებში,
გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
ელექტრონულ
მონაცემთა
კომპიუტერული
სერვერის ამოქმედება
და შსს–ს ანალოგიური
ფუნქციის სერვერთან
საფრთხეების შესახებ
ელექტრონული
ინფორმაციის
ურთიერთ გაცვლის
უზრუნველყოფა

ცენტრთან
თანამშრომლობა
ტექნიკურად
უზრუნველყოფილია

ელექტრონული სწავლების ჩასატარებლად.

საათიანი ეფექტური
კომუნიკაციის მიზნით
ინფორმაციის გაცვლის
შესახებ

2016 წლის 14 დეკემბერს, ევროპის საგანგებო სიტუაციების
რეაგირების საკოორდინაციო ცენტრთან (ERCC) ერთად ჩატარდა
ვირტუალური ელექტრონული სიმულაცია.

ევროკავშირსა და
საქართველოზე
გავლენის მქონე
შესაძლო
ფართომასშტაბიან
საგანგებო
სიტუაციებზე 24საათიან რეჟიმში
ადრეული
გაფრთხილების,
ინფორმაციის
ურთიერთგაცვლის და
ეფექტიანი
კომუნიკაცია
უზრუნველყოფილია

გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
ელექტრონულ
მონაცემთა
კომპიუტერული
სერვერი
ამოქმედებულია და
შსს–ს ანალოგიური
ფუნქციის სერვერთან
საფრთხეების შესახებ
ელექტრონული
ინფორმაციის
ურთიერთ გაცვლა
უზრუნველყოფილია

გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
ელექტრონულ
მონაცემთა
ამოქმედებული
კომპიუტერული
სერვერი და შსს–ს
ანალოგიური ფუნქციის
სერვერთან
ელექტრონული
ინფორმაციის
ურთიერთ გაცვლა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
შესაბამისი
სსიპ-ების
ბიუჯეტი
PPRD- East

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და
სააგენტოს შორის შეთანხმება მიღწეულია და მიმდინარეობს
სერვერის რეინსტალაცია.
2016 წლის ივნისში PPRD East -2 ის ექსპერტის დახმარებით მოხდა
შინაგან საქმეთა
სამინისტროში
განახლებული სერვერის
რეინსტალაცია.

სსიპ - გარემოს
ეროვნული
სააგენტო
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205.

205.1

საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
„საგანგებო მართვის
გეგმის მომზადების
წესების შემუშავების
შესახებ“ მომზადება

მომზადებულია
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
„საგანგებო მართვის
გეგმის მომზადების
წესების შემუშავების
შესახებ“

დადგენილების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების
შესახებ“.

205.2

„საგანგებო სიტუაციის
რისკის მართვის გეგმის
მომზადების წესების
შემუშავების შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
მომზადება

მომზადებულია
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
„საგანგებო სიტუაციის
რისკის მართვის გეგმის
მომზადების წესების
შემუშავების შესახებ“

დადგენილების
პროექტის წარდგენა
საქართველოს
მთავრობისთვის

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების
წესების შემუშავების შესახებ“.

205.3

PPRD East-2-ის
ფარგლებში დაგეგმილ
ღონისძიებებში
მონაწილეობა

ტექნიკურ და ბუნებრივ
კატასტროფების
პრევენციის,
მზადყოფნისა და
რეაგირების კუთხით
თანამშრომლების
კვალიფიკაცია
ამაღლებულია

მონაწილე პირთა
სათანადო რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

PPRD- East

PPRD East-2-ის ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა ტრენინგში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 15-მა თანამშრომელმა, კერძოდ:
 2016 წლის 6-7 აპრილს, შსს პოლიციის აკადემიაში PPRD East 2ის პროგრამის ეგიდით (ბუნებრივი და ტექნოგენური
კატასტროფების პრევენცია, მზადყოფნა და რეაგირება) ჩატარდა
სამაგიდო სამეთაურო ვარჯიშში, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 10-მა თანამშრომელმა;
 2016 წლის 1 - 6 მაისს, PPRD East 2-ის პროგრამის ეგიდით
(ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენცია,
მზადყოფნა და რეაგირება) დანიაში, ქ. სნეკერსტენში გამართულ
ოპერატიული მართვის ტრენინგ კურსში მონაწილეობა მიიღო 2
თანამშრომელმა;
 2016 წლის 14 - 15 ივნისს, PPRD East 2-ის პროგრამის ეგიდით
(ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენცია,
მზადყოფნა და რეაგირება) გამართულ ERRA-ს რეგიონალურ
სემინარში მონაწილეობა მიიღო 3 თანამშრომელმა;
 2016 წლის 26 ივნისი - 1 ივლისს დანიაში, ქ. სნეკესტენში, დანიის
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (DEMA) საგანგებო
სამსახურის კოლეჯში ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ ევროპის
პარტნიორობის
ფორმატის
ეგიდით
დაფინანსებული
რეგიონალურ PPRD East 2 პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა OPM
1 (ოპერატიული მართვა) ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა;
 2016 წლის 4-5 სექტემბერს ქ. კიშინოვში (მოლდოვა), PPRD
აღმოსავლეთ 2 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა სემინარი
თემაზე ,,კატასტროფების რისკების მართვა კომუნიკაციების
ეროვნულ
სტრატეგიაში’’.
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
თანამშრომელმა;
 2016 წლის 11-16 სექტემბერს, PPRD East 2 პროგრამის სამუშაო
გეგმა 2016-2018-ის ეგიდით, ფინეთსა და დანიაში გამართულ
სასწავლო ტურში - „მოხალისეების როლი სამოქალაქო

სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტო
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205.4

საქართველოს კანონით
„სამოქალაქო
უსაფრთხოების
შესახებ“ შემუშავებული
კანონქვემდებარე
ნორმატიულ აქტებში
ცვლილებების შეტანა/
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების
შემუშავება

საქართველოს კანონით
„სამოქალაქო
უსაფრთხოების
შესახებ“ შემუშავებული
კანონქვემდებარე
ნორმატიულ აქტებში
ცვლილებები
შეტანილია/
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები
შემუშავებულია

ნორმატიულ აქტებში
შეტანილი
ცვლილებების
შესაბამისი რაოდენობა
შემუშავებული
ნორმატიული აქტების
შესაბამის რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხოებაში“, მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა;
 2016 წლის 20-21 სექტემბერს, PPRD East 2-ის ფარგლებში ქ.
თბილისში, ჩატარდა კატასტროფების რისკის შეფასების
რეგიონალური სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
4 თანამშრომელმა;
 2016 წლის 27-28 სექტემბერს, PPRD East 2-ის ფარგლებში ქ.
მინსკში (ბელორუსიის რესპუბლიკა),
ჩატარდა მიღებული
გამოცდილების (lessons learned) რეგიონალური სემინარი,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა;
 2016 წლის 4-5 ოქტომბერს, PPRD East 2-ის ფარგლებში
მოლდოვაში კიშინოვში, ჩატარდა კატასტროფების შესახებ
ინფორმირების
გაზრდის
რეგიონალური
სემინარი.
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 24 მარტის, №138
მთავრობის დადგენილებით
დამტკიცდა წესი „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მმართველობის
სფეროში
მოქმედი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული პირის − საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ სამოქალაქო
უსაფრთხოების
სფეროში
სამუშაოების
შესრულების
და
მომსახურების გაწევის სახეების და საფასურის განსაზღვრის
შესახებ“.
შემუშავდა მთავრობის დადგენილების პროექტი „სახელმწიფო
სახანძრო დაცვის სახელშეკრულებო დანაყოფის მიერ სახანძრო
უსაფრთხოების
სფეროში
სამუშაოების
შესრულების
და
მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა მთავრობის დადგენილების პროექტი „განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი, პოტენციურად საშიში, ეროვნული საგანძურის და
კულტურული მემკვიდრეობის იმ ობიექტების ჩამონათვალის
დამტკიცების შესახებ, სადაც აუცილებელია სახანძრო დაცვის
შექმნის” შესახებ.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი „საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტოს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების პირადი
შემადგენლობის მომზადების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების
სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის
დამტკიცების შესახებ“.

პროექტი „სახანძროორგანიზების წესის

შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი
„სახანძროსამაშველო დანაყოფების მიერ ხანძრის ჩაქრობის და საავარიოსამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი „სახელმწიფო
სახანძრო ზედამხედველობისთვის მიკუთვნებული ობიექტების,
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მეწარმე სუბიექტებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული
პირების
თანამშრომლებისათვის
სახანძრო
უსაფრთხოების წესების სწავლების ორგანიზების მოთხოვნების
დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი „ხანძრის, ავარიის,
კატასტროფის, სტიქიური უბედურებისა და საგანგებო სიტუაციის
დროს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების ძალებისა და საავარიოსამაშველო საშუალებების საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების
ღონისძიებებში ჩაბმის წესის დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი „საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტოს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების პირადი
შემადგენლობის სახანძრო-სამწყობრო და სპეციალური სამაშველო
ტაქტიკური მომზადების ნორმატივების დამტკიცების შესახებ“.
2016 წლის 9 მარტს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა №119
დადგენილება
„სახანძრო
დაცვის
დანაყოფების
შენობანაგებობების დაპროექტების ნორმების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის“ შესახებ.
შემუშავდა მთავრობის დადგენილების პროექტი „მშენებლობის
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
შემუშავდა მთავრობის დადგენილების პროექტი „კერძო სახანძრო
დაცვის დანაყოფის მიერ ხანძრის ჩაქრობის საქმიანობის წესისა და
პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიების
თაობაზე“’;
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„მუნიციპალიტეტის
უსაფრთხოების
პასპორტის
ფორმის
დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალების წესდების
დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„საგანგებო
სიტუაციების
კლასიფიკაციის
წესის
შესახებ
დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„პოტენციურად საშიში ობიექტის უსაფრთხოების დეკლარაციის
წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“.
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შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
საგანგებო
სიტუაციების
პრევენციული
ღონისძიებების
შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ.
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალების წესდების
დამტკიცების შესახებ“.
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,მოსახლეობის ევაკუაციის ორგანიზების წესების, პირობებისა და
თავშესაფრების მოწყობის განმსაზღვრელი მახასიათებლების
დამტკიცების შეასხებ”.
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,სამოქალაქო
უსაფრთხოების
სფეროში
მოსახლეობის
მომზადებისა და სწავლების ორგანიზების წესი”.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი ,,სამოქალაქო
უსაფრთხოების სფეროში შტატგარეშე ფორმირებების შექმნის
წესის შესახებ”.
შემუშავდა შს მინისტრის ბრძანების პროექტი ,,სამოქალაქო
უსაფრთხოების ვარჯიშის ჩატარების ინსტრუქციის შექმნის
შესახებ”.

206.

206.1

სამოქალაქო თავდაცვის
საკითხებზე
თანამშრომელთა
გადამზადება

სამოქალაქო თავდაცვის
საკითხებზე
თანამშრომლები
გადამზადებულია

გადამზადებულ პირთა
შესაბამისი რაოდენობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2016

დონორების
დახმარება

შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,საქართველოს
ტერიტორიაზე
ნავთობისა
და
ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენციისა და მისი შედეგების
ლიკვიდაციის ორგანიზაციული ღონისძიებების შესახებ”.
2016 წლის თებერვალსა და მარტში შვეიცარიის განვითარებისა და
თანამშრომლობის
სააგენტოს
მხარდაჭერით
საქართველოს
სხვადასხვა ქალაქში (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, თელავი)
სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში, გადამზადდა სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს 110 თანამშრომელი.
2016 წლის 11-15 აპრილს თბილისში, ,,ნატოს“ ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
კურსში
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 17 - 22 აპრილს ფინეთში, ქ.კუოპიოში კრიზისების
მართვის ცენტრში ტრენინგ კურსში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 3
თანამშრომელმა.
2016 წლის 25-26 აპრილს ბელგიაში, ქ. ბრიუსელში, ნატოს შტაბბინაში ჩატარებულ სემინარში „უკრაინის კრიზისის სამოქალაქო
საგანგებო
სიტუაციების
დაგეგმვის
ასპექტების
შესახებ“
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
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2016 წლის 14-16 ივნისს თბილისში განსაკუთრებით საგანგებო
სიტუაციებზე რეაგირების სამმართველოში CMEP (სამაგიდო
სამეთაურო ვარჯიში) ძირითადი დაგეგმვის ჯგუფის შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 4 თანამშრომელმა.
2016 წლის 1-5 თებერვალს NATO-ს ეგიდით, ქ. ობერამერგაუში,
გერმანია ჩატარდა კრიზისები მართვის კურსი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 1-4 თებერვალს ქ. ჟენევაში, შვეიცარია, გაეროს ეგიდით
ჩატარდა
ყოველწლიური
ჰუმანიტარული
ქსელისა
და
პარტნიორობის
კვირა.
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 3-4 თებერვალს ევროკავშირის ორგანიზებით ქ.
ისპრაში, იტალია, გაიმართა კურსი თემაზე: „ქბრბ ობიექტების
უსაფრთხოება: ევროკავშირისა და სერბეთის მიერ საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარება თავიანთ ქბრბ სამოქმედო გეგმებთან
დაკავშირებით“. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს 1 თანამშრომლემა;
2016 წლის 2–3 მარტს, გაერთიანებული სამეფოში, ქ. ლონდონში,
ევროკომისიის ჰუმანიტარულ საქმეთა და ლონდონის მთავარი
სახანძრო ბრიგადის ორგანიზებით ჩატარდა რეაგირების
გაერთიანების კონპლექსური ვარჯიში
„EUR 15“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 4 მარტს, ქ. ბრიუსელში, ბელგია არსებულ NATO-ს
შტაბ-ბინაში გაიმართა სამოქალაქო დაგეგმარების ჯგუფის
შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 8-11 მარტს, ქ. ჰაიდარაბადში, ინდოეთი, გაიმართა
გაეროს და ინდოეთის ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც
შეეხებოდა კატასტროფების მენეჯმენტს და რისკების შემცირებას,
აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 11-13 მარტს პარიზში, საფრანგეთი, ევროკავშირის
დაფინანსებით გაიმართა სწავლება სახელწოდებით "EU Sequana
2016", რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 21 -24 მარტს ქ. პოდგორიცაში, მონტენეგრო, NATO-ს
ეგიდით გაიმართა მთავარი დამაგეგმარებელი კონფერენცია
სწავლებისა “CRNA GORA 2016”. აღნიშნულ სწავლებაში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 3-5 აპრილს ქ. ვარშავაში, პოლონეთი, ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებულ პროექტ 44-ის ფარგლებში გაიმართა ქბრბ
პირველადი
რეაგირების
ძალების
რეგიონალური
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თანამშრომლობის გაძლიერების კურსი, რომელშიც მონაწილება
მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 18 -19 აპრილს, ჰოლანდია -ბელგიაში ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებულ პროექტ 44-ის ფარგლებში გაიმართა
ღონისძიება რომელიც შეეხებოდა ქბრბ პირველადი რეაგირების
ძალების რეგიონალური
თანამშრომლობის გაძლიერებას.
აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 18 – 27 აპრილს, OPCW-ს ორგანიზებით, სვეტლაია
როშჩაში, ბელორუსია, გაიმართა დახმარებისა და უსაფრთხოების
შესახებ ერთობლივი და გაუმჯობესებული კურსი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 3 თანამშრომელმა.
2016 წლის 25 – 26 აპრილს, ქ. ბრიუსელში, ბელგია, განთავსებულ
NATO-ს შტაბ-ბინაში გაიმართა სემინარი უკრაინის კრიზისის
სამოქალაქო საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის ასპექტების
შესახებ. აღნიშნულ სემინარში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2
თანამშრომელმა.
2016 წლის 8 – 20 მაისს, სინგაპურში გაეროს ეგიდით გაიმართა
კატასტროფების შეფასებისა და კოორდინაციის (UNDAC)
ინდუქციის კურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 9 – 13 მაისს, ქ. სავანაში, ჯორჯიის შტატი, გაიმართა
სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდამცავ
ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) მიერ
ორგანიზებული
კურსი
„ლიდერობის
უნარ–ჩვევების
განვითარება”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 11 -13 მაისს, ქ. ბიშკეკში, ყირგიზეთი, ჩატარდა ICDO-ს
აღმასრულებელი საბჭოს 49-ე სესია და გენერალური ასამბლეის 22ე სესია. აღნიშნულ სესიაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 23 -24 მაისს, ქ. კიევში, უკრაინა გაიმართა სუამის
სამუშაო ჯგუფის სხდომა და გაცნობითი ვიზიტი ჩერკასის
სახანძრო სკოლაში. აღნიშნულ ვიზიტში მონაწილეობა მიიღო შსსს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 30 მაისიდან - 3 ივნისის ჩათვლით, ქ. ალმატაში,
ყირგიზეთი, NATO-ს ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო ქბრბ
ტრენინგ გეგმის წარდგენა ქბრბ შემთხვევებზე პირველადი
მორეაგირეების
ტრენერებისთვის.
აღნიშნულ
სწავლებაში
მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა.
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2016 წლის 7 – 9 ივნისს, OPCW-ს ორგანიზებით, სვეტლაია
როშჩაში,
ბელორუსია,
გაიმართა
„რუსულენოვანი
მონაწილეებისთვის დახმარებისა და უსაფრთხოების კურსი,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 3 თანამშრომელმა.
2016 წლის 15-17 ივნისს ქ. თბილისში, აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების (NCDC) ორგანიზებით
ჩატარებულ სასწავლო კურსში - ,,კრიზისების მართვისა და რისკის
კომუნიკაციის საკითხებზე (CERC)”, მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2
თანამშრომელმა.
2016 წლის 19 – 24 ივნისს, ქ. ვილში, ავსტრია ევროკავშირის
დაფინანსებით გაიმართა ერთიანი სამოქალაქო უსაფრთხოების
მექანიზმის წარდგენის კურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 19 – 24 ივნისს, ქ. ვარშავაში, პოლონეთი, ვარშავის
მთავარი სახანძრო სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა სწავლება
„სპეციალური მიწისქვეშა შველის განვითარება საქართველოში“,
რომელიშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 7 თანამშრომელმა.
2016 წლის 19 -24 ივნისს ქ.ინსბრუკში (ავსტრია), ჩატარდა
ერთიანი სამოქალაქო უსაფრთხოების მექანიზმის წარდგენის
საბაზისო კურსი 2CMI14, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა;
2016 წლის 25 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ქ. ლიმასოლში
(კვიპროსი), გაიმართა შემფასებელთა მისიის კურსი 14 AMC1,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1 თანამშრომელმა.
2016 წლის 27-28 ივლისს ქ.თბილისში, ამერიკის შეერთებული
შტატების ენერგეტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, ბირთვული
უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ
სამაგიდო
სწავლებაში
,,ბირთვული
და
რადიოაქტიური
ნივთიერებების
ტრანსპორტირების
დაცულობის
უზრუნველყოფის სფეროში“ მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2
თანამშრომელმა.
2016 წლის 5-9 სექტემებრს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს
მხარდაჭერით
მიმდინარე
პროექტის
„შესაძლებლობების
გაძლიერება - დიდი ავარიების პრევენცია საქართველოში“
ფარგლებში, ბაზალეთში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 12-16 სექტემბერს, შსს საგანმანათლებლო პროგრამის
„უსაფრთხოების ათი გაკვეთილი“ ფარგლებში, განხორციელდა 42
საპილოტე სკოლისათვის ტრენერთა გადამზადება და მათთვის
სასწავლო მასალების მომზადება.
პროგრამის მიზანი იყო
მოზარდების ინფორმირება უსაფრთხოების წესების შესახებ და
მათი ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო უსაფრთხოების
სფეროში.
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2016 წლის 20 სექტემბერს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ
ცენტრში, „საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება
საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და
გაზიარების მიზნით საქართველოში" განსახორციელებელი
პროექტის ფარგლებში, სლოვენიელ და რუმინელ ექსპერტებთან
გამართულ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შსს- 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 22-23 სექტემბერს საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გამართულ,
საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის ერთობლივი
კვლევითი ცენტრის (EC-JRC) მიერ ორგანიზებულ სემინარში
თემაზე - „სევესო III -ის დირექტივის იმპლემენტაცია
საქართველოში“ მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 12-15 სექტემბერს ,,UNISEF’’-ის მიერ დაგეგმილ
სემინარში თემაზე ,,განათლება გადაუდებელ ვითარებაში’’
მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 13-29 სექტემბერს ქ. ბეით ბერლის საერთაშორისო
ინსტიტუტ ჰისტარდუთში ჩატარდა სემინარი თემაზე - „საგანგებო
სიტუაციებზე მზადყოფნა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შსს-ს
2 თანამშრომელმა.
2016 წლის 26 სექტემბერს, გლობალური გარემოსდაცვითი
ფონდის, გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
ერთობლივ
პროექტთან
„მინამატას
კონვენციის
რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესის
გაძლიერება
და
ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება“ დაკავშირებით,
საკონსულტაციო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 1
თანამშრომელმა.
2016 წლის 27-29 სექტემბერს ქ. თბილისში, პოლონეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარებულ სემინარში,
თემაზე -„ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვული
საფრთხეები და რეაგირება“, მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს 3
თანამშრომელმა.
2016 წლის 5-6 ოქტომბერს ქ. თბილისის მე-2 საერთაშორისო
ფორუმში თემაზე - ,,ბირთვული და რადიაციული გამოწვევები
შავი ზღვის რეგიონში, მიზეზები, შედეგები და საპასუხო
ქმედებები“, მონაწილეობა შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 24-25 ოქტომბერს,
ქ.ლვოვში „სუამის“ საგანგებო
სიტუაციების სამუშაო ჯგუფის მე-15 სხდომის მუშაობაში,
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განხორციელდა
გაცნობითი
ხასიათის
ვიზიტი
სამოქალაქო
უსაფრთხოების
უნივერსიტეტში.
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.

ლვოვის
ვიზიტში

2016 წლის 25-27 ოქტომბერს, ქ. ვარშავაში, პოლონეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარებულ ტრენინგში,
თემაზე -„ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვული
საფრთხეები და რეაგირება“, მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს
თანამშრომელმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტი (US
Department of Energy) მიერ საფრთხეების გლობალური შემცირების
ინიციატივის (Global Thread Reduction Initiative) ფარგლებში, 2016
წლის 1-4 ნოემბერს, ქ. თბილისში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა,
თემაზე - ფიზიკური დაცვისა და უსაფრთხოების მართვა
რადიოაქტიური ნივთიერებებისა და წყაროების დაცულობის
უზრუნველყოფის სფეროში. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შსსს ერთმა თანამშრომელმა.
2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით,
ქ.პოდგორიცაში (მონტენეგრო), NATO–ს ორგანიზებით ჩატრადა
საერთაშორისო
საველე
სწავლება
CRNA
GORA-2016,
რომელშიცმონაწილეობა მიიღო შსს-ს 16 თანამშრომელმა.
2016 წლის 14-19 ნოემბერს, ქ. გუანჯოუში (ჩინეთი), ჩატარდა
სემინარი თემაზე ,,თემური კატასტროფის პრევენციისა და
შემცირების
შესაძლებლობების
გაუმჯობესება“,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს თანამშრომელმა.
2016 წლის 13-15 დეკემბერს, ქ. ამბროლაურში, წითელი ჯვრისა
საზოგადოებისა და შსს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს მიერ ჩატარდა სიმულაციური ვარჯიში, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა.
2016 წლის
5-20 დეკემბერს, განხორციელდა საგანგებო
სიტუაციების მართვის სფეროში სააგენტოს ტერიტორიული
ერთეულების თანამშრომელთა სწავლება საგანგებო სიტუაციების
მართვისა
და
სამოქალაქო
უსაფრთხოების
სფეროში
ზედამხედველობის საკითხებზე. გადამზადდა 181 თანამშრომელი.
2016 წლის 21-28 დეკემბერს, შსს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
მართვის
სააგენტოსა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
„გადავარჩინოთ ბავშვები“, ევროპის სამოქალაქო დაცვისა და
ჰუმანიტარული
დახმარების
ოპერაციების
გენერალური
დირექტორატის
მხარდაჭერით,
პროექტ
,,DIPECHO-IV“-ის
ფარგლებში, სამინისტროების და უწყებების უფლებამოსილი
პირებისათვის ჩატარდა სწავლება, თემაზე - „აღმასრულებელი
ორგანოების
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სფეროში
უფლებამოსილი პირების საგანგებო სიტუაციების მართვისა და
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207.

207.1

კატასტროფების
რისკების შემცირების
(კრშ) საკითხების
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ჯგუფის
საგნობრივ
პროგრამებში
ინტეგრირება და
საგანგებო სიტუაციების
შტაბების შექმნა
საქართველოს საჯარო
სკოლებში

კატასტროფების
რისკების შემცირების
(კრშ) საკითხები
ინტეგრირებულია
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ჯგუფის
საგნობრივ
პროგრამებში
საქართველოს საჯარო
სკოლებში შექმნილია
საგანგებო სიტუაციების
შტაბები

განახლებული
ეროვნული სასწავლო
გეგმის (საბაზო
საფეხური)
დასამტკიცებლად
წარდგენა
შექმნილი საგანგებო
სიტუაციების შტაბების
სათანადო რაოდენობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2016

ევროკავშირი
ფინანსურ
დანახარჯებს
არ მოითხოვს

სსიპ საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

რისკის შემცირების შესახებ, ბავშვების ჭეშმარიტი ინტერესებისა
და სპეციფიკური მიდგომების გათვალისწინებით". სწავლების
ფარგლებში, გადამზადდა 36 უფლებამოსილი პირი.
2016 წლის I-III კვარტალში საგანგებო სიტუაციების შტაბები
შეიქმნა საქართველოს რეგიონების 126 საჯარო სკოლაში.
2016 წლის I-III კვარტალში, საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოში გადამზადდა 592 საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატური, რომლებიც სამოქალაქო უსაფრთხოების და საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
თეორიულ/პრაქტიკულ
საკითხებს
დაეუფლნენ.
კატასტროფების
რისკების
შემცირების
საკითხები
ინტეგრირებულია საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის
საგნობრივ პროგრამებში.

ფინანსური დახმარება, და თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და კონტროლის შესახებ დებულებები
208.

208.1

საქართველოში
ევროკავშირის
პოტენციური
ბენეფიციარებისათვის
კონსულტაციების
გაწევა, ტრენინგების/
სემინარების გამართვა
კონკრეტული
პროექტების
მოსამზადებლად და
განსახორციელებლად
ევროკავშირის
დახმარების შემდეგი
პროგრამების
ფარგლებში:
- ინსტიტუციონალური
დახმარების
პროგრამები
- სექტორული
რეფორმის კონტრაქტი
(საბიუჯეტო
დახმარების
პროგრამები)
- რეგიონალური,
საზღვრისპირა
თანამშრომლობის და
თემატური პროგრამები;
- აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ფარგლებში ორმხრივი

გაწეულია
კონსულტაციები
ევროკავშირის
დახმარების
პროგრამების
ფარგლებში
პროექტების
მომზადების თაობაზე
საუკეთესო ევროპული
პრაქტიკის
გათვალისწინებით
შემუშავებულია
სამთავრობო პოლიტიკა
განხორციელებულია 2
პროექტის საპილოტე
მონიტორინგი

მომზადებული
პროექტების
რაოდენობა
ევროკავშირის მიერ
რეგიონალური და
საზღვრისპირა
თანამშრომლობის
პროექტების პროგრესის
ამსახველი ანგარიში
ჩატარებული
ტრენინგებისა და
სემინარების
რაოდენობა
მონიტორინგის 2
საპილოტე პროგრამის
ანგარში

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა საჯარო უწყებისათვის
ჩატარდა 12 ტრენინგი, სემინარი და სამუშაო შეხვედრა. უწყებები
ინფორმირებულები
არიან
ევროკავშირის
დახმარების
პროგრამების განხორციელებისათვის აუცილებელი წესებისა და
პროცედურების შესახებ.
გაიმართა ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა
თანამშრომლობის პირველი მმართველი კომიტეტის შეხვედრა.
გაიმართა შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის
პროგრამის ფინანსური მემორანდუმის ტექსტთან დაკავშირებით
კონსულტაციები.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტების შეფასება.
მომზადებულია მონიტორინგისა და შეფასების გზამკვლევი.
ექსპერტის ვიზიტის ფარგლებში მიმდინარეობს ევროკავშირის
ფინანსური დახმარებით მიმდინარე პროექტების მონიტორინგი.
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და მრავალმხრივი
დახმარების
პროგრამები;
- თანამშრომლობა
ევროკავშირის
საერთაშორისო
საფინანსო
ინსტიტუტებთან;
- არასამთავრობო
სექტორის
მხარდაჭერის
პროგრამები

209.

209.1

210.

210.1

ევროკომისიასთან
ერთად ევროკავშირის
დახმარების ორი
მიმდინარე პროექტის
საპილოტე
მონიტორინგის
განხორციელება
ევროკავშირის
წარმომადგენლობასთან და დარგობრივ
სამინისტროებთან
ერთად ევროკავშირის
დახმარების 2017 წლის
სამოქმედო გეგმის
პრიორიტეტებისა და
2018-2020 წლებში
ევროკავშირთან
თანამშრომლობის
ძირითადი
მიმართულებების
განსაზღვრა
საგარეო დახმარების
ეფექტიანობის
გაზრდის მიზნით,
საქართველოში
ევროკავშირის
წარმომადგენლობასთან, ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების
წარმომადგენლობებთან და მთავრობის
ადმინისტრაციის
დონორთა
კოორდინაციის
სამსახურთან ერთად
დახმარების

განსაზღვრულია 2017
წლის სამოქმედო
გეგმის პრიორიტეტები
და 2018-2020 წლების
თანამშრომლობის
ძირითადი
მიმართულებები

ევროკავშირსა
და
საქართველოს
შორის
ურთიერთ
შეთანხმებული
დოკუმენტი 2017 წლის
სამოქმედო გეგმისა და
2018-2020
წლების
ძირითადი
მიმართულებების
განსაზღვრის შესახებ

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჩატარებულია
კონსულტაციები
ევროკომისიის
შესაბამის
სამსახურებთან, მთავრობის ადმინისტრაციასთან და დარგობრივ
სამინისტროებთან 2017-2020 წლებში ერთიანი ჩარჩო დახმარების
პროგრამის ფარგლებში და განსაზღვრულია თანამშრომლობის
ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები.

დაინტერესებულ
მხრეებთან
ერთად
შემუშავებულია
დახმარების
პრიორიტეტების
კოორდინირებული
დაგეგმვისა
და
იმპლემენტაციის
ე.წ.
„ერთობლივი
პროგრამირების (Joint
Programming)“ სისტემა

ევროკავშირის
დადებითი ანგარიში
საქართველოში
დონორთა
კოორდინაციის
სისტემის
გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო უწყებების მიერ შემუშავებული წინადადებების
საფუძველზე, საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებისათვის
მომზადებულია
საპროექტო
წინადადებების
ნუსხა,
რის
საფუძველზეც დაიგეგმა მათთან მომავალი თანამშრომლობა.

განახლებულია
ელექტრონული
მონაცემების ბაზა

საკოორდინაციო
შეხვედრების
რაოდენობა

ევროკავშირის
დადებითი შეფასება

2016 წლის 15 ივნისს, შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და
თანამშრომლობის სააგენტოსთან (SIDA) გამართული ორმხრივი
მოლაპარაკებების
შედეგად
შეთანხმებულია
ორმხრივი
თანამშრომლობის პრიორიტეტები.
2016 წლის 29-30 ივნისს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD) გამართული ორმხრივი
მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმებულია თანამშრომლობის
ახალი მიმართულებები, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
დღის წესრიგისა და
ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული
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პრიორიტეტების
კოორდინირებული
დაგეგმვისა და
იმპლემენტაციის ე.წ.
„ერთობლივი
პროგრამირების (Joint
Programming)“ სისტემის
შემუშავება
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციასა და
ფინანსთა
სამინისტროსთან
თანამშრომლობით,
დონორთა დახმარების
კოორდინაციასთან
დაკავშირებული
ელექტრონული
მონაცემთა ბაზის
პერიოდული
განახლება

211.

211.1

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციასთან
ერთად
მონაწილეობა
საკოორდინაციო
თემატურ შეხვედრებში
ევროკავშირის
დახმარებების 2015
წლის სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
საფინანსო
შეთანხმებების
ხელმოწერის პროცესის
საერთო კოორდინაცია
ევროკომისიასა და
შესაბამის უწყებებს
შორის:
 ევროპის
სამეზობლო პროგრამა
სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის
განვითარება
საქართველოში, მეორე
ფაზა (ENPARD II)

დოკუმენტების ფარგლებში.
გაზრდილია დონორთა
დახმარების
შესაბამისობა
სამთავრობო
პრიორიტეტებთან და
დონორთა მხრიდან
დუბლირების
შემცირებული
ალბათობა

აღნიშნული
პროექტების
უზრუნველსაყოფად
ევროკავშირის მხრიდან
გამოყოფილი
ფინანსური დახმარება

უწყებებთან
ჩატარებული
კონსულტაციების
საფუძველზე
განახლებულია ევროკავშირის მიმდინარე და დაგეგმილი
პროექტების მონაცემთა ბაზა.

საფინანსო
შეთანხმებების
ხელმოწერილი
დოკუმენტები

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 15 მარტს, ხელი მოეწერა 14 მლნ. ევროს საფინანსო
შეთანხმებას - „ტექნიკური თანამშრომლობის მექანიზმი“.
2016 წლის 26 მაისს, ხელი მოეწერა 50 მლნ. ევროს ოდენობის
საფინანსო შეთანხმებას
- „ევროპის სამეზობლო პროგრამა
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში“,
მეორე ფაზა (ENPARD II).
2016 წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა "საჯარო სამსახურის
რეფორმის" (30 მლნ. ევრო) საფინანსო შეთანხმებას.
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 საჯარო
ადმინისტრირების
რეფორმის პროგრამა
საქართველოში (PAR)

212.

212.1

213.

213.1

 ტექნიკური
დახმარების
მექანიზმის სამოქმედო
დოკუმენტი
ევროკავშირის 2016
წლის დახმარებების
ფარგლებში
განხორციელებულ
პროექტებთან
დაკავშირებით
ანგარიშის მომზადება
ასოცირების
საბჭოსთვის
წარსადგენად
ევროპის თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლის
ოფისთან (OLAF)
ურთიერთობის და
ევროკავშირის
დახმარების თანხებთან
დაკავშირებით
თაღლითობის
პრევენციის
ღონისძიებების
შემუშავებისა და
შესაბამისი
ინსტიტუციონალუ-რი
ცვლილებების
განხორციელების
მიზნით სამთავრობო
სამუშაო ჯგუფის შექმნა
და საქმიანობის
კორდინაცია
თაღლითობის
წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებული
სისტემის ეფექტიანი
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი
საკანონმდებლო
ცვლილებების
განაზღვრა

ევროკავშირი
ინფორმირებულია 2016
წლის დახმარების
ფარგლებში შესაბამისი
ღონისძიებების შესახებ

2016 წლის სამოქმედო
გეგმის შესრულების
ანგარიში

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებულია 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების
ანგარიში
ევროკავშირის
დახმარების
ფარგლებში
განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით.

ჩამოყალიბებულია
OLAF-თან
ურთიერთობაზე
პასუხისმგებელი
სამთავრობო სამუშაო
ჯგუფი

ასოცირების
შეთანხმების ანგარიში

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის 11 აპრილს, გაიმართა ევროკავშირის დახმარების
ფარგლებში თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და კონტროლის
საკითხზე პირველი სამუშაო შეხვედრა. საანგარიშო პერიოდში
ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებებში თაღლითობის პრევენციის
საკითხებზე მომუშავე უწყებებისთვის გაიმართა სამი სამუშაო
შეხვედრა.

დაზუსტებულია
შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებების
ფუნქციები
თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლის
ღონისძიებების
განხორციელების
პროცესში

ევროკავშირის
დადებითი შეფასება
ევროკავშირის
დადებითი შეფასება
ტრენინგების
რაოდენობა

2016 წლის მანძილზე განხორციელდა ორი ექსპერტის ვიზიტი.
ასოცირების შეთანხმების VII-ე კარის მიხედვით დაიწყო მუშაობა
შესაბამისი ინსტიტუციური და საკანონმდებლი ცვლილების
მომზადების მიზნით.
ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებში თაღლითობის პრევენციის
საკითხებზე გამართული 2 საერთაშორისო სემინარსა და
ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შესაბამისი
დარგობრივი უწყების წარმომადგენლებმა.

განსაზღვრულია
საკანონმდებლო ბაზა,
რომელიც საშუალებას
მისცემს შესაბამის
უწყებებს შეასრულონ
ევროკავშირის
მოთხოვნები
თაღლითობის
წინააღმდეგ
ღონისძიებებთან
დაკავშრებით
ჩატარებულია
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საკანონმდებლო
ცვლილებების
მომზადება

214.

214.1

თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლის
განხორციელების
პროცესში ჩართული
სახელმწიფო უწყებების
შესაბამისი
თანამშრომლებისათვის
ტრენინგების ჩატარება
ამ მიმართულებით
საუკეთესო ევროპული
პრაქტიკის
გათვალისწინებით
OLAF-თან
ოფიციალური
კონსულტაციების
გამართვა შემდგომი
თანამშრომლობის
ფორმატის
განსაზღვრის მიზნით

თაღლითობის
წინააღმდეგ
ღონისძიებების
განხორციელებისათვის საჭირო
სახელმწიფო
სტრუქტურებში
შესაბამისი
კვალიფიკაციის მქონე
კადრების არსებობა

ჩატარებულია
კონსულტაციები და
განსაზღვრულია OLAFთან თანამშრომლობის
პრინციპები,
საქართველოს
შესაბამისი უწყებების
ფუნქციები და მათი
თანამონაწილეობის
წესები შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელების
პროცესში

OLAF- სა და
საქართველოს
შესაბამის უწყებებს
შორის გამართული
კონსულტაციების
ამსახველი
დოკუმენტები

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წლის მანძილზე სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და
ევროპის თაღლითობასთან ბრძოლის ოფის (OLAF) შორის
გაიმართა სამი საკონსულტაციო შეხვედრა. განისაზღვარა 2017
წლის თანამშრომლიბის პრიორიტეტები.

ინსტიტუციური, ზოგადი და დასკვნითი დებულებები
215.

215.1

საქართველოევროკავშირის
ასოცირების
ეკონომიკური და
დარგობრივი
თანამშრომლობის
ქვეკომიტეტების
საქმიანობის
კოორდინაცია

უზრუნველყოფილია
ქვეკომიტეტების
საქმიანობის ეფექტიანი
კოორდინაცია

ჩატარებულია ქვეკომიტეტების სულ
მცირე ექვსი სხდომა
შემუშავებულია
სხდომის ოქმი და
საოპერაციო დასკვნები

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2016 წელს, გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის
ხუთი თემატური ჯგუფის შეხვედრა:

2016 წლის 18 თებერვალს, გაიმართა მე-4 ქვეკომიტეტი „თანამშრომლობა საინფორმაციო საზოგადოების სფეროში;
თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და მედიის სფეროებში;
თანამშრომლობა კვლევის, ტექნოლოგიების განვითარებისა
და დემონსტრირების სფეროში; განათლება, ტრეინინგი და
ახალგაზრდობა; კულტურის სფეროში თანამშრომლობა;
თანამშრომლობა სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის
სფეროში“;

2016 წლის 18 მარტს, გაიმართა მე-5 ქვეკომიტეტი - „სოფლის
მეურნეობა და სასოფლო განვითარება; მეთევზეობა და
საზღვაო
მმართველობა;
რეგიონული
განვითარება,
თანამშრომლობა საზღვრისპირა და რეგიონულ დონეზე“;
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215.2

215.3

საქართველოევროკავშირის
მართლმსაჯულების,
თავისუფლებისა და
უსაფრთხოების
საკითხებზე
ქვეკომიტეტის
საქმიანობის
კოორდინაცია
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ინიციატივაში
საქართველოს
მონაწილეობის
კოორდინაცია

უზრუნველყოფილია
ქვეკომიტეტის
საქმიანობის
კოორდინაცია

უზრუნველყოფილია
საქართველოს აქტიური
მონაწილეობა
„აღმოსვლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში დაგეგმილ
ღონისძიებებში

ჩატარებულია ქვეკომიტეტის სხდომა

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია
სხდომის ოქმი და
საოპერაციო დასკვნები

„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
მრავალმხრივი
ფორმატის ფარგლებში
განხორციელებულ
სულ მცირე 10
ღონისძიებაში
მონაწილეობა

2016 წლის 23-24 მაისს, გაიმართა მე-2 ქვეკომიტეტი
სამრეწველო და საწარმოების პოლიტიკა და სამთომოპოვებითი
საქმიანობა;
ტურიზმი;
კორპორაციული
სამართალი
და
კორპორაციული
მმართველობა;
მომხმარებელთა პოლიტიკა; საგადასახადო პოლიტიკა;
2016 წლის 24 ივლისს, გაიმართა მე-3 ქვეკომიტეტი ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, კლიმატისა და
სამოქალაქო დაცვის საკითხებზე.
2016 წლის 15 დეკემბერს, ქ.ბრიუსელში, გაიმართა თემატური
ჯგუფის „ეკონომიკური დიალოგი, ფინანსური მომსახურება,
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლა და კონტროლი“ სხდომა.

შეხვედრების ფარგლებში შემუშავდა „სამოქმედო დასკვნები და
რეკომენდაციები“.
2016 წლის 21 აპრილს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა საქართველოევროკავშირის მართლმსაჯულების,
თავისუფლებისა და
უსაფრთხოების საკითხებზე ქვეკომიტეტის სხდომა. შემუშავდა
„სამოქმედო დასკვნები და რეკომენდაციები“.

2016 წელს, ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ფარგლებში გამართულ შემდეგ ღონისძიებებში:
 18-22 იანვარი, ქ. ბრიუსელი, "აღმოსავლეთ პარტნიორობის" I
პლატფორმის ღონისძიება, საერთო უსაფრთხოების და
თავდაცვის პოლიტიკის (СSDP) საორიენტაციო კურსი;
 17-19 თებერვალი, ქ. ჰელსინკი, საერთო უსაფრთხოების და
თავდაცვის პოლიტიკის (СSDP) საორიენტაციო კურსი;
 2-3 მარტი, ქ. ვილნიუსი, საერთო უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკა (CSDP) - კონფერენცია "ევროკავშირის
გლობალური უსაფრთხოების სტრატეგია".
 12-13 აპრილი, ქ. ვილნიუსი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ენერგომარეგულირებლების სემინარი;
 14
აპრილი,
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
საერთო
უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის (СSDP) პანელი;
 21 აპრილი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
მაღალი რანგის პირთა შეხვედრა;
 22 აპრილი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ I
პლატფორმის შეხვედრა;
 12 მაისი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ II
პლატფორმის შეხვედრა;
 26-27 მაისი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების პანელი
 5-9 ივნისი, ქ. თბილისი, საერთო უსაფრთხოების და თავდაცვის
პოლიტიკის (СSDP) საორიენტაციო კურსი
 7 ივნისი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ IV
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პლატფორმის შეხვედრა;
 15-16 მაისი, ქ. კიშინოვი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
საზღვრის ინტეგრირებული მართვის პანელი;
 24 ივნისი, ქ. ბრიუსელი, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ III
პლატფორმის შეხვედრა.
 6-7 ოქტომბერი, ქ, ვარშავა. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
საჯარო მართვის რეფორმის პანელი;
 14 ოქტომბერი, ქ. ბრიუსელი, საერთო უსაფრთხოების და
თავდაცვის პოლიტიკის (СSDP) მე-7 შეხვედრა.
 18 ოქტომბერი, ლუქსემბურგი, აღმოსავლეთ პარნიორობის
პირველი ფორმალური მინისტერიალი გარემოსა და კლიმატის
ცვლილებების საკითხებზე
 24-25 ოქტომბერი, ქ. ერევანი, ბიზნეს განვითარების მე-8 პანელი;
 8-9 ნოემბერი, ქ. კიშინოვი, ვაჭრობის მე-15 პანელი
 17 ნოემბერი, ქ. ერევანი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
არაფორმალური დიალოგის მე-8 შეხვედრა;
 28 ნოემბერი, ქ. ბრიუსელი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
საზღვრის ინტეგრირებული მართვის პანელის მე-15 შეხვედრა;
 5 დეკემბერი, ქ. ბრიუსელი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის I
პლატფორმის შეხვედრა;
 6 დეკემბერი, ქ. ბრიუსელი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის II
პლატფორმის შეხვედრა;
 7-8 დეკემბერი, ქ. მინსკი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
მიგრაციის და თავშესაფრის პანელის შეხვედრა;
 8-9 დეკემბერი, ქ. თბილისი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ფორუმი
„კულტურა
და
კრეატივი
ინოვაციისა
და
განვითარებისთვის“
 15 დეკემბერი, ქ. ბრიუსელი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის IV
პანელის შეხვედრა;
 16 დეკემბერი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მაღალი რანგის
პირების შეხვედრა;
 20 დეკემბერი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის III პლატფორმის
შეხვედრა.
215.4

საქართველოევროკავშირის
თანამშრომლობის
კოორდინაცია
„პარტნიორობა
მობილურობისათვის“
ფარგლებში

უზრუნველყოფილია
აქტიური მონაწილეობა
„პარტნიორობა
მობილურობისა-თვის“
ინიციატივაში

ერთობლივად
განხორციელებული და
ინიცირებული
პროექტების შესახებ
ინფორმაცია

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„პარტნიორობა მობილურობისათვის” ინიციატივის ფარგლებში
დასრულებულია 27 და მიმდინარეობს 16 პროექტი, რომელთა
ძირითადი მიზანია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა, მათ შორის ცირკულარული
მიგრაციის გზების გაფართოება და დახვეწა, არალეგალურ
მიგრაციასთან ბრძოლა და პრევენცია, სავიზო რეჟიმის
გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულებების
განხორციელებაში
საქართველოს
მთავრობის
მხარდაჭერა,
სამშობლოში
დაბრუნებული
ქართველი
მიგრანტების
რეინტეგრაციისა და უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
2016 წელს, ევროკავშირის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება
საქართველო-ევროკავშირის
ორმხრივი
თანამშრომლობის
ფარგლებში,
მიგრაციის
მართვის
ხელშეწყობის
მიზნით,
დამატებით 8 000 000 ევროს გამოყოფის შესახებ.
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2016 წლის 22 აპრილს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა „პარტნიორობა
მობილობისთვის“ რიგით მე-2 მაღალი დონის შეხვედრა.
ქართულმა მხარემ, ევროკავშირის ინსტიტუტების (DG HOME,
EEAS) წარმომადგენლებს, წევრი ქვეყნების ექსპერტებსა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების (ICMPD, IOM) წარმომადგენლებს
გააცნო საქართველოში „პარტნიორობა მობილურობისთვის“
ფარგლებში არსებული პროგრესი და მიმდინარე აქტივობები.
შეხვედრაზე განხილული და გაზიარებული იქნა, მიგრაციის
სამთავრობო
კომისიის
წევრ
უწყებებთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით წინასწარ იდენტიფიცირებული, „პარტნიორობა
მობილობისთვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის პრიორიტეტული
მიმართულებები. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული კონკრეტული
წინადადების
განხორციელების
თაობაზე,
მათ
შორის,
ევროკავშირის ახალი ინიციატივის - Mobility Partnership Facility
ფარგლებში
მოხდება
„პარტნიორობა
მობილობისთვის“
საკოორდინაციო მექანიზმის - მატრიცის, ტრანსფორმირება (მაგ.:
ელექტრონული (online) ვერსიის დანერგვა), რაც გაადვილებს და
უფრო ეფექტიანს გახდის განხორციელებული აქტივობების
კოორდინაციის პროცესს.
პრიორიტეტული მიმართულებები, აგრეთვე წარედგინა პოლონურ
მხარეს, 2016 წლის 17-18 ოქტომბერს ქ. ვარშავაში, მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(IOM)
პროექტის
„საქართველოდან მიგრანტ მუშაკთა დროებითი შრომითი
მიგრაციის პილოტირება პოლონეთსა და ესტონეთში“ ფარგლებში
გამართულ შეხვედრაზე.
2016 წლის 5-7 ივლისს, ქ. კიშინოვში (მოლდოვა), აპარატისა და
მიგრაციის სამთავრობო კომისიის სამდივნოს წარმომადგენლები
დაესწრნენ, მოლდოვის საგარეო საქმეთა და ევროპული
ინტეგრაციის
სამინისტროსა
და
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების ცენტრის (ICMPD) მიერ ორგანიზებულ, სამუშაო
ფორმატის შეხვედრას - „პარტნიორობა მობილობისათვის, როგორც
თანამშრომლობის კატალიზატორი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნების გამოცდილება“, რომელიც გაიმართა ევროკავშირის
ახალი ინიციატივის - Mobility Partnership Facility-ის ფარგლებში.

216.

216.1

2014-2017 წლებისთვის
ევროინტეგრაციის
საკითხთა

განხორციელებულია
ევროინტეგრაციის
საკითხთა

200-300 შეხვედრა
სტუდენტებთან,
მოსწავლეებთან,

ევროპულ და
ევროატლანტიკუ
რ

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ - ნატოსა

Mobility Partnership Facility-ის (MPF) ფარგლებში, თანამშრომლობა
წარმატებით მიმდინარეობს ესტონეთის მხარესთან, კერძოდ,
შემუშავდა პროექტი თავშესაფრის საკითხებზე საქართველო
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
სამინისტროს
თანამშრომელთა გადამზადების შესახებ.
აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში, კონსულტაციები ასევე
მიმდინარეობს ლატვიასა და შვედეთთან.
მომზადდა „ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ 2014-2017 წლებისთვის საქართველოს
მთავრობის სტრატეგიის“ 2015 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში.
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კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ
საქართველოს
მთავრობის
სტრატეგიის 2016 წლის
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების
კოორდინაცია

კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ
სტრატეგიის 2016 წლის
სამოქმედო გეგმა
გამოცემულია
კვარტალური ჟურნალი
- ,,საქართველოს
ევროპული გზა’’

მასწავლებლებთან,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ბიზნესისა და
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლებთან
(დაახლოებით 20-25
ათასი მონაწილე)
ჟურნალის 4 ნომერი

გამართულია
ყოველწლიური
საერთაშორისო
კონფერენცია ,,საქართველოს
ევროპული გზა’’

კონფერენციაში
მონაწილეთა
რაოდენობა დაახლოებით 200-300
მონაწილე

გამართულია
ევროკავშირისა და
ნატოს კვირეულები

ევროკავშირის 1
კვირეული - 2016 წლის
მაისში

სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

სსიპსაინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა
და ევროკავშირის
შესახებ

და
ევროკავშირი
ს შესახებ
საინფორმაცი
ო ცენტრის
ბიუჯეტი

განხორციელდა „ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ 2014-2017 წლებისთვის საქართველოს
მთავრობის სტრატეგიის“ 2016 წლის სამოქმედო გეგმა.

დონორების
დახმარება

2016 წლის 14-15 ივლისს, ქ. ბათუმში, ევროპულ და
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით
ტრადიციულად გაიმართა მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია
„საქართველოს ევროპული გზა-სტაბილურობა, განვითარება და
მრავალფეროვნება“.

გამოიცა საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალის - “საქართველოს
ევროპული გზა’’ მე-8, მე-9 და მე-10 ნომრები.

2016 წლის 4-19 აპრილს, გაიმართა ნატოს კვირეული.
2016 წლის 8-24 მაისს, გაიმართა ევროპის კვირეული.
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საქართველო ევროკავშირის
ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
სფეროებისა და
პრიორიტეტული
მიმართულებების
შესაბამისად
ევროკავშირის
სამართლის წყაროების,
ასევე შესაბამისი
ქართული
ნორმატიული ბაზის
თარგმნა

საკანონმდებლო მაცნეს
ფარგლებში
მთარგმნელობითი
ცენტრის ეფექტურობის
ამაღლება

საჭიროებების
შესაბამისად
ქართულად ნათარგმნია
ევროკავშირის
სამართლის წყაროები
ინგლისურად
ნათარგმნია
საქართველოს
საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე
აქტები
ტერმინოლოგიაზე
მუშაობის მეთოდი
შემუშავებულია,
სისტემატიზებულია და
ადმინისტრირებუ-ლია
ტერმინოლოგიური
ბაზა
მთარგმნელობით
ცენტრში ქართული
მიმართულების
განყოფილება
ამოქმედებულია
კვალიფიციური

ნატოს 1 კვირეული
ქართულად ნათარგმნი
ევროკავშირის
სამართლის წყაროებისა
და ქართულიდან
ინგლისურ ენაზე
ნათარგმნი
საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე
აქტების შესაბამისი
რაოდენობა

სსიპ საკანონმდებლო
მაცნე

2016

იუსტიციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საკანონმდებლო მაცნეს
ბიუჯეტი

ტრენერებად
მომზადებული

ქართულიდან ინგლისურ ენაზე ნათარგმნია საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე აქტების 3718 გვერდი.
ნათარგმნია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა
სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან მიღებული დოკუმენტების 1330
გვერდი.
ნათარგმნია სხვა სამთავრობო
დოკუმენტების 812 გვერდი.

ყოველწლიურად
დამუშავებულ
ტერმინთა რაოდენობა
(2000 ტერმინამდე)

ფუნქციონირებადი
ქართული
მიმართულების
განყოფილება

ქართულად ნათარგმნია ევროკავშირის სამართლის წყაროების
1710 გვერდი.

სტრუქტურიდან

მიღებული

საანგარიშო პერიოდში ნათარგმნია სულ 7570 გვერდი.
დამუშავებულ
ტერმინთა
რაოდენობა
შეადგენს 2000-მდე
ტერმინს.

სსიპ საკანონმდებლო
მაცნე
იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი და
სსიპ საკანონმდებლო მაცნეს
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
ტრენერებად
მომზადებული
ცენტრის
თანამშრომლების მიერ სხვა თანამშრომლების გადამზადება.
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217.4

საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
სამართალთან
დაახლოების
სახელმძღვანელოს
შემუშავება
აპროქსიმაციის მიზნით
შემუშავებული
ნორმატიული აქტების
პროექტების
ევროკავშირის
სამართლის
წყაროებთან
შესაბამისობის
ანალიზი

კადრების მომზადების
და შემდგომ მათ
მთარგმნელობით
ცენტრში დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით,
ტრენერებად
გადამზადებული
ცენტრის
თანამშრომლების მიერ
ჩატარებულია
ტრენინგები
შემუშავებულია
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
სამართალთან
დაახლოების
სახელმძღვანელო
მომზადებულია
ევროკავშირის
სამართლის
წყაროებთან
ნორმატიული აქტების
პროექტების
შესაბამისობის თაობაზე
დასკვნები

ცენტრის
თანამშრომლების მიერ
გადამზადებული
თანამშრომლების
საკმარისი რაოდენობა

შემუშავებული
სახელმძღვანელოს
გამოქვეყნება

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებული
დასკვნების შესაბამისი
რაოდენობა

იუსტიციის
სამინისტრო

2016

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო როგორც ქართულ,
ასევე ინგლისურ ენაზე. დოკუმენტი განიხილა ევროკავშირის
პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტმა. დამატებით,
აღნიშნული საახელმძღვანელო გადაეგზავნა ექსპერტს, რომელმაც
თავის მხრივ, მოახდინა მისი ექსპერტიზა. აღნიშნული
სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია იგეგმება 2017 წელს.
ევროკავშირის სამართლის წყაროებთან დაახლოების მიზნით
შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტებზე იუსტიციის
სამინისტროს
ევროკავშირის
სამართლის
დეპარტამენტმა
მოამზადა შესაბამისობის ანალიზი. გაცემული დასკვნების
რაოდენობაა: საქართველოს კანონის პროექტებზე 18
დასკვნა;
მთავრობის დადგენილების პროექტებზე - 28 დასკვნა; სხვა სახის
ნორმატიული აქტის პროექტებზე - 1 დასკვნა.

შენიშვნა:
1 „სახელმწიფო ბიუჯეტი“ - აქტივობების დაფინანსება განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი უწყებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში.
2

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტივობები გეგმაში შეტანილია საინფორმაციო მიზნით.

3

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს აქტივობები გეგმაში შეტანილია საინფორმაციო მიზნით.

4

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის №186 განკარგულებით „საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, რომელიც მოიცავს ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, ეფექტიანი განხორცილების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“, ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და
ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის განხორციელების სამოქმედო გეგმის მომზადება დაევალა საქრთველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს.
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