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
2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში1
დაგეგმილი აქტივობა

პასუხისმგებელი
უწყება

აქტივობის
დაფინანსების
ვადები
წყარო
კარი I: ზოგადი პრინციპები

შესრულების მდგომარეობა

კარი II: პოლიტიკური დიალოგი და რეფორმა; თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში
1

რეგიონული
პროექტების
განხორციელების ხელშეწყობა:
 გაზის
სამხრეთ
დერეფნის
პროექტები (სამხრეთ კავკასიის
მილსადენის გაფართოება);
 პროექტ AGRI-ს ტექნიკურეკონომიკური
დასაბუთების
დასრულება

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო
ენერგეტიკის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 17 მარტს, ყარსში (თურქეთი),
გაიმართა
„ტრანს
ანატოლიის
ბუნებრივი
გაზსადენის“ (TANAP) პროექტის საძირკვლის
ჩაყრის ცერემონიალი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს
საქართველოს,
აზერბაიჯანის
და
თურქეთის პრეზიდენტებმა.
საქართველოს
ტერიტორიაზე
მიმდინარეობს
მუშაობა „სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნის“
შემადგენელი - სამხრეთ კავკასიური მილსადენის
(SCP) გაფართოების პროექტის განხორციელების
მიზნით. კერძოდ, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე
ტარდება მილსადენის გაფართოების სამუშაოები
(არსებულის
პარალელური
დამატებითი
მილსადენის მშენებლობა), ხოლო საქართველოს
ტერიტორიაზე მიმდინარეობს 2 სტაციონარული
წნევის გამზრდელი კომპრესორის მშენებლობა
(გარდაბანსა და წალკაში).
2015 წლის 24 ივნისს, ქ. ბუქარესტში, გაიმართა
აზერბაიჯანი-საქართველო-რუმინეთის

1

ანგარიშში ასახული ინფორმაციის ნაწილი სცილდება საანგარიშო პერიოდს.

ურთიერთ დამაკავშირებელი ხაზის პროექტის
(AGRI)
მინისტერიალი.
მინისტერიალის
დასასრულს, მხარეებმა, ხელი მოაწერეს პროექტის
მხარდამჭერ ერთობლივ დეკლარაციას.
მომზადდა
აზერბაიჯანი-საქართველორუმინეთის ინტერკონეკტორის (AGRI) პროექტის
ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება
(ტედ).
პროექტი ითვალისწინებს აზერბაიჯანული გაზის
ტრანსპორტირებას საქართველოს შავი ზღვის
სანაპირომდე, გათხევადებულ გაზის (LNG)
წარმოებას,
ტრანსპორტირებას
რუმინეთის
პორტამდე, რეგაზიფიკაციას და მიწოდებას
რუმინეთის, უნგრეთისა და ევროპის სხვა
ქვეყნებისათვის. ტედ-ი განიხილა და დაამტკიცა
პროექტში
ჩართული
აზერბაიჯანის,
საქართველოს,
რუმინეთისა
და
უნგრეთის
მხარეთა მიერ ერთობლივად ჩამოყალიბებული
AGRI LNG SRL კომპანიის დირექტორთა საბჭომ.
2015 წლის 14 ივლისს, ქ. ბრიუსელში,
თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს,
თურქეთისა და ევროკომისიის წარმომადგენელთა
მონაწილეობით გაიმართა გაზის „სამხრეთის
ბუნებრივი აირის დერეფნის“ განვითარების
სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა.
2015 წლის 20-21 აგვისტოს, ქ.
თბილისში
გაიმართა მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
ავღანეთის მხარის მიერ ინიცირებული „ავღანეთს,
თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოსა და
თურქეთს შორის სატრანსპორტო, სავაჭრო და
სატრანზიტო
თანამშრომლობის
შესახებ
შეთანხმების
(ე.წ.
,,ლაპის
ლაზულის
შეთანხმება“)“ განხილვის მიზნით. მხარეებმა
2

განიხილეს შეთანხმების პროექტი და შეიტანეს
ცვლილებები.

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
ოთხი სხდომის გამართვა;
 სუამ-ის
საპარლამენტო
ასამბლეის
პლენარული
სხდომის,
ბიუროსა
და
კომიტეტების
სხდომების
გამართვა;
 სუამ-ის
9
დარგობრივი
სამუშაო ჯგუფის სხდომები

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო
სხვა
სახელმწიფო
უწყებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 1-4 სექტემბერს, ქ. თბილისში გაიმართა
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან
(EFTA)
მოლაპარაკებათა
მორიგი
რაუნდი
საქართველოსა და EFTA-ს შორის თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.
2015 წლის 15 მაისს, ქ. ბრატისლავაში,
„აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“ და ვიშეგრადის
ჯგუფის
ერთობლივი
მინისტერიალის
ფარგლებში გაიმართა სუამ-ის საგარეო საქმეთა
მინისტრების საბჭოს სხდომა. სუამ-ის საგარეო
საქმეთა მინისტრების საბჭოს მორიგი სხდომა,
ასევე, გაიმართა 3 დეკემბერს, ქ. ბელგრადში,
ეუთოს XXII მინისტერიალის ფარგლებში.
2015 წლის 28-29 იანვარს,16-17 აპრილს, 16-17
სექტემბერს და 19-20 ნოემბერს, ქ. კიევში, სუამ-ის
სამდივნოში გაიმართა სუამ-ის ეროვნული
კოორდინატორების საბჭოს ოთხი სხდომა.
2015 წლის 22-30 მარტს, იაპონიაში, სუამ-იაპონიის
თანმშრომლობის
ფორმატის
ფარგლებში
გაიმართა
თემატური
სემინარი
წყლის
რესურსების მართვის საკითხებზე, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა ექსპერტებმა.
2015 წლის 3 დეკემბერს, ქ. ბელგრადში, გაიმართა
სუამ-იაპონიის მაღალი დონის შეხვედრა, სუამ-ის
ქვეყნების
საგარეო
საქმეთა
მინისტრების
მონაწილეობით.
2015 წლის 26 ივნისს, ქ. კიევში, გაიმართა სუამ-ის
საპარლამენტო
ასამბლეის
პოლიტიკური,
სამართლებრივი
და
რეგიონთაშორისი
თანამშრომლობის
საკითხებზე
კომიტეტის
3

3
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საქართველო-აზერბაიჯანითურქეთის
რეგიონული
თანამშრომლობის
ფარგლებში
სამმხრივი შეხვედრების გამართვა:
 სამიტი
პრეზიდენტების
დონეზე;
 შეხვედრა საგარეო საქმეთა
მინისტრებს შორის;
 შეხვედრა
თავდაცვის
მინისტრებს შორის;
 შეხვედრა
ეკონომიკის
მინისტრებს შორის და ბიზნესფორუმი;
 შეხვედრა
პარლამენტების
საგარეო
ურთიერთობათა
კომიტეტებს შორის
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან
უშიშროების ნაწილის გამოყოფის
პროცედურის ინიცირება

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პირველი სხდომა. 2015 წლის 10-11 დეკემბერს, ქ.
კიევში,
გაიმართა
სუამ-ის
საპარლამენტო
ასამბლეის მე-8 პლენარული სხდომა, სუამ-ის სამი
დარგობრივი კომიტეტისა და ბიუროს სხდომები,
ასევე სუამ-ის საპარლამენტო ასამბლეისა და
ბალტიის ასამბლეის შეხვედრა.
2015 წელს განმავლობაში, სუამ-ის სამდივნოში და
ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში, ასევე გაიმართა
სუამ-ის დარგობრივი სამუშაო ჯგუფებისა და
ქვეჯგუფების ჩვიდმეტი სხდომა და წევრი
ქვეყნების
ფინანსური
აუდიტორების
ორი
შეხვედრა.
2015 წლის
6 მარტს, ქ. ბათუმში, გაიმართა
ეკონომიკის მინისტრთა სამმხრივი შეხვედრა და
სამმხრივი ბიზნეს ფორუმი.
2015 წლის 2 აპრილს, ქ. თბილისში, გაიმართა
თავდაცვის მინისტრთა სამმხრივი შეხვედრა.
2015 წლის 17 დეკემბერს, სტამბოლში გაიმართა
თავდაცვის მინისტრთა მორიგი სამმხრივი
შეხვედრა.

სახელმწიფო
2015
უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატი
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 17 თებერვლის მთავრობის № 60
დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
რეფორმირების
უწყებათშორისი კომისია.
მოცემული კომისიის ფარგლებში შემუშავდა
კანონპროექტი
„სახელმწიფო
უსაფრთხოების
4

სხვა
სახელმწიფო
უწყებები

სამსახურის შესახებ“, რომელიც ითვალისწინებს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
დამოუკიდებელ
უწყებად
ჩამოყალიბებას,
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ისე
მთავრობისგან.
2015
წლის
7
ივლისს,
კანონპროექტი პარლამენტის მიერ დამტკიცდა
მესამე მოსმენით. კანონი ძალაშია 2015 წლის 1
აგვისტოდან.
რეფორმის
შედეგად,
მკაფიოდ
გაიმიჯნა
ერთმანეთისგან საპოლიციო და სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციები და
აღმოიფხვრა ამ ორ სამსახურს შორის ფუნქციათა
დუბლირების შესაძლებლობა.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მთავარ
ფუნქციად
განისაზღვრა
სახელმწიფო
უსაფრთხოების დაცვა, საფრთხეების შესახებ
ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ბრძოლა
კონკრეტული
დანაშაულების
წინააღმდეგ,
რომლებიც
საფრთხეს
უქმნიან
ქვეყნის
უსაფრთხოებას.
სამსახურის
საქმიანობის
ძირითადი
მიმართულებებია:
ქვეყნის
კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტისა
და ტერიტორიული მთლიანობის
დაცვა,
ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა,
ბრძოლა
კორუფციის,
ტერორიზმისა
და
ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული
და
საერთაშორისო
დანაშაულის
წინააღმდეგ,
სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვა და ქვეყნის
დაცვა საგარეო საფრთხეებისგან.
კანონი განსაზღვრავს სამსახურის
ორმაგ
ანგარიშვალდებულების
პარლამენტისა და მთავრობის წინაშე.

უფროსის
წესს
5
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პროკურატურის ინსტიტუციური
რეფორმა
პროკურატურის
ორგანოების დამოუკიდებლობის
სათანადო
ხარისხის,
მათი
ანგარიშვალდებულებისა
და
საქმიანობის
ეფექტიანობის
უზრუნველყოფის მიზნით

სისხლის სამართლის 2015
სისტემის რეფორმის
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

კანონის
თანახმად,
სამსახურის
უფროსის
უფლებამოსილების
ვადამდე
შეწყვეტა
შესაძლებელი
იქნება
მხოლოდ
კანონით
დადგენილი საფუძვლების არსებობისას, ამასთან
საქართველოს პარლამენტს ენიჭება უფლება,
უმრავლესობით
მიიღოს
გადაწყვეტილება
სამსახურის
უფროსის
უფლებამოსილების
ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. მთავრობის მიერ
სამსახურის
უფროსის
უფლებამოსილების
ვადამდე
შეწყვეტის
უფლების
არარსებობა
უზრუნველყოფს უსაფრთხოების სამსახურის
აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებისმიერი
სახის ზეგავლენისგან დაცვას.
პროკურატურის
ინსტიტუციური
რეფორმის
ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს მიერ
მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტებისა და
სახელმწიფოთა
პრაქტიკის
შედარებითსამართლებრივი
კვლევა
პროკურატურის
ადგილის შესახებ სახელმწიფო სისტემაში. კვლევა
დაეგზავნა სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭოს წევრებს და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებს.
2015 წლის 8 აპრილს, სისხლის სამართლის
სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს
რიგით
მე-15
გაფართოებულ სხდომაზე განხილულ იქნა
შედარებით-სამართლებრივი კვლევა და კვლევის
საფუძველზე იუსტიციის სამინიტროს მიერ
განსახილველად წარმოდგენილი პროკურატურის
რეფორმის მოდელის კონცეფცია.
შესაბამისი

უწყებების

შენიშვნების
6

გათვალისწინებით
შემუშავდა
კონცეფციის
განახლებული ვერსია, რომელიც განხილულ იქნა
საბჭოს 2015 წლის 28 აპრილს გამართულ
შეხვედრაზე. შეიქმნა შესაბამისი საკანომდებლო
ცვლილებების პროექტი. 2015 წლის 15 მაისს,
საქართველოს მთავრობის სხდომაზე მოწონებულ
იქნა
„პროკურატურის
შესახებ“
კანონში
ცვლილებები
და
გაიგზავნა
პარლამენტში
განსახილველად. ცვლილებების კანონპროექტი
სამართლებრივ ექსპერტიზაზე ასევე გაიგზავნა
ვენეციის კომისიაში, ეუთოსა და ევროპის საბჭოს
ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის ოფისში.
ზემოაღნიშნული ორგანიზაციებიდან მიღებული
შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე
სამინისტროში
შემუშავდა
საკანონმდებლო
პაკეტის
განახლებული
ვერსია,
რომელიც
საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 18
სექტემბერს მიიღო.
2015
წლის
19-21
ოქტომბერს
გაიმართა
პროკურორთა პირველი კონფერენცია, რომელზეც
არჩეულ იქნენ საპროკურორო საბჭოს წევრები.
შეიქმნა საპროკურორო საბჭოს ვებ-გვერდიც,
სადაც
საბჭოს
წევრებისა
თუ
საბჭოს
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
სხვა
ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია
ყველა
დაინტერესებული პირისათვის. საპროკურორო
საბჭოს პირველი სხდომა 2015 წლის 2 ნოემბერს
ჩატარდა. კონსულტაციების შედეგად იუსტიციის
მინისტრის მიერ კანდიდატების შერჩევისა და
საბჭოსთვის წარდგენის შემდეგ, 2015 წლის 19
ნოემბერს საბჭომ
მთავარი პროკურორობის
კანდიდატი დაამტკიცა. მთავარი პროკურორობის
7

6

პროკურატურის
სისტემის მთავარი
თანამშრომლების კვალიფიკაციის პროკურატურა
ამაღლება კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის, სამართლებრივი წერისა
და დასაბუთების, სასამართლო
უნარ-ჩვევების,
პროფესიული
ეთიკისა და სხვა აქტუალური
მიმართულებებით

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

კანდიდატის
შერჩევის
მთელი
პროცესი
პროკურატურის
შესახებ
კანონში
შესული
ცვლილებების სრული დაცვით წარიმართა და
2015 წლის 27 ნოემბერს, მთავრობის თანხმობის
შემდეგ, პარლამენტმა საქართველოს მთავარი
პროკურორი აირჩია.
2015
წელს,
პროკურატურის
სისტემის
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით, განხორციელდა სასწავლო აქტივობები
შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:















კორუფციული საქმეების გამოძიება და
მათზე სისხლის სამართლებრივი დევნის
განხორციელება;
აღკვეთის
ღონისძიებების
დასაბუთება
ეროვნული
კანონმდებლობისა
და
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
კონვენციის მიხედვით;
ინფორმაციის
თავისუფლება
და
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა;
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი,
რომელიც მოიცავდა სასწავლო მოდულს
პროფესიული ეთიკის თემაზე;
სისხლის სამართლის საქმის წარმოების
ელექტრონული პროგრამა;
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და
ფსიქოლოგია;
ორგანიზებული დანაშულის წინააღმდეგ
ბრძოლა;
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილ
დანაშაულებთან მიმართებაში გამოძიებისა
და
სისხლისსამართლებრივი
დევნის
წარმოება;
სამოხელეო დანაშულის სუბიექტები;
საგადასახადო კანონმდებლობა;
8





ფულის გათეთრება;
ეფექტიანი კომუნიკაციის ტექნიკები;
საზღვარზე მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა.

2015
წელს
დონორ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით,
სხვადასხვა
აქტუალურ
თემაზე განხორციელდა 12 სასწავლო ვიზიტი.

7

სასამართლო
სხდომებზე მთავარი
პროკურორების მიერ სახელმწიფო პროკურატურა
ბრალდების
მხარდაჭერის
ყოველწლიური მონიტორინგი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015
წელს,
გადამზადდა
პროკურატურის
სისტემის 1660 წარმომადგენელი.
მთავარი
პროკურატურის
მიერ
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოში
განხორციელდა
ბრალდებულის
სასამართლოში
პირველი
წარდგენის
სხდომების
მონიტორინგი.
მონიტორინგის შემდგომ, მომზადდა შესაბამისი
დოკუმენტი.
პირველი წარდგენის სხდომებზე გამოვლენილი
რიგი ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, 2015
წლის ივნის-ივლისში, ჩატარდა ტრენინგი აღკვეთ
ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

8

პროკურორების
სისტემის დანერგვა

შეფასების მთავარი
პროკურატურა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მხარდაჭერით
პროკურორებისთვის
მომზადდა
დამხმარე
სახელმძღვანელო, რომელშიც გაანალიზებულია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
ის
გადაწყვეტილებები,
რომლებიც
რელევანტურია
საქართველოს
კანონმდებლობასთან მიმართებაში.
განხორციელდა
ასევე
წინა
სასამართლო
სხდომების
მონიტორინგი
და
მომზადდა
შესაბამისი დოკუმენტი.
მიმდინარეობს
მუშაობა
პროკურორების
შეფასების სისტემის კონცეფციაზე. შემუშავებულ
იქნა შეფასების კრიტერიუმები.
9
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სასამართლო სისტემაში
იუსტიციის
ხარისხისა
და
ეფექტიანობის უმაღლესი საბჭო
განმსაზღვრელი სტანდარტებისა
და
შეფასების
მეთოდების
დანერგვა

2015

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სასამართლოს ადმინისტრირებისა და სერვისების
მიწოდების პროცესში არსებული ხარვეზების
იდენტიფიცირების
მიზნით,
ჩატარდა
სასამართლოს მომხმარებელთა გამოკითხვა. ასევე,
შეიქმნა სასამართლოს მენეჯმენტში ჩართულ
პირთა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა
სასამართლოს
სისტემაში
არსებული
პროდუქტების
ჩამონათვალი.
იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ მიმართა ევროკავშირის
წარმომადგენლობას, ტექნიკური დახმარებისა და
ინფორმაციის გაცვლის (TAIEX) პროგრამის
დახმარებით საჭიროებების კვლევის ჩატარების
მიზნით.
ევროკავშირის
წარმომადგენლობამ
გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების თაობაზე.
2015 წლის 26-28 ოქტომბერს, განხორციელდა
ექსპერტების
სამუშაო
ვიზიტი.
აღნიშნულ
შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღეს სასამართლო
ადმინისტრირების საკითხებზე მომუშავე საერთო
სასამართლოებისა და იუსტიცის უმაღლესი
საბჭოს წარმომადგენელებმა.
ექსპერტების მიერ მომზადდა სასამართლო
სისტემაში
ადმინისტრირების
საჭიროებების
ანალიზის დოკუმენტი, სადაც განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა სისტემის ეფექტიანობისა და
ხარისხის გაუმჯობესების საკითხს. შესაბამისად,
სისტემაში უკვე არსებობს მომხმარებელთა
კმაყოფილების
კვლევის
ჩატარებისა
და
მოსამართლეთა
საქმიანობის
ეფექტიანობის
შეფასების
მეთოდები.
თუმცა,
გასაუმჯობესებელია ინდივიდუალური საქმეების
მართვის საკითხი ელექტრონული პროგრამის
მეშვეობით,
გადაწყვეტილების
დასაბუთების
შეფასების საკითხები და ა. შ.
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საქმეთა განაწილების საკითხის იუსტიციის
დარეგულირება
ელექტრონული უმაღლესი საბჭო
პროგრამის მეშვეობით
საერთო
სასამართლოები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

აღნიშნული დოკუმენტი ასევე, გამოყენებულ
იქნება სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
სასამართლო
რეფორმის
მესამე
ეტაპის
ფარგლებში
მომზადებულ
საკანონმდებლო
პაკეტს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ2015
წლის 31 მარტის სხდომაზე მოიწონა, შემოაქვს
საქმის ავტომატური განაწილების პრინციპი და ამ
მიზნით
ითვალისწინებს
„საერთო
სასამართლოების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული კანონისათვის ახალი 581 მუხლის
დამატებას,
რომლის
თანახმად,
რაიონულ
(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში
მოსამართლეთა შორის საქმეები განაწილდება
ავტომატურად,
ელექტრონული
სისტემის
მეშვეობით, რიგითობის წესით. ახალი წესის
თანახმად, მხოლოდ ელექტრონული სისტემის
დროებითი შეფერხებისას იქნება დასაშვები
სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ საქმეების
ელექტრონული სისტემის გარეშე განაწილება,
თუმცა ამ შემთხვევაშიც კანონით დადგენილი
რიგითობის წესისა და პირობების დაცვით.
უზენაეს სასამართლოში შემუშავდა საქმეთა
განაწილების წესის პროექტის სამუშაო ვერსია,
რომელიც გაეგზავნა ყველა სასამართლოს და
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
წევრებს.
სასამართლოთა
ნაწილმა
(7
სასამართლო),
შენიშვნები წარმოადგინა საქმეთა განაწილების
წესის თაობაზე, რომელიც ასახული იქნა სამუშაო
ვერსიაში.
2015 წლის 18 მაისს მართლმსაჯულები სახლში, 23
მაისს უზენაეს სასამართლოში, 4 ივნისს ქ.
11

თბილისში, 6-7 ივნისს ბათუმში, 12-13 ივნისს
ყვარელში
ჩატარდა
შეხვედრები
მოსამართლეებთან
და
განხილული
იქნა
სასამართლო
რეფორმის
მესამე
ტალღის
ცვლილებები, მათ შორის საქმეთა ელექტრონული
განაწილების წესი.
პროექტის
სამუშაო
ვერსია
გადაეგზავნათ
ევროპელ ექსპერტებს. 2015 წლის 8 სექტემბერს ,
უზენაეს
სასამართლოში
ელექტრონული
პროგრამის
კონცეფციის
განხილვაში
მონაწილეობა
მიიღეს
ევროპის
საბჭოს
ექსპერტებმა.
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მართლმსაჯულებისადმი ნდობის
ამაღლების მიზნით სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
გაუმჯობესება;
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
მეთოდოლოგიის, კრიტერიუმებისა
და მინიმალური სტანდარტების
შემუშავება

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ამჟამად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი
წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში და
იგეგმება მისი 2016 წლის საგაზაფხულო სესიაზე
განხილვა.
უზენაესი
სასამართლოს
ვებ-გვერდზე
სისტემატურად
თავსდება
სასამართლო
პრაქტიკის
განზოგადების
ანალიზი.
ასევე
ფუნქციონირებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი,
რომლის
მიზანია
მოსამართლეებისთვის
დახმარების
გაწევა
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის გაუმჯობესების მიზნით, რაც
ხორციელდება
მათთვის
კონკრეტულ
სამართლებრივ
საკითხთან
დაკავშირებით
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის
მიხედვით,
კვლევების
მიწოდებითა
და,
ზოგადად,
აღნიშნული
გადაწყვეტილებების
მოსამართლეთათვის
ქართულ
ენაზე
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.
2015

წლის

იანვარში,

სასამართლო
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ერთგვაროვანი
სასამართლო
პრაქტიკისა
და
მართლმსაჯულების
განჭვრეტადობის
მიღწევის
მიზნით კოდიფიცირებული შიდა
პრეცედენტული
სამართლის
მონაცემთა ბაზის შექმნა და მისი
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

უზენაესი
სასამართლო
იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
მეთოდოლოგიის,
კრიტერიუმებისა
და
მინიმალური
სტანდარტების
შემუშავების
მიზნით,
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეებისათვის
გამოიცა
სახელმძღვანელო
პრინციპები
სისხლის
სამართლის საქმეებზე განჩინების ფორმის, მისი
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტური
გამართულობის თაობაზე.
აგრეთვე, აღნიშნულ საკითხებზე ტრენინგები
ტარდება იუსტიციის სკოლის მიერ დაგეგმილი
პროგრამის ფარგლებში.
2015
წლის
თებერვალში,
ერთგვაროვანი
პრაქტიკის ჩამოყალიბების, ისევე, როგორც
გადაწყვეტილებათა
უკეთ
დასაბუთების
უზრუნველყოფის
მიზნით,
უზენაესმა
სასამართლომ
მოსამართლეებისთვის
ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“
დახმარებით
მნიშვნელოვანი
განმარტებების
საძიებო
სისტემა
შექმნა.
განმარტებების
საძიებო
სისტემა
შეიცავს
უზენაესი სასამართლოს მიერ მომზადებულ 600მდე განმარტებას.
ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბების, ისევე,
როგორც გადაწყვეტილებათა უკეთ დასაბუთების
უზრუნველყოფისა და განმარტებათა საძიებო
ელექტრონული სისტემის სრულყოფის მიზნით,
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საერთაშორისო
დონორ ორგანიზაციებთან. ასევე, მიმდინარეობს
ხარვეზების იდენტიფიცირება და მათი დაძლევის
გზების გამოვლენა.
2015 წლის 16 ივლისს ერთგვაროვანი პრაქტიკის
ჩამოყალიბებისთვის და უზენაესი სასამართლოს
13

გადაწყვეტილებათა
საძიებო
სისტემის
გაუმჯობესებისთვის,
ასევე
ტერმინთა
თეზაურუსის შემუშავების საკითხში საექსპერტო
რეკომენდაციების გაწევის მიზნით მოწვეული
იყვნენ ევროპის საბჭოს ეგიდით ესტონელი
ექსპერტები. ექსპერტები გაეცნენ NORLAG-ის
(ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისია) მიერ
შექმნილ
უზენაესი
სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა არსებულ საძიებო სისტემას,
ასევე,
საერთაშორისო
გამჭვირვალობის
დახმარებით
დაწყებულ
პროექტს
„მნიშვნელოვან
გადაწყვეტილებათა
საძიებო
სისტემა“. ექსპერტემბა წარმოადგინეს დასკვნა,
რომლის
მიხედვით
გაუმჯობესდება
და
დაიხვეწება არსებული ბაზა.
გარდა ამისა, საკასაციო სასამართლოს ყველა
გადაწყვეტილება და განაჩენი ხელმისაწვდომია
უზენაესი
სასამართლოს
ვებ-გვერდზე
http://prg.supremecourt.ge.

13

მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და
დისციპლინური
სამართალწარმოების სისტემის

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე ასევე
პერიოდულად
თავსდება
ინფორმაცია
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის
სამართლის,
სამოქალაქო
სამართლისა
და
ადმინისტრაციულ
საქმეთა
პალატის
მიერ
განხილულ საქმეთა შედეგების შესახებ. გამოიცემა
უზენაესი
სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა
კრებული, რომელიც ყველა დაინტერესებულ პირს
შეუძლია იხილოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე www.supremecourt.ge.
იუსტიციისსამინისტროსმიერსასამართლორეფორ
მისმესამეეტაპისფარგლებშიმომზადებულისაკანო
ნმდებლოპაკეტისერთერთიმთავარიმიზანიამოსამართლეთადისციპლინ
14

რეფორმა; მოსამართლეთა
ადეკვატური დამოუკიდებლობისა
და ანგარიშვალდებულების
მიღწევის მიზნით ამ სფეროში
პრეცედენტული სამართლის
დამუშავების, განზოგადებისა და
ანგარიშების გამოქვეყნების
სისტემის შექმნა და დანერგვა;
მოსამართლეთა ეთიკის ახალი
კოდექსის
შემუშავებასთან
დაკავშირებით
წინადადებების
შემუშავება

14

სასამართლოსა და მოსამართლის
დამოუკიდებლობის საკითხებზე
ძირითადი აქტების კრებულის
სახელმძღვანელოს შექმნა/გამოცემა
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ურისამართალწარმოებისპროცედურებისდახვეწა
დამისიეტაპებისოპტიმიზაცია,
ამპროცესშიმოსამართლეთადაცვისდამატებითისა
მართლებრივიგარანტიებისშექმნადადისციპლინუ
რისამართალწარმოებისპროცესისგამჭვირვალობი
სუზრუნველყოფა.
ამჟამად,საკანონმდებლო0
პაკეტი წარდგენილია პარლამენტში.
ასევე, სადისციპლინო კოლეგიის წევრების მიერ
მომზადდა
კანონპროექტი
დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა
და
დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ კანონში ცვლილების
შეტანის შესახებ. ევროპის საბჭოს დახმარებით,
სადისციპლინო სამართალწარმოების საკითხების
შესწავლის მიზნით, განხორციელდა იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოსა და სადისციპლინო კოლეგიის
წევრების სასწავლო ვიზიტი ესპანეთის სამეფოს
მართლმსაჯულების საბჭოში.
ევროპის საბჭოს პროექტის „მართლმსაჯულების
სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის
გაძლიერება
საქართველოში“
ფარგლებში
განხორციელდა
სამოსამართლო
ეთიკის
საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ ევროპის საბჭოს
რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილების მოძიება და
დამუშავება. კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია
ასევე
საერთაშორისო
სტარდატები
მოსამართლეთა
ეთიკის
წესებთან
და
დისციპლინური გადაცდომისგან გამიჯვნასთან
დაკავშირებით.
საბოლოოდ
შემუშავებული
კვლევითი მასალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაეცა 2015 წლის დეკემბრის ბოლოს.
ევროპის საბჭოს პროექტის „მართლმსაჯულების
სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის
გაძლიერება“ ფარგლებში,
2015 წლის 28
სექტემბერს, გაიმართაევროპის მოსამართლეთა
საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) საქმიანობისა და
15

15

16

17

ადამიანური რესურსების მართვის
საკითხების - სამუშაო ანალიზისა
და
სამუშაო
აღწერების
დოკუმენტების
შედგენა/დამტკიცება

ადამიანური რესურსების მართვის
საკითხების - სამუშაო ანალიზისა
და სამუშაო აღწერების
დოკუმენტების
შედგენა/დამტკიცება
ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული პროგრამის
შემუშავება და დანერგვა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2015

საერთო
სასამართლოები

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები
იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დასკვნების კრებულის პრეზენტაცია. კრებულში
ასახულია
ევროპის
მოსამართლეთა
საკონსულტაციო საბჭოს მიერ 2001-2014 წლებში
მიღებული 17 რეკომენდაცია ქართულ ენაზე.
იუსტიციის
უმაღლესმა
საბჭომ
შეიმუშავა
შესაბამისი კითხვარების ფორმა და დაიგზავნა
სტრუქტურულ
ერთეულებში.
მიღებული
ინფორმაციის შედეგად მომზადდა სამუშაოს
აღწერის დოკუმენტები, რომლებიც 2015 წლის
ივნისში წარედგინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მდივანს დასამტკიცებლად.
თუმცა, საჯარო სამსახურის ბიურომ საჯარო
დაწესებულებებს შესთავაზა სამუშაო აღწერის
ერთიანი ფორმის შემუშავება, რომელიც საერთო
პრინციპზე იქნება დაფუძნებული. ამისათვის
ერთწლიანი ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 1
იანვრამდე. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული
საქმიანობა დასრულდება საჯარო სამსახურის
ბიუროსთან
თანამშრომლობით,
უკვე
დამუშავებული
ინფორმაციის
მათ
მიერ
შემუშავებულ ფორმებში გადატანით.
მიმდინარეობს
დონორ
ორგანიზაციებთან
მოლაპარაკება.

შეიქმნა
მედიის
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული
სამუშაო
ჯგუფი.
განხორციელდა გასვლითი ვიზიტი საქართველოს
პარლამენტის მედია ცენტრში, მათ მიერ
დანერგილი პროდუქტებისა და სერვისების
შესწავლის მიზნით.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ
16

დაიწყო მუშაობა 2015-2016 წლის საკომუნიკაციო
სტრატეგიის შექმნაზე.
2015 წლის აპრილში, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
ხელმძღვანელობასთან
ადგილობრივი
მედიის
წარმომადგენლების
შეხვედრა დიალოგის ფორმატით გაიმართა.
აღნიშნულ შეხვედრაზე
ჟურნალისტებისთვის
ტრენინგის ჩატარების მიზნით, შემუშავდა
გრძელვადიანი გეგმის პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს
სამართლებრივი
კუთხით
ჟურნალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
უზენაესი სასამართლო მუშაობს საზოგადოების
ნდობის ამაღლების მიზნით მოსახლეობის
ინფორმირებულობის
გაზრდაზე.
უზენაეს
სასამართლოში,
2015
წლის
აპრილიდან,
ფუნქციონირებს
სამეცნიერო-საკონსულტაციო
საბჭო, რომელშიც გაერთიანებულნი არიან
აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და
ფართო
სპეციალიზაციის
იურისტები.
სამეცნიერო-საკონსულტაციო
საბჭო
რეგულარულად განიხილავს აქტუალურ და
პრობლემატურ
სამართლებრივ
საკითხებს,
საკანონმდებლო ცვლილებებსა და კაზუისტურ
შემთხვევებს,
რაც
ხელს
უწყობს
მართლმსაჯულების
მაღალი
სტანდარტის
განვითარებასა
და საზოგადოების
ნდობის
ამაღლებას. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს
13 შეხვედრა ჩატარდა.
უზენაესი
სასამართლოს
ვებ-გვერდზე
განთავსებულია სხვადასხვა სახის ინფორმაცია,
საქმეთა საძიებო სისტემა, მომხმარებელთა
გამოკითხვის
შედეგები.
ასევე,
საჯარო
17

ინფორმაციის გაცემის შესახებ მონაცემები და
სტატისტიკური
ინფორმაცია.
იხ.
www.supremecourt.ge
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მოსამართლეთა
სოციალური იუსტიციის
დაცვის გარანტიების სრულყოფა
უმაღლესი საბჭო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უზენაესმა სასამართლომ შეასრულა სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსში 2014 წლის 1
აგვისტოს შესული ცვლილებებით დაკისრებული
ვალდებულება
და
გამოაქვეყნა
ფარული
საგამოძიებო მოქმედებების რეესტრის 2015 წლის
მონაცემები, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას
ფარული
საგამოძიებო
მოქმედებების
ჩატარებასთან დაკავშირებით სასამართლოებში
შესული შუამდგომლობებისა და სასამართლოთა
მიერ მათზე მიღებული განჩინებების შესახებ,
აგრეთვე, ინფორმაციას ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებების შედეგად მოპოვებული მასალის
განადგურების თაობაზე. აღნიშნული მონაცემები
მოცემულია
უზენაესი
სასამართლოს
ვებგვერდზე (იხ.www.supremecourt.ge). აგრეთვე, ღია
მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ,
გამოქვეყნდა მონაცემები სატელეფონო საუბრის
ფარულ
მიყურადებისა
და
ჩაწერასთან
დაკავშირებით.
მოსამართლეთა
სოციალური
გარანტიების
სრულყოფის მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდით
დაფინანსებული გაფართოებული
სამუშაო
შეხვედრების შედეგად შეიმუშავა კანონპროექტი,
რომელიც
2014
წლის
დეკემბრის
თვეში
განსახილველად
წარედგინა
მოსამართლეთა XIII კონფერენციას.
კონფერენციის მიერ მოწონებული კანონპროექტი
2015
წლის
იანვრის
თვეში გადაეგზავნა
საქართველოს მთავრობას, რათა მოწონების
შემთხვევაში მომხდარიყო მისი საკანონმდებლო
18
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საერთო
სასამართლოების იუსტიციის
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის უმაღლესი საბჭო
გაუმჯობესება და განვითარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

20

საერთო სასამართლოების მიერ
ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციისა და მის საფუძველზე
შექმნილი
პრეცედენტული
სამართლის
გამოყენების
ხელშესაწყობად
დამატებითი
ღონისძიებების შემუშავება და
მათი იმპლემენტაცია; ადამიანის
უფლებათა ბიბლიოთეკის შექმნა;
უზენაესი სასამართლოს ადამიანის
უფლებათა ცენტრის კომპეტენციის
გაძლიერება;
დიდ

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ინიციატივის
წესით
ინიცირება.
თუმცა,
მთავრობის ადმინისტრაციის წერილის თანახმად,
აღნიშნული კანონპროექტის მიღება ამ ეტაპზე
მიზანშეწონილად
არ
ჩაითვალა,
რაც
საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში
ახალი, გაუთვალისწინებელი ვალდებულებების
წარმოქმნითა
და
კანონპროექტით
გათვალისწინებული
ბენეფიციარების
სხვა
კატეგორიის
ბენეფიციარებთან
შედარებით
მაღალი კომპენსაციის ოდენობით აიხსნა.
განხორციელდა
24
სასამართლოს
შენობის
სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ: თბილისისა და
ქუთაისის სააპელაციო, თბილისის, ქუთაისისა და
ბათუმის საქალაქო, მცხეთის, ზუგდიდის, სენაკის,
ბოლნისისა და ახალციხის რაიონული, თიანეთის,
აბაშის, ხობის, წალენჯიხის, ხონის, ტყიბულის,
ლენტეხის, დმანისისა და გარდაბნის მაგისტრატი
სასამართლოების
სარემონტო
სამუშაოები.
გურჯაანის
და
მარნეულის
მაგისტრატ
სასამართლოებში მოეწყო საპატიმრო საკნები.
საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფილ იქნა
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი საქონლითა
და მომსახურებით.
საქართველოს
უზენაეს
სასამართლოში
ფუნქციონირებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ფუნქციებია:
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა შესწავლა, ანალიტიკური
მასალის მომზადება, გადაწყვეტილებათა თარგმნა
და მათი მიმოხილვა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის
ფარგლებში ქართულად ითარგმნა ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
დაახლოებით 800 საქმის მოკლე მიმოხილვა.
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სასამართლოებში
ადამიანის
უფლებათა
მრჩევლის/კონსულტანტის
თანამდებობის შემოღება

შეიქმნა ელექტრონული საძიებო ბაზა, სადაც
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
ქართულად ნათარგმნი საქმეები ხელმისაწვდომია
ყველა
დაინტერესებული
პირისათვის
(catalog.supremecourt.ge). ელექტრონული ბაზა
საშუალებას იძლევა, საქმეების მოძებნის, როგორც
მათი ტექსტობრივი შემადგენლობის, აგრეთვე,
მუხლის,
სამართლებრივი
საკითხის,
გადაწყვეტილების
დასახელებისა
და
მისი
მიღების
დროის,
და
ასევე,
მოპასუხე
სახელმწიფოს მეშვეობით.
საძიებო სისტემის დახვეწაზე და ერთიანი
უნიფიცირებული ბაზის შექმნაზე, რომელიც
გააერთიანებს
როგორც
ევროსასამართლოს
გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემას, ასევე
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების
საძიებო სისტემას, მიმდინარეობს მუშაობა
დონორ ორგანიზაციებთან ერთად.
უზენაესი სასამართლოს საიტზე განთავსდა
ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული კვლევა,
რომელიც მომზადდა ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის მიხედვით. აღნიშნული კვლევა
მიზნად ისახავდა ეროვნული სასამართლოების
მიერ ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული
სამართლის გამოყენების ხელშეწყობასა და
ევროპული
სასამართლოს
მიერ
ბავშვთა
უფლებების
დაცვისათვის
დადგენილი
სტანდარტების დაცვას. ასევე, ყოველწლიურად
ქართულ ენაზე ქვეყნდება ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებათა
კრებულები, სადაც მოპასუხე მხარეს საქართველო
წარმოადგენს და, ასევე, ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
მნიშვნელოვან
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გადაწყვეტილებათა და განჩინებათა კრებულები.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა 2014
წელს
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების კრებული,
რაც კიდევ უფრო
შეუწყობს ხელს ევროპული
სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის
ხელმისაწვდომობას.
2015 წლის აპრილის შემდგომ ადამიანის
უფლებათა ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში
უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდს დაემატა 20მდე საერთაშორისო ხელშეკრულება.
მოსამართლეებს, მათი მოთხოვნათა საპასუხოდ,
კონკრეტულ
სამართლებრივ
საკითხებთან,
კერძოდ, მოსამართლის აცილებასთან, დაცვის
მხარის მიერ მოწმის დაკითხვასთან, ბრალდების
შესახებ ინფორმირებასთან, ირიბ ჩვენებასთან,
ადამიანის
ძირითად
უფლებათა
და
თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლის კონტექსტში აღსრულების საფასურთან
დაკავშირებით, მიეწოდათ კვლევა და სათანადო
ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის
მიხედვით.
მართლმსაჯულების განხორციელების ხარისხის
გაუმჯობესების
მიზნით,
მომზადდა
დოკუმენტები ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციით
გარანტირებული
კონკრეტული
უფლებების შესახებ. გარდა ამისა, უზენაესი
სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა
გაანალიზა ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის
მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხი, რომელიც
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მიზნად
ისახავდა
მოსამართლეთა
მიერ
მართლმსაჯულების
განხორციელების
ხელშეწყობასა და სამართლიანი სასამართლო
განხილვის
უფლების
უზრუნველყოფას.
განხორციელდა
სისხლის
სამართლის
კანონმდებლობაში
შესული
ცვლილებების
ანალიზი და შესწავლილ იქნა ევროპული
ქვეყნების პრაქტიკა. მომზადდა კვლევა ეფექტური
შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი დაცვის
საშუალებებთან დაკავშირებით., ასევე, ჩატარდა
სამუშაო შეხვედრა შიდა ქართლისა და სამცხეჯავახეთის
მოსამართლეებთან
ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციისა და მის
საფუძველზე
შექმნილი
პრეცედენტული
სამართლის გამოყენების ხელშესაწყობად.
ადამიანის
უფლებათა
ცენტრმა
მოამზადა
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის
მიმოხილვა
ტერორიზმთან დაკავშირებით.
უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლებათა
ცენტრის მიერ ითარგმნა ქალთა წინააღმდეგ
დისკრიმინაციის გაეროს კომიტეტის (CEDAW)
დასკვნა - საქმეზე ,,X’’ და ,,Y’’ საქართველოს
წინააღმდეგ.
წინამდებარე
გადაწყვეტილება
მნიშვნელოვანია,
ვინაიდან
ეს
გახლდათ
საქართველოს წინააღმდეგ განხილული პირველი
საქმე ,,ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის’’ შესახებ კონვენციის
დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლის
ფარგლებშიც
კომიტეტმა
საქართველოს
განსაზღვრული რეკომენდაციების შესრულება
დააკისრა.
რეკომენდაციები
ძირითადად
მიმართულია
საქართველოში
ცნობადობის
ამაღლების კამპანიების გაძლიერებისა და ოჯახში
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ძალადობის მსხვერპლთათვის დროული და
სათანადო დახმარების უზრუნველყოფისაკენ.
კომიტეტმა საქართველოს, აგრეთვე, აღნიშნული
გადაწყვეტილების
თარგმნისა
და
გავრცელებისაკენ მოუწოდა. ზემოთხსენებულის
გათვალისწინებით,
უზენაესი
სასამართლოს
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა
CEDAW კომიტეტის მიერ მიღებული დასკვნა.
წინამდებარე გადაწყვეტილება განთავსებულია
უზენაესი
სასამართლოს ვებ-გვერდზე
(იხ.
www.supremecourt.ge) და იგი ხელმისაწვდომია
ყველა დაინტერესებული პირისათვის.
უზენაეს
სასამართლოში
ფუნქციონირებს
ბიბლიოთეკა, სადაც სხვა წიგნებთან ერთად ასევე
ხელმისაწვდომია
ადამიანის
უფლებებთან
დაკავშირებული წიგნებიც.
დიდ სასამართლოებში ადამიანის უფლებათა
მრჩევლის/კონსულტანტის
თანამდებობის
შემოღების მიზნით თბილისისა და ბათუმის
საქალაქო
სასამართლოებსა
და
ქუთაისის
სააპელაციო
სასამართლოში,
არსებული
თანამშრომლებიდან შერჩეულ იქნენ პირები,
რომლებიც
ევროპის საბჭოს „საქართველოში
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
გამოყენება და ეროვნული კანონმდებლობისა და
სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისობაში მოყვანა
ევროპულ
სტანდარტებთან“
პროექტის
ფარგლებში, 2016 წლის მარტში გაივლიან
პროფესიული გადამზადების ტრენინგ კურსს.
მოცემული აქტივობები უკვე გაწერილია ევროპის
საბჭოს ამ პროექტის 2015-2016 წლების სამოქმედო
გეგმაში.
დიდ სასამართლოებში ადამიანის უფლებათა
23
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სამართლიანი
სასამართლოს
უფლების საკითხზე სიღრმისეული
ცოდნის მისაღებად შესაბამისი
სწავლების
უზრუნველყოფა,
მოსამართლეთა
შეხვედრების,
დისკუსიებისა და სემინარების
ხელშეწყობა; პროკურატურისა და
ადვოკატურის
წარმომადგენლებთან
ქმედითი,
ურთიერთსასარგებლო
თანამშრომლობის ხელშეწყობა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები
სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მრჩევლის/კონსულტანტის თანამდებობისათვის
სასამართლოს
გარეთ
თანამშრომლის
დაქირავების საკითხი განიხილება დონორ
ორგანიზაციებთან.
უზენაეს სასამართლოში იმართება უცხოელი
სპეციალისტებისა და მოსამართლეების ქართველ
მოსამართლეებთან და იურისტებთან შეხვედრები.
კერძოდ, 2015 წლის 15 ივნისს, საქართველოს
უზენაეს სასამართლოში ჩატარდა კონფერენცია
„საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
და სისხლის სამართლის სამართალწარმოების
პრაქტიკა“.
2015 წლის 4 ივლისს, საქართველოს უზენაეს
სასამართლოში
გაიმართა
სამეცნიეროსაკონსულტაციო საბჭოს სხდომა, რომელშიც
ქართველ იურისტებთან ერთად მონაწილეობდნენ
ჰამბურგის სასამართლოს დელეგაციის წევრები.
პროკურატურისა
და
ადვოკატურის
წარმომადგენლებთან
ქმედითი,
ურთიერთსასარგებლო
თანამშრომლობის
ხელშეწყობისა
და
საქმეთა
წარმოების
ელექტრონული სისტემის სრულყოფის მიზნით,
გაიმართა უწყებათაშორისი ჯგუფის შეხვედრა.
2015
წლის
22-23
ოქტომბერს,
გაიმართა
საერთაშორისო
კონფერენცია
„სისხლის
სამართალწარმოება
საქართველოში
ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე არსებული
გამოწვევები“. კონფერენციის თანაორგანიზატორი
იყო
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის ფონდი (IRZ).
2015 წლის 18 დეკემბერს, უზენაეს სასამართლოში
გერმანიის
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) მხარდაჭერით
24

გაიმართა კონფერენცია თემაზე: „ირიბი ჩვენება
და ახლად აღმოჩენილი გარემოებები ქართულ
სისხლის სამართლის პროცესში, საკანონმდებლო
და
სასამართლო
პრაქტიკის
ანალიზი“.
კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა ირიბ
ჩვენებასა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებებთან
დაკავშირებით ქართული კანონმდებლობისა და
სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი.
22

მოსამართლის
თანამდებობაზე იუსტიციის
დანიშვნასთან
დაკავშირებული სამინისტრო
შესაბამისი
კანონპროექტების
შემუშავება და პარლამენტისათვის
წარდგენა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

23

სასამართლო
სისტემისთვის იუსტიციის
სტრატეგიისა
და
სამოქმედო უმაღლესი საბჭო
გეგმის შემუშავება და დამტკიცება
საერთო
სასამართლოები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
სასამართლო
რეფორმის
მესამე
ეტაპის
ფარგლებში მომზადდა საკანონმდებლო პაკეტი,
რომელიც
ითვალისწინებს
მოსამართლეობის
კანდიდატთა
შერჩევის
კრიტერიუმებს.
აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი მოწონებულ
იქნა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31
მარტის სხდომაზე.აღნიშნული საკანონმდებლო
პაკეტი განიხილება საქართველოს პარლამენტში.
2015 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტის
მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
ახალი
თავმჯდომარის
არჩევის
შემდეგ
სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ამსახველ
საკანონმდებლო
პაკეტს
რამდენიმე
ახალი
კომპონენტი დაემატა.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სასამართლო
სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავების ინიციატივა გააცნო სხვადასხვა
საერთაშორისო
თუ
არასამთავრობო
ორგანიზაციას.
სასამართლო
სისტემის
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში
დახმარების
თვალსაზრისით
დაინტერესება
გამოხატა
სხვადასხვა
ისეთმა
დონორმა
ორგანიზაციამ, როგორიცაა მაგ. GIZ, USAID,
UNDP, EU. შესაბამისად, იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოში
გაიმართა გაფართოებული სამუშაო
25

24

მოსამართლეთა
პერიოდული იუსტიციის
შეფასების სისტემის დახვეწა;
უმაღლესი საბჭო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მოსამართლეთა
დაწინაურების
კრიტერიუმებისა და პროცესის
შემუშავება და დანერგვა

25

საერთო
სასამართლოების
სისტემაში
თანამშრომელთა
(მოსამართლეები,
აპარატი)
რაოდენობისა
და ფინანსური
რესურსების
ადეკვატურობის
განსაზღვრა და დანერგვა

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
საერთო
სასამართლოები

დონორების
დახმარება

შეხვედრა საბჭოს წევრებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით.
დონორი
ორგანიზაციების
რეკომენდაციით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
დათანხმდა, რომ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
იმ ორგანიზაციას შეესრულებინა, რომელსაც
დიდი გამოცდილება აქვს ამ თვალსაზრისით,
განსაკუთრებით კი საჯარო დაწესებულებებთან
მიმართებით. სასამართლოს ახალი სტრატეგიასა
და სამოქმედო გეგმაში მათი გადაწყვეტის გზების
შემუშავების მიზნით, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს საერთაშორისო თანამშრომლობისა და
ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა მოახდინა
სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების
იდენტიფიცირება
გადაწყვეტილებების
დასაბუთების, სასამართლოს ადმინისტრირებისა
და მომხმარებელთა მომსახურეობის კუთხით.
ითარგმნა
ევროპის
მოსამართლეთა
საკონსულტაციო
საბჭოს
№17
დასკვნა
(რეკომენდაცია) მოსამართლეთა პერიოდული
შეფასების შესახებ. ასევე, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს აპარატის მიერ ჩატარდა კვლევა, რომელიც
მოიცავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებულ
მოსამართლეთა შეფასებისა და დაწინაურების
კრიტერიუმებსა და საუკეთესო პრაქტიკას, ასევე,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
რეკომენდაციებს, სამეცნიერო მოსაზრებებს და ა.შ.
,,ევროპული
კომისია
მართლმსაჯულების
ეფექტიანობისათვის“
თანამშრომლობით,
დაიგეგმა
ტრენინგი
სასამართლოს
მოხელეთათვის ადამიანური და მატერიალური
რესურსების
ადეკვატურობის
განსაზღვრის
მეთოდოლოგიის შესწავლის მიზნით. აღნიშნული
ტრენინგი ჩატარდა 2015 წლის 21-22 ივლისს.
ტრენინგი
ჩაატარა
მართლმსაჯულების
26

26
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მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის
სამართლებრივი ტესტებისა და
კაზუსების მომზადების ჯგუფის
შექმნა და ტრენინგი

იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო

2015

საერთო
სასამართლოები

სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა
შესაბამისი
კანონპროექტების იუსტიციის
2015
შემუშავება და პარლამენტისათვის სამინისტრო
წარდგენა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეფექტიანობისათვის ევროპული კომისიის (CEPEJ)
ექსპერტმა. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს
სასამართლოს
მენეჯერებმა,
კანცელარიის
თანამშრომლებმა და იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს აპარატის თანამშრომლებმა. იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ ტრენინგზე წარმოდგენილი
მეთოდოლოგიის საფუძველზე, ჩაატარა კვლევა
საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა საჭირო
რაოდენობის გამოთვლის თაობაზე.
კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2015 წლის 12 ოქტომბრის სხდომაზე
განხორციელდა.
მომზადდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდის ჩატარების წესში ცვლილების პროექტი,
რომელიც ითვალისწინებს
გამოცდისთვის
სამართლებრივი ტესტებისა და კაზუსების
მომზადების ჯგუფის შექმნას. ცვლილების
პროექტი წარედგინა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
და დამტკიცდა 2015 წლის 23 ივლისის #1/81
გადაწყვეტილებით.
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე
ეტაპზე
შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებებით
მეტი
აქცენტი
კეთდება
თითოეული მოსამართლის დამოუკიდებლობის
გარანტიებსა და მის ჩართულობაზე სასამართლოს
საქმიანობაში.
აღნიშნულის გარდა:
 საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრება
მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის
კრიტერიუმები და მათი მახასიათებლები;
 მოსამართლეობის
ყველა
კანდიდატი
თანამდებობაზე გამწესდება კონკურსის
წესით;
 სამწლიანი
გამოსაცდელი
ვადის
ინსტიტუტი
არ
გავრცელდება
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თანამდებობაზე
10
წლის
ვადით
დანიშნულ
მოსამართლეებზე
მოსამართლის
თანამდებობაზე
ისინი
უვადოდ გაწესდებიან ზოგადი წესის
შესაბამისად,
კონკურსის
წარმატებით
გავლის შემდეგ;













უფრო
მკაფიოდ
ჩამოყალიბდება
მოსამართლის საქმიანობაში ჩაურევლობის
გარანტიები;
სასამართლოთა
თავმჯდომარეები
ვალდებული
იქნებიან
პირადად
განიხილონ საქმეები;
სასამართლოთა
თავმჯდომარეებს
შეეზღუდებათ
ადმინისტრაციული
ფუნქციები - თავმჯდომარე საერთო
ზედამხედველობას გაუწევს სასამართლოს
აპარატის
მუშაობას,
სასამართლოს
აპარატის
უშუალო
ორგანიზაციულ
ხელმძღვანელობას
განახორციელებს
სასამართლოს მენეჯერი;
თავმჯდომარე არ იქნება უფლებამოსილი,
აღძრას
დისციპლინური
დევნა
მოსამართლის მიმართ. ამ ფუნქციას
შეითავსებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
შემოღებული იქნება საქმეთა ავტომატური
განაწილების პრინციპი;
მოწესრიგდება მივლინების პროცედურა.
მოსამართლის
თანხმობის
გარეშე
მივლინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ
გამონაკლის
შემთხვევებში,
ტერიტორიულად
ახლომდებარე
სასამართლოდან;
დაიხვეწება
დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცედურები და
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სისხლის სამართლის
ცვლილებების
მომზადება

კოდექსის იუსტიციის
2015
პროექტის სამინისტრო
მთავარი
პროკურატურა
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო
სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დისციპლინური
სამართალწარმოების
პროცესში
და
დგინდება
მტკიცების
სტანდარტი;
 გაიზრდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა
და
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის
საქმიანობის გამჭვირვალობის ხარისხი;
 ღია სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის
შედეგად მიღებული სასამართლოს ყველა
გადაწყვეტილება,
პერსონალური
მონაცემების გაუმჟღავნებლად, შესაბამისი
სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება;
 გაიზრდება უზენაესი სასამართლოს როლი
მართლმსაჯულების
პროცესში
და
გაფართოვდება საკასაცო სასამართლოში
საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმები;
 კანონით
განისაზღვრება
უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა.
იუსტიციის
სამინისტროში
მიმდინარეობს
სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა.
სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში შექმნილი
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფების ინტენსიური
შეხვედრებისა
და
მუშაობის
შედეგად,
ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერით, ევროპელი
და
ამერიკელი
ექსპერტების
უშუალო
მონაწილეობით სრულად გადაისინჯა სისხლის
სამართლის კოდექსი.
სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების
პროექტი მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობის შემოწმების მიზნით გაიგზავნა
ევროპის საბჭოში ექსპერტიზაზე 2014 წლის
ივლისში. 2015 წლის მარტში, მიღებულ იქნა
ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული დასკვნა,
რომლის შესაბამისად მიმდინარეობს კოდექსის
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შეჯიბრობითობის
განმტკიცების
საკანონმდებლო
მომზადება

პრინციპის იუსტიციის
2015
მიზნით სამინისტრო
ცვლილებების
სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ცვლილებების განახლება და სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საბჭოს
ფარგლებში განხილვა.
2015 წლის 13 ოქტომბერს, გაიმართა კონფერენცია
სისხლის სამართლის კოდექსის განახლებულ
პროექტთან
დაკავშირებით.
კონფერენციაზე
განხილულ
იქნა
ევროპის
საბჭოსა
და
ევროკავშირის ექსპერტების რეკომენდაციების
შესაბამისად
კოდექსის
პროექტში
განხორციელებული ცვლილებები.
საერთაშორისო ექსპერტთა რეკომენდაციების,
სამთავრობო უწყებების და სამოქალაქო სექტორის
მიერ
მოწოდებული
მოსაზრებების/შენიშვნების/რეკომენდაციების
განხილვის/გათვალისწინების
შემდგომ,
კანოპროექტის საბოლოო ვერსია პარლამენტში
გაიგზავნება დასამტკიცებლად.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
ინიცირებულ იქნა „საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი,
რომელიც პარლამენტმა 2015 წლის 8 ივლისს
მიიღო.
ცვლილებები
განამტკიცებსშეჯიბრებითობისპრინციპსაღკვეთის
ღონისძიებისსაკითხისგანხილვისას,
კერძოდ,
შეიცვალა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების,
შეცვლისანგაუქმებისსაკითხისგანხილვისასმტკიც
ებისტვირთისრეგულირება.
გარდა ამისა, იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსში ცვლილების პროექტზე, რომლის
თანახმად
ახლებურად
ჩამოყალიბდება
მტკიცებულებათა დასაშვებობის წესები, მათ
შორის, განისაზღვრება ირიბი მტკიცებულების
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს
რეფორმა განსჯადობის, ნაფიც
მსაჯულთა
შერჩევისა
და
ვერდიქტების დასაბუთებულობის
უზრუნველყოფის ნაწილში

არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
მომზადება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭო

იუსტიციის
კოდექსის სამინისტრო

2015

დასაშვებობის მკაფიო კრიტერიუმები.
სახელმწიფო
ევროპის საბჭოს ნაფიც მსაჯულთა ევროპული
ბიუჯეტი
მოდელების
შედარებით-სამართლებრივი
კვლევის საფუძველზე იუსტიციის სამინიტროს
მიერ მომზადდა შედარებით-სამართლებრივი
კვლევა,
რომელშიც
დეტალურად
იქნა
განხილული ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს
იურისდიქცია, ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის
მეთოდები
და
გადაწყვეტილების
დასაბუთებულობის
საკითხები
ევროპულ
სახელმწიფოებში.
კვლევის
საფუძველზე
იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავდა
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი.
სახელმწიფო
2014-2015 წლებში იუსტიციის სამინისტრომ
ბიუჯეტი
ევროკავშირისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის
(UNICEF), ასევე ქართველი და უცხოელი
გაეროს ბავშვთა ექსპერტების რეკომენდაციების საფუძველზე,
ფონდი
ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით შეიმუშავა
(UNICEF)
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსის პროექტი.
ევროკავშირი
2015 წლის 12 მარტს, საქართველოს მთავრობამ
მოიწონა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსის პროექტი.
2015 წლის 12 ივნისს, საქართველოს პარლამენტმა
მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსი.
2015 წლის 20 იანვარს, სისხლის სამართლის
სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციოს საბჭოს რიგით მე-14 სხდომაზე
მიღებული გადაწყვეტილებით შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი. ჯგუფის შექმნის მიზანია, სისხლის
სამართლის რეფორმაში ჩართული უწყებების
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თანამშრომელთა
გადამზადების
პროცესის
სისტემურად,
კოორდინირებულად
და
გონივრულად გაწერილ ვადებში წარმართვა.
სამუშაო
ჯგუფის
ფარგლებში
შესაბამისი
უწყებების მიერ განსაზღვრულმა ექსპერტებმა
გაიარეს ტრენერთა ტრენინგი (ToT), რომლებიც
უზრუნველყოფენ
უწყებების
შიგნით
სხვა
თანამშრომელთა გადამზადებას.
ტრენერთა გადამზადების პროგრამის კონცეფცია
შემუშავდა
სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს ფარგლებში და საბჭოს მიერ დამტკიცდა
2015 წლის 18 ივლისს.
ტრენერთა ტრენინგი შედგებოდა 6 მოდულისგან:
– არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსი;
– საერთაშორისო სტანდარტები და ნორმები;
– ანტისოციალური ქცევის ფსიქოლოგიური
ასპექტები;
– ძალადობა ბავშვზე და მისი გავლენა
ბავშვის განვითარებაზე;
– დაზარალებული
და
მოწმე
ბავშვის
დაკითხვა/გამოკითხვა (პროტოკოლი);
– ტრენერთა
ტრენინგი,
ტრენინგის
ჩატარების მეთოდოლოგია.
2015 წლის 16-31 ივლისს, იუსტიციის სასწავლო
ცენტრის
ორგანიზებით
განხორციელდა
სპეციალიზაციის
პირველი
ეტაპი.
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
ტრენერთა გადამზადების 8 დღიანი (56 სთ) კურსი
გაიარა 9 სხვადასხვა უწყების 49 ტრენერმა.
სპეციალიზაციის
მეორე
ეტაპი
მოიცავს
გადამზადებული
ტრენერ-ექსპერტების
მიერ
32

უწყებების
თანამშრომელთა
გადამზადებას.,
სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს
სამდივნოს კოორდინაციით.
32

განრიდებასა
და
მედიაციის იუსტიციის
შესახებ
პროკურორებისთვის სამინისტრო
სახელმძღვანელოს გადასინჯვა
მთავარი
პროკურატურა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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არასრულწლოვანთა
იუსტიციის
მართლმსაჯულების
სფეროში უმაღლესი საბჭო
დაგეგმილი რეფორმის ფარგლებში
წინადადებების შემუშავება და
შესაბამისი
ღონისძიებების
გატარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მოსამართლეთა
სასწავლო იუსტიციის
ვიზიტების
უზრუნველყოფა უმაღლესი საბჭო
მართლმსაჯულებისა
და
ადმინისტრირების
სფეროში საერთო

2015
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დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების

2015 წელს არასრულწლოვანი განრიდებულების
სისხლის სამართლის საქმეების პირველადი
მონიტორინგის დროს გამოვლენილი ხარვეზების
(ადგილი ჰქონდა პროცედურების დარღვევას)
აღმოფხვრის მიზნით, დეტალურად მოხდა
განდიდებისა
და
მედიაციის
შესახებ
პროკურორების სახელმძღვანელოში განრიდებასა
და მედიაციის თითოეული ეტაპის (საფეხურების)
გაწერა
და
სახელმძღვანელოს
დაერთო
თითოეული ეტაპის ამსახველი საპროცესო
დოკუმენტების ნიმუშები.
2015
წლის
ბოლოს
გადაიხედა
არასრულწლოვანთა
სპეციალიზებული
პროკურორების
სახელმძღვანელო
და
იგი
შესაბამისობაში
მოვიდა
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსთან.
ჩატარდა ტრენინგები მოსამართლეთათვის. ასევე,
შემუშავდა
სპეციალური
კურიკულუმი
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
სფეროში
გადამზადებისთვის
.შემუშავდა
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში
მოსამართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის
დამტკიცების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილების პროექტი, რომელიც
საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა 2015 წლის
დეკემბერში.
სასწავლო
ვიზიტები
განხორციელდა
ნიდერლანდების
სამეფოში,
საფრანგეთის
რესპუბლიკაში,
ესპანეთის
სამეფოსა
და
პოლონეთის
რესპუბლიკაში,
გერმანიაში,
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გამოცდილების
გაზიარების მიზნით
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ურთიერთ სასამართლოები

პროკურატურის
სისტემის მთავარი
თანამშრომლებისათვის სასწავლო პროკურატურა
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
პროკურატურის სისტემის შიდა
კადრების ტრენერებად მომზადება;

2015

დახმარება

ესტონეთში, უკრაინაში,
აშშ-ში,
მოლდოვასა დააზერბაიჯანში.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს მთავარ პროკურატურაში სისტემის
თანამშრომლებისათვის მოეწყო და საჭირო
ტექნიკით
აღიჭურვა
სასწავლო
ინფრასტრუქტურა.

დონორების
დახმარება

2015 წელს, ტრენერთა ტრენინგი პროკურატურის
სისტემის 88-მა წარმომადგენელმა გაიარა. მათგან
19
თანამშრომელი
მომზადდა
უშუალოდ
ტრენინგების დაგეგმვისა და განხორციელების
მეთოდიკის კუთხით, ხოლო დანარჩენებთან
ჩატარდა ტრენერთა თემატური ტრენინგები
შემდეგი მიმართულებებით:
– დაკავებისა და პატიმრობის საერთაშორისო
სტანდარტი;
– ძალადობა ქალთა და გოგონათა მიმართ და
ოჯახში ძალადობა;
– მამხილებელთა დაცვა;
– ადამიანის უფლებები;
– არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
– .დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული
სტანდარტები

პროკურორებისათვის
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
კურსების
ჩატარება
მათთვის
მნიშვნელოვან საკითხებზე
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პროკურატურის თანამშრომლებისა მთავარი
და სხვა საგამოძიებო უწყებების პროკურატურა
წარმომადგენლებისათვის
ერთობლივი
ტრენინგების/სემინარების/სამუშაო
შეხვედრების ჩატარება

ავსტრიაში,

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ჩატარდა პროკურორებისათვის კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი კურსები მათთვის მნიშვნელოვან
საკითხებზე (იხ. მე-6 გრაფაში მითითებული
შესრულების ანგარიში).
2015 წელს, ჩატარდა 40 ერთობლივი სასწავლო
აქტივობა,
რომელშიც
პროკურატურის
თანამშრომლებთან ერთად
მონაწილეობდნენ
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
წარმომადგენლები.
ასევე,
შედგა
სამუშაო
34

შეხვედრები მოსამართლეებთან.
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პროკურორებისათვის
დისკრეციის, განრიდებისა და
მედიაციის
თემებზე
ტრენინგების/სემინარების/სამუშაო
შეხვედრების ჩატარება

მთავარი
პროკურატურა
იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა პროკურორებთან,
რომელზეც განხილულ იქნა საგამოძიებო და
საპროკურორო
საქმიანობის
პროცესში
იდენტიფიცირებული ნაკლოვანებები ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ
საქართველოსთან
მიმართებაში გამოტანილი
გადაწყვეტილებების
მიხედვით.
შეხვედრას
ესწრებოდა 30 პროკურორი.
ჩატარდა
3
ტრენინგი
ინფორმაციის
თავისუფლებისა და პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის საკითხზე. ტრენინგს ესწრებოდა 74
პროკურორი და გამომძიებელი.
პროკურორებისათვის და ჟურნალისტებისათვის
ჩატარდა ერთობლივი ტრენინგი პროკურატურის
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის
საკითხზე.
ტრენინგს
ესწრებოდნენ
პროკურატურის 12 წარმომადგენელი და 12
ჟურნალისტი.
2015 წლის იანვარში, პროკურორებისათვის და
პროკურატურის გამომძიებლებისთვის ჩატარდა
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი, რომელიც
მოიცავდა განრიდებისა და მედიაციის საკითხებს.
მასში მონაწილეობა 36-მა პროკურორმა და
გამომძიებელმა მიიღო.
2015 წლის მარტში, განხორციელდა ტრენინგი
პროკურორებისათვის
არასრულწლოვანთა
განრიდებისა და მედიაციის თემაზე. აღნიშნული
ტრენინგი ჩატარდა დანაშაულის პრევენციის
ცენტრთან ერთად, ევროკავშირისა და გაეროს
ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. ტრენინგში
მონაწილეობა 27-მა პროკურორმა მიიღო.
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არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალ
კოდექსთან დაკავშირებით სპეციალური სწავლება
გაიარა
პროკურატურის
სისტემის
43-მა
მენეჯერმა, აგრეთვე - 143-მა პროკურორმა და
გამომძიებელმა. სასწავლო პროგრამა მოიცავდა
არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის
საკითხებს.
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განრიდება/მედიაციის პროგრამის
მონიტორინგი,
ხარვეზების
გამოვლენა
და
სათანადო
ღონისძიებების
დაგეგმვა,
მათ
შორის
რეკომენდაციების
შემუშავება
საჭიროების
შემთხვევაში

მთავარი
პროკურატურა

2015

იუსტიციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი

არასრულწლოვანთა განრიდებისა იუსტიციის
2015
და
მედიაციის
პროგრამის სამინისტრო
გაძლიერება
სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წელს, მიმდინარეობდა განრიდებული
პირების
სისხლის
სამართლის
საქმეთა
მონიტორინგი.
პირველადი
შედეგებით
გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით,
პროკურორებს
მიეცათ
წერილობითი
მითითებები. 2015 წლის პირველ ნახევარში, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა, როგორც
პროგრამის
ზოგადი
მენეჯმენტის
განმახორციელებელმა
უწყებამ,
დაიწყო
პროგრამის მიმდინარეობის მონიტორინგი. 2015
წლის მეორე კვარტალში, შემოწმდა აჭარისა და
სამეგრელო-ზემო
სვანეთის
რეგიონების
პროკურორების, სოციალური მუშაკებისა და
მედიატორების საქმიანობა, განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამის კუთხით.
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით
ამუშავებს სისხლის სამართლის მედიაციის
განვითარების სტრატეგიას.
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსით გათვალისწინებული ცვლილებებიდან
გამომდინარე, განიხილება
მედიატორების
რიცხვის ზრდის საკითხი.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით
დაიწყო მუშაობა ერთიანი სასწავლო მოდულის
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პირობით
ვადამდე
ადრე სასჯელაღსრულებისა 2015
გათავისუფლების
მექანიზმის და
პრობაციის
შემდგომი განვითარება
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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მულტი დისციპლინური გუნდის სასჯელაღსრულებისა 2015
შეფასებების პილოტირება ქალთა და
პრობაციის
№5 და დამატებით კიდევ ერთ სამინისტრო
დაწესებულებაში

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შექმნაზე მედიატორებისათვის.
საქართველოს
სტუმრობდა
2
საერთაშორისო
ექსპერტი,
რომლებმაც ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად
იმუშავეს
სასწავლო
კურსის
საკითხებზე.
მოდულზე მუშაობა დასრულდა 2015 წლის მესამე
კვარტალში. 2015 წლის ბოლოს არსებულ
მედიატორებს ჩაუტარდათ არასრულწლოვანთა
სპეციალიზაციის ტრენინგი.
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროში განხორციელებული რეფორმის
ფარგლებში, გაუქმდა სამინისტროს პირობით
ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი
კომისია. მსჯავრდებულთა შუამდგომლობების
განხილვისა
და
პირობით
ვადამდე
გათავისუფლებასთან
დაკავშირებით,
გადაწყვეტილების
მიმღები
მხოლოდ
ადგილობრივი
საბჭოებია,
რომელთა
გადაწყვეტილებების
გადახედვის
უფლება
სასამართლოს გააჩნია.
ევროპის
საბჭოს
ექსპერტების
აქტიური
ჩართულობით,
ადგილობრივი
საბჭოების
მუშაობის
შემდგომი
დახვეწის
მიზნით,
გაანალიზდა საქართველოს კანონმდებლობა და
შესწავლილ იქნა საუკეთესო უცხოური პრაქტიკა.
მომზადდა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური
დაგეგმვის ინსტრუმენტი, ასევე, გადამზადდა
მულტიდისციპლინური ჯგუფის წევრები. ქალთა
№ 5 დაწესებულებაში დაიწყო სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური დაგეგმვის პილოტირება.
მიმდინარეობს მზადება № 16 დაწესებულების
თანამშრომლებთან,
დაწესებულების
გახსნისთანავე,
სასჯელის
მოხდის
ინდივიდუალური
დაგეგმვის
პილოტირებისათვის.
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საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 29 აპრილის
№33 ბრძანებით დამტკიცდა სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური
დაგეგმვის
ინსტრუქცია,
რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური დაგეგმვის განხორციელებას
შემდეგ პენიტენციურ დაწესებულებებში:
ა) №5 ქალთა პატიმრობის, ნახევრად ღია და
დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულება;
ბ) №6 პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება;
გ) №16 დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულება.
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რისკების შეფასებისა და სასჯელის
ინდივიდუალური დაგეგმარების
დანერგვა №5 და დამატებით კიდევ
ერთ დაწესებულებაში
მსჯავრდებულებთან მიმართებაში
სასჯელის
ინდივიდუალური

სასჯელაღსრულებისა 2015
და
პრობაციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სასჯელაღსრულებისა 2015
და
პრობაციის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გადამზადდა
სამინისტროს
ცენტრალური
მულტიდისციპლინური
ჯგუფის
წევრები.
დამატებითი პრაქტიკული სწავლება ჯგუფმა აშშს ვისკონსინის შტატში გაიარა.
შესაბამისი გადამზადების შემდეგ, ქალთა№ 5 და
დაბალი რისკის № 16 დაწესებულებებში უკვე
მიმდინარეობს
სასჯელის
მოხდის
ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიით
მსჯავრდებულებთან მუშაობა.
გადამზადდა
№12
პენიტენციური
დაწესებულების მულტიდისციპლინური ჯგუფი
და
დაიწყო
სასჯელის
ინდივიდუალური
დაგეგმვის პილოტირება
იხ. № 41-ე პუნქტი.

იხ. № 41-ე პუნქტი.
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მიდგომის
მეთოდოლოგიის
გამოყენება პილოტური სახით რიგ
დაწესებულებებში
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში
განათლების
მიღებისა და ალტერნატიული
პროფესიის
დაუფლების
შესაძლებლობა

სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა 2015
და
პრობაციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

№11
არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში ფუნქციონირებს საჯარო სკოლა,
ხოლო არასრულწლოვანი ბრალდებულებისთვის
№2 და №8 დაწესებულებაში
ზოგად
განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა.
ზოგადი განათლების პროგრამაში ჩართული
იყო110 ბენეფიციარი.
2015 წლის 1 დეკემბრამდე პენიტენციურ
დაწესებულებებში
მსჯავრდებულთათვის
გაიმართა ტრენინგები შემდეგ სფეროებში:
- ხეზე კვეთის შემსწავლელიკურსი;
- ქარგვის შემსწავლელი კურსი;
- კომპიუტერული გრაფიკის შემსწავლელი
კურსი;
- ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი;
- მართვის
მოწმობის
შემსწავლელი
თეორიული კურსი;
- მცირე ბიზნესის მწარმოებელი;
- ქართული ენის შემსწავლელი კურსი;
- ვებ დიზაინის შემსწავლელი კურსი;
- კომპიუტერული საოფისე საბაზისო კურსი;
- კოსმეტოლოგიის შემსწავლელი კურსი;
- ჭრა-კერვის შემსწავლელი კურსი;
- თექის შემსწავლელი კურსი;
- სტილისტის შემსწავლელი კურსი;
- მასაჟის შემსწავლელი კურსი;
- გიდი (ტურიზმი);
- სასტუმროს პერსონალის მომზადება;
- პროგრამა Access-ისშემსწავლელიკურსი;
- მინანქრის ტექნოლოგიის შემსწავლელი
წრე;
- გალობის შემსწავლელი კურსები;
39

-

მედავითნეობის შემსწავლელი კურსები;

აღნიშნულ
ტრენინგებში
1439ბენეფიციარი:

ჩართული

სატრენინგო/საგანმანათლებლო სწავლება
კომპიუტერული სასწავლო პროგრამა
სახელობო/პროფესიულის წავლება

იყო

746
405
288

ინტელექტუალურ-შემეცნებით
შეხვედრებში
მონაწილეობა მიიღო261-მა მსჯავრდებულმა.
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ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
სასჯელაღსრულებისა 2015
რესოციალიზაციის
მიზნით და
პრობაციის
ეფექტიანი
სარეაბილიტაციო სამინისტრო
პროგრამებისა
და
სერვისების
შემუშავება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით, პენიტენციური
დეპარტამენტის
შესაბამის
სამსახურებთან
თანამშრომლობით, სასწავლო დაწესებულებებში
განათლების მიღებისა და ალტერნატიული
პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობის მიზნით,
2015 წელს სპეციალური მომზადება (ტრენერთა
ტრენინგი) გაიარა პენიტენციური სისტემის 42 -მა
სოციალურმა
მუშაკმა
და
ფსიქოლოგმა,
რომლებიც ჩართულნი არიან მსჯავრდებულთა
საგანმანათლებლო
პროგრამებში.
ასევე,
ტრენერთა ტრენინგი კომპიუტერული სწავლების
განხორციელების მიზნით გაიარა 19-მა ტრენერმა.
2015 წლის დასაწყისში, სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტში
შეიქმნა
სარეაბილიტაციო
პროგრამების
გაძლიერების შიდა სამუშაო
ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანდნენ როგორც
დეპარტამენტის,
ასევე
დაწესებულებების
სოციალური
მუშაკები და ფსიქოლოგები,
რომლებიც
შეირჩნენ
ფსიქო-სოციალური
პროგრამების განსახორციელებლად.
ჯგუფიპერიოდულადიკრიბებასრულიშემადგენლ
ობითდაერთერთრომელიმედაწესებულებაშიდანერგილპროგრ
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ამასუზიარებსდანარჩენებს.
2015 წელს,
განხორციელდა 39 ფსიქოსოციალური პროგრამა და ჩატარდა 402 ფსიქოსოციალური
ტრენინგი.
არტ-თერაპიაში
ჩართული იყო 191 მსჯავრდებული. ფსიქოსოციალურ პროგრამებში ჩართული იყო 598
ბენეფიციარი.
სტანდარტიზებული და ხარისხიანი სერვისის
მიწოდების
მიზნით
შემუშავდა
ფსიქოსოციალური პროგრამები:
- „კოგნიტური
და
სოციალური
უნარების განვითარება“;
- „ძალადობის
მსხვერპლთა
და
მოძალადეთა
სარეაბილიტაციო
პროგრამა“;
- „პენიტენციური სტრესის დაძლევის
სარეაბილიტაციო პროგრამა“;
- „ტუბერკულოზის
მკურნალობაზე
დამყოლობა“;
- „ცხოვრების ჯანსაღი წესი“;
- „გლობალური
ინიციატივა
ფსიქიატრიაში“.
- ბრაზის მართვის პროგრამა;
- არტ თერაპია;
- ბიბლიო თერაპია.
- 2015 წელს, განხორციელდა 50-მდე
ფსიქოლოგის და სოციალური მუშაკის
გადამზადება
აღნიშნულ
პროგრამებში,
რომლებმაც
ამ
პროგრამების
იმპლემენტაცია
განახორციელეს დაწესებულებებში.
- ფსიქო-სოციალური
ტრენინგები
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საზოგადოებისათვის სასარგებლო სასჯელაღსრულებისა 2015
შრომაში, სახელობო ტრენინგებში, და
პრობაციის
საგანმანათლებლო
და
სხვა სამინისტრო
სარეაბილიტაციო
თუ
რე
ინტეგრაციის
პროგრამებში
ჩართულ
პირთა
რაოდენობის
გაზრდა

თავისუფლების
დაწესებულების
ამოქმედება

შეზღუდვის სასჯელაღსრულებისა 2015
სრული და
პრობაციის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

811
- ფსიქო-სოციალური
პროგრამები
/თერაპიები (სარეაბილიტაციო) 108
- არტ თერაპია 221
- 2015
წელს,
ფსიქო-სოციალურ
ტრენინგებში
და
პროგრამებში
ჩართული იყო 1140 ბენეფიციარი
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით,
2015 წელს, აღსრულდა:
- საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა:
 შემოვიდა1912საქმე;
 დასრულდა1391საქმე;
 მიმდინარეობს447საქმე.
სხვადასხვა
სარეაბილიტაციო
და
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩაერთო 8787
პირობით მსჯავრდებული, მათ შორის:
 ფსიქო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა
7638-მა პრობაციონერმა;
 პროფესიული
გადამზადებისა
და
საგანმანათლებლო პროგრამები გაიარა80–
მა პრობაციონერმა;
 საზოგადოებრივ-კულტურულ
საქმიანობაში
ჩაერთო
1069
პრობაციონერი.
2015 წლის წლის განმავლობაში თავისუფლების
შეზღუდვის დაწესებულებაში თვეების მიხედვით
განთავსებული იყო:
– იანვარი - 18 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
– თებერვალი - 21 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
– მარტი - 31 თავისუფლება შეზღუდული პირი.
– აპრილი - 39 თავისუფლება შეზღუდული
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–
–
–
–
–
–
–
–

პირი;
მაისი - 41 თავისუფლება შეზღუდული პირი;
ივნისი - 46 თავისუფლება შეზღუდული პირი;
ივლისი – 41 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
აგვისტო – 36 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
სექტემბერი – 31 თავისუფლება შეზღუდული
პირი.
ოქტომბერი - 31 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
ნოემბერი - 28 თავისუფლება შეზღუდული
პირი;
დეკემბერი - 26 თავისუფლება შეზღუდული
პირი.

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში
ფუნქციონირებს
სხვადასხვა
პროფესიული
გადამზადების კურსი, ფსიქო-სარეაბილიტაციო
პროგრამა,
რომლებშიც
ჩართულნი
არიან
დაწესებულებაში განთავსებული თავისუფლება
შეზღუდული პირები.
2015
წლის სექტემბერში
თავისუფლების
შეზღუდვის
დაწესებულებაში
გაიხსნა
სოციალური საწარმო - ხის გადამამუშავებელი
საწარმო, სადაც 2 წლის განმავლობაში, სულ
მცირე
25
ყოფილი
ნარკომომხმარებელი
პრობაციონერი
დასაქმდება.
პროექტი
განხორციელდა
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის თანამშრომლობის ფარგლებში.
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ყოფილ
პატიმართა იუსტიციის
2015
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის სამინისტრო
პროგრამის
ეფექტიანობის
ამაღლება
სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი

სოციალური საწარმოს შექმნა და იუსტიციის
განვითარება
სამინისტრო
სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

თბილისის
ბენეფიციარები
სარგებლობენ
ტრანსპორტით.

მერიასთან
თბილისის
უფასო

შეთანხმებით,
ტერიტორიაზე
მუნიციპალური

ყოფილ
პატიმართა
თვითდასაქმების
მხარდასაჭერად,
იუსტიციის სამინისტროს
საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა
ყოფილ პატიმართა 16 ბიზნეს იდეა. ყველა
საგრანტო კონკურსით დაფინანსებული ბიზნესი
არის მზარდი და წარმატებული. ასევე, 2015 წლის
დეკემბერში
გაფორმდა
ახალი
საგრანტო
ხელშეკრულებები
5
არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან (სხვადასხვა მიმართულებით),
საერთო თანხით 130 000 ლარი.
სოციალურ
მუშაკებს ჩაუტარდათ რიგი ტრენინგები. ყოფილ
პატიმართა
რეაბილიტაციის
პროცესის
ეფექტურობის
გაზრდის
მიზნით,
შიდა
რესურსების გამოყენებით, სსიპ - „დანაშაულის
პრევენციის ცენტრის ბაზაზე დაინერგა ახალი
მომსახურებები, რამაც გაზარდა პროგრამის
ხარჯთ
ეფექტურობა.
ამავდროულად,
გაფართოვდა
თანამშრომლობითი
ქსელი
არასამთავრობო და სამთავრობო უწყებებთან.
სოციალური
მუშაკების
კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 20 სხვადასხვა
თემატური ტრენინგი.
პროგრამას დაემატა ერთი იურისტი, ერთი
ფსიქოლოგი და 3 სოციალური მუშაკი.
დასრულდა
საჭირო
სამართლებრივი
პროცედურების განხორციელება და ყოფილი
მსჯავრდებულების
დასაქმების
მიზნით.
დანაშაულის
პრევენციის
ცენტრის
მიერ
დასრულდა
ორი სოციალური საწარმოს კაფეტერიისა და ავტოსამრეცხაოს მოწყობა. სსიპ 44
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პროკურორების
გადამზადების მთავარი
მიზნით სპეციალური სასწავლო პროკურატურა
პროგრამის შემუშავება, რომელიც
მოიცავს ეთიკისა და ადამიანის
უფლებათა საკითხებს

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

„იუსტიციის სახლის“ მეორე სართულზე გაიხსნა
კაფეტერია, ხოლო მტკვირს მარჯვენა სანაპიროზე
ავტოსამრეცხაო.
დასაქმდნენ
ყოფილი
პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები (9 ადამიანი)..
ამ გზით, საწარმოებში, მთლიანობაში, პროექტის
მიმდინარეობის
პერიოდში
ოცდაათი
ბენეფიციარის დასაქმდება.
შემუშავდა სასწავლო პროგრამა ეთიკისა და
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე.
2015
წლის
აპრილში,
პროკურატურის
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
კონფერენციაში
„პროფესიული ეთიკისა და
პროფესიული
პასუხისმგებლობის
სწავლება
მოსამართლეების,
ადვოკატებისა
და
პროკურორებისთვის“.
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსის
ამოქმედებასთან
დაკავშირებით,
შემუშავებულ
იქნა
რეკომენდაციები
პროკურორებისათვის.
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სსიპ
შინაგან
საქმეთა სსიპ
შინაგან 2015
სამინისტროს
აკადემიის საქმეთა სამინისტროს
საპოლიციო
რეგულირების აკადემია
სამართლის
სამაგისტრო
პროგრამის განხორციელება

სსიპ - შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
აკადემია

საპოლიციო
რეგულირების
სამართლის
სამაგისტრო პროგრამაზე
პირველმა ნაკადმა,
რომელიც39 მაგისტრანტს მოიცავს, სასწავლო
პროცესი დაიწყო 2014 წლის 13 ოქტომბრიდან.
სასწავლო
პროცესი
გეგმის
მიხედვით
მიმდინარეობს.
2015-2016
სასწავლო
წელს
საპოლიციო
რეგულირების
სამართლის
სამაგისტრო
პროგრამაზე ჩაირიცხა 6 აპლიკანტი, სასწავლო
პროცესი დაიწყო 2015 წლის 12 ოქტომბერს და 2
წლიანი პროგრამა დასრულდება 2017 წელს.
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სამართლის საბაკალავრო პროგრამამ 2015-2016
სასწავლო წელს პირველად მიიღო სტუდენტები
(107 სტუდენტი).
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დავის
გადაწყვეტის
(მედიაცია,
მოსამართლეთა
ამაღლება

ალტერნატიული სსიპ - იუსტიციის 2015
საშუალებებში უმაღლესი სკოლა
არბიტრაჟი)
კვალიფიკაციის

არბიტრაჟის,
როგორც
დავის
გადაწყვეტის
ალტერნატიული
მექანიზმის
სფეროს
მომწესრიგებელი საკანონმდებლო
პაკეტის
შემუშავება
და
პარლამენტისათვის წარდგენა

კერძო
სამართლის 2015
რეფორმის
განმახორციელებელი
საკონსულტაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში
ჩატარდა 1 ტრენინგი, თემაზე
„სასამართლო
მედიაცია/მორიგება“, რომელსაც დაესწრო 11
მოსამართლე.
საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრთან
არსებული
კერძო
სამართლის
რეფორმის
განმახორციელებელი საკონსულტაციო საბჭოს
ფარგლებში შემუშავდა არბიტრაჟის ინსტიტუტის
რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო
ცვლილებათა პაკეტი.
2015 წლის 18 მარტს საქართველოს პარლამენტმა
საკანონმდებლო პაკეტი მესამე მოსმენით მიიღო,
ხოლო ძალაშია 2015 წლის 27 მარტიდან.

54

სამოქალაქო
ჩართულობა
და
ცნობადობის ამაღლება - პროექტ
„მომხმარებლის ხმის“ დანერგვა;
ბეჭდურ
და
სოციალურ
მედიაში/ტელევიზიაში
საინფორმაციო
და
საიმიჯო
მასალის გამოქვეყნება

სსიპ - იუსტიციის 2015
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროექტი „მომხმარებლის ხმა“ ამოქმედებულია
იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში. 2015 წლის
პირველ ნახევარში, მომხმარებლის ხმის პროექტის
ოპტიმიზაცია
განხორციელდა.
შეიქმნა
პროგრამული
უზრუნველყოფა,
სადაც
უფლებამოსილი სამსახური ახდენს აპლიკაციების
აღრიცხვას
და
მათ
გადამისამართებას
პასუხისმგებელ
სამსახურებთან.
პროგრამა
საშუალებას იძლევა მოხდეს სხვადასხვა სახის
სტატისტიკის
წარმოება
დაფიქსირებულ
უკუკავშირთან დაკავშირებით.
საიმიჯო მასალები სისტემატურად ქვეყნდება
ბეჭდურ და სოციალურ მედიაში.
ყოველი
სიახლის
შესახებ
ინფორმაცია
შუქდება
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ტელევიზიით.
სოციალურ
ყოველდღიურად
ქვეყნდება
იუსტიციის სახლში მიმდინარე
შესახებ.
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საერთაშორისო
თანამშრომლობა/თანამონაწილეობ
ა - სხვადასხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების
(მაგალითად,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა
და განვითარების ორგანიზაციის
ანტიკორუფციული
ქსელი
(OECD/ACN))
ანტიკორუფციულ
კვლევებში

სსიპ - იუსტიციის 2015
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)
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საჯარო
სამსახურის სსიპ
საჯარო 2015
მარეგულირებელი
ახალი სამსახურის ბიურო
კანონპროექტის შემუშავება

სსიპ
იუსტიციის
სახლი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მედიაში
ინფორმაცია
პროცესების

- ორმხრივი
თანამშრომლობის
ფარგლებში
განხორციელდა
საქართველოს
დელეგაციის
ვიზიტი
ალბანეთისა
და
სურინამის
რესპუბლიკებში.
ვიზიტების
მიზანს
წარმოადგენდა იუსტიციის სახლის წარმატებული
გამოცდილების გაზიარება. სისტემატურ რეჟიმში
მიმდინარეობს იუსტიციის სახლის მხრიდან
ქართული
ინოვაციური
პროექტისა
და
წარმატებული რეფორმის გაცნობა სხვადასხვა
დაინტერესებული ქვეყნებისთვის. 2015 წელს,
იუსტიციის
სახლმა
მონაწილეობა
მიიღო
კონფერენციაში
ანტიკორუფციულ
თემაზე.
იუსტიციის სახლის წარმომადგენლების მიერ
კონფერენციის მონაწილეებისათვის გაზიარებულ
იქნა იუსტიციის სახლის წარმატებული პრაქტიკა.
შემუშავდა
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ“
საქართველოს
კანონპროექტის
საბოლოო
ვარიანტი, რის შემდეგაც გაიმართა რვა საჯარო
განხილვა ყველა სამინისტროსა და სახელმწიფო
მინისტრების აპარატების, საერთაშორისო და
არასამათავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების,
საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, საქართველოს
პარლამენტის,
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების,
აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობისა და საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
წარმომადგენლების
მონაწილეობით.
განხილვებზე გამოთქმული მოსაზრებებისა და
SIGMA-ს ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი
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ცენტრალური საჯარო უწყებების სსიპ
საჯარო 2015
ფუნქციური ანალიზის დაწყება
სამსახურის ბიურო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შენიშვნების
გათვალისწინებით
ჩასწორდა
კანონპროექტი და განსახილველად წარედგინა
საქართველოს
მთავრობას.
კანონპროექტი
მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ
და
წარედგინა
საქართველოს
პარლამენტს
განსახილველად.
2015
წლის
ოქტომბერში,
პარლამენტმა
მიიღო
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ“ კანონი.
ცენტრალურ საჯარო უწყებებში ფუნქციური
ანალიზის ჩატარების მიზნით, ბიუროს მიერ
მოხდა
პროექტის
ძირითადი
გუნდის
იდენტიფიცირება.
საპროექტო
წინადადების
გათვალისწინებით,
დონორი
ორგანიზაციის
დახმარებით შერჩეული ორი უცხოელი ექსპერტის
მიერ
შემუშავდა
ფუნქციური
ანალიზის
ჩატარების
მეთოდოლოგიის
პირველადი
ვარიანტი და ბიუროს მიერ იდენტიფიცირებული
გუნდის მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები.
2015 წლის 9 ივლისს, გაიმართა შეხვედრა
ცენტრალური საჯარო უწყებების პოლიტიკის
შემუშავებაში მონაწილე პირებისა და ადამიანური
რესურსების
მართვის
დეპარტამენტების
წარმომადგენლებისათვის, ფუნქციური ანალიზის
განხორციელების მეთოდოლოგიის და სამოქმედო
გეგმის გაცნობის მიზნით.
ბიუროს მიერ შექმნილმა ჯგუფმა შეიმუშავა
ფუნქციური ანალიზის კითხვარი, რომელიც
დაეგზავნა ყველა სამინისტროს შესავსებად.
ფუნქციური
ანალიზის
განხორციელების
პროცესში აქტიურად ჩაერთვნენ ადგილობრივი
ექსპერტებიც
(სინერჯი
ჯგუფი).
სამინისტროებიდან მიღებული ინფორმაციის
გაანალიზებისა და მომავალი ინტერვიუების
სწორად
დაგეგმვის
მიზნით,
უცხოელი
ექსპერტების
მიერ
შემუშავდა
ფუნქციური
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ცვლილება
ინტერესთა სსიპ
საჯარო 2015
შეუთავსებლობისა და კორუფციის სამსახურის ბიურო
შესახებ საქართველოს კანონში,
თანამდებობის პირთა ქონებრივი
მდგომარეობის
დეკლარაციების
მონიტორინგის
სისტემასთან
დაკავშირებით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჯარო
მოხელეთა
ნორმების შემუშავება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეთიკის სსიპ
საჯარო 2015
სამსახურის ბიურო

დონორების
დახმარება

დონორების
დახმარება

ანალიზის
მეთოდოლოგიის
მეორე
უფრო
დეტალური დოკუმენტი.
2015 წლის ბოლოს, საჯარო სამსახურის ბიურომ,
ადგილობრივი
და
უცხოელი
ექსპერტების
დახმარებით, ასევე, სამინისტროებში გაგზავნილი
კითხვარების
საშუალებით
მიღებული
ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად, მოამზადა
ცენტრალური საჯარო უწყებების სტრუქტურული
მოწყობის პრინციპების ამსახველი პირველადი
დოკუმენტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენტრალური
საჯარო უწყებებისა და სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიუროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული
უწყებათაშორისი სამთავრობო სამუშაო ჯგუფის
მიერ, შეირჩა თანამდებობის პირთა ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის
კონკრეტული ფორმა, რომელიც წარედგინა ანტიკორუფციულ საბჭოს განსახილველად, რის
შედეგადაც
შეირჩა
დეკლარაციების
მონიტორინგის სისტემის მოდელი. აღნიშნულის
გათვალისწინებით,
მომზადდა
„საჯარო
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს
კანონის პროექტი, რომელიც მოწონებულ იქნა
საქართველოს მთავრობის მიერ და გაეგზავნა
საქართველოს
პარლამენტს
განსახილველად.
პარლამენტმა 2015 წლის ოქტომბერში მიიღო
კანონი.
დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით შეიქმნა
საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსზე მომუშავე
ჯგუფი, რომელმაც, პირველ ეტაპზე, შეიმუშავა და
ბიუროს განსახილველად წარუდგინა კოდექსის
სტრუქტურის სამუშაო ვერსია, ხოლო 2015 წლის
27 ნოემბერს - ეთიკის კოდექსისა და ქცევის
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ადამიანური რესურსების მართვის სსიპ
საჯარო 2015
ავტომატიზებული
სისტემის სამსახურის ბიურო
(e-HRMS) დანერგვა ცენტრალურ
უწყებებში

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მაღალი ხარისხის და გამჭვირვალე
საჯარო სერვისი:
 თანამშრომლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე
მუდმივი
ზრუნვა
(პერიოდული ტრენინგი);
 არსებული
სერვისების
გაუმჯობესება
პროცესების
გამარტივების მიზნით;
 ახალი სერვისების დანერგვა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - იუსტიციის 2015
სახლი
(იუსტიციის
სამინისტრო)

დონორების
დახმარება

ზოგადი
წესების
შესახებ
მომზადებული
პროექტის საბოლოო ვერსია, რომელიც მოიცავს
ძირითად პრინციპებსა და მათ განმარტებებს.
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი
ელექტრონული სისტემის დანერგვის მიზნით,
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სსიპ მონაცემთა
გაცვლის
სააგენტოს
ურთიერთთანამშრომლობის
შედეგად,
ადამიანური
რესურსების
მართვის
ელექტრონული სისტემა e-HRMS
ამ ეტაპზე
დანერგილია 18 სამინისტროში. დარჩენილ ერთ
სამინისტროშიც მიმდინარეობს e-HRMS სისტემის
დანერგვა.
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით იუსტიციის სახლის ოპერატორებს
მუდმივად
უტარდებათ
ტრენინგები
ინსტრუქტორების (იუსტიციის სახლის უფრო
მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ოპერატორები)
მიერ
იუსტიციის
სახლის
სერვისების
პროცედურებთან
დაკავშირებით.
თანამშრომლები, ასევე, ტრენინგებს გადიან
სხვადასხვა სერვისზე ცვლილებების შემთხვევაში
(მაგალითად, 2015 წლის განმავლობაში მოხდა
ყველა ფილიალის ოპერატორის გადამზადება
მოქალაქის
პორტალ
my.gov.ge-ზე
დარეგისტრირების
პროცესში
შეტანილი
ცვლილებების შესახებ).
პროცედურების გამარტივების მიზნით დაიგეგმა
იუსტიციის სახლის წინა ხაზის ოპერატორებთან
პერიოდული შეხვედრების სისტემა. შეხვედრებზე
განიხილებოდა
პრობლემატური
საკითხები,
რომელთა
შესწავლისა
და
დამუშავების
საფუძველზე ჩამოყალიბდა მათი გაუმჯობესების
გზები.
ასევე,
მუდმივად
მიმდინარეობს
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იუსტიციის სახლში არსებული პროგრამების
შესწავლა,
ხარვეზების
გამოვლენა,
მათი
აღმოფხვრის
მიზნით
ბიზნეს-ამოცანების
ჩამოყალიბება და შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება.
იუსტიციის სახლში დაინერგა სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისები.
იუსტიციის სახლის მომხმარებელს ერთ სივრცეში
სახელმწიფო უძრავი ქონების როგორც შესყიდვის
ან იჯარით მფლობელობაში აღების, ასევე, ამ
ქონების რეგისტრაციის შესაძლებლობა აქვს
2015 წელს იუსტიციის სახლში დაინერგა საგარეო
საქმეთა სამინისტროს სერვისი - ვიზების გაცემა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.
მომხმარებლებს ამავე წელს შესაძლებლობა
მიეცათ, ერთ სივრცეში აიღონ საზღვარგარეთ
გასამგზავრებლად
ორი
მნიშვნელოვანი
დოკუმენტი - პასპორტი და სამოგზაურო
დაზღვევის პოლისი.
იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში დაინერგა
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და
პასპორტის
დაზღვევის
სერვისი,
რაც
გულისხმობს, მათი დაკარგვის ან დაზიანების
შემთხვევაში
მომხმარებლისთვის
ახალი
დოკუმენტის უსასყიდლოდ დამზადებას.
სსიპ იუსტიციის სახლი სტაბილურად ინარჩუნებს
მომსახურების ხარისხსა და მომხმარებელთა
კმაყოფილების
მაღალ
მაჩვენებლებს.
რაც
გამოიხატება მისტიური მომხმარებლის კვლევის
94% და მომხმარებელთა კმაყოფილების 86% -იანი
შეფასებებით.
ორივე
მაჩვენებელი,
მნიშვნელოვნად მაღალია მსოფლიო მასშტაბით
საჯარო სექტორის მომსახურების ხარისხის
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სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
თანამშრომელთა
გადამზადების
სპეციალური
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განხორციელება;
ანალიტიკური
შექმნა

ქვედანაყოფის

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური
სსიპ
შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
აკადემია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საუკეთესო ნიშნულთან შედარებით.
2015 წლის ნოემბერში დამტკიცდა „საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელთა
გადამზადების სპეციალური საგანმანათლებლო
პროგრამა“, რომელიც მოიცავს ანტიკორუფციულ
საკითხებთან
დაკავშირებულ
გრძელვადიან
(260საათი) კურსს. აღნიშნული საგანმანათლებლო
პროგრამის
საფუძველზე,2015
წლის
16
ნოემბრიდან
დაიწყო
და
მიმდინარეობს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ანტიკორუფციული სააგენტოს 24 თანამშრომლის
გადამზადება.
2015
წელს,
განმავლობაში
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს კორუფციის საკითხებზე
ჩატარებულ სხვადასხვა ტრენინგებში:


2015 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის
ჩათვლით,
აშშ-ის საელჩოს სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ
ორგანოებთან
ურთიერთობების
საერთაშორისო ბიუროს მიერ (INL), ჯორჯიის
შტატის
საგამოძიებო
ბიუროსთან
თანამშრომლობით, განხორციელდა კურსი,
რომელიც
მოიცავდა
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
საკითხებს.
აღნიშნულ
კურსში
მონაწილეობა
მიიღო
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
ოთხმა
ხელმძღვანელმა პირმა.
 2015 წლის 26-30 ოქტომბერს, ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
პროექტის
ფარგლებში,
საქართველოში
ლიტველი
ექსპერტების მიერ ჩატარებულ სემინარს
თემაზე: „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა“
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დაესწრო ანტიკორუფციული სააგენტოს 15
თანამშრომელი.
 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 3-მა
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის
ორგანიზებით, პროკურატურის სასწავლო
ცენტრთან თანამშრომლობით, 2015 წლის 1617 ნოემბერს ჩატარებულ ტრენინგში თემაზე:
„იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი
ეკონომიკური
დანაშაულების
მიმართ
გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი,
დევნის წარმოება“.
 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 5
წარმომადგენელი
დაესწრო
ნატო-ს
„კეთილსინდისიერების
ამაღლების
პროგრამის“ მხარდაჭერით 2015 წლის 17-18
დეკემბერს
საქართველოში
ჩატარებულ
კურსს: „კეთილსინდისიერების ამაღლებისა
და კორუფციის რისკების შემცირების კურსი
ფართო
უსაფრთხოების
სექტორის
წარმომადგენლებისთვის“
2014
წელს
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
დებულებაში შევიდა ცვლილება (შსს მინისტრის
ბრძანება
№0124),
რომლის
თანახმადაც
ანტიკორუფციულ
სააგენტოს,
კომპეტენციის
გათვალისწინებით, განესაზღვრა ანალიტიკური
საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება
და
შესაბამისად,
შეიქმნა
ანალიტიკური
სამსახური.
ანტიკორუფციული
სააგენტოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
დაქვემდებარებაში
გადმოსვლის
შემდეგ,
აღნიშნული
დანაყოფი
აგრძელებს
ფუნქციონირებას
ანალიტიკური
სამსახურის
სახით
და
პასუხისმგებელია,
სააგენტოს
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კომპეტენციიდან გამომდინარე,
საქმიანობის განხორციელებაზე.
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ინდივიდუალური და ზოგადი იუსტიციის
ღონისძიებების
გატარება სამინისტრო
ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მიერ საქართველოს
წინააღმდეგ
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების/განჩინებების
აღსრულების მიზნით

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ანალიტიკური

I. ინდივიდუალური ღონისძიებები
2015 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ საქართველოსთან მიმართებით
მიიღო 27 განჩინება, კერძოდ, 14 განჩინება
მხარეთა შორის მიღწეული მორიგების, ხოლო 13
განჩინება
მთავრობის
მიერ
წარდგენილი
ცალმხრივი დეკლარაციის საფუძველზე.
აღნიშნული
27
განჩინებიდან,
4საქმეზე
განხორციელდა მომჩივნებისათვის სამართლიანი
დაკმაყოფილების სახით მიკუთვნებული თანხის
გადახდა. მთავრობა, ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციით დადგენილ ვადებში
უზრუნველყოფს
სასამართლოს
მიერ
სამართლიანი
დაკმაყოფილების
სახით
მიკუთვნებული კომპენსაციის გადახდასა და სხვა
აუცილებელი ინდივიდუალური და ზოგადი
ღონისძიებების გატარებას.
არსებითი განხილვის შედეგად მიღებულ 4
გადაწყვეტილება:
- გოგიტიძე
საქართველოს
წინააღმდეგ
საქმეზე (საჩივრის №36862/05) ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ
ჰქონია
ევროპული
კონვენციისა
და
დამატებითი ოქმების დარღვევას;
- საღინაძე
საქართველოს
წინააღმდეგ
საქმეზე (საჩივრის №18768/05) მიღებული
გადაწყვეტილებით, სასამართლო ერთხმად
დაეთანხმა, რომ საქართველოს მთავრობის
შეთავაზება
მომჩივნისათვის
საცხოვრებელი ფართის გადაცემისა და
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ფულადი
კომპენსაციის
გადახდის
თაობაზე იქნებოდა ადეკვატური ზომა მის
მიმართ ევროპული სასამართლოს მიერ
2010 წლის 27 იანვარს დადგენილი
დარღვევის
აღმოფხვრის
მიზნით.
აღნიშნული გადაწყვეტილების ჯეროვანი
აღსრულების
მიზნით,
2015
წელს
საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყო
ქონების მომჩივნისათვის გადაცემა და მის
სახელზე რეგისტრაცია.
- იდენტობა და სხვები საქართველოს
წინააღმდეგ საქმეზე (საჩივრის №73235/12)
ადამიანის
უფლებათა
ევროპულმა
სასამართლომ
დაადგინა
ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 და
მე-11 მუხლების დარღვევა ცალკე და
კონვენციის
მე-14
მუხლთან
ერთობლიობაში. ასევე, საქმეში G.S.
საქართველოს
წინააღმდეგ
(საჩივრის
№2361/13),
სასამართლომ
დაადგინა
ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის
დარღვევა.
საქართველოს
მთავრობა,
მინისტრთა
კომიტეტის
წესების
შესაბამისად
დადგენილ
ვადაში
უზრუნველყოფს
ევროპის
საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტისათვის
ზემოაღნიშნულ საქმეებზე აღსრულების
სამოქმედო გეგმის წარდგენას.
II.
ზოგადი ღონისძიებები
გარდა
ზემოაღნიშნულისა,
საქართველოს
მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების
საფუძველზე, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუცია და
აღსრულებულად გამოაცხადა 4 საქმის განხილვა:
ა) „კლაუს და იური კილაძეები საქართველოს
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წინააღმდეგ“ საქმეზე ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილების
აღსრულება
(ე.წ.
“რეპრესირებულთა საქმე“).
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
2010 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილების
(„კლაუს და იური კილაძეები საქართველოს
წინააღმდეგ“) აღსრულების მიზნით, 2011 წლის 18
მაისს
ძალაში
შევიდა
საკანონმდებლო
ცვლილებები,
„საქართველოს
მოქალაქეთა
პოლიტიკური
რეპრესიების
მსხვერპლად
აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური
დაცვის შესახებ“ 1997 წლის საქართველოს კანონსა
და საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო
კოდექსში. აღნიშნული ცვლილებების თანახმად,
ფულადი კომპენსაციის ოდენობას განსაზღვრავს
თბილისის საქალაქო სასამართლო.
სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე
გაირკვა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
მიერ
დადგენილი
ფულადი
კომპენსაციის
ოდენობა მერყეობდა 200-დან 500 ლარამდე, რაც
ცალსახად
არაადეკვატური
იყო
და
ვერ
უზრუნველყოფდა
ევროპული
სასამართლოს
გადაწყვეტილების სრულფასოვან აღსრულებას.
აღნიშნულის გათვალისწინებით,
იუსტიციის
სამინისტროს მიერ მომზადდა საკანონმდებლო
ცვლილებათა
პაკეტი.
საქართველოს
პარლამენტმა 2014 წლის 31 ოქტომბერს მხარი
დაუჭირა აღნიშნულ კანონპროექტს, რომელიც
ძალაში შევიდა 2015 წლის პირველ იანვარს.
აღნიშნული ცვლილებების მიზანია, ერთი მხრივ,
ფულადი კომპენსაციის გაზრდა, რომელმაც
პროექტის თანახმად უნდა შეადგინოს 1000-2000
ლარი
და,
მეორე
მხრივ,
სასამართლო
განსჯადობის
გაფართოება
სასამართლო
ხელმისაწვდომობის პრობლემის აღმოფხვრის
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მიზნით.
2014 წლის 5 დეკემბერს იუსტიციის სამინისტრომ,
ევროპის
საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტს
წარუდგინა სამოქმედო ანგარიში „კლაუს და იური
კილაძეების“
საქმეში
სასამართლოს
მიერ
დადგენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით
გატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
2015 წლის 12 მარტს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტმა, მინისტრთა მოადგილეების 1222-ე
შეხვედრაზე, მიიღო საბოლოო რეზოლუცია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
საქმეზე - „კლაუს და იური კილაძეები
საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის №7975/06).
საბოლოო რეზოლუციით, მინისტრთა კომიტეტმა
დაასრულა ხსენებული საქმის განხილვა, რითაც
დაადასტურა, რომ ევროპული სასამართლოს მიერ
აღნიშნულ საქმეში დადგენილი დარღვევები
საბოლოოდ აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს
მიერ გატარებული ეფექტური ინდივიდუალური
და ზოგადი ღონისძიებების შედეგად.
ბ) 2015 წლის 4 მარტს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტმა, მინისტრთა მოადგილეების 1221-ე
შეხვედრაზე, მიიღო საბოლოო რეზოლუცია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
საქმეზე
„უშანგი ქოიავა საქართველოს
წინააღმდეგ“ (საჩივრის №44654/08). საბოლოო
რეზოლუციით მინისტრთა კომიტეტმა დაასრულა
ხსენებული
საქმის
განხილვა,
რითაც
დაადასტურა, რომ ევროპული სასამართლოს მიერ
აღნიშნულ საქმეში დადგენილი დარღვევები
საბოლოოდ აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს
მიერ გატარებული ეფექტური ინდივიდუალური
ღონისძიებების შედეგად.
გ) 2015 წლის 4 თებერვალს, ევროპის საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტმა,
მინისტრთა
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მოადგილეების 1218-ე შეხვედრაზე, მიიღო
საბოლოო რეზოლუცია ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს საქმეზე - „ირაკლი
ხოხიაშვილი
საქართველოს
წინააღმდეგ“
(საჩივრის №65594/09). საბოლოო რეზოლუციით,
მინისტრთა კომიტეტმა დაასრულა ხსენებული
საქმის განხილვა, რითაც დაადასტურა, რომ
ევროპული სასამართლოს მიერ აღნიშნულ საქმეში
დადგენილი
დარღვევები
საბოლოოდ
აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ
გატარებული
ეფექტური
ინდივიდუალური
ღონისძიებების შედეგად.
დ) ასევე, 2015 წლის 11 ივნისს ევროპის საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტმა,
მინისტრთა
მოადგილეების 1230-ე შეხვედრაზე, მიიღო
საბოლოო რეზოლუცია ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს საქმეზე - „ფატმან
მოდებაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის
№43111/10). საბოლოო რეზოლუციით მინისტრთა
კომიტეტმა
კიდევ
ერთხელ
დაასრულა
ხსენებული
საქმის
განხილვა,
რითაც
დაადასტურა, რომ ევროპული სასამართლოს მიერ
აღნიშნულ საქმეში დადგენილი დარღვევები
საბოლოოდ აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს
მიერ გატარებული ეფექტური ინდივიდუალური
და ზოგადი ღონისძიებების შედეგად;
ე) 2015 წლის 10 სექტემბერს ევროპის საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტმა,
მინისტრთა
მოადგილეების 1234-ე შეხვედრაზე, მიიღო
საბოლოო რეზოლუცია საქმეზე - „ბაისუევი და
ანზოროვი საქართველოს წინააღმდეგ“ (საჩივრის
№29804/04). საბოლოო რეზოლუციით მინისტრთა
კომიტეტმა
დაასრულა
ხსენებული
საქმის
განხილვა, რითაც დაადასტურა, რომ ევროპული
სასამართლოს
მიერ
აღნიშნულ
საქმეში
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ადამიანის უფლებათა და ძირითად იუსტიციის
თავისუფლებათა
დაცვის სამინისტრო
კონვენციის №15 და №16 ოქმების
რატიფიცირება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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საქართველოს
სახალხო
დამცველის აპარატის შესაბამისი
ფინანსური
რესურსებით
უზრუნველყოფა,
წლიური
ბიუჯეტის ზრდა

საქართველოს
2015
სახალხო დამცველის
აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დადგენილი
დარღვევები
საბოლოოდ
აღმოიფხვრა მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ
გატარებული
ინდივიდუალური და ზოგადი
ღონისძიებების შედეგად.
საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 4 მარტს
№3138-IIს და №3139-IIს დადგენილებებით
მოახდინა ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-15 და მე16 ოქმების რატიფიცირება.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე16 ოქმის (რომელიც ხელშემკვრელი მხარის
უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოებს ანიჭებს
შესაძლებლობას, მიმართონ ადამიანის უფლებათა
ევროპულ
სასამართლოს
საკონსულტაციო
დასკვნის გაცემის მოთხოვნით ისეთ პრინციპულ
საკითხებზე, რომლებიც ეხება კონვენციითა და
მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებებისა
და თავისუფლებების განმარტებას ან გამოყენებას)
რატიფიცირება თანმდევ ცვლილებებს იწვევს
საქართველოს
შიდასახელმწიფოებრივ
კანონმდებლობაში.
კერძოდ,
საქართველოს
სისხლის
სამართლის,
სამოქალაქო
და
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსებში და
„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში. ოქმის
თანმდევი საკანონმდებლო პაკეტი საქართველოს
პარლამენტმა მესამე მოსმენით 2015 წლის 29 მაისს
მიიღო და ის კონვენციის მე-16 ოქმის
საქართველოს მიმართ ამოქმედებისთანავე შევა
ძალაში.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 2015
წლის ბიუჯეტი გაიზარდა 68%-ით და შეადგინა
4 000 000 ლარი.

საქართველოს
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მთავრობა
საქართველოს
სახალხო საქართველოს
2015
დამცველის აპარატის შესაბამისი სახალხო დამცველის
ადამიანური
რესურსებით აპარატი
უზრუნველყოფა,
აპარატის
თანამშრომლების
საშტატო საქართველოს
ერთეულების რიცხვის ზრდა
მთავრობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატის ადამიანური რესურსი გაიზარდა და
პროექტებში დასაქმებულთა და შტატგარეშე
პერსონალის ჩათვლით შეადგინა 118 ერთეული.
სახალხო
დამცველის
ოფისის
ფარგლებში
მიმდინარე
პროექტებში დასაქმებულია 28
ადამიანი.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში
შეიქმნა
თავდაცვის
სფეროში
ადამიანის
უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ურთიერთობებისა
და კომუნიკაციების დეპარტამენტად; გაიზარდა
თანამშრომელთა რაოდენობა.
მართლმსაჯულების დეპარტამენტი გაიყო და
ჩამოყალიბდა
სამოქალაქო,
პოლიტიკური,
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული
უფლებებისა
და
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების
დეპარტამენტებად.
გაიზარდა თანამშრომელთა რაოდენობა.
სახალხო
დამცველის
სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაძლიერების მიზნით, 2015
წლის ნოემბრიდან სახალხო დამცველის აპარატში
პირველად ამუშავდა ცხელი ხაზი სატელეფონო
ნომრით – 1481. ცხელი ხაზი ოცდაოთხსაათიან
რეჟიმში, დასვენების და უქმე დღეების ჩათვლით,
მოქალაქეებისგან
იღებს
ინფორმაციას
სახელმწიფო
(საჯარო)
დაწესებულებების
მხრიდან
ადამიანის
უფლებათა
და
თავისუფლებათა სავარაუდო დარღვევებზე.
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საქართველოს
დამცველის
თანამშრომელთა
განვითარება

სახალხო საქართველოს
2015
აპარატის სახალხო დამცველის
პროფესიული აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს, გაიზარდა რეგიონალური ოფისების
რაოდენობა - 2015 წლის 16 ნოემბერს გურიაში
(ოზურგეთში) მორიგი, მერვე რეგიონული ოფისი
გაიხსნა.
2015 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის თანამშრომელებს ჩაუტარდათ შემდეგი
სწავლებები:
– ევროპის სასამართლოს პრეცედენტული
გადაწყვეტილებები
კონფლიქტურ
სიტუაციაში, მათ შორის საკუთრების
უფლება
და
გადაადგილების
თავისუფლება, ადამიანის უფლებების
მონიტორინგი
და
კვლევის
მეთოდოლოგია;
– საკუთრების უფლება;
– პერსონალური მონაცემების დაცვა;
– ბავშვის მიმართ ძალადობის დაძლევა;
– გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია
№1325;
– ეფექტური ლობირება;
– გუნდური მუშაობა;
– ტრენერთა ტრენინგი - „ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და სამედიცინო ეთიკის
შესახებ“;
– შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული
კონტროლის
ცენტრისა
(DCAF)
და
სერბეთის სახალხო დამცველის ოფისის
მიერ ორგანიზებული ტრენინგი შემდეგ
საკითხებზე: უსაფრთხოების სექტორის
მონიტორინგი, პრევენციის ეროვნული
მექანიზმები და სხვა;
– ევროსაბჭოს
პროექტის
ფარგლებში
„სახალხო
დამცველის
აპარატის
საქმიანობების
გაუმჯობესება
61

საქართველოში“
ჩატარდა
ტრენინგი
სხვადასხვა
დეპარტამენტის
წარმომადგენლობისთვის თემებზე - 1)
ადამიანის
უფლებების
დაცვა;
2)
დისკრიმინაციის აკრძალვა ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
კონვენციის
ფარგლებში
სასწავლო ვიზიტები:
– საქართველოს
სახალხო
დამცველის
აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის
თანამშრომლების
სასწავლო
ვიზიტი
რუმინეთში, ქალაქ ბუქარესტში;
– საქართველოს
სახალხო
დამცველის
აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის
თანამშრომლების
სასწავლო
ვიზიტი
პოლონეთის
რესპუბლიკაში,
ქალაქ
ვარშავაში.
საქართველოს სახალხო დამცველი აპარატის
თანამშრომლებმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს:
– პოლონეთის რესპუბლიკაში გამართულ
სემინარში
თემაზე
„შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარების
სისტემის
იურიდიული,
ფინანსური
და
ადმინისტრაციული
საფუძვლების შექმნა“;
– ქ.
ბრიუსელში
ევროპის
ადამიანის
უფლებების
დაცვის
ეროვნული
ინსტიტუტების ქსელის (ENNRI) მიერ
ორგანიზებულ
სამუშაო
შეხვედრებში
თემაზე - „ხანდაზმულთა უფლებები და
გრძელვადიანი ზრუნვა“.
– ქ. რიგაში გამართულ წამების პრევენციის
ასოციაციის (APT) და საერთაშორისო
ომბუდსმენთა
ინსტიტუტის
(IOI)
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–

–

–

–

–

–

ორგანიზებით
გამართულ
სამუშაო
შეხვედრებში თემაზე - „პრევენციული
მანდატის განხორციელების საკითხებზე“;
ქ.
ვარშავაში
ევროპის
ადამიანის
უფლებების
დაცვის
ეროვნული
ინსტიტუტების ქსელის (ENNRI) მიერ
გამართულ სემინარში, თემაზე ადამიანის
უფლებების
დაცვის
ეროვნული
ინსტიტუტების
შესაძლებლობების
გაძლიერება.
გერმანიის ქ. მაინცში, ომბუდსმენთა
ევროპული ინსტიტუტის (EOI) მმართველი
საბჭოსა და გენერალური ასამბლეის
შეხვედრაში;
პოლონეთში,
ქ.
ვარშავაში,
ეუთოს
დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა
და
ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ
ორგანიზებულ
ადამიანური
მიმართულების იმპლემენტაციის (Human
Dimension
Implementation)
შესახებ
შეხვედრებში;,
ქ. სტოკჰოლმში, SIDA-ს დაფინანსებით
განხორციელებულ
ტრენინგ
კურსში
თემაზე - გაეროს უშიშროების საბჭოს
რეზოლუცია №1325„ქალებზე, მშვიდობასა
და უსაფრთხოებაზე“
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა
და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ
ორგანიზებულ
ადამიანური
მიმართულების იმპლემენტაციის (Human
Dimension
Implementation)
შესახებ
შეხვედრები, პოლონეთში, ქ. ვარშავაში;
სასწავლო
ვიზიტი
სტრასბურგში
ევროსაბჭოს სხვადასხვა უწყებაში, ამ
უწყებების
ფუნქციონირების
63

68

საქართველოს
სახალხო საქართველოს
2015
დამცველის მანდატის, საქმიანობის სახალხო დამცველის
მიმართულებებისა და ცალკეული აპარატი
უფლებების შესახებ საინფორმაციო
კამპანიების წარმოება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მექანიზმებისა
და
კონკრეტული
საქმიანობების გაცნობის მიზნით;
– სამხრეთ
აფრიკაში,
კეიპტაუნში
ტრენინგის მე-2 ტური თემაზე - გაეროს
უშიშროების
საბჭოს
რეზოლუცია
№1325„ქალებზე,
მშვიდობასა
და
უსაფრთხოებაზე“, რომელშიც სახალხო
დამცველის
აპარატის
გენდერული
თანასწორობის
დეპარტამენტის
წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა.
გაიმართა საჯარო დებატები შემდეგ საკითხებზე:
– „არასათანადო
მოპყრობა
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფოს
რეაგირება?“;
– „ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა
მიმართ
ძალადობისა
და
ოჯახში
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და
პრევენციაზე:
განხორციელება
და
მონიტორინგი“;
– „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა
- ხარვეზები და გამოწვევები“;
– „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა:
მიღწევები და გამოწვევები“;
– არის თუ არა სახელმწიფო მზად
ეკომიგრანტების
პრობლემების
მოსაგვარებლად;
– „სავალდებულო სამხედრო სამსახურის
დადებითი და უარყოფითი მხარეები“;
– „რეაგირება
არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტებზე პოლიციაში: სახელმწიფოს და
საზოგადოების ხედვა“.
ჩატარდა სწავლება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის:
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–

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირების უფლებები და ამ თემის სწორად
გაშუქება;
– „საქართველოს
მცირერიცხოვანი
ეროვნული უმცირესობების მშობლიური
ენის
შენარჩუნებისა
და
სწავლების
მდგომარეობა;
– ჰოლოკოსტის
მსხვერპლთა
ხსოვნის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
– დისკრიმინაციის შესახებ მართლშეგნების
დონის ამაღლების კამპანია ქ. თბილისისა
და რეგიონების სკოლებში - სულ 19
სკოლა;
– იძულებით გადაადგილების სამართალი.
– ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე
სკოლის მოსწავლეებისთვის;
– ეთნიკური ნიშნით თანასწორობის დაცვის
მექანიზმების
შესახებ
სემინარი,
უმცირესობების
საკითხთა
ევროპულ
ცენტრთან ერთად (ECMI).
–
სტამბულის ადამიანის უფლებათა სკოლის
ტრენინგები, ქართველი, ოსი და აფხაზი
იურისტებისთვის, უფლებადამცველებისა და
სამოქალაქო აქტივისტებისთვის
უფლებების
ფუნდამენტურ პრინციპებზე,
ტოლერანტობისა
და
დისკრიმინაციის
შესახებ
აქტუალურ
საკითხებზე,
უმცირესობათა
უფლებებზე,
გენდერულ
თანასწორობაზე,
ადამიანის
უფლებების დაცვის მექანიზმებზე;
–
ადამიანის
უფლებების
საზაფხულო
სკოლის
ტრენინგები
შიდა
ქართლის,
სამეგრელოს, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებული სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო
ქართლის რეგიონებიდან შერჩეული 15-20 წლის
ახალგაზრდებისთვის,
მშვიდობიანი
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თანაარსებობისა
და
თანასწორობის,
ასევე
ტოლერანტობის თემებზე.
–
საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო
სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)
მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების
განვითარების
სააგენტოს
(USAID)
მიერ
დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე „შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
უფლებების
კონვენცია
და
მონიტორინგის ანგარიში“;
–
2015 წლის
ივლისში საქართველოს
სახალხო დამცველისა და ადამიანის უფლებათა
ცენტრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში
ადამიანის უფლებების საზაფხულო სკოლა
გაიხსნა.
–
2015 წლის 21 სექტემბერს, მშვიდობის
საერთაშორისო
დღის
აღსანიშნავად
საქართველოს სახალხო დამცველმა კინოს სახლში
ლიბანელი რეჟისორის ნადინე ლანაკის ფილმის „საით მივდივართ ახლა?“ ჩვენებას უმასპინძლა;
–
2015
წლის
ოქტომბერში
სახალხო
დამცველის აპარატმა ზუგდიდის სასწავლო
უნივერსიტეტის ევროპული აკადემიის და სსიპ
შოთა
მესხიას
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ტრენინგი
გამართა თემაზე – „ადამიანის უფლებების დაცვის
ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“,
რომელსაც 30–მდე სტუდენტი დაესწრო ;
–
ტრენინგი
სოფელ
კაბალში,
იორმუღანლოსა
და
ყარაჯალის
მოსახლეობისთვის
თემაზე
ადრეული
ქორწინება; ტრენინგს თითოეულ სოფელში 20მდე მონაწილე დაესწრო.
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები:
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–
თბილისის
საჯარო
სკოლების
უფროსკლასელებთან საქართველოს სახალხო
დამცველის
აპარატის
ბავშვის
უფლებების
ცენტრთან არსებული ახალგაზრდული საბჭოს
ფარგლებში;
–
კახეთის, სამცხე–ჯავახეთისა და აჭარის
რეგიონებში
გამართული
საინფორმაციო
შეხვედრები ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციაზე.
–
სახალხო
დამცველის
ოფისის,
ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის
ინსტიტუტისა და დევნილთა ქსელ ‘სინერგიას’
ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა თემაზე კონფლიქტების
მოგვარების
პოლიტიკა:
ხელისუფლებისა და საზოგადოების როლი და
პასუხისმგებლობა;
–
საინფორმაციო შეხვედრები მაღალმთიან
აჭარაში ადრეული ასაკში ქორწინებასა და ქალთა
მიმართ ძალადობის საკითხების შესახებ;
–
საინფორმაციო
შეხვედრა
მარნეულში
თემაზე - ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა
მიმართ ძალადობის საკითხები/პრევენცია;
–
სამუშაო შეხვედრა ოსური ფორუმის
წევრებთან, შესაძლო ერთობლივი პროექტებისა
და ღონისძიებების განხორციელების, ასევე ოსური
ორგანიზაციების
გააქტიურების
შესახებ
მოსახლეობის
უფლებების
დაცვისა
და
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის თემაზე.
–
გაიმართა ორი შეხვედრა დიპლომატიური
კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან;
–
ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და გორში
მცხოვრებ
იძულებით
გადაადგილებულ
პირებთან-დევნილებთან
გრძელვადიანი
განსახლებით უზრუნველყოფის საკითხსა და ამ
67

კუთხით არსებულ პრობლემებზე;
–
სიღნაღსა და თელავში შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებთან, მათი კანონიერ
წარმომადგენლებთან/მშობლებთან,
საჯარო
სკოლების
პედაგოგებთან,
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
და
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებთან თემაზე
- გაეროს შშმ პირთა კონვენცია და მისი
მონიტორინგის მექანიზმები.
–
საინფორმაციო შეხვედრები ზუგდიდში,
ბათუმსა და ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან
და
იძულებით
გადაადგილებულ
პირებთან
–
დევნილებთან;
–
10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებების
დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ქ.
თბილისსა და საქართველოს რვა დიდ ქალაქში
გაიმართა საინფორმაციო კამპანიები ადამიანის
უფლებების შესახებ.
გამოიცა პუბლიკაციები:
–
საქართველოში მცხოვრები ოსური თემის
მიგრაცია და მოქალაქეობასთან დაკავშირებული
პრობლემები;
–
მცირე
საოჯახო
ტიპის
სახლების
მონიტორინგი;
–
სკოლამდელი
სააღმზრდელო
დაწესებულებების მონიტორინგი;
–
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა;
–
სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის
ფაქტებზე რეაგირებისთვის;
–
უფლება სათანადო საცხოვრისზე;
–
თავისუფლება აღკვეთილ/შეზღუდულ შშმ
პირთა უფლებრივი მდგომერეობის შესახებ
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ანგარიშში
გაცემული
რეკომენდაციების
შესრულების მდგომარეობა (follow up);
–
ანგარიში
სასჯელაღსრულების
№8
დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის
შესახებ;
–
ანგარიში
სასჯელაღსრულების
№17
დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის
შესახებ;
–
ანგარიში
სასჯელაღსრულების
№15
დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის
შესახებ.
–
სპეციალური
ანგარიში
ბავშვთა
უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ;
–
სპეციალური
ანგარიში
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი
მდგომარეობის შესახებ;
–
წლიური ანგარიში პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის
ფარგლებში
განხორციელებული
საქმიანობების შესახებ;
–
2014
წლის საპარლამენტო ანგარიში
სახალხო
დამცველის
აპარატის
ბავშვთა
უფლებების ცენტრისა და პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის მიერ განხორციელებული მცირე
საოჯახო
ტიპის
სახლების
მონიტორინგის
შედეგების შესახებ;
–
სპეციალური
ანგარიში
ქვეყანაში
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი
თავიდან
აცილებისა
და
თანასწორობის
მდგომარეობის შესახებ;
–
ანგარიში
№7
პენიტენციურ
დაწესებულებაში ვიზიტის შესახებ;
–
სპეციალური ანგარიში ხანდაზმულ პირთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
შესახებ,
სადღეღამისო
სპეციალიზირებულ
დაწესებულებებში.
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–
სპეციალური
ანგარიში
თავშესაფრის
მაძიებელთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული
სტატუსის
მქონე
პირთა
უფლებრივი
მდგომარეობის შესახებ;
–
სპეციალურ
ანგარიში
თემაზე
„განათლების უფლება გალის რაიონში: 2015-2016
სასწავლო წლის სიახლეები და თანმდევი
პრობლემები“;
–
საქართველოს სახალხო დამცველის 10
დეკემბრის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის
უფლებათა
და
თავისუფლებათა
დაცვის
მდგომარეობის შესახებ 2015 წელი.

გამოიცა შემდეგი საინფორმაციო ბროშურები:
–
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
მანდატი;
–
ბავშვთა უფლებები;
–
ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება;
–
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირების უფლებები ქართულ, რუსულ, აფხაზურ,
ოსურ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე;
–
საქართველოს
სახალხო
დამცველი
ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის.
–
სამენოვანი (სომხურ, აზერბაიჯანულ და
ქართულ
ენებზე)
ბროშურა
შემდეგი
სახელწოდებით
„როგორ
მივიღოთ
საქართველოს
მოქალაქეობა,
ბინადრობის
ნებართვა და საქართველოს ვიზა“;
–
ანგარიში სახალხო დამცველის აპარატის
მიერ 2011-2015 წლებში განხორციელებული
აქტივობების შესახებ
–
ბავშვთა ცენტრის შესახებ საინფორმაციო
ბროშურა (ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე);
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–
მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო
ბროშურა (ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე).

გამოიცა ექვსი ათი საინფორმაციო ბიულეტინი.
ჩატარდა კვლევები:
–
მოსამართლეთა
გათავისუფლება
და
მათთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრება;
–
„უცხოელთა
სამართლებრივი
მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
გამოყენება.
–
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირების, ეთნიკური უმცირესობების შესახებ
ცნობადობის ამაღლების პოპულარიზაცია /ფოკუს
ჯგუფის კვლევა
–
კომენტარები
ადამიანის
უფლებების
დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის თაობაზე;
–
კომენტარები
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
ზოგადი
კოდექსის
შესახებ.
–
სახალხო დამცველის მიერ 2014 წელს
გაცემული რეკომენდაციების /წინადადებების
შესრულების ანგარიში;
–
საკანონმდებლო
კვლევა
„უცხოელთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონის
გამოყენების თაობაზე;
–
საჩივრის/მოთხოვნის
განხილვის
პროცედურის
და
ამ
პროცედურისადმი
პატიმართა
ნდობის
ხარისხისა
და
დამოკიდებულების კვლევა.
2015 წლის განმავლობაში მომზადდა და ეთერით
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გაშვებულ იქნა შემდები სოციალური რეკლამები:
სახალხო დამცველის სარეკლამო
გენდერული თანასწორობის შესახებ;
სახალხო დამცველი სარეკლამო
შშმ პირთა უფლებებზე;
სახალხო დამცველის სარეკლამო
ცხელი ხაზის შესახებ;
სახალხო დამცველის სარეკლამო
მანდატის შესახებ;
სახალხო დამცველის სარეკლამო
ცხელი ხაზის შესახებ.

რგოლი
რგოლი
რგოლი
რგოლი
რგოლი

ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების
ამაღლებისა მიზნით სახალხო დამცველის ოფისი
ყოველწლიურად ატარებს კონკურსს - „მე –
ომბუდსმენი“, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ
13–18
წლის
სკოლის
მოსწავლეები.
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც
საჯარო, ასევე კერძო სკოლების მოსწავლეებს.
2015 წელს კონკურსში მონაწილეობა 291–მა
გუნდმა
მიიღო
საქართველოს
სხვადასხვა
ქალაქიდან/ სოფლიდან. დეკემბრის თვეში
დასრულდა კონკურსი, ხოლო გამარჯვებულები
2016 წლის იანვარში გამოვლინდებიან.
ასევე, გაიმართა ესეების კონკურსი თემაზე:
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა
როლი, კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებს
შორის ნდობის აღდგენაში“; გამარჯვებულ
სტუდენტებს სერთიფიკატები და პრიზები
გადაეცათ.
2015 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის
ბიბლიოთეკით ისარგებლა 467 მკითხველმა.
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საქართველოს
სახალხო საქართველოს
2015
დამცველის ადამიანის უფლებათა სახალხო დამცველის
სკოლის ჩამოყალიბება
აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინტერნეტ პორტალები:
www.tolerantoba.ge
www.ombudsman.ge
2015წელსსაქართველოს სახალხო დამცველის
ადამიანის
უფლებათა
აკადემიამ
დაიწყო
საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება
2015 წელს, აკადემიის ფარგლებში ჩატარდა ოთხი
ტრენინგი:
- 2015 წლის 19-23 ოქტომბერს გაიმართა ტრენინგი
მასწავლებლებისთვის. ტრენინგის თემა იყო
ადამიანის
უფლებების
სწავლება
და
დისკრიმინაციის
აკრძალვის
პრინციპი
სკოლებში.
ტრენინგს
თბილისსა
და
რეგიონებიდან 25 მასწავლებელი დაესწრო.
- 2015 წლის 3 ნოემბერს გაიხსნა მეორე, 5 დღიანი
ტრენინგი რეგიონული მედია საშუალებების 30ზე მეტი წარმომადგენლის მონაწილეობით
თემაზე - „გენდერული საკითხების გაშუქება და
ჟურნალისტური ეთიკა“.
- 2015 წლის ნოემბერში გაიმართა ტრენინგი
საშუალო
რგოლის
სამხედრო
მოსამსახურეებისათვის და სამხედრო ნაწილების
იურისტებისათვის, თემაზე „ადამიანის უფლებები
სამხედრო სამსახურში“;
- 2015 წლის 14-17 დეკემბერს ჩატარდა ტრენინგი
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლებისთვის თემაზე - „ადამიანის
უფლებების
როლი
კონფლიქტის
ტრანსფორმაციაში“.
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ადამიანის
უფლებებთან მთავარი
დაკავშირებულ
საკითხებზე პროკურატურა
ტრენინგების/სემინარების/სამუშაო
შეხვედრების
დაგეგმვა
და
ორგანიზება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015
წელს,
პროკურატურის
სისტემის
თანამშრომლებისათვის
განხორციელდა
9
ტრენინგი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აკრძალვის თემაზე.
აღნიშნული ტრენინგები ევროპის საბჭოსთან
თანამშრომლობით
ჩატარდა
და
მასში
პროკურატურის
სისტემის
სხვადასხვა
ტერიტორიული ორგანოდან 90 წარმომადგენელი
მონაწილეობდა.
ტრეფიკინგის
თემაზე
განხორციელდა
ორკვირიანი ინტენსიური სასწავლო კურსი ქ.
ბუდაპეშტში (სამართალდამცავთა საერთაშორისო
აკადემია). სასწავლო ვიზიტში 4 პროკურორი
მონაწილეობდა.
ჩატარდა
3
ტრენინგი
არასრულწლოვანთა
შრომით ტრეფიკინგის და საზღვარზე მიგრანტთა
უკანონო გადაყვანის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე.
აღნიშნულ
აქტივობებში
მონაწილეობდა 25 პროკურორი.
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პროკურორებისათვის
მთავარი
ტრენინგების ჩატარება ოჯახური პროკურატურა
ძალადობის თემაზე

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ტრეფიკინგთან ბრძოლის თემაზე, მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით,
ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა მოსამართლეებისა და
პროკურორების მონაწილეობით.
2015
წელს,
ოჯახში
ძალადობის
თემაზე
განხორციელდა 4 სასწავლო აქტივობა, მათ შორის
ტრენერთა ტრენინგი. ჩატარებულ ტრენინგებში
საქართველოს
პროკურატურის
ყველა
ტერიტორიული
ორგანოს
წარმომადგენლები
იყვნენ ჩართულნი, მათ შორის საშუალო რგოლის
მენეჯერები. მონაწილეები გაეცნენ, როგორც
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ადამიანის უფლებების საკითხებზე მთავარი
პროკურორების
მიერ პროკურატურა
მოსახლეობასთან საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება

2015

ოჯახში
ძალადობის
თემაზე მთავარი
პროკურორების
მიერ პროკურატურა
საინფორმაციო
შეხვედრების
ჩატარება მოსახლეობასთან

2015

ოჯახში
ძალადობის
სისხლის მთავარი
სამართლის საქმეების მუდმივი პროკურატურა
მონიტორინგი,
ხარვეზების
გამოვლენა
და
სათანადო
ღონისძიებების
დაგეგმვა,
მათ
შორის
რეკომენდაციების
შემუშავება
საჭიროების
შემთხვევაში

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო პრაქტიკას.
ტრენინგებში პროკურატურის სისტემის 75
წარმომადგენელი მონაწილეობდა.
დასავლეთ საქართველოს 35 სოფელში გაიმართა
ტრეფიკინგთან ბრძოლის კვირეული. კვირეულის
ფარგლებში პროკურორებმა და პოლიციის
თანამშრომლებმა
ჩაატარეს
საინფორმაციო
შეხვედრები დაახლოებით 1000 მოქალაქესთან.
2015 წელს პროკურორების მიერ ჩატარდა 35
საინფორმაციო
შეხვედრა
მოსახლეობასთან,
რომელსაც ესწრებოდა 1335 პირი.
შეხვედრებზე
განხილულ
იქნა
შემდეგი
საკითხები: ოჯახური ძალადობის არსი და
სახეები, მოძალადისა და მსხვერპლისთვის
დამახასიათებელი ქცევა, ძალადობის შედეგები,
ოჯახური ძალადობისგან დაცვის მექანიზმები,
ნაადრევი ქორწინება - 16 წელს მიუღწეველ
პირთან სქესობრივი კავშირი, თავისუფლების
უკანონო აღკვეთა, გაუპატიურება.
შეხვედრებზე
დამსწრე
პირებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთათვის არსებული თავშესაფრებისა და
სახელმწიფოს რეფერალური სისტემის შესახებ.
მათ ასევე ეცნობათ ახალი ცხელი ხაზის თაობაზე
და დაურიგდათ საინფორმაციო ბუკლეტები.
2014 წლის დეკემბერში, პროკურატურის მიერ
გაანალიზდა
2014
წლის
განმავლობაში
დაწყებული გამოძიებები ძალადობის, მათ შორის
ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ
ძალადობის ფაქტებზე. აღნიშნული ანალიზის
საფუძველზე 2015 წლის იანვარში საქართველოს
მთავარი
პროკურატურის
მიერ
შემუშავდა
რეკომენდაცია სისხლის სამართლის კოდექსის 111
და 1261 მუხლებთან დაკავშირებულ ფაქტებზე
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ადამიანის
უფლებებზე სსიპ - იუსტიციის 2015
კურიკულუმის შემუშავება
უმაღლესი სკოლა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

აუცილებელი
საგამოძიებო
და
საპროცესო
მოქმედებების ჩატარების შესახებ.
ადამიანის უფლებებზე კურიკულუმის შემუშავება
გათვალისწინებულია
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის მიერ ევროპის საბჭოსათვის წარდგენილ
პროექტში, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის
შესაძლებლობების
გაძლიერება“
(Strengthening the Capacity of the High School of
Justice of Georgia).
აღნიშნული პროექტის დაფინანსება გადაიდო,
თუმცა სკოლამ უკვე მოიძია ალტერნატიული
წყაროები, რის შედეგადაც, კურიკულუმის
შემუშავების პროცესი 2016 წლის პირველ
კვარტალში დაიწყება .
ამ
პროცესის
პარალელურად,
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის
მოსამართლეთა
და
სასამართლოს
სხვა
მოსამსახურეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში
ადამიანის უფლებების თემატიკაზე ჩატარდა
შემდეგი ტრენინგები:
- ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
კონვენციის გამოყენება - 2 ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის, 2 - მოსამართლის
თანაშემწეებისათვის;
- ადამიანის
უფლებათა
დაცვის
საერთაშორისო სტანდარტები - 2 ტრენინგი
მოსამართლეებისათვის;
- ნარკომომხმარებელთა
უფლებები
2
ტრენინგი მოსამართლეებისათვის;
- შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - 2
ტრენინგი მოსამართლეებისათვის;
- ბავშვთა უფლებების დაცვა; მათ შორის
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დისკრიმინაციის
საკითხებზე სსიპ - იუსტიციის 2015
კურიკულუმის
შემუშავება, უმაღლესი სკოლა
რომელშიც
განსაკუთრებული
ყურადღება
დაეთმობა
საქართველოს
ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და
საერთაშორისო
სამართლებრივ
ინსტრუმენტებს

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ბავშვთა
სექსუალური
ექსპლუატაციის
საკითხები
1
ტრენინგი
მოსამართლეებისთვის;
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა - 1
ტრენინგი მოსამართლეებისთვის;
შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლებები
- 1 ტრენინგი მოსამართლეებისთვის.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლამ ა.ი.პ. კავშირთან
„საფარი“
თანამშრომლობით
შეიმუშავა
კურიკულუმი
დისკრიმინაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებით,
რომელშიც
განსაკუთრებული
ყურადღება
დაეთმობა
საქართველოს ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და
საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებს.
კურიკულუმის შემუშავების პროცესში ჩართულნი
იყვნენ როგორც მოქმედი მოსამართლეები, ისე
ქართველი ექსპერტი.
კურიკულუმის შემუშავების შემდეგ ჩატარდა ToT
ამ პროცესში ჩართული მოსამართლეებისათვის,
რომლებიც, მოიაზრებიან სკოლის ტრენერებად
მომავალში და საპილოტე ტრენინგი, რომელშიც
მონაწილეობდა 11 მოსამართლე.
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დროებითი
მოთავსების შინაგან
საქმეთა 2015
იზოლატორებში
ადამიანის სამინისტრო
უფლებების დაცვის გაუმჯობესება
და
უზრუნველყოფა
თანამშრომლების გადამზადების
გზით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 21 თებერვლიდან
5 აპრილამდე,
ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ერთობლივი
პროგრამის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და
დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“
ფარგლებში გაიმართა ტრენინგები დროებითი
მოთავსების
იზოლატორის
ყველა
თანამშრომლისთვის (სულ 230 თანამშრომელი).
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ორდღიანი ტრენინგი შეეხებოდა ადამიანის
უფლებათა ევროპულ კონვენციას, ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს სხვადასხვა
გადაწყვეტილებებს, ევროპის წამების პრევენციის
კომიტეტის საქმიანობას,
სტანდარტებს და
კომიტეტის მიერ საქართველოში ვიზიტების
შესახებ შედგენილ ანგარიშებს.
2015 წლის თებერვალში, დასრულდა დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომლებისთვის
ევროკავშირის
მხარდაჭერით ჩატარებული ტრენინგები, რომლის
ფარგლებშიც გადამზადდა სრული შემადგენლობა
(სულ
230
თანამშრომელი).
ტრენინგის
მიმდინარეობისას
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომლებმა
მიიღეს
ინფორმაცია
პირველადი
გადაუდებელი
დახმარების გაწევის, ფსიქიკური აშლილობის
მქონე
პირების
ამოცნობისა
და
მათთან
მოპყრობის, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე
პირთათვის დახმარების გაწევის შესახებ.
2015
წელს,
მაისი-ოქტომბრის
პერიოდში,
ევროკავშირის
დახმარებით,
ჩატარდა
ტრენინგების
ციკლი,
დისკრიმინაციის
დაუშვებლობის თემაზე, აღნიშნულ ტრენინგებში
საქართველოს პროკურატურის და პოლიციის
თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობას ასევე
იღებდნენ შსს -ს ადამიანის უფლებათა დაცვისა
და
მონიტორინგის
დეპარტამენტის
თანამშრომლები. ტრენინგი ჯამში გაირა მთავარი
სამმართველოს 50-მა თანამშრომელმა. ტრენინგის
ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ ისეთ თემებს,
როგორებიცაა: ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენცია, დისკრიმინაციის აკრძალვა, წამების
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არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის
აკრძალვა,
დისკრიმინაციის
ფაქტების
მარეგულირებელი ნორმები და სხვა.
2015 წელს, ევროკავშირის
მხარდაჭერით,
დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში
დამონტაჟდა ახალი სანათები, მაგიდები და
სკამები, გადაკეთდა არსებული საწოლები.
2015 წლის იანვარში, დასრულდა სარემონტო
სამუშაოები შიდა ქართლისა და სამცხეჯავახეთის რეგიონალურ (სამსახური) (ქ. გორი),
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ (განყოფილება)
(ქ. მცხეთა) და თეთრიწყაროს დროებითი
მოთავსების იზოლატორებში. სამივე იზოლატორი
აღიჭურვა ახალი ინვენტარით და გაუმჯობესდა
დაკავებულთა ყოფითი პირობები.
2015 წლის იანვარში, ევროპის საბჭოს და
ევროკავშირის
ერთობლივი
პროგრამის
„ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული
ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ ფარგლებში
შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა
ორი ბრძანების პროექტზე. ერთი პროექტი შეეხება
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორებში
შიმშილობის მართვას, რომელიც უახლოეს
პერიოდში დამტკიცდება შს მინისტრის მიერ.
მეორე დოკუმენტი არის შს მინისტრისა და
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის
ერთობლივი ბრძანების პროექტი,
რომლის
თანახმადაც
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორში
არსებული
ჯანმრთელობის
ამსახველი
დოკუმენტაციის
ასლები,
ბრალდებულის გადაყვანის შემთხვევაში, უნდა
გადაეცეს
შესაბამის
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებას.
79

2015 წლის ზაფხულში, სარემონტო სამუშაოები
დასრულდა საგარეჯოსა და ამბროლაურის
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორებში.
განხორციელდა
იზოლატორების
სრული
რეაბილიტაცია.
2015 წლის, ივლისი-სექტემბერში, სარემონტო
სამუშაოები ჩატარდა ქ. თბილისის №1 დროებითი
მოთავსების
იზოლატორში
(სამმართველო).
სარემონტო
სამუშაოების
პროცესში,
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში, იზოლატორში, ასევე გადაკეთდა
საკნებში არსებული საწოლები, დამონტაჟდ ახალი
მაგიდა-სკამები
და
საკნები
აღიჭურვა
სპეციალური
სანათებით.
ევროკავშირის
დაფინანსებით, ქ.თბილისის №1 (სამმართველო)
დროებითი მოთავსების იზოლატორის სველი
წერტილი ადაპტირებული იქნა შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში შექმნილმა
სამუშაო ჯგუფმა,
შეიმუშავა
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
თანამშრომლების
მომზადება/გადამზადების
სპეციალური
საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მიზნად
ისახავს
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლებას
იზოლატორებში
ადამიანის
უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით.
სასწავლო პროგრამა დამტკიცდა 2015 წლის
ნოემბერში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში
2016 წლიდან დაგეგმილია შესაბამისი ჯგუფების
გადამზადება.
სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის ფარგლებში, ასევე
შემუშავდა
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების თანამშრომელთა სტანდარტული
ოპერაციული პროცედურები (SOP), რომლის
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არასრულწლოვანთა ცნობიერების შინაგან
საქმეთა 2015
ამაღლება
საჯარო
სკოლებში სამინისტრო
სამართლებრივი
კულტურის
განვითარების
პროგრამის განათლებისა
და

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების

დამტკიცებაც უახლოეს მომავალში იგეგმება
2015 წლის 1 ოქტომბრიდან შსს ადამიანის
უფლებათა
დაცვისა
და
მონიტორინგის
დეპარტამენტში
შეიქმნა
სამედიცინო
მომსახურების
სამსახური,
სადაც
ხელშეკრულებით
დასაქმდება
მედიცინის27
მუშაკი. აღნიშნული სამედიცინო პერსონალი
მოვალეობებს
დეპარტამენტის
8
(6
რეგიონალური და 2 ქ. თბილისის დროებითი
მოთავსების
იზოლატორი)
იზოლატორში
შეასრულებს.
მიმდინარეობს
კანდიდატების
შერჩევა და მათთან შრომითი ხელშეკრულებების
გაფორმება.2015
წლის
სექტემბერში,
ევროკავშირის
დაფინანსებით
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
სამედიცინო
პერსონალისათვის შეძენილ იქნა
საჭირო
ინვენტარი და აღჭურვილობა.
ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი
პროგრამის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და
დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“
ფარგლებში, 2015 წლის ზაფხულში, , შეიქმნა
სამუშაო
ჯგუფი,
რომელიც
მუშაობს
იზოლატორში
პიროვნების
მოთავსებისას
შესავსები სამედიცინო შემოწმების
ფორმის
შემუშავებაზე. დოკუმენტის პირველადი ვერსია
შემუშავებულია და იგი სრულად ეფუძნება
სტამბულის პროტოკოლის პრინციპებს.
პროექტის ფარგლებში, 2015 წლის სექტემბრიდან
დაიწყო
მუშაობა
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორების
სამედიცინო
პერსონალის
სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავებაზე.
2014–2015 წლის სასწავლო წლის დაწყებასთან
ერთად
განახლდა
საერთაშორისო
ორგანიზაცია PH-International -ის, შინაგან საქმეთა
სამინისტროს და განათლებისა და მეცნიერების
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განხორციელების
გზით, მეცნიერების
არასამთავრობო
სექტორთან სამინისტრო
ერთად, დარგის დამოუკიდებელი
ექსპერტების მონაწილეობით
სსიპ
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური

დახმარება

-

სამინისტროს
ერთობლივი
პროექტის
„სამართლებრივი
განვითარების
პროგრამის“
განხორციელება მიმდინარეობს ქ. თბილისის 11
საჯარო სკოლაში. პროექტი ითვალისწინებს
წინასწარ შედგენილი საგნის: „სამართლებრივი
კულტურის“ სწავლებას შერჩეული სკოლების მე-9
კლასელთათვის. აღნიშნული საგნის სწავლება
მიმდინარეობს სამართალდამცველისა და სკოლის
პედაგოგის
ერთობლივი
აქტივობით.
გაკვეთილები ინტერაქტიულია, მოიცავს როლურ
თამაშებს
და
გამიზნულია
მოსწავლეებში
სამართლის და მართლმსაჯულების სფეროში
მათი უფლებების და პასუხისმგებლობების
შესახებ ცოდნის ამაღლებისკენ. საგანი შედგება
შემდეგი თემებისგან:
– არასრულწლოვანი და კანონი;
– ძალადობა (ძალადობა ოჯახში, „ბულინგი“
სკოლებში);
– მავნე ჩვევები და მათი სახიფათო
შედეგებისგან თავდაცვა;
– ორგანიზებული დანაშაული (ტრეფიკინგი,
ნარკოტიკებით და იარაღით უკანონო
ვაჭრობა);
– სასამართლო სამართალწარმოება.
2015 წელს, აღნიშნული საგანი გაიარა 2000–ზე
მეტმა მოსწავლემ.
საგაკვეთილო
სესიების
პარალელურად,
პროექტში ჩართული სკოლების მოსწავლეები
სტუმრობდნენ შსს ადმინისტრაციულ შენობებს,
სადაც
შსს
წარმომადგენლებისგან
არასრულწლოვნებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
უწყების მუშობის სპეციფიკაზე და თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე. 2015 წელს, განხორციელდა 30–
მდე ვიზიტი შსს აკადემიაში, საგანგებო და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრ 112–ის ოფისში,
82

საექსპერტო–კრიმინალისტიკური
მთავარი
სამმართველოს ლაბორატორიაში და სხვა.
2015 წელს, შსს აკადემიაში, განხორციელდა 65მდე ვიზიტი ახალგაზრდებში სამართლებრივი
კულტურის ამაღლების მიზნით.
სსიპ
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის სამსახური და PH-International-ი
ახორციელებენ საზოგადოებრივი ჩართულობისა
და თანამშრომლობის პროგრამას სამართლებრივი
განათლებისთვის, რომელიც მოიცავს სასკოლო
კომპონენტს - „სამართლებრივი კულტურის
საფუძვლები“
და
განკუთვნილია
სკოლის
მოსწავლეებისათვის. პროგრამის მიზანია ხელი
შეეწყოს
მოზარდთა
შორის
დანაშაულის
პრევენციას
საზოგადოების
სამართლებრივი
ცნობიერების
ამაღლებითა
და
აღდგენითი
მართლმსაჯულების
მიდგომების
დანერგვაგაძლიერებით. პროგრამის ფარგლებში მე-7
კლასის
მოსწავლეებს
სამართლებრივი
კულტურის გაკვეთილებს უტარებს მანდატური
დამრიგებელთან ერთად.
სსიპ
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის სამსახური და PH-International-ი
ერთობლივად ახორციელებენ პროგრამა - GE
CALLS. შეხვედრების (GE CALLS) მიზანია ხელი
შეუწყოს
დანაშაულის
პრევენციას
და
მოსწავლეების სამართლებრივი ცნობიერების
ამაღლებას. 2015 წლის აგვისტოში, GE CALL-მა
შეიმუშავა
შეხვედრების
მოდული
მანდატურთათვის,
პატრულის
პოლიციელებისთვის და მასწავლებლებისათვის.
2015 წლის ნოემბერში, ჩატარდა ტრენინგები,
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საჯარო
მოხელეთათვის სსიპ - საქართველოს 2015
სპეციალური სასწავლო პროგრამის იუსტიციის სასწავლო
შემუშავება/დანერგვა
ადამიანის ცენტრი
უფლებათა ეფექტიანი დაცვის,
დისკრიმინაციის და კორუფციის
გამოვლენის
ქმედითი
მექანიზმების თაობაზე

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სსიპ - საქართველოს 2015
სასწავლო
ცენტრის
მიერ იუსტიციის სასწავლო
შემუშავებული საჯარო მოხელეთა ცენტრი
კვალიფიკაციის
ამაღლების
პროგრამის
დანერგვა,
განსაკუთრებით
ადგილობრივ
თვითმმართველობის
მოხელეთა
მონაწილეობით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჯარო
მოხელეთათვის
ადმინისტრაციული
სამართლის
და ადმინისტრაციული წარმოების
სასწავლო
პროგრამის
განახლება/დანერგვა,
ადმინისტრაციულ
ორგანოებში
საქმის
წარმოების
ერთიანი
სტანდარტების
დანერგვის
ხელშეწყობა
ადმინისტრაციის
არა-იურისტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - საქართველოს 2015
იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი

დონორების
დახმარება

დონორების
დახმარება

დონორების
დახმარება

სსიპ - საქართველოს 2015

სახელმწიფო

რომელსაც ესწრებოდნენ მეოთხე, მეხუთე და
მეექვსე კლასების დამრიგებლები, მანდატურები
და პოლიციელები.
მომზადებულია
პროექტი
„საჯარო
მოხელეთათვის
ტრენინგები
ანტიდისკრიმინაციულ
კანონმდებლობაზე“.
პროექტის ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ
სახალხო
დამცველის
აპარატთან
თანამშრომლობით შემუშავდება პროგრამა და
ჩატარდება
ტრენინგები
20-მდე
მუნიციპალიტეტში.
კორუფციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
კუთხით
სასწავლო
პროგრამის
შემუშავებასა და ტრენინგების დაფინანსებასთან
დაკავშირებით
დონორებთან
მიმდინარეობს
მოლაპარაკება.
შემუშავებულია
საჯარო
მოხელეთა
კვალიფიკაციის
ამაღლების
პროგრამა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში
გადაწყვეტილების
მიმღები
პირებისთვის
პროგრამის
გაცნობის
მიზნით
ჩატარდა
რეგიონული
შეხვედრები.
განხორციელდა
მუნიციპალიტეტების
დონეზე
მოხელეთა
გადამზადების კუთხით არსებული საჭიროებების
კვლევა.
პროგრამა
განახლებულია.
მიმდინარეობს
დონორებთან
მოლაპარაკება
მიზნობრივი
ჯგუფების იდენტიფიცირების და მათთვის
ტრენინგების ჩატარების დაფინანსების თაობაზე.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და
გამგეობის
თანამშრომლებისთვის
ჩატარდა
ტრენინგი ადმინისტრაციული სამართალი და
ადმინისტრაციული საქმისწარმოება.
პროგრამა შემუშავებულია. პროგრამის ექვსივე
84

თანამშრომლებისთვის
„სამართლის
კურსი
იურისტებისთვის“
შემუშავება/დანერგვა

იუსტიციის სასწავლო
არა- ცენტრი

ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

83

წამებასა
და
არასათანადო
მოპყრობასთან
ბრძოლის
ეროვნული
სტრატეგიისა
და
სამოქმედო გეგმის განახლება და
მისი განხორციელების დაწყება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

84

პროკურორებისათვის შესაბამისი მთავარი
მიმართულების
პროკურატურა
ტრენინგების/სემინარების/სამუშაო
შეხვედრების
დაგეგმვა
და
ორგანიზება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მოდული
დაინერგა
იუსტიციის
სასწავლო
ცენტრის პროექტი „50 საჯარო მოხელის“
ფარგლებში.
მიმდინარეობს
დონორებთან
მოლაპარაკება
მიზნობრივი
ჯგუფების
იდენტიფიცირებისა და ტრენინგების ჩატარების
დაფინანსების თაობაზე.
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან
პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან
დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო საბჭოს 2015 წლის 18 მაისის
სხდომაზე
დამტკიცდა
და
ხორციელდება
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან
პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან
დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2016 წლების
სამოქმედო
გეგმა,
რომელიც
შემუშავდა
საქართველოს ადამიანის უფლებათა ეროვნული
სტრატეგიის (2014-2020) საფუძველზე. სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
განხორციელების
პროცესში
წამოჭრილი
საკითხების განხილვის მიზნით, უწყებათაშორისი
საბჭოს სხდომები გაიმართა 2015 წლის 14
სექტემბერსა და 23 ოქტომბერს.
2015 წლის ივლისში, საქართველოს მთავარი
პროკურატურის,
ევროპის
საბჭოსა
და
ევროკავშირის
წარმომადგენლობის
თანამშრომლობის ფარგლებში, განხორციელდა
სამუშაო
შეხვედრა
თემაზე
„არასათანადო
მოპყრობის ფაქტების კვალიფიკაცია“. შეხვედრას
საქართველოს
პროკურატურის
წარმომადგენლებთან
ერთად
ესწრებოდნენ
სასამართლო
კორპუსის,
სახალხო
დამცველის, უფლებადამცველი ორგანიზაციების,
ადვოკატთა ასოციაციის, საქართველოს შინაგან
საქმეთა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
85
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წამებისა
და
არასათანადო სასჯელაღსრულებისა 2015
მოპყრობის
სხვა
ფორმების და
პრობაციის
ეფექტური გამოძიების მეთოდური სამინისტრო
და ტაქტიკური ინსტრუქციების
ჩამოყალიბება
და
დანერგვა
საერთაშორისო
გამოცდილების
გათვალისწინებით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სამინისტროების წარმომადგენლები.
ჩატარდა 2 ტრენინგი წამებისა და არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტების
გამოძიებისა
და
კვალიფიკაციის
საკითხებზე. ტრენინგებში
მონაწილეობდა
ჯამში 37 პროკურორი და
პროკურატურის სისტემის გამომძიებელი.
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის
№66 ბრძანებით, დამტკიცდა საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
ახალი დებულება. აღნიშნული დებულებით
გაიზარდა
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
ფუნქცია-მოვალეობები.
2015
წლის
1
ივლისიდან,
საგამოძიებო
დეპარტამენტს
დაემატა
ოპერატიული
უზრუნველყოფის
სამმართველო,
რომლის
საქმიანობის
ერთ-ერთი
მიზანია
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში
პატიმრების
წამებისა
და
არასათანადო
მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა, ხოლო ამ
ფაქტებზე გამოძიების დაწყების შემდგომ
გამოძიების
ეფექტური
მეთოდებისა
და
ტაქტიკის
ინსტრუქციების
ჩამოყალიბებაში
მონაწილეობის
მიღება.
ამასთანავე,
სამმართველო მუშაობს მსგავსი ფაქტების
ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად. საგამოძიებო
დეპარტამენტი ახორციელებს დეპარტამენტის
კომპეტენციის
სფეროში
დანაშაულის
გამოვლენას, გახსნას, გამოძიების დაწყებასა და
კომპეტენციას
მიკუთვნებულ
სფეროში
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის
ხელშემწყობი მიზეზების შესწავლას, ანალიზსა
და რეკომენდაციების შემუშავებას.
86

86

ანალიზის
საფუძველზე სასჯელაღსრულებისა 2015
საკანონმდებლო
ცვლილებების და
პრობაციის
მომზადება
და
წარდგენა, სამინისტრო
შიდაუწყებრივი აქტების შემდგომი
გაუმჯობესება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლიდან,
სამედიცინო
პერსონალს
ინტენსიურად
უტარდება
ტრენინგები
პატიმრებთან
მოპყრობის
ეროვნულ
და
საერთაშორისო
სტანდარტებზე,
რომელიც
მოიცავს სტამბოლის პროტოკოლისა და წამების
დოკუმენტირებას, ასევე წამებისა და არასათანადო
მოპყრობის პრევენციის საკითხებს.
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი
პროგრამის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და
დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“
ფარგლებში,
სტამბოლის
პროტოკოლის
შესაბამისად, შემუშავდა დაზიანებების აღწერის
ახალი
ფორმის
პირველადი
ვერსია.
მიმდინარეობს მუშაობა მისი იურიდიულ
ჩარჩოში მოქცევისა და ნორმატიულ დონეზე
დამტკიცების მიზნით.
საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობისა და
გაზიარების
მიზნით,
ევროპის
საბჭოს
დახმარებით საგამოძიებო დეპარტამენტისა და
გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლები
იმყოფებოდნენ დიდ ბრიტანეთში.
მოქმედი
კანონმდებლობისა
და
შიდა
რეგულაციების
გადახედვა
პერიოდულად
ხორციელდება და საჭიროების შემთხვევაში ხდება
შესაბამისი, როგორც საკანონმდებლო, ასევე
კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტების
პროექტების მომზადება.
2015 წლის განმავლობაში გამოიცა შემდეგი
ბრძანებები:
„ბრალდებულთა
და
მსჯავრდებულთა
დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრის უფლების
განხორციელების შესახებ“ 2015 წლის 2 ნოემბრის
№157 ბრძანება;
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,,საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის სამინისტროს სისტემაში იარაღისა და
საბრძოლო მასალის შენახვისა და გაცემის წესის
დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19 ოქტომბრის
№146 ბრძანება;
„ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
გაყვანა/გადაყვანისას
ბადრაგირების
წესის
დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19 ოქტომბრის
№149 ბრძანება;
„სპეციალური კონკურსის ჩატარების წესის,
სავალდებულო
სპეციალური
პროფესიული
მომზადების (სასწავლო) კურსის სახეებისა და
გავლის წესის, აგრეთვე სერტიფიცირებისა და
პერიოდული გადამზადების წესის დამტკიცების
შესახებ“ 2015 წლის 19 ოქტომბრის №148 ბრძანება;
„საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის სამინისტროს სათათბირო ორგანოს –
საკონსულტაციო საბჭოს შექმნისა და მისი
დებულების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19
ოქტომბრის №139 ბრძანება
„საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის სამინისტროს შინაგანაწესის (ქცევის
ზოგადი წესები) დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის
19 ოქტომბრის №145 ბრძანება;
„საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს
პენიტენციური
სამსახურის მოსამსახურეთა დისციპლინური
წესდების, წახალისების წესისა და ეთიკის
კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19
ოქტომბრის №144 ბრძანება;
88

პატიმრობის
კოდექსში
განხორციელებულ
ცვლილებებთან
შესაბამისობაში
მოვიდა
მინისტრის
მიერ
გამოცემული
არაერთი
ნორმატიული აქტი.
2015 წლის 1 სექტემბერს, ძალაში შევიდა
თითოეული
პენიტენციური
დაწესებულებისათვის
შექმნილი
ინდივიდუალური
დებულება,
რომლითაც
გათვალისწინებულია
მათი
სპეციფიკა
და
ნათლად არის გაწერილი ფუნქციები და
მოვალეობები
(სულ
15
პენიტენციური
დაწესებულების დებულება);
2015 წლის 13 აგვისტოს, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრთან ერთად გამოიცა საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის
ახალი, ერთობლივი ბრძანება - ,,ბრალდებულთა
და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განსაზღვრის
შესახებ“.
2015 წლის 3 ივლისს გამოიცა ნორმატიული
აქტები:
- ნორმატიული
აქტი,
რომლითაც
რეგულირდება
მსჯავრდებულთა
რისკების სახეები, რისკის შეფასების
კრიტერიუმები, მსჯავრდებულის იმავე ან
სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში გადაყვანის წესი და
პირობები, აგრეთვე რისკების შეფასების
გუნდის
საქმიანობა
და
უფლებამოსილების განსაზღვრის წესი;
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სასჯელაღსრულების
სისტემაში,
პოლიციაში, სამხედრო, თუ სხვა
დახურულ
დაწესებულებებში
წამებასთან
და
სასტიკ
მოპყრობასთან
დაკავშირებით
წაყენებული
ბრალდებების
გამოძიების
სრულფასოვანი,
დამოუკიდებელი და ეფექტიანი
მექანიზმის
კონცეფციის
შემუშავება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო
(იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ნორმატიული
აქტი,
რომლითაც
რეგულირდება
არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის რისკის შეფასება და
სასჯელის
აღსრულების
ინდივიდუალური
გეგმის
შედგენის
პრინციპები, წესი და ფორმა;
მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის
მომზადების პროცესში საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს
პენიტენციურ
დეპარტამენტსა და სსიპ – არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნულ
სააგენტოს
შორის
კოორდინირებული საქმიანობის წესი.

2015 წლის 26 აგვისტოს, დამტკიცდა
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
მსჯავრდებულის
გადაყვანის
წესი
და
პირობები.
შესაბამისი აქტივობა ასახულია 2015-2016 წლების
წამებასა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ
ბრძოლის სამოქმედო გეგმაში. აღნიშნული
აქტივობის განხორციელების ფარგლებში „ღია
საზოგადოება
საქართველოსა“
და
გაეროს
ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის
ოფისის მიერ შემუშავდა „დამოუკიდებელი
საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტი.
მიმდინარეობს მუშაობა
საერთო პრინციპებზე, რომელსაც საგამოძიებო
მექანიზმი დაეფუძნება. . ამასთან ერთად,
განხორციელდება
შედარებითი
კვლევა,
რომელშიც ასახული იქნება ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოებში
მოქმედი
მოდელები.
დამოუკიდებელი
საგამოძიებო
მექანიზმის
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საკითხზე უწყებათაშორისი საბჭოს
გაიმართა 2015 წლის 23 ოქტომბერს.
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თავდაცვის
სამინისტროს თავდაცვის
სამხედრო
პოლიციის სამინისტრო
სტრუქტურული რეორგანიზაცია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სხდომა

დამტკიცდა
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის
ახალი
დებულება, რომლის საფუძველზეც
განხორციელდა
საშტატო-სტრუქტურული
რეორგანიზაცია. ახალი დებულების საფუძველზე
ჩამოყალიბდა
სპეციალურ
გამოკვლევათა
სამმართველო,
რომლის
ფუნქციაში
შედის
სამინისტროს
სტრუქტურული
ერთეულების
მოსამსახურეების ტრავმის მიღებისა და დაჭრადასახიჩრების
ფაქტებზე
სამსახურებრივი
შემოწმების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნის
მომზადება,
კომპეტენციის
ფარგლებში
ბრალდებულის რეგისტრაცია და სისხლის
სამართლისა და ადმინისტრაციულ საქმეებზე
საექსპერტო გამოკვლევების ჩატარება.
შეიქმნა სამხედრო პოლიციის აღმოსავლეთ და
დასავლეთ ბატალიონები.
სამხედრო პოლიციის ბატალიონებში დასანიშნი
პირადი
შემადგენლობისათვის
განისაზღვრა
შერჩევის კრიტერიუმები.
განისაზღვრა
ბატალიონების
დისლოკაციის
ადგილები და მათი ამოცანები.
დასრულდა
ბატალიონების
შტაბების
და
ასეულების დაკომპლექტებისათვის დაგეგმილი
ღონისძიებები.
ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის სამხედრო
პოლიციის ნაწილის შესრულების კუთხით
მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა ნატო-ს
ძირითად ჯგუფთან (NATO CORE TEAM). 2015
წლის 10 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში, ნატო-ს
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შეიარაღებულ
ძალებში თავდაცვის
ძალადობისა და ძალის მუქარის სამინისტრო
გამოყენების ყოველგვარი შესაძლო
ფორმის
აღმოფხვრის
მიზნით
სამხედრო
მოსამსახურეების
უფლებების დაცვა-მონიტორინგი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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თავისუფლება აღკვეთილ პირთა სასჯელაღსრულებისა 2015
მდგომარეობისა და პროფესიული და
პრობაციის
განვითარების გარე მონიტორინგის სამინისტრო
მექანიზმების გაძლიერება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შტაბბინაში,
სამხედრო
პოლიციის
წარმომადგენელმა
სამხედრო
კომიტეტის
სამუშაო ჯგუფს წარუდგინა ანგარიში სამხედრო
პოლიციის დეპარტამენტის ტრანსფორმაციის
მიმდინარე სტატუსისა და სამომავლო გეგმების
შესახებ. 2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, ნატო-ს
ეგიდით ჩატარებულ ტრენინგებში მომზადება
გაიარა დეპარტამენტის ოთხმა თანამშრომელმა.
2015 წლის მაისში, საქართველოს თავდაცვის
მინისტრის მოადგილე დაინიშნა, რომელიც
კურირებას უწევს თავდაცვის სისტემაში მომუშავე
პერსონალის უფლებების დაცვას, უკეთესი
გარანტიების
განხორციელებისა
და
მონიტორინგის მიზნით.
მინისტრის
მოადგილის
პასუხისმგებლობის
არეალში ასევე შედის სამხედრო მოსამსახურეთა
საცხოვრებელი, სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა
პირობების მონიტორინგი და ამ კუთხით
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.
2015 წლის ივნისში, საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროში შეიქმნა დაჭრილ და დაშავებულ
სამხედრო
მოსამსახურეთა
მხარდაჭერის
დეპარტამენტი.
ძალადობის ყოველგვარი შესაძლო ფორმის
პრევენციის მიზნით გენერალურ ინსპექციაში
ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.
2015 წლის 18 მაისს, საქართველოს პარლამენტმა
მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც
ითვალისწინებს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის მინისტრთან საკონსულტაციო საბჭოს
შექმნას.
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის
№139
ბრძანებით
შეიქმნა
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
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სამინისტროს
სათათბირო
ორგანო
–
საკონსულტაციო საბჭო და დამტკიცდა მისი
დებულება.
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ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სასჯელაღსრულებისა 2015
მდგომარეობისა და მათ მიმართ და
პრობაციის
მოპყრობის შიდა მონიტორინგის სამინისტრო
(ინსპექტირება)
საქმიანობის
გაუმჯობესება საკანონმდებლო და
შიდაუწყებრივი რეგულირებით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

92

აუდიო-ვიდეო
მონიტორინგის სასჯელაღსრულებისა 2015
სისტემის განახლება დამატებით და
პრობაციის
ორ დაწესებულებაში
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის მაისში, ძალაში შევიდა საქართველოს
კანონი „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“, რომლის თანახმად, სახალხო
დამცველსა და სპეციალური პრევენციული
ჯგუფის
წევრს
მიეცათ
პენიტენციურ
დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლება.
მომზადდა გენერალური ინსპექციის დებულება
და
სხვა
სახელმძღვანელო
დოკუმენტები,
რომლებიც დამტკიცდა 2015 წლის 25 ივნისს,
მინისტრის №55 ბრძანებით. განხორციელებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების
თანახმად,
სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში შეიქმნა
ახალი სამმართველო - სისტემური მონიტორინგის
სამმართველო.
სისტემური
მონიტორინგის
მიზანია
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების
შესრულების
უზრუნველყოფა,
არსებული
ვითარების პრევენციული შემოწმების, მიღებული
შედეგების ანალიზისა და რეკომენდაციების
შემუშავების გზით.
2015
წელს,
სრულად
განახლდა
№16
დაწესებულების ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა.
№6, №15 და№17 დაწესებულებებში გადაიარაღდა
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა.
ამასთანავე გაიხსნა სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის
სამინისტროში
პენიტენციური
რეფორმის ფარგლებში შექმნილი ელექტრონული
მართვის ცენტრი.
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თავდაცვის
სამინისტროს თავდაცვის
გენერალური ინსპექციის ფუნქცია- სამინისტრო
მოვალეობების
გადახედვა
და
სახელმძღვანელო დოკუმენტების
შემუშავება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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რუტინული
ინფორმაციის სასჯელაღსრულებისა 2015
დამუშავების ახალი სტანდარტის და
პრობაციის
შექმნა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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რეგულარული
ანალიტიკური სასჯელაღსრულებისა 2015
ანგარიშის ფორმატის შემუშავება, და
პრობაციის
რომელიც
უნდა
შეიცავდეს სამინისტრო
დასკვნებსა და რეკომენდაციებს
პოლიტიკის
დაგეგმვისა
და
პროცესის გაუმჯობესებისთვის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
10
თებერვალს,
დამტკიცდა
გენერალური ინსპექციის ახალი დებულება,
რომლის
საფუძველზეც
განხორციელდა
სტრუქტურული ოპტიმიზაცია.
თავდაცვის
სამინისტროს
სტრუქტურულ
ერთეულებში ინსპექტირების განხორციელებისას
მათ
შორის
დიდი
ყურადღება
ეთმობა
ძალადობისა და სასტიკად მოპყრობის შესაძლო
შემთხვევებს.
ასევე, ძალადობის ყოველგვარი შესაძლო ფორმის
ადრეული გამოვლენის მიზნით გენერალურ
ინსპექციაში ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.
შემუშავდა
მონაცემთა
შეგროვებისა
და
დამუშავების ახალი სტანდარტი, რომელიც
დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის
შესაბამისია.
პენიტენციური
ჯანდაცვის
სპეციფიკის
გათვალისწინებით, შემუშავდა სტატისტიკური
ინფორმაციის წარმოებისა და ანგარიშგების ახალი
ფორმა, რომელიც დამტკიცდა და ძალაში შევიდა
2015 წელს.
2015
წლის
13
მარტს,
დამტკიცდა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის
ბრძანება „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროს სისტემაში სტატისტიკის
წარმოების წესების, სტატისტიკური მონაცემების
დამუშავება - წარდგენის ვადებისა და მისი
განმახორციელებელი სამსახურების განსაზღვრის
შესახებ“. მოცემული ბრძანებით, სამედიცინო
დეპარტამენტის
საქმიანობის
სპეციფიკის
გათვალისწინებით,
გაიწერა
სტატისტიკის
წარმოების წესები, კერძოდ:
– ყოველთვიური სტატისტიკური ცხრილები
სასჯელაღსრულების
სისტემაში
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უწყვეტი
განათლებისა და
განვითარების
შემუშავება
პერსონალისთვის

სამედიცინო სასჯელაღსრულებისა 2015
პროფესიული და
პრობაციის
პროგრამის სამინისტრო
სამედიცინო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიერ
შიმშილობის ფაქტების შესახებ;
– სტატისტიკური
ცხრილები
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
გარდაცვალებისა და სასჯელაღსრულების
სისტემიდან
ჯანმრთელობის
მდგომარეობისა
და
ხანდაზმულობის
ასაკის
გამო
გათავისუფლებულ
მსჯავრდებულთა შესახებ;
– ყოველთვიური სტატისტიკური ცხრილები
პატიმრობის
შეფარდებისთანავე
სკრინინგის
შედეგად
გამოვლენილ
ტუბერკულოზით
დაავადებულ
ბრალდებულთა შესახებ.
რეგულარული
ანალიტიკური
ანგარიშების
ფორმატის შემუშავება დაგეგმილია 2015 წლის
ბოლომდე.
სასწავლო
ცენტრთან
ერთად
შემუშავდა
ბაზისური
გადამზადების
მოკლევადიანი
სასწავლო
პროგრამა.
ევროპის
საბჭოს
მხარდაჭერით, დაიწყო მუშაობა ბაზისური
გადამზადების
გრძელვადიანი
სასწავლო
პროგრამის შექმნაზე.
2015 წელს, სასწავლო ცენტრის ინიციატივით,
შეიქმნა
სამუშაო
ჯგუფი
სამინისტროს
სამედიცინო დეპარტამენტის თანამშრომლებისა
და ევროპის საბჭოს ექსპერტის მონაწილეობით,
რომელთა მიერ პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებების
სამედიცინო
პერსონალისათვის
მომზადდა
6-დღიანი
სასწავლო პროგრამა - „სამედიცინო პერსონალის
მომზადება
სასჯელაღსრულების
სისტემის
სპეციფიკისა
და
პატიმრებთან
მოპყრობის
ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების
მიხედვით.“
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პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სამედიცინო
პერსონალის მომზადება /გადამზადება ისეთ
მნიშვნელოვან
საკითხებზე,
როგორიცაა:
ადამიანის
უფლებები
და
ძირითადი
თავისუფლებები,
ექიმის
როლი
და
ვალდებულებები,
სამედიცინო
ეთიკა
და
დეონტოლოგია,
ჯანდაცვის
სფეროს
მარეგულირებელი
ეროვნული
და
საერთაშორისო სტანდარტები, საქართველოს
კანონი
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ“,
საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის
შესახებ“,
ჯანდაცვის
ძირითადი
პრინციპები წამების პრევენციის კომიტეტის
(CPT)
რეკომენდაციების
მიხედვით;
განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის
თავისებურებები; გადამდები დაავადებების
პრევენცია და მართვა სასჯელაღსრულების
სისტემაში; წამალდამოკიდებულება და მისი
პრევენცია; ფსიქიკური აშლილობების პრევენცია
და მართვა სასჯელაღსრულების სისტემაში;
სუიციდის პრევენცია და მართვა; შიმშილობის
მართვა; წამების, არაადამიანური და ღირსების
შემლახავი
მოპყრობის
პრევენცია
სასჯელაღსრულების
სისტემაში,
წამების
დოკუმენტირება „სტამბოლის პროტოკოლის“
მიხედვით; ადამიანის უფლებათა ევროპის
სასამართლოს
პრაქტიკა
ჯანმრთელობის
უფლებასთან დაკავშირებით და სხვ.
ახალი სასწავლო პროგრამის მიზანია სამედიცინო
პერსონალისათვის პენიტენციური
სისტემის
სპეციფიკის სწავლება, რაც მათ შემდგომში ხელს
შეუწყობს
საქმიანობის
ეფექტურად
განხორციელებაში.
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ხარისხის
შეფასების სასჯელაღსრულებისა 2015
კრიტერიუმების
და და
პრობაციის
მეთოდოლოგიის შემუშავება
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს, გადამზადება გაიარა ხუთმა ჯგუფმა,
რომელიც დაკომპლექტებული იყო სხვადასხვა
პენიტენციური დაწესებულების ექიმებითა და
ექთნებით - სულ 90 თანამშრომელი.
შემუშავებულია
ხარისხის
შეფასების
კრიტერიუმები, მეთოდოლოგია და შემდეგი
კითხვარები:
 პენიტენციური დაწესებულების კვების
ბლოკში არსებული კვებისა და სანიტარულჰიგიენური
ნორმების
შემოწმების
კითხვარი;
 პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებული
სანიტარულ-ჰიგიენური
ნორმების
შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
ამბულატორიული
სამედიცინო
დოკუმენტაციის შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
სტაციონარული
სამედიცინო
დოკუმენტაციის კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
სამედიცინო
დოკუმენტაციის
შენახვის
ნორმების შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაციის
შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ
აფთიაქში ფარმაცევტული საქმიანობის
შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
რენტგენოლოგიური
საქმიანობის
შემოწმების კითხვარი;
 პენიტენციურ
დაწესებულებაში
სტერილიზაცია/დეზინფექციის
პროცესის შემოწმების კითხვარი.
97

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო
ცენტრში
სასწავლო
პროცესების
ხარისხის
უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია და
მოქმედებს შემდეგი შეფასების სტანდარტები:
–

–

–

ექსპერტთა
კატეგორიის
სკალა(პროფესიული
ზრდის
მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების
განხორციელების ერთ-ერთი მოტივატორია
სასწავლო
ცენტრის
მოქმედი
ტრენერებისათვის).
სკალა
ივსება
სპეციალისტის
მიერ
(სასწავლო
მიმართულება).
ცენტრის
მოქმედი
(მოწვეული)
ტრენერების
მიერ
პროფესიული
ზრდის
მიმართულებით
განხორციელებული სხვადასხვა აქტივობები
ფასდება სხვადასხვა ქულით. ანაზღაურება
განისაზღვრება
სკალის
მონაცემებით,
ქულათა ჯამით;
ტრენინგის შეფასების კითხვარი, რომელიც
ივსება
მსმენელების
მიერ,
აფასებს
ტრენინგის ორგანიზაციულ-შინაარსობრივ
მხარეებს. მსმენელებს აქვთ საშუალება
დააფიქსირონ საკუთარი განსხვავებული
მოსაზრებები და სურვილები. კითხვარის
შედეგების ანალიზი გამოიყენება შემდგომი
ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესში;
ტრენერის შეფასების კითხვარი, ქულათა
ჯამით ივსება მსმენელების მიერ. კითხვარი
შედგება 10 დახურული კითხვისაგან.
ფასდება ტრენერის მიერ გაწეული მუშაობა
(სასწავლო
ღონისძიების
ფარგლებში).
მიღებული
შედეგების
ანალიზის
საფუძველზე მუშავდება რეკომენდაციები
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მონიტორინგის
სასჯელაღსრულებისა 2015
განმახორციელებელი
ჯგუფის და
პრობაციის
ან/და ერთეულის ჩამოყალიბება და სამინისტრო
მომზადება;
ფსიქოაქტიური
მედიკამენტების
(ნივთიერებების) არასამედიცინო
მიზნით
ჭარბი
რაოდენობით
მოხმარების
პრევენცია,
ფსიქოტროპული მედიკამენტების
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვით,
მედიკამენტების აღრიცხვასა და

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტრენერებისათვის;
– მსმენელის შეფასებისა და მენტორის
შეფასების კითხვარები, რომლებიც ივსება
მსმენელების/მენტორის მიერ (სასწავლო
პრაქტიკის
ფარგლებში).
მსმენელის
შემთხვევაში,
დამაკმაყოფილებელი
შეფასება მომდევნო ეტაპზე გადასვლის
წინაპირობაა.
მენტორის
შემთხვევაში,
მიღებული
შედეგების
ანალიზის
საფუძველზე მუშავდება რეკომენდაციები
მენტორთათვის.
– სასწავლო
ცენტრსა და ამსტერდამის
გამოყენებითი
მეცნიერებების
უნივერსიტეტს
შორის
2015
წლის
სექტემბერში
გაფორმებული
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის
ფარგლებში, განხორციელდა ჰოლანდიელი
ექსპერტის ვიზიტი სასწავლო ცენტრში.
ვიზიტის მიზანი იყო სასწავლო ცენტრის
თანამშრომლებთან
ერთად,
სამუშაო
შეხვედრის ფორმატში, სასწავლო ცენტრის
ხარისხის
მართვის
პროცესის
გაუმჯობესების
მიმართულებით
რეკომენდაციების შემუშავება.
სამედიცინო
მომსახურების
მონიტორინგის
ჯგუფი
მომზადებულია
და
ახორციელებს
სისტემატურ მონიტორინგს დაწესებულებებში.
2015 წელს მონიტორინგი 10 დაწესებულებაში
განხორციელდა.
2015 წელს, შეიქმნა მულტი დისციპლინური
ჯგუფი (ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნარკოლოგი,
ნევროპათოლოგი), რომელიც უზრუნველყოფს
ფსიქიკური დაავადებების გამოვლენასა და
საჭიროებებზე
მორგებული
მომსახურების
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ხარჯვაზე მკაცრი კონტროლის
დაწესებით,
სამედიცინოპერსონალისპროფესიო
ნალიზმისგაძლიერებითდამათიდა
მოუკიდებლობისადაუსაფრთხოებ
ისუზრუნველყოფით
წამალდამოკიდებულება
და სასჯელაღსრულებისა 2015
ნარკოლოგიური
სერვისები: და
პრობაციის
პრევენცია,
მკურნალობა, სამინისტრო
რეაბილიტაცია
და
ზიანის
შემცირება

მიწოდებას.
აქტიურად
მიმდინარეობს
მონიტორინგი
დაწესებულებებში
ფსიქოტროპული მედიკამენტების აღრიცხვისა და
ხარჯვის კუთხით.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

წამალდამოკიდებული
პატიმრებისთვის
ხელმისაწვდომია
მეტადონის დეტოქსიკაციის
პროგრამა,
ნარკოლოგის კონსულტაცია და
მკურნალობა,
დეტოქსიკაცია
და
სპეციალიზირებული
დახმარება
სასჯელაღსრულების ცენტრალურ საავადმყოფოსა
და
სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში,
ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება
ინფექციებზე.
არაოპოიდურ
ნარკოტიკებზე
დამოკიდებულ
პირთა
უზრუნველყოფა
შესაბამისი
მედიკამენტოზური
მკურნალობით
ხელმისაწვდომია ყველა დაწესებულებაში.
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემებში
წამალდამოკიდებულებისა და ნარკოლოგიური
სერვისების, როგორიცაა: პრევენცია, მკურნალობა,
რეაბილიტაცია
და
ზიანის
შემცირება
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობის
მიზნით,
სასწავლო
ცენტრში
სისტემის
შესაბამისი
პერსონალის
გადამზადებისთვის
დაიწყო
ტრენინგების ციკლი:
- ,,დახურული
ტიპის
დაწესებულებებში
ფსიქო-სოციალური პროგრამა „ატლანტისის“
(12 ნაბიჯი) ორგანიზება და განხორციელება“,
რომელიც შედგენილ იქნა მსჯავრდებულთა
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის
პროგრამა
„ატლანტისის“
მიხედვით.
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-

-

-

-

აღნიშნული
პროგრამა
განხორციელდა
ევროპის
საბჭოსა
და
ევროკავშირის
ერთობლივი
პროექტის
-„ადამიანის
უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის
სხვა დაწესებულებებში“ - ფარგლებში.
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
მომზადება
გაიარა
პატიმრობის,
თავისუფლების
აღკვეთისა
და
თავისუფლების
შეზღუდვის
დაწესებულებების 17-მა თანამშრომელმა.
ტრენინგების
ჩატარება
გაგრძელდება
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად;
სასწავლო პროგრამა „აკრძალული ნივთების
(მათ შორის, ნარკოტიკული ნივთიერებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა
და
პრეკურსორების) აღმოჩენა და შემოწმების
პროცედურები, პატიმართა და ვიზიტორთა
დათვალიერება“.
აღნიშნული პროგრამის
მიხედვით მომზადება გაიარა 48 მსმენელმა.
სასწავლო პროგრამა - „შემთხვევის მართვა,
როგორც
სერვისის
მიწოდების
მეთოდოლოგია“,
რომლის
ფარგლებშიც
მსმენელთათვის
მიწოდებული
იქნა
ინფორმაცია
ნარკოტიკების
მოხმარების
გამოცდილების მქონე პირებთან მუშაობის
სპეციფიკისა
და
შემთხვევის
მართვის
(კლიენტის
მენეჯმენტი)
ძირითადი
საკითხების
შესახებ
(განსაზღვრება,
სტრუქტურა, მოდელები და პროცესის
ციკლი).
გადამზადება
გაიარა
87-მა
მსმენელმა.
სასწავლო პროგრამა „დამოკიდებულებების
დაძლევა
(ნივთიერებაზე,
თამაშდამოკიდებულება)“;
ტრენინგების მიზანია პრობაციის სისტემის
101

თანამშრომელთათვის(ოფიცრები,
სოციალური
მუშაკები,
ფსიქოლოგები)
ნარკოტიკულ
და
ფსიქოაქტიურ
ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების,
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების,
ქიმიური და ქცევითი დამოკიდებულების,
ნიშნებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება,
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში მომზადება გაიარა
- 52
თანამშრომელმა.
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სამედიცინო პერსონალის როლის სასჯელაღსრულებისა 2015
გაძლიერება
წამებისა
და და
პრობაციის
არასათანადო
მოპყრობის სამინისტრო
პრევენციის საქმეში;
სტამბოლის ოქმის შესაბამისად
შემუშავდეს
და
დაინერგოს
დაზიანებების აღრიცხვის ახალი
ფორმა, რომელშიც შესაძლებელი
გახდება სხეულის დაზიანების
შესახებ
უფრო
დეტალური
ინფორმაციის შეტანა;
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებათა
სამედიცინო
პერსონალს
ჩაუტარდეს
არასათანადო
მოპყრობის
დოკუმენტირების
შესახებ
ინტენსიური სწავლება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამების
შესახებ სესიები შეტანილია ყველა ძირითად
სასწავლო პროგრამაში.
გაიმართა ტრენინგები ისეთი სპეციფიური
საკითხებზე,
როგორიცაა:
პატიმრებთან
მოპყრობის
საერთაშორისო
სტანდარტები,
წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენცია.
2015 წლის 3 მარტს, შემუშავდა დაზიანებების
აღრიცხვის პირველადი ვერსია „სტამბოლის
პროტოკოლის“
შესაბამისად. მიმდინარეობს
მუშაობა
მისი
ნორმატიულ
დონეზე
დარეგულირების კუთხით.
ამ ეტაპზე, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს მიერ მიმდინარეობს წამებისა და
სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების
შემლახველი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტური
გამოძიებისა
და
დოკუმენტირების
სახელმძღვანელოსთან
(„სტამბოლის
პროტოკოლის“)
ადაპტირებული
„ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
სამედიცინო
შემოწმების ფორმის“ შემუშავება, რომელშიც
აგრეთვე ჩართულნი არიან სასწავლო ცენტრის
წარმომადგენლები.
აღნიშნული სამედიცინო
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შემოწმების ფორმის დამტკიცების შემდგომ,
მომზადდება შესაბამისი სასწავლო პროგრამა და
პროგრამის
მიხედვით
გადამზადდება
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებების
სამედიცინო
პერსონალი,
წამებისა
და
არაადამიანური
მოპყრობის
პრევენციის, შემთხვევათა დოკუმენტირებისა და
მსხვერპლთა დახმარების სფეროში.
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სასჯელაღსრულების
სასჯელაღსრულებისა 2015
სისტემისთვის
ინფექციის და
პრობაციის
კონტროლის
სტანდარტის სამინისტრო
შემუშავება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა
სამედიცინო
პერსონალის
მომზადება
წამებისა
და
არაადამიანური
მოპყრობის
პრევენციის
შემთხვევათა
დოკუმენტირების და მსხვერპლთა დახმარების
სფეროში
ახალი
სასწავლო
პროგრამის
„სამედიცინო
პერსონალის
მომზადება
სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციფიკისა და
პატიმრებთან
მოპყრობის
ეროვნული
და
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით“ ფარგლებში,
6
აკადემიური
საათის
ხანგრძლივობით.
აღნიშნული
სასწავლო
პროგრამის მიხედვით, 2015 წელს, მომზადება
გავლილი აქვს სამედიცინო სამსახურის 90
თანამშრომელს.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის
№64 დადგენილების შესაბამისად, შემუშავდა
ნარჩენების გაუვნებელყოფის სტანდარტი.
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან გაფორმდა
ხელშეკრულება
ნოზოკომიურ
ინფექციებზე
ეპიდზედამხედველობის
განხორციელების
მიზნით.
ინფექციის კონტროლის მხრივ განხორციელდა
მონიტორინგი დაწესებულებებში ტექნიკური
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საჩივრების მართვის სისტემური სასჯელაღსრულებისა 2015
შეფასება და რეკომენდაციების და
პრობაციის
შემუშავება
მისი სამინისტრო
გაუმჯობესებისთვის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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გენდერულ
თანასწორობაზე სსიპ - იუსტიციის 2015
ტრენინგების ჩატარება
უმაღლესი სკოლა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

რეგლამენტით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით
გათვალისწინებული ნორმების დაცვის კუთხით.
ინფექციის კონტროლის სრულყოფის მიზნით
შემუშავდა
რეკომენდაციები,
რომლის
საფუძველზე მოხდება ინფექციური კონტროლის
სტანდარტების შემუშავება და ეტაპობრივი
დანერგვა.
„პატიმრობის კოდექსში“ 2015 წლის 18 მაისს,
განხორციელებული
ცვლილების
თანახმად,
პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის
საქმიანობასთან
დაკავშირებით
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
უფლება
აქვს
საჩივრით მიმართოს მინისტრს. ადმინისტრაცია
ვალდებულია, შემოსული საჩივარი მიღებიდან
არაუგვიანეს
მომდევნო
სამუშაო
დღისა,
გადაუგზავნოს
ადრესატს.
ცვლილებების
თანახმად, დაუშვებელია საჩივრის გადაწყვეტაში
იმ პირის მონაწილეობა, რომლის ქმედება,
სამართლებრივი
აქტი
ან
გადაწყვეტილება
საჩივრდება.
პენიტენციური
დაწესებულების
დირექტორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი,
საჩივარს განიხილავს მიღებიდან 5 სამუშაო დღის
ვადაში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, საჩივრის
განხილვის
ვადა
შეიძლება
გაგრძელდეს
არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით (ნაცვლად 1 თვისა).
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების
2015
წლის
პროგრამის
ფარგლებში,
გენდერული
თანასწორობაზე
ჩატარდა 4 ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო 47
მოსამართლე.
ტრენინგი
მოიცავდა
ისეთ
საკითხებს, როგორიცაა:
– გენდერული თანასწორობის არსი;
– გენდერული მიკერძოებულობა;
– გენდერული მიკერძოებულობის საკითხები
104
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გენდერული
თანასწორობის თავდაცვის
სტრატეგიის განხორციელება
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სასამართლოში;
– გენდერული ნიშნით ძალადობა;
– ქალთა ეკონომიკური ჩართულობა;
– დამოკიდებულებები
გენდერულ
თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში;
– სასამართლო
ეთიკა
და
გენდერული
მიკერძოებულობა;
– საქართველოს კანონმდებლობა;
– საერთაშორისო კონვენციები;
– ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი.
2015 წლის თებერვალში, დასრულდა გენდერული
აუდიტის დასკვნითი ფაზა, რომლის მიზანი იყო
აუდიტის პირველადი შედეგების განხილვა და
ანალიზი. გენდერული აუდიტის საბოლოო
დოკუმენტში წარმოდგენილი რეკომენდაციების
გაანალიზების შედეგად, განახლდა გენდერული
თანასწორობის
განმტკიცებისა
და
გაეროს
რეზოლუციების სამოქმედო გეგმა.
გენდერული პოლიტიკით გათვალისწინებული
საკითხებისადმი
ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით, თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო
ოფისისა
და
შეიარაღებული
ძალების
გენერალური
შტაბის
ხელმძღვანელი
პირებისათვის 2015 წლის 19 – 21 თებერვალს
ჩატარდა
სემინარი
თემაზე:
„დისკუსია
გენდერული
თანასწორობის
საკითხებზე,
აუდიტის შედეგების მიმოხილვა და გენდერი
სამშვიდობო ოპერაციებში“.
2015
წლის
30-31
მარტს,
„საქართველოს
უსაფრთხოების
სექტორში
გენდერული
თანასწორობის
პრინციპებსა
და
ქალებზე,
მშვიდობასა
და
უსაფრთხოებაზე
გაეროს
105

უშიშროების
საბჭოს
რეზოლუციების
განხორციელების’’
ფარგლებში
ჩატარდა
კონფერენცია გენდერის თემაზე, რომელშიც
მონაწილეობას
იღებდნენ
საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს და სხვა სამთავრობო
უწყებების, საქართველოში აკრედიტებული უცხო
ქვეყნის დიპლომატიური კორპუსის, გენდერის
საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის
წარმომადგენლები.
2015 წლის 31 მარტი - 1 აპრილს თავდაცვის
ეროვნულ
აკადემიაში
ჩატარდა
გენდერის
მრჩეველთა ტრენინგი.
თავდაცვის
სამინისტროს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს 2015 წლის 1 -5 ივნისს ქ.
ბრიუსელში (ბელგიის სამეფო) ნატოს შტაბ-ბინაში
გამართულ ნატო-ს გენდერული პერსპექტივებზე
კომიტეტის
ყოველწლიური
კონფერენციაში,
რომლის
მიზანი იყო მონაწილეებისათვის
გენდერული მეინსტრიმინგისა და გაერო-ს
უშიშროების საბჭოს №1325 და თანმდევი
რეზოლუციების
განხორციელების
პროცესში
მიღწეული წარმატებების, მიღებული ცოდნის და
გამოცდილების გაზიარება.
ნატო-ს გენდერული პერსპექტივებზე კომიტეტის
ყოველწლიურ კონფერენციასთან დაკავშირებით
2015 წლის, 28 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით
ნატოს შტაბ-ბინაში
თავდაცვის სამინისტროს
მიერ გაიმართა ფოტო გამოფენა “გენდერული
პერსპექტივები შეიარაღებულ ძალებში”.
ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის
(RSM) გადასროლის წინა მომზადების პერიოდში,
700 სამხედრო მოსამსახურეს ჩაუტარდა სწავლება
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”გენდერი სამშვიდობო ოპერაციებში”
2015 წლის 15-17 ივლისს, ჩატარდა რიგით მეორე
სემინარი ”უსაფრთხოების სექტორში გენდერული
თანასწორობის და ქალების, მშვიდობისა და
უსაფრთხოების
პრინციპების
ინტეგრირება”.
სემინარი
მიზნად
ისახავდა
გენდერული
თანასწორობისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს
№1325 რეზოლუციის- ”ქალები, მშვიდობა და
უსაფრთხოება” პრინციპების გაცნობას თავდაცვის
სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის, საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირებისა
და
შეიარაღებული
ძალების
სტრუქტურული
ერთეულების ხელმძღვანელი პირებისათვის.
შვედეთის სამეფოსთან გაფორმებული ორმხრივი
თანამშრომლობის გეგმის ფარგლებში, 2015 წლის
16 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით,
ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, ქ. გორში
ჩატარდა ”გენდერის საკითხებში ტრენერთა
ტრენინგი”.
სწავლება
მიზნად
ისახავდა
ტრენერების მომზადებას, რომლებიც მომავალში
შეიარაღებული
ძალების
სამხედრო
და
სამოქალაქო
პერსონალს
(განსაკუთრებით
გადასროლის
წინა
სწავლების
პროცესში),
ჩაუტარებენ ტრენინგს გაერო-ს №1325 და
თანმდევი რეზოლუციებისა და სამშვიდობო
ოპერაციებში ამ რეზოლუციების პრაქტიკული
გამოყენების შესახებ.
ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანის,
სომხეთის, თურქეთის, უკრაინის, მოლდოვას,
რუმინეთისა
და
ბულგარეთის
წარმომადგენლებმა.
2015 წლის 19-20 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგი
თემაზე- „უსაფრთხოების სექტორში გენდერულ
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ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების თაობაზე
არსებული სამართლებრივი ბაზის
სრულყოფა

შრომის,
2015
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდი“
ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის
ღონისძიებათა
განმახორციელებელი
საუწყებათაშორისო
საბჭო
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო
იუსტიციის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საკითხებზე ზოგადი ცოდნა და საჩივრებზე
რეაგირების მექანიზმები“. აღნიშნული ტრენინგი
მიზნად ისახავდა გენდერული თანასწორობისა და
გაეროს №1325 რეზოლუციის - „ ქალები,
მშვიდობა და უსაფრთხოება“ პრინციპების, ასევე
გასაჩივრებისა და მონიტორინგის მექანიზმების
გაცნობას თავდაცვის სამინისტროს გენერალური
ინსპექციის, შიდა აუდიტის და შეიარაღებული
ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის
თანამშრომლებისათვის. ასევე, შეიარაღებული
ძალების უმაღლესი სამხედრო და სამოქალაქო
პირებისა და თავდაცვის სამინისტროში შექმნილი
გენდერული
მონიტორინგის
ჯგუფის
წევრებისათვის.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ „ქალთა მიმართ
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა
და
აღკვეთის
შესახებ“
ევროპის
საბჭოს
კონვენციის
(სტამბულის
კონვენცია)
სარატიფიკაციო
პროცედურების
განსახორციელებლად,
მომზადდა
საკანონმდებლო
ცვლილებათა
პაკეტი.
სტამბულის
კონვენციის
რატიფიკაციის
მიზნებიდან
გამომდინარე,
საკანონმდებლო
ცვლილებები მომზადდა 17 საკანონმდებლო
აქტში: 1. „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2. საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, 3.
„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 4.
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“, 5. „იარაღის
შესახებ“ საქართველოს კანონი, 6. „იურიდიული
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, 7.
„პაციენტის უფლებების შესახებ“ საქართველოს
კანონი, 8. პატიმრობის კოდექსი, 9. „პოლიციის
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სამინისტრო
განათლებისა
მეცნიერების
სამინისტრო

და

შესახებ“ საქართველოს კანონი, 10. „საექიმო
საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 11.
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს
კანონი, 12. საქართველოს ორგანული კანონი
„საქართველოს შრომის კოდექსი“, 13. „უცხოელთა
და
მოქალაქეობის
არმქონე
პირთა
სამართლებრივი
მდგომარეობის
შესახებ“
საქართველოს კანონი, 14. „უმაღლესი განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონი, 15. „ზოგადი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, 16.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 17.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი.
მომზადებულ
საკანონმდებლო ცვლილებათა
პროექტებთან
დაკავშირებით,
საჯარო
კონსულტაციები დაიწყო 2015 წლის 17 ივნისს,
მეორე შეხვედრა, 2015 წლის 5 აგვისტოს, სისხლის
სამართლის რეფორმის, კერძო სამართლის
რეფორმისა
და
ადამიანის
უფლებათა
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოების
ფარგლებში
გაიმართა.
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტები
დაინტერესებულ
მხარეთა მიერ წარმოდგენილი შემოთავაზებებისა
და შენიშვნების მიხედვით გადაიხედა და აისახა
ცვლილებათა პაკეტის ვერსიაში.
2015 წლის 9 ოქტომბერ-დეკემბერში, იუსტიციის
მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და
სამოქალაქო
საზოგადოებასთან
რეგიონებში
(ბათუმსა და თელავში) გამართა საჯარო
დისკუსიები
და
კონსულტაციები,
სადაც
ცვლილებათა პაკეტი წარმოადგინა.
2015 წლის 4 დეკემბერს თელავის იუსტიციის
სახლში იუსტიციის მინისტრი არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებს
შეხვდა,
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სადაც „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“
სტამბულის
კონვენციის
სარატიფიკაციო
თანმდევი პაკეტი განიხილა. შეხვედრას 30-მდე
არასამთავრობო
ორგანიზაციის
წარმომადგენლები ესწრებოდნენ თელავიდან,
გურჯაანიდან,
საგარეჯოდან,
ყვარლიდან,
ახმეტიდან, პანკისის ხეობიდან. მათ შორის იყვნენ
როგორც რეგიონული, ისე ადგილობრივი და
საერთაშორისო ორგანიზაციების (რეგიონული
განვითარების ფონდი; პანკისის ხეობის ქალთა
საბჭო;
ქალთა
ასოციაცია;
გენდერული
თანასწორობის კლუბი; თემი ვარდისუბნის,
ნადიკვრის; ძალადობისგან დაცვის ეროვნული
ქსელი; ფონდი „საერთაშორისო განათლების
ცენტრი“; თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ასოციაცია „ვეჯინი“; ომბუდსმენის ოფისი;
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია;
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული
დემოკრატიისთვის; ფონდი „ახალი სიცოცხლე“;
„ქალთა უფლებების დაცვა“;
„თანადგომა“;
კახეთის სამოქალაქო ლიგა;
აერო-ს ქალთა
ორგანიზაცია) წარმომადგენლები.
იუსტიციის მინისტრმა შეხვედრის მონაწილეებს
დეტალურად აუხსნა, თუ რა სიახლეებს
ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
მიმართული
საკანონმდებლო
ცვლილებათა
პაკეტი.
მან
განსაკუთრებული
ყურადღება
ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლისა მოწმის
დაცვის მექანიზმებზე გაამახვილა. იუსტიციის
მინისტრმა აღნიშნა, რომ ცვლილებების მთავარი
მიზანი ძალადობისაგან დაცული ადამიანი და
საზოგადოებაა.
2015 წლის ივნისში, სახალხო დამცველის ოფისში,
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სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
წარმომადგენლის
მონაწილეობით
გაიმართა
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა,
სადაც განხილულ იქნა იუსტიციის სამინისტროს
მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი.
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ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვის,
დახმარებისა
და
რეაბილიტაციის
მექანიზმების
გაუმჯობესება

საქართველოს
2015
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 9 სექტემბერს, ადამიანის უფლებათა
დაცვის სამდივნოს ორგანიზებით, გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლისათვის
კომპენსაციის გაცემის წესსა და კომპენსაციის
ოდენობის განსაზღვრას. აღნიშნულ შეხვედრაზე,
დადგენილების
პროექტთან
დაკავშირებით
წარმოდგენილ იქნა შენიშვნები და წინადადებები.
2015 წლის 9 ოქტომბერს, ადამიანის უფლებათა
დაცვის სამდივნოს ორგანიზებით, გაიმართა
გაფართოებული შეხვედრა ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლის
სტატუსის
იდენტიფიცირების
ჯგუფსა და აკრედიტირებულ ორგანიზაციებს
შორის,
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლის
იდენტიფიცირების
პროცესში
არსებულ
ხარვეზებსა და პრობლემებთან დაკავშირებით.
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდმა 2014 წელს,
გაეროს ქალთა ორგანიზაციიდან მიღებული
მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში, შეიძინა
შენობა–ნაგებობა კახეთის რეგიონში, ამჟამად
მიმდინარეობს სამუშაოებისა და თავშესაფრის
ავეჯით
აღჭურვასთან
დაკავშირებული
ღონისძიებები. ახალი თავშესაფარი გათვლილია
111

მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდი“

12 ბენეფიციარზე.
გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარი)
ფონდის მიერ მიმდინარეობს სარემონტო
სამუშაოები ფიზიკური გარემოს შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
ადაპტირების მიზნით; არასრულწლოვან
ბენეფიციართა/დამოკიდებულ პირთა
საჭიროებების გათვალისწინებით, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების ყველა
დაწესებულებას (თავშესაფარს) დაემატა ძიძის
საშტატო ერთეული; თავშესაფრის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ჩატარდა
ტრენინგები (იხ. 107–ე პუნქტი), ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების
მდგრადობისა და ხარისხიანი სერვისების
მიწოდების მიზნით. ამასთან, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა სახელმწიფო თავშესაფრების
(თბილისი, გორი, ქუთაისი) მდგრადობა და
შეუფერხებელი ფუნქციონირება
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.
ცხელი ხაზის მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფასო
და უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის
საკითხებზე ფონდის მიერ კონსულტაციები
გაიმართა
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და
საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისიის წარმომადგენლებთან, რის შედეგადაც
საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისიის 2015 წლის 20 ოქტომბრის №625/15
გადაწყვეტილებით
ფონდს
მიენიჭა
„საზოგადოებრივი
სამსახურის
ნუმერაციის
112
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ოჯახში ძალადობის პრევენცია და
ოჯახში ძალადობის საკითხების
მიმართ
ცნობიერების
დონის
ამაღლება

საქართველოს
2015
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდი“

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

რესურსი (ევრო ნომერი)“ – 116 006 (ძალადობის
მსხვერპლთა დახმარების ცხელი ხაზი). 2015 წლის
დეკემბრიდან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე
ეროვნული ცხელი ხაზის (116 006) უფასო და
უწყვეტი
ფუნქციონირება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით
უზრუნველყოფილია
იქნება.
აღნიშნული
ნომრის
პოპულარიზაციამდე,
პარალელურ რეჟიმში კვლავ იფუნქციონირებს
აქამდე არსებული „ცხელი ხაზი“ –2 309 903.
სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
მიერ,
ცნობიერების ამაღლების კუთხით განხორციელდა
შემდეგი აქტივობები:
- ფონდის მიერ მომზადებული საინფორმაციო
ბროშურები გადაეცა თბილისის საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტს
სამოქმედო
ერთეულებში გასავრცელებლად;
- საინფორმაციო
ბროშურები
განთავსდა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
მოქალაქეთა
მისაღებში,
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს თბილისისა და
რეგიონალური მომსახურების ცენტრებში
ასევე
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტროს მოქალაქეთა
მისაღებში; ქალთა საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით განხორციელდა სოციალური
აქცია წიგნის მაღაზია „ბიბლუსთან“ ერთად,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა თბილისისა და
გორის თავშესაფრების ბენეფიციარებმა;
- 2015 წლის 2–3 აპრილს,
საქართველოს
113

-

-

-

მთავარი
პროკურატურის
ინიციატივით,
გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული
თანასწორობის
ხელშეწყობისათვის
საქართველოში“ მხარდაჭერით,
ჩატარდა
ტრენინგი
პროკურორებისათვის
ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე;
2015 წლის 22 აპრილს, ოჯახში ძალადობის
თემაზე
სიახლეებისა
და
არსებული
სამართლებრივი მექანიზმების თაობაზე უკეთ
ინფორმირების,
ასევე
ფონდის
მომსახურებების გაცნობის მიზნით, ქ. გორში
გაიმართა შეხვედრა შსს–ს შიდა ქართლის
სამხარეო
მთავარი
სამმართველოს
თანამშრომლებთან,
სადაც
ფონდის
წარმომადგენელმა წარადგინა პრეზენტაცია
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთათვის
სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის
შესახებ;
2015 წლის 10 ივნისს, ოჯახში ძალადობის
თემაზე
სიახლეებისა
და
არსებული
სამართლებრივი
მექანიზმების
უკეთ
ინფორმირების,
ასევე
ფონდის
მომსახურებების გაცნობის მიზნით,
ქ.
რუსთავში გაიმართა შეხვედრა შსს–ს ქვემო
ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს
თანამშრომლებთან,
სადაც
ფონდის
წარმომადგენელმა წარადგინა პრეზენტაცია
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთათვის
სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის
შესახებ.
2015 წლის 8–9 ოქტომბერს, ფონდის
წარმომადგენლებმა
ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
საინფორმაციო
შეხვედრა
114

გამართეს ბათუმის №1 საჯარო სკოლისა და
თბილისის
კერძო
სკოლა
„ალბიონის“
მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან;
- 2015
წლის
9
ოქტომბერს,
ფონდის
წარმომადგენლებმა
ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
საინფორმაციო
შეხვედრა
გამართეს ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებთან;
- 2015
წლის
12
მაისს,
ფონდის
სტრუქტურული
ერთეულების
(თავშესაფრების)
თანამშრომლებისათვის
ჩატარდა ტრენინგები ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე საქართველოს კანონმდებლობაში
განხორციელებული
ცვლილებებისა
და
სიახლეების შესახებ;
- 2015
წლის
17
ნოემბერს,
ფონდის
წარმომადგენლებმა ტრეფიკინგისა და ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
საინფორმაციო
შეხვედრა გამართეს ქ. თელავის იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
სტუდენტებისათვის,
ქ.
თელავის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
თანამშრომლებისა
და
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისათვის.
- 2015
წლის
18
ნოემბერს,
ფონდის
წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრა
გამართეს სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ქვემო ხოდაშენის საჯარო სკოლის
უმაღლესი
კლასის
მოსწავლეებთან.
შეხვედრის ძირითად თემებს წარმოადგენდა:
ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ
კანონმდებლობის განხილვა, სახელმწიფო
ფონდის სერვისები ტრეფიკინგისა და ოჯახში
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ძალადობის
მსხვერპლებისათვის
და
საზოგადოების
ინფორმირებულობა
ზემოაღნიშნული
პრობლემების
შესახებ.
მონაწილეებს
გადაეცათ
ფონდის
მიერ
დამზადებული
ბროშურები
ოჯახში
ძალადობისა და ტრეფიკინგის შესახებ.
- 2015
წლის
28-29
ნოემბერს,
გაეროს
მოსახლეობის
ფონდის
ორგანიზებით,
ექიმებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ქალის
მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და
სექსუალური
ძალადობის
გამოვლენის
მკურნალობის პრინციპებისა და რეფერალის
საკითხებზე,
სადაც
სამართლებრივ
საკითხებსა და ფონდის მომსახურებებზე
სესია მიჰყავდა ფონდის წარმომადგენელს;
- ფონდის მიერ დამზადებული საინფორმაციო
ვიდეორგოლები ოჯახში ძალადობის თემაზე
გაშვებულ
იქნა
საქართველოს
შემდეგ
ტელეარხებზე:
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი, მეორე არხი, აჭარის ტელევიზია.
საინფორმაციო
ვიდეორგოლები
ზემოაღნიშნულ
ტელეარხებზე
გადიოდა
ხუთი თვის (მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი,
ივლისი) განმავლობაში. ფონდის მიერ
დამზადებული
საინფორმაციო
რადიორგოლები ოჯახში ძალადობის თემაზე
გაშვებულ იქნა საზოგადოებრივი რადიოს და
აჭარის რადიოს ეთერში. საინფორმაციო
რადიორგოლების გაშვება ხორციელდებოდა
სამი
თვის (მარტი, აპრილი, მაისი)
განმავლობაში;
- ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი
ხაზის აუდიო რგოლი,
პერიოდულად
განთავსებული იყო ასევე, საინფორმაციო
ცენტრ 118 08 –ში, რის შედეგადაც
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-

-

-

-

თითოეული აბონენტი ავტომატური ხმოვანი
შეტყობინებით იგებდა აღნიშნული სერვისის
შესახებ ინფორმაციას.
2015
წლის
6
აგვისტოს,
რადიო
თავისუფლების
გადაცემა
„გენდერული
ამბები“
დაეთმო
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთათვის განკუთვნილი ფონდის
მომსახურებების საკითხებს ;
საინფორმაციო პორტალ „ექსპრეს-ნიუსზე“
2015
წლის
ივნისიდან
დღემდე
განთავსებულია
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზის
რეკლამა (2 309 903).
2015 წლის 1 დეკემბერს, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
ა(ა)იპ
„კავკასიური
მოზაიკისა“
და
თსუ
ქართულ–ოსურ
ურთიერთობათა
სამეცნიერო–კვლევითი
ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ლექციები
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე.
2015 წლის 2 დეკემბერს, ქალთა მიმართ
ძალადობის
წინააღმდეგ
მიმართული 16
დღიანი
ნარინჯისფერი
კამპანიის ფარგლებში, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსა და სახელმწიფო ფონდის
წარმომადგენლების მონაწილეობით ლექცია
ჩატარდა
ქართულ-ამერიკულ
უნივერსიტეტის გაუს სტუდენტებთან.
2015 წლის დეკემბერს, რადიო თავისუფლების
ეთერში
ფონდის
წარმომადგენლებმა
ისაუბრეს ფონდის სერვისებსა და ოჯახში
ძალადობის პრობლემებზე.

ამასთან, 2015 წლის, 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ
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ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო
დღისა და 16დღიანი კამპანიის ფარგლებში
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო
სამართლის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
სტუდენტებთან ჩაატარა საჯარო ლექცია ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე, სადაც წარდგენილ და განხილულ
იქნა
სამინისტროს
მიერ
შემუშავებული
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი.
2015
წლის
5-6
ნოემბერს
საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროსა და ევროპის საბჭოს
ერთობლივი ძალისხმევით სსიპ იუსტიციის
სასწავლო ცენტრის ყვარლის ფილიალში ჩატარდა
რეგიონული
კონფერენცია
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ხუთ ქვეყანაში ქალთა მიერ
მართლმსაჯულებაზე
ხელმისაწვდომობის
გაძლიერების თაობაზე (Regional Conference of the
Project “Improving women’s access to justice in five
Eastern Partnership courtiers” (Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Republic of Moldova and Ukraine)).
ბეჭდვითი საინფორმაციო მასალების მომზადება
და გავრცელება:
- 2015
წლის
10
მარტს,
ფონდის
თანამშრომლების
მიერ
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტროს
დევნილთა
მისაღებ ცენტრში განთავსდა ფონდის მიერ
დამზადებული საინფორმაციო ფლაერები
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთათვის
განკუთვნილი ფონდის სერვისების, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო
ცხელი
ხაზისა
და
პრევენციული
ღონისძიებების შესახებ;
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-

-

-

2015
წლის
23
ივნისს,
ფონდის
თანამშრომლების მიერ საბაჟო გამშვები
პუნქტის - სარფის საბაჟოს
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
დარიგდა
საინფორმაციო
ფლაერები, ფონდის მიერ დამზადებული
მაისურები და საზაფხულო ჩანთები, ფონდის
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა
საკონსულტაციო
ცხელი
ხაზის
გამოსახულებით;
2015
წლის
26
ივნისს,
ფონდის
თანამშრომლების
მიერ
ქ.
თბილისში,
რუსთაველისა
და
დიდუბის
მეტროს
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
დარიგდა
საინფორმაციო ფლაერები, ფონდის მიერ
დამზადებული მაისურები და საზაფხულო
ჩანთები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
ფონდის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის
გამოსახულებით;
2015
წლის
26
ივნისს,
ფონდის
თანამშრომლების მიერ, ქ. თბილისის ყველა
მეტრო
სადგურის
შესასვლელთან
მის
მიმდებარე
ტერიტორიებთან
და
ცენტრალური ქუჩების სავალ ნაწილზე
გაიმართა საინფორმაციო კამპანია. დარიგდა
ფლაერები,
მაისურები
და
ჩანთები
ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის
საკონსულტაციო
ცხელი
ხაზის
გამოსახულებით.
საღებავებით
დაიბეჭდაოჯახში
ძალადობის
საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ნომერი.
აღნიშნული
აქტივობა
დაანონსდა
დასიმბოლურად
განხორციელდა
ტელეკომაპნია „იმედის“ გადაცემა „დღის
შოუს“ პირდაპირ ეთერში.
2015 წლის ნოემბერიდან, USAID-ის პროექტის
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ოჯახების
სოციალურ- საქართველოს
2015
ეკონომიკური
მდგომარეობის შრომის,
შეფასების
ახალი ჯანმრთელობისა და
მეთოდოლოგიისა
და სოციალური დაცვის
ადმინისტრირების
სქემის სამინისტრო
დანერგვა

„საქართველოში
ოჯახში
ძალადობის
შემცირება“ მხარდაჭერით, ქალთა მიმართ 16
დღიანი
„ნარინჯისფერი
კამპანიის“
ფარგლებში დამზადდა ახალი სარეკლამო
ვიდეო რგოლი,
რომელიც განთავსდა
საზოგადოებრივი ტელევიზიის, რუსთავი–2
და იმედის სატელევიზიო ბადეში;
- 2015 წლის 28 ნოემბერს ქალთა ძალადობის
წინააღმდეგ ნარინჯისფერ
კვირეულის
ფარგლებში, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროსა და
ფონდის ორგანიზებით სამხატვრო აკადემიის
სტუდენტებმა გაგარინის მოედნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე კედელი მოხატეს.
სახელმწიფო
გაეროს
ბავშვთა
ფონდის
მხარდაჭერით
ბიუჯეტი
განხორციელდა
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური
გაეროს ბავშვთა მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის
ფონდი(UNICEF) შემუშავება.
2015 წლის 1 იანვრიდან, ძალაში შევიდა
,,სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
(შინამეურნეობების)
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის
შეფასების
მეთოდოლოგია“,
რომელიც საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31
დეკემბერის
№758
დადგენილებით
იქნა
დამტკიცებული.
2015 წლის მაისიდან, დაიწყო სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
მიერ
ახალი
მეთოდოლოგიის გამოყენებით სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახების
ეტაპობრივი
გადამოწმება წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის
მიხედვით. ახალი მეთოდოლოგიით შემოღებულ
120

იქნა
სოციალური
დიფერენცირებული
სისტემა
ქულების შესაბამისად.
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„ახალგაზრდული
კლუბის“ სსიპ - დანაშაულის 2015
პროგრამის,
როგორც პრევენციის ცენტრი
ანტისოციალური/დელიკვენტური
ქცევის
მქონე
ბავშვების
განვითარებისთვის ხელსაყრელი
კეთილგანწყობილი
სივრცის,
მენეჯმენტი და განვითარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დახმარების
სარეიტინგო

2015 წლის მაისიდან, სოციალურად დაუცველი
ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შესწავლა/შეფასება ხორციელდება
ახალი მეთოდოლოგიისა და ადმინისტრირების
ახალი წესების გამოყენებით. ასევე, შემუშავდა
სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების
ახალი წესები.
„ახალგაზრდულ
კლუბში“
ხორციელდება
სხვადასხვა კულტურული თუ სპორტული
აქტივობები, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე
მორგებული ტრენინგები და საგანმანათლებლო
სემინარები. კლუბი მუშაობს 12-დან 21 წლამდე
ახალგაზრდებთან,
რომლებსაც
უფასოდ
სთავაზობს შემდეგი შინაარსის ღონისძიებებს: ა)
სპორტულ-კულტურულ
აქტივობებს;
ბ)
საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებს; გ)
არაფორმალურ განათლება - ტრენინგებს. ამ
ეტაპზე,
კლუბის
ღონისძიებები
ტარდება
მხოლოდ
თბილისში.
მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები
რეგიონალური
რესურსცენტრების გახსნაზე.
2015 წელს ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები:
- ანტისოციალური
ქცევის
პრევენციის
ტრენინგი;
- დანაშაულებრივი ქცევის გააზრებაზე
მიმართული ერთ თვიანი ტრენინგი;
- პროექტი
"ახალი
ელექტრონული
ანთოლოგია
მოზარდებს"
;ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებაზე
მიმართული ტრენინგები
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არასრულწლოვანთათვის
სასჯელაღსრულებისა 2015
სპეციალური
საცხოვრებელი და
პრობაციის
პირობების შექმნა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

111

არასრულწლოვანთა დანაშაულის სსიპ - დანაშაულის 2015
პრევენციის
სტრატეგიის პრევენციის ცენტრი
განახლება და მისი სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

112

ბავშვთა
მიმართ
ძალადობის
აღმოფხვრის
მექანიზმების
გაუმჯობესების მიზნით „ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის, საქართველოს

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
2015
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

„მშობელთა სკოლა“;
ტრენინგი - „კარიერის დაგეგმვა“;
14 წლამდე ასაკის ბენეფიციარებში „ზღაპარ-თერაპია“
- პროექტ - „ბავშვის უფლებათა თვის“
ფარგლებში
მიეწოდათ
ინფორმაცია
ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესახებ;
- ტრენინგი - „ჯანსაღი ცხოვრების წესი“;
- „კონფლიქტების მართვის“ ტრენინგი;
- 10 ბენეფიციარი იმყოფებოდა სპორტის და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს
მიერ ორგანიზებულ ბანაკში ქალაქ
ანაკლიაში - „მომავლის ბანაკში“;
- კინო ჩვენებები - „კინოს საღამოები“.
№11
არასრულწლოვანთა
დაწესებულებაში
კაპიტალურად
შეკეთდა
სავენტილაციო
დანადგარი და
უზრუნველყოფილი იქნა
საკნებისა და სველი წერტილების სარემონტო
სამუშაოები.
№11 დაწესებულებაში განახლდა კომპიუტერების
ოთახი.
განახლებული
სტრატეგიის
პროექტი
შეთანხმებულია
უწყებათაშორის
საბჭოზე.
სამოქმედო
გეგმის
სამუშაო
ვერსია
შემუშავებულია და დამტკიცებულია შესაბამის
სამუშაო ქვეჯგუფის მიერ.
2015 წლის მაისში, გაეროს ბავშვთა ფონდის,
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლების მონაწილეობით შექმნილმა
სამუშაო
ჯგუფმა
მოამზადა
მთავრობის
დადგენილების პროექტი ,,ბავშვთა დაცვის
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების”
შესახებ. მთავრობის დადგენილებით, აღნიშნული
დოკუმენტის
დამტკიცება
მოითხოვს
,,სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს
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შინაგან საქმეთა მინისტრისა და
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
მინისტრის
ერთობლივ № 152/ნ – № 496 – №
45/ნ (31. 05.2010) ბრძანებაში
საჭირო
ცვლილებების
განხორციელება
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა
დაცვისა
და
დახმარების თაობაზე არსებული
მექანიზმებისა და სამართლებრივი
ბაზის
სრულყოფის
მიზნით
„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილებების განხორციელება
ბავშვის
შეფასების
და
რეფერირების
მექანიზმის
დანერგვასთან
დაკავშირებით
სოციალური აგენტების მომზადება

განათლებისა
მეცნიერების
სამინისტრო

და

საქართველოს
2015
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

საქართველოს
2015
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები საქართველოს
2015
ბავშვების
მომსახურების შრომის,
გაფართოება
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

კანონში ცვლილების შეტანას. შემუშავებულია
,,სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონში
ცვლილების
პროექტი,
რომელიც
გადაგზავნილია
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროში.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 24 ივლისს, ცვლილებები შევიდა
„ოჯახში
ძალადობის
აღკვეთის,
ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
შესახებ“
კანონში,
რომლის
მიხედვით
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალა
განსაზღვროს ოჯახში ძალადობის საკითხებთან
დაკავშირებით
სოციალური
მომსახურების
განხორციელების მექანიზმები და 2016 წლის 1
ივლისამდე
უზრუნველყოს
შესაბამისი
სოციალური მუშაკების მომზადება.
სახელმწიფო
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ,
ბიუჯეტი
ახალი
მეთოდოლოგიის
გამოყენებით,
მიმდინარეობს
სოციალურად
დაუცველი
დონორების
ოჯახების
მონაცემთა
ერთიან
ბაზაში
დახმარება
რეგისტრირებული ოჯახების
ეტაპობრივი
გადამოწმება წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის
გაეროს ბავშვთა მიხედვით. მომზადდა სოციალურ აგენტებსა და
ფონდი(UNICEF) სოციალურ მუშაკებს შორის რეფერირების ახალი
ელექტრონული მოდული, ოჯახში მცხოვრები
ბავშვების (0-18) დეკლარაცია და შეფასების წესი/
ინსტრუქცია.
სახელმწიფო
2015 წლის აპრილიდან, ქ. ქუთაისში, ამოქმედდა
ბიუჯეტი
მიუსაფარ ბავშვთა დღის ცენტრი და კრიზისული
ინტერვენციის თავშესაფარი, ქუჩაში მცხოვრები
გაეროს ბავშვთა და/ან
მომუშავე
ბავშვთა
მომსახურების
ფონდი(UNICEF) გაფართოების მიზნით, ხოლო 2015 წლის
აგვისტოდან ქ. თბილისში, მიუსაფარ ბავშვთა
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დღის ცენტრი.
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ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები განათლებისა
ბავშვებისთვის
განათლების მეცნიერების
ხელმისაწვდომობის
სამინისტრო
უზრუნველყოფა

და 2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

117

ევროკავშირის
განცხადებებთან საგარეო
საქმეთა 2015
საქართველოს
მიერთების სამინისტრო
მიმართულებით
აქტიური
თანამშრომლობის განვითარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

118

ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ საგარეო
საქმეთა 2015
სანქციებთან
დაკავშირებით სამინისტრო
თანამშრომლობის განვითარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

119

ევროკავშირის
საერთო
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) მისიებსა და
ოპერაციებში,
ასევე, შესაბამის
წვრთნებსა და კონსულტაციებში
საქართველოს
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის
საბჭო

ევროკავშირი
ევროკავშირის
წევრი ქვეყნები

პროგრამის
„ინკლუზიური
სწავლების
ხელშეწყობა“ ფარგლებში, მომზადებულია ქვეპროგრამა
„განათლების მიღების მეორე
შესაძლებლობა
სოციალურად
დაუცველი,
ქცევითი პრობლემების მქონე და სასწავლო
პროცესის მიღმა დარჩენილი მოსწავლეებისთვის
საქართველოში“.
აღნიშნული
ქვე-პროგრამის
განხორციელება 2015 წლის სექტემბერში დაიწყო.
2015 წელს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში
შემოვიდა
ევროკავშირის
მიერ
სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაკეთებული 287
განცხადება,
რომელთაგან
საქართველო
მიუერთდა 211-ს, ხოლო არ მიუერთდა 76
განცხადებას;
2015 წელს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში
შემოსული ევროკავშირის განცხადებების საერთო
რიცხვიდან სანქციების თემატიკას ეხებოდა 27
განცხადება,
რომელთაგან
საქართველო
მიუერთდა 9-ს, ხოლო არ მიუერთდა 18
განცხადებას
2015 წლის, პირველ ნახევარში, ევროკავშირის
საგარეო
ქმედებათა
სამსახურმა
(EEAS)
გამოაცხადა ახალი ვაკანსიები ევროკავშირის
საერთო
უსაფრთხოებისა
და
თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში უკრაინაში
ჩამოყალიბებულ მრჩეველთა მისიაში (EUAM
Ukraine). საქართველომ აღნიშნულ მისიაში
მონაწილეობის მისაღებად წარადგინა ერთი
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შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო
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ევროკავშირის
საერთო თავდაცვის
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სამინისტრო
პოლიტიკის (CSDP) მისიებსა და
ოპერაციებში,
ასევე, შესაბამის
წვრთნებსა და კონსულტაციებში
საქართველოს მონაწილეობა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

კანდიდატი, რომელიც შეირჩა ადამიანური
რესურსების სფეროში მრჩევლის თანამდებობაზე.
და შეუდგა საქმიანობას.
2015 წლის 8-10 დეკემბერს, სახელმწიფო
უსაფრთხოების საბჭოს აპარატმა და ევროპულ და
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა
უმასპინძლა ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ
პირველი
მაღალი
დონის
კონფერენციას
ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის თემაზე.
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფებმა (156 ს/მ 2014 წლის ივნისიდეკემბერი; 85 ს/მ 2014 წლის დეკემბერი - 2015
წლის მარტი) 2014 წლის 7 ივნისიდან 2015 წლის
მარტის
ჩათვლით
მონაწილეობა
მიიღეს
ცენტრალური
აფრიკის
რესპუბლიკაში
ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო
მისიაში (EUFOR RCA).
შემუშავდა
ოპერაციაში
დაგროვილი
გამოცდილების გაზიარების (LL) დოკუმენტი და
2015 წლის ოქტომბერში მიეწოდა ევროპულ
მხარეს.
EUFOR RCA მისიის დასრულების შემდეგ,
გადაწყდა
საქართველოს
მონაწილეობის
გაგრძელება
ცენტრალური
აფრიკის
რესპუბლიკაში ევროკავშირის ახალ მრჩეველთა
მისიაში (EUMAM RCA) სწრაფი რეაგირების 5
კაციანი ჯგუფით. საქართველოს პრეზიდენტის
2015 წლის 11 მაისის №1 ბრძანების, საქართველოს
პარლამენტის 2015 წლის 28 მაისის №3608-IIს
დადგენილებისა და საქართველოს თავდაცვის
მინისტრის 2015 წლის 10 სექტემბრის №634
ბრძანების საფუძველზე, ცენტრალური აფრიკის
რესპუბლიკაში ევროკავშირის მრჩეველთა მისიაში
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„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
პირველი
პლატფორმის
„დემოკრატია,
კარგი
მმართველობა და სტაბილურობა“
ფარგლებში
საერთო
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის
(CSDP)
პანელის
სამოქმედო გეგმის განხორციელება

თავდაცვის
სამინისტრო
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

(EUMAM RCA) წარსაგზავნად (6 თვიანი
როტაციის
წესით),
შეირჩა
საქართველოს
შეიარაღებული ძალების
5 ს/მ, რომლებიც
ოპერაციის რაიონში გაიგზავნა 2015 წლის12
ოქტომბერს.
მალიში ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში
(EUTM Mali) დაგეგმილია (6 თვის ვადით)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 1 ს/მ
წარგზავნა.
მიმდინარეობს
დასკვნით
საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობა, ოფიცრის
მონაწილეობა მისიაში დაგეგმილია 2016 წლის
იანვრიდან.
თავდაცვის სამინისტროს მიერ ნომინირებული
სამოქალაქო კანდიდატი, 2015 წლის ივლისში
შერჩეულ
იქნა
უკრაინაში
ევროკავშირის
მრჩეველთა
მისიაში
(EUAM
Ukraine)
მონაწილეობის
მისაღებად.
კანდიდატი
საქმიანობას შეუდგა 2015 წლის 1 სექტემბრიდან (1
წლის ვადით).
2015 წლის, 20 მარტს და 2015 წლის 1 ოქტომბერს,
ბრიუსელში,
გაიმართა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
პირველი
პლატფორმის (დემოკრატია, კარგი მმართველობა)
ფარგლებში CSDP პანელის მე-4 და მე-5
შეხვედრები. შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღეს
თავდაცვის, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროების,
ასევე
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოსა
აპარატისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატის
წარმომადგენლებმა.
აღნიშნულის გარდა:
- 2015 წლის 3-13

მარტს

ქ.

ჰელსინკში
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გამართულ ერთიანი უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის ძირითად კურსში
უსაფრთხოების
სექტორის
რეფორმის
შესახებ (CSDP Core Course on SSR)
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატის წარმომადგენელმა;
ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
კოლეჯის
აკადემიური
პროგრამის
ფარგლებში, ფინეთის თავდაცვის ძალების
საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით 2015
წლის 2-8 მაისს, ქ. ჰელსინკიში, გამართულ
ევროკავშირის
კრიზისის
მართვის
სასწავლო კურსში მონაწილეობა მიიღო
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
წარმომადგენელმა;
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის
ინიციატივით, 2015 წლის 1-5 ივნისს
მოლდოვაში, ქ. კიშინოვში, გამართულ
საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) საორიენტაციო კურსში
მონაწილეობა მიიღო შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროსა და
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და
კრიზისების
მართვის
საბჭოს
წარმომადგენლებმა;
2015 წლის 18–21 მაისს უკრაინაში, ქ. კიევში
გამართულ ევროკავშირის უსაფრთხოებისა
და
თავდაცვის
პოლიტიკის
(CSDP)
ფარგლებში
ევროკომისიის
მიერ
ორგანიზებულ შემაჯამებელ სემინარში
(CSDP Reflection Seminar), მონაწილეობა
მიიღეს
შსს–სა
და
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატის წარმომადგენელებმა;
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2015 წლის 26-30 ოქტომბერს უკრაინაში, ქ.
კიევში გამართულ საერთო უსაფრთხოებისა
და
თავდაცვის
პოლიტიკის
(CSDP)
საორიენტაციო
კურსში
მონაწილეობა
მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენელმა;
2015 წლის 8-10 დეკემბერს თბილისში, CSDP
მაღალი
დონის
კონფერენციაში
მონაწილეობა მიიღეს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს წარმომადგენლებმა;
2015 წლის 26-30 ოქტომბერს ქ. კიევში
გამართულ
ევროკავშირის
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) საორიენტაციო კურსში (CSDP
Orientation Course) მონაწილეობა მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა
და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსა
და
ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა.
2015 წლის 1-4 დეკემბერს ქ. ბრიუსელში
გამართულ
ევროკავშირის
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) მისიაში წარგზავნის მოსამზადებელ
კურსში
(Pre-deployment
course)
მონაწილეობა
მიიღო
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს წარმომადგენელმა.
2015 წლის 8-10 დეკემბერს ქ. თბილისში
გამართულ
ევროკავშირის
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
პირველ მაღალი დონის კონფერენციაში (1st
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საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის
სამოქმედო
გეგმის
განხორციელება
საერთო
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში

კანონმდებლობის
დახვეწა
თანამედროვე

თავდაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

შემდგომი სახელმწიფო
ტერორიზმის უსაფრთხოების
გამოწვევებთან სამსახური

CSDP High Level Conference), რომელიც
სტუმრობდა
CSDP-ის
კურსდამთავრებულებს,
მონაწილეობა
მიიღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს,
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს,
საქართველოს
პროკურატურის,
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის, ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატისა და სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატის წარმომადგენლებმა.
CSDP-ის თანამშრომლობის ფარგლებში, 2014
წელს, შემუშავდა საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობის სამუშაო გეგმა, რომლის
განხორციელება წარმატებით მიმდინარეობს. ამ
თანამშრომლობის
ფარგლებში,
2015
წლის
თებერვალში,
განხორციელდა
ევროკავშირის
საგარეო
ქმედებათა
სამსახურის
(EEAS)
დელეგაციის ვიზიტი თავდაცვის სამინისტროში.
აღნიშნული გეგმის ფარგლებში 2015 წლის
ოქტომბერში, ევროკავშირის მხარესთან გაიმართა
კონსულტაცია
საქართველო-ევროკავშირის
სამუშაო გეგმის განახლებისა და მასში 2016 წლის
აქტივობების შეტანის მიზნით.
2015 წლის 17 ნოემბერს, განხორციელდა
კიბერუსაფრთხოების
კუთხით
ქართული
დელეგაციის
ვიზიტი
ქ.
ბრიუსელში
ევროკავშირის
მხარესთან
კონსულტაციის
გამართვის მიზნით.
2015 წლის 12 ივნისს, საქართველოს პარლამენტის
მიერ მიღებული იქნა შსს–ს ინიციატივით
შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები,
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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

რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს სისხლის
სამართლის კოდექსის შესაბამის თავებში.

გაერთიანებული
2015
ერების
ორგანიზაციის
უშიშროების საბჭოს
რეზოლუციების
შესრულების
საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო კომისია
(იუსტიციის
სამინისტრო)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ცვლილებებს საფუძვლად უდევს მიდგომა,
რომელიც
აერთიანებს
ძალადობრივი
ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა (Countering
violent extremism) და ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის მიმართულებებს. სისხლის სამართლის
კოდექსში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები:
მოხდა ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდებისა
და
უკანონო
ფორმირების
საქმიანობასთან
დაკავშირებული ქმედებების, ისევე როგორც
ჯიჰადის
მიზნით
უცხო
სახელმწიფოში
გამგზავრებისა და გამგზავრების მცდელობის
კრიმინალიზაცია,
ტერორისტული
საქმიანობისთვის გადაბირებისა და ტერორიზმის
მხარდაჭერისთვის პასუხისმგებლობის დაწესება.
გაერთიანებული
ერების
ორგანიზაციის
უშიშროების
საბჭოს
რეზოლუციების
შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო
კომისიის (შემდგომში - სამთავრობო კომისია)
სამდივნოს
მიერ
გრძელდება
ფინანსური
მოქმედების ჯგუფის (FATF) 2012 წლის მე-6
სპეციალური
რეკომენდაციით
გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება.
2015 წელს, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ,
რომელიც ამავდროულად არის სამთავრობო
კომისიის
თანათავმჯდომარე,
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ
სამართლის
კოლეგიას
მიმართა
7
შუამდგომლობით გაეროს უშიშროების საბჭოს
სანქციების კომიტეტების მიერ განსაზღვრულ
სიებში დამატებულ ან სიებიდან ამოღებულ
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე
ყადაღის დადების ან ყადაღის მოხსნის ბრძანების
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გამოცემის მიზნით. სასამართლოს ბრძანების
დაუყოვნებლივ მიწოდებას „უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრულ
საზედამხედველო ორგანოებისთვის იუსტიციის
სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო
უზრუნველყოფს.
იუსტიციის
სამინისტროს
საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატა და საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, რომლებიც „უკანონო
შემოსავლის
ლეგალიზაციის
აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად წარმოადგენენ
მონიტორინგის
ორგანოებს,
უზრუნველყოფენ
სანქციებს
დაქვემდებარებული
პირების
მიერ
განხორციელებული გარიგებების კონტროლს.
იუსტიციის
სამინისტრომ
მთავარ
პროკურატურასთან თანამშრომლობით შეიმუშავა
ცვლილებათა
პროექტი
საქართველოს
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსსა და
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21
დეკემბრის დადგენილებაში გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს
რეზოლუციების
შესრულების
საკითხებზე
მომუშავე სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ.
ცვლილებების მიზანია ევროპის საბჭოს ფულის
გათეთრების წინააღდეგ ღონისძიებების და
ტერორიზმის
დაფინანსების
შემფასებელი
ექსპერტთა
კომიტეტის
(Moneyval)
მიერ
საქართველოს მე-4
შეფასების ანგარიშში
მოცემული რეკომენდაციების
შესრულება.2015
წლის
28
ოქტომბერს,
კომისიის
მიერ
შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები
მიღებულ იქნა პარლამენტის მიერ.
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მასობრივი
განადგურების საგარეო
საქმეთა 2015
იარაღისა და მისი მიწოდების სამინისტრო
საშუალებების
გავრცელების
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
თანამშრომლობა,
განიარაღებისა
და გაუვრცელებლობის შესახებ
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა
და
შეთანხმებების
შესაბამისი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების
გათვალისწინებით 2015 წლის 8-11 დეკემბრის
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ
ღონისძიებების და ტერორიზმის დაფინანსების
შემფასებელი ექსპერტთა კომიტეტის (Moneyval)
49-ე
პლენარულ
სხდომაზე
აღიარებულიქნასაქართველოსმნიშვნელოვანიპრო
გრესიფულისგათეთრებისდატერორიზმისდაფინა
ნსებისწინააღმდეგბრძოლისსფეროშიფინანსურიქ
მედებისსპეციალურიჯგუფის
(FATF)
რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. კერძოდ,
კომიტეტმა დაადასტურა, რომ საქართველოს
ხელისუფლების მიერ აღმოფხვრილ იქნა 2012
წლისსაერთაშორისოსავალუტოფონდისსაშემფასე
ბლომისიისანგარიშშიასახულინაკლოვანებებისუმ
ეტესობადამიიღოგადაწყვეტილებარეგულარული
მონიტორინგის
(follow-up)
პროცესიდან
საქართველოს ამოღების თაობაზე.
გარდა ამისა, სამთავრობო კომისიის სამდივნო
(იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო
სამართლის
დეპარტამენტი)
რეგულარულად
მართავს შეხვედრებს პარტნიორი ქვეყნებისა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან გაეროს უშიშროების საბჭოს
რეზოლუციების
შესრულების
კუთხით
გამოცდილების გაზიარების მიზნით.
გაერო-სა და ეუთო-ს შესაბამის სტრუქტურებს
წარედგინათ ანგარიშები შეიარაღებისა და ორმაგი
დანიშნულების საქონლის იმპორტ- ექსპორტის,
ასევე 1980 წლის ჩვეულებრივი იარაღის
მეტისმეტი
დაზიანების
მიმყენებელს
ან
განურჩეველი მოქმედების სახეობათა გამოყენების
აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ კონვენციის
მეორე დამატებითი ოქმის, საკანონმდებლო
ცვლილებების (ძალაში შევიდა კანონი „სამხედრო
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საერთაშორისო ვალდებულებების
სრულად
შესრულების
მონიტორინგი

და
ორმაგი
დანიშნულების
პროდუქციის
კონტროლის შესახებ“), თავდაცვის დაგეგმარებისა
და ბიუჯეტის, ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმებისგან,
ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან და კასეტური
იარაღის
აუფეთქებელი
ნარჩენებისგან
ტერიტორიების
გაწმენდის,
აგრეთვე,
დაზარალებულთა დახმარების შესახებ.
საქართველოს
პარლამენტს
რატიფიცირების
მიზნით წარედგინა შეთანხმება „ქიმიური იარაღის
აკრძალვის ორგანიზაციასა და საქართველოს
შორის ორგანიზაციის (OPCW) პრივილეგიებისა
და
იმუნიტეტების
შესახებ“.
შეთანხმების
მიხედვით,
ქიმიური
იარაღის
აკრძალვის
ორგანიზაციას
ენიჭება
სრული
სამართალ
სუბიექტობა,
რის
საფუძველზეც
ის
უფლებამოსილი იქნება დადოს ხელშეკრულება,
შეიძინოს
და
განკარგოს
ქონება,
ასევე,
მონაწილეობა
მიიღოს
სამართლებრივ
პროცედურებში.
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მასობრივი განადგურების
საგარეო
საქმეთა 2015
იარაღთან დაკავშირებული
სამინისტრო
ტვირთების ეროვნული
ექსპორტისა და ტრანზიტის
კონტროლის ეფექტიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, მასობრივი
განადგურების იარაღის ორმაგი
დანიშნულების ტექნოლოგიებზე
საბოლოო გამოყენების
კონტროლის ჩათვლით, ექსპორტის
კონტროლის დარღვევებზე

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ქართული მხარე აქტიურად არის ჩართული 2016
წლის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის
მოსამზადებელ პროცესებში.
მიმდინარეობს შესაბამისი, როგორც იურიდიული,
ასვე, ტექნიკური ხასიათის ღონისძიებების
განხორციელება. კერძოდ, „სამხედრო და ორმაგი
დანიშნულების
პროდუქციის
კონტროლის
შესახებ“ კანონის თანახმად, ლიცენზირების
პროცედურების
სრულყოფა
ექსპორტის
კონტროლის სფეროში; საბაჟო სამსახურის როლის
გაძლიერება ორმაგი დანიშნულების საქონლის
ექსპორტის
კონტროლის
განხორციელებისას;
სახელმწიფო უწყებებსა და მეწარმეებს შორის
მუდმივი
ინფორმაციის
გაცვლის
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ეფექტიანი სანქციებით
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ბირთვული იარაღის
გაუვრცელებლობის შესახებ
შეთანხმების (NPT) სამივე სვეტის
დაბალანსებული გზით
შესრულებაში წვლილის შეტანის
გაგრძელება

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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იარაღით ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმებაზე შეერთებისათვის
საჭირო პროცედურების
განხორციელება
შეთანხმების შესრულების მიზნით,
ძალისხმევის გაგრძელება;
საკითხის
საერთაშორისო
ფორუმებზე, მათ შორის, ჟენევის
საერთაშორისო მოლაპარაკებების
ფარგლებში განხილვა;
შეთანხმების
დარღვევებზე
რეაგირება

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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უზრუნველყოფა; სამართალდამცავი უწყებების
მხარდაჭერა
ექსპორტის
კონტროლის
კანონმდებლობის
დარღვევებზე
რეაგირების
კუთხით; კანონის აღსრულებისთვის შესაბამისი
ინფრასტრუქტურული
ელემენტების
უზრუნველყოფა;
აღჭურვილობის
შეძენა,
დამონტაჟება და პერიოდული განახლება;
2015 წლის 24-25 თებერვალს, თბილისში,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში
სამოქალაქო საბჭოს თანაორგანიზებით გაიმართა
საერთაშორისო ფორუმი რეგიონული
სტაბილურობისათვის:
„ბირთვული
უსაფრთხოებისა
და
გაუვრცელებლობის
გამოწვევები
და
პასუხები“.
კონფერენციის
შედეგების წარდგენილ იქნა 2015 წლის მაისში,
ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ - ბინაში გამართულ
„ბირთვული
გაუვრცელებლობის
ხელშეკრულების მიმოხილვის კონფერენციაზე“.
შეთანხმება რატიფიცირების მიზნით
წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში.

2015 წლის განმავლობაში, საგარეო საქმეთა
სამინისტრო განაგრძობდა 2008 წლის 12 აგვისტოს
ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევებზე
რეაგირებას და საერთაშორისო თანამეგობრობის
დარღვევების შესახებ ინფორმირებას. ჟენევის
მოლაპარაკებების ფარგლებში, საქართველოს
დელეგაციამ შეშფოთება გამოთქვა მოსკოვის მიერ
სოხუმთან და ცხინვალთან გაფორმებული ე.წ.
„ხელშეკრულებების“ კვალდაკვალ სამხედრო,
ეკონომიკური და სოციალური მიმართულებებით
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დამატებითი დოკუმენტების გაფორმების გამო და
ვრცლად
განიხილა
მათი
იმპლიკაციები
უსაფრთხოებისა
და
ჰუმანიტარულ
მდგომარეობაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობას
მიეწოდა ქართული მხარის პოზიცია 2015 წლის 18
მარტს
ცხინვალის
საოკუპაციო
რეჟიმთან
გაფორმებული „მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის
შესახებ“
ე.წ.
„ხელშეკრულებასთან“
დაკავშირებით,
რის
შედეგად
რიგმა
სახელმწიფოებმა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებმა გააკეთეს დამგმობი განცხადება.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო
თანამეგობრობას,
მათ
შორის
ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებების
თანათავმჯდომარეებს,
საერთაშორისო
ორგანიზაციებს და პარტნიორ-სახელმწიფოებს
რეგულარულად აწვდიდა ინფორმაციას რუსეთის
საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის
გასწვრივ ხელოვნური ბარიერების, კერძოდ, ე.წ.
„საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების“ განლაგების
თაობაზე.
აღნიშნულთან
დაკავშირებით
მიმდინარეობდა
ინტენსიური
მუშაობა
საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ
კორპუსთან. რუსეთის მიერ ოკუპირებული
ტერიტორიების გაფართოებაზე საქართველოს
დელეგაციამ გააკეთა განცხადება 2015 წლის 16
ივლისს, ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს 1062 სხდომაზე.
რუსეთის
უკანონო
ქმედებების
დამგმობი
განცხადებები გაკეთდა ევროკავშირის, გაერო-ს
გენერალური
მდივნის,
ევროპის
საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეის და ადგილობრივი და
რეგიონული
ხელისუფლების
კონგრესის
მხრიდან, ასევე, რიგი სახელმწიფოების მიერ.
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2015 წლის 19 მარტს, საგარეო საქმეთა მინისტრის
პირველმა მოადგილემ, ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის
ხელმძღვანელმა სიტყვით
მიმართა ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს სხდომას
რუსეთის
ფედერაციის
მიერ
ცხინვალის
საოკუპაციო რეჟიმთან ე.წ. „მოკავშირეობის და
ინტეგრაციის
შესახებ
ხელშეკრულების“
ხელმოწერის თაობაზე.

2015 წლის 1 აპრილს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
მოადგილეების კომიტეტის 1224-ე სხდომაზე,
„ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“
საკითხის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მოადგილემ
გააკეთა
განცხადება მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო
რეჟიმს
შორის
თანამშრომლობისა
და
ინტეგრაციის თაობაზე ე.წ. „ხელშეკრულების“
ხელმოწერასთან დაკავშირებით.
2015 წლის 24 ივნისს, საგარეო საქმეთა მინისტრის
პირველმა
მოადგილემ
დავით
დონდუამ
უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის ეუთო-ს
ყოველწლიური კონფერენციის პირველი სამუშაო
სესიის ფარგლებში გაკეთებულ განცხადებაში
ისაუბრა რუსეთის ფედერაციის მიერ სოხუმისა
და
ცხინვალის
საოკუპაციო
რეჟიმებთან
ხელმოწერილი
ინტეგრაციის
შესახებ
ე.წ.
„ხელშეკრულებების“ უკანონობაზე.
რიგმა სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო
ორგანიზაციებმა გააკეთეს დამგმობი განცხადება
ე.წ.
ხელშეკრულებების
გაფორმებასთან
დაკავშირებით. გაერო-ს სხვადასხვა ფორმატში
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განიხილებოდა ე.წ. „ხელშეკრულებების“ გავლენა
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებულ
ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე.
2015 წლის 12 მაისს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
მოადგილეების კომიტეტის 1227-ე სხდომაზე
მიღებულ
იქნა
გადაწყვეტილება,
სადაც
აღნიშნულია, რომ რუსეთის ფედერაციასა და
საქართველოს რეგიონებს - აფხაზეთსა და
სამხრეთ ოსეთს შორის ხელმოწერილი ე.წ.
„ხელშეკრულებები“
უხეშად
არღვევს
საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ
მთლიანობას, არ აქვს იურიდიული ძალა და
ეწინააღმდეგება
საერთაშორისო
სამართლის
პრინციპებსა
და
რუსეთის
ფედერაციის
საერთაშორისო ვალდებულებებს, 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების
ჩათვლით.
2015 წლის 19 მაისს, ქ. ბრიუსელში, გაიმართა
ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრმა, თამარ ბერუჩაშვილმა.
მინისტრმა თავის გამოსვლაში ყურადღება
გაამახვილა
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ვითარებაზე,
კერძოდ, რუსეთის ფედერაციის მიერ ამ
ტერიტორიებზე
ადამიანის
უფლებების
დარღვევის ფაქტებზე, ე.წ „ბორდერიზაციის“
პროცესზე და რუსეთის ფედერაციასა და
საქართველოს რეგიონებს - აფხაზეთსა და
სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებულ ე.წ.
„ხელშეკრულებებზე“.
ევროპის
საბჭოში
საქართველოს
მუდმივმა
წარმომადგენელმა
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების
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კომიტეტის სხდომაზე არაერთხელ გააკეთა
განცხადება
რუსეთის
ფედერაციასა
და
საქართველოს რეგიონებს - აფხაზეთსა და
სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებულ ე.წ.
„ხელშეკრულებების“
უკანონობასთან
დაკავშირებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით
ასევე იმართებოდა ორმხრივი კონსულტაციები და
დებატები.
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის XI
და XII კონსოლიდირებულ ანგარიშებში
„კონფლიქტი
საქართველოში”,
რომლებიც
მოიცავს 2014 წლის ნოემბერი - 2015 წლის
სექტემბრის პერიოდს, ასევე, საუბარია რუსეთის
ფედერაციის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის
საოკუპაციო
რეჟიმებთან
ხელმოწერილი
ინტეგრაციის შესახებ ე.წ. „ხელშეკრულებების“
უკანონობაზე.
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების
კომიტეტის 1239-ე სხდომაზე (2015 წლის 4
ნოემბერი), განიხილეს გენერალური მდივნის XII
კონსოლიდირებული
ანგარიში
„კონფლიქტი
საქართველოში“.
აღნიშნულ
სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს
საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილე,
რომელმაც თავის განცხადებაში ყურადღება
გაამახვილა
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, მათ
შორის, ამ ტერიტორიებზე ევროპის საბჭოს
სადამკვირვებლო
მექანიზმების, კერძოდ,
ადამიანის უფლებათა კომისრის შესვლის
აუცილებლობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით
თავიანთ გამოსვლებში შეშფოთება გამოთქვეს
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს წევრი
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ქვეყნების დელეგაციებმა.
ევროპის
საბჭოს
გენერალური
მდივნის
კონსოლიდირებული ანგარიშების თაობაზე
გამართულ
დებატებზე,
ევროპის
საბჭოს
ქვეყნებმა
დადებითად შეაფასეს და მხარი
დაუჭირეს ევროპის საბჭოს გენერალური
მდივნის მიერ აღნიშული მოხსენების წარდგენის
პრაქტიკის მომავალში გაგრძელებას.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე (28
სექტემბერი
2
ოქტომბერი)
მიღებულ
რეზოლუციაში - „საპარლამენტო ასამბლეის
მონიტორინგის
პროცედურების
პროგრესის
შესახებ“ (2078)
შეტანილ იქნა ცვლილება,
რომლის მიხედვითაც აღნიშნულია, რომ რუსეთი,
საოკუპაციო რეჟიმებთან ე.წ. „ხელშეკრულებების“
ხელმოწერით
არღვევს
საერთაშორისო
ვალდებულებებს. ამავე რეზოლუციის მიხედვით,
ევროპის
საბჭოს
საპარლამენტო
ასამბლეა
მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს ოკუპირებული
ტერიტორიების აღიარება, გაიყვანოს სამხედრო
ჯარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და
შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღებული 6პუნქტიანი ხელშეკრულება.
2015 წლის 3-4 დეკემბერს, ქ. ბელგრადში
გაიმართა ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოს 22-ე
შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს დელეგაციამ საგარეო
საქმეთა
მინისტრის,
ხელმძღვანელობით. მინისტრთა
საბჭოს წინაშე გამოსვლისას, საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
მინისტრმა
ისაუბრა
ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და
ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე
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ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს საგარეო
საქმეთა 2015
თანა-თავმჯდომარეობით
სამინისტრო
მიმდინარე ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებებში
კონსტრუქციული მონაწილეობის
შენარჩუნება და მისი მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ვითარებაზე. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა
რუსეთის
მიერ
საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებთან ე.წ. შეთანხმებების ხელმოწერაზე,
რითაც რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია
საერთაშორისოდ აღებული ვალდებულებები.
2015 წლის განმავლობაში ოთხჯერ შედგა ჟენევის
მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეების ვიზიტი
საქართველოში;
გაიმართა
ჟენევის
მოლაპარაკებების 31-ე
(18 მარტი),32-ე (1
ივლისი), 33-ე (7ოქტომბერი) და 34-ე (9
დეკემბერი)
რაუნდები,
რომლის
დროსაც
ქართულმა
მხარემ
განიხილა
მისთვის
პრიორიტეტული საკითხები, მათ შორის რუსეთის
მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ
ვალდებულებების
აღების
აუცილებლობა,
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების
შექმნის
შესაძლებლობა,
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
დაბრუნება,
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მშობლიურ
ენაზე განათლების მიღების უფლება, ეფექტური
და შედეგზე ორიენტირებული ზომების მიღება
ოკუპირებულ
რეგიონებში
მცხოვრები
მოსახლეობის
დასახმარებლად.
ამასთან,
საქართველოს დელეგაციამ გამოხატა შეშფოთება
ჟენევის მოლაპარაკებების რაუნდის დღეს, 18
მარტს, მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო
რეჟიმს
შორის
ე.წ.
„მოკავშირეობისა
და
ინტეგრაციის
შესახებ
ხელშეკრულების“
გაფორმების გამო.
გრძელდებოდა ინტენსიური კონსულტაციები
ჟენევის
მოლაპარაკებების
თანათავმჯდომარეებთან მოლაპარაკებების არსებული
ფორმატისა და დღის წესრიგის უცვლელად
შენარჩუნების უზრუნველყოფისა და დღის
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ქმედითი
საერთაშორისო საგარეო
საქმეთა 2015
ჩართულობის,
მათ
შორის, სამინისტრო
ევროკავშირის
მონიტორინგის
მისიის
მანდატის
სრულად
შესრულების,
მნიშვნელობის
ხაზგასმა, მათ შორის, საკითხის
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ფორუმზე
წამოწევა
და
საქართველოში ვიზიტით მყოფი
მაღალი დონის სტუმრებისთვის
ინფორმაციის მიწოდება ადგილზე
ვიზიტების მეშვეობით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

წესრიგით
გათვალისწინებული
საკვანძო
საკითხებზე პროგრესის მიღწევის მიზნით.
გაგრძელდა მუშაობა ჟენევის მოლაპარაკებების
ფარგლებში უსაფრთხოების საერთაშორისო
მექანიზმების შექმნის საკითხზე. ამასთან,
გრძელდებოდა კონსულტაციები ევროკავშირსა
და
მის წევრ სახელმწიფოებთან ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიის
საქმიანობის
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. მიმდინარეობდა
მუშაობა
ოკუპირებულ
რეგიონებში
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების მიერ ვიზიტის
განხორციელების მიზნით.
2015
წლის
8-10
მარტს,
საქართველოს
ოფიციალური
ვიზიტით
ეწვია
ეუთო-ს
გენერალური მდივანი ლამბერტო ზანიერი.
ვიზიტის ფარგლებში, გენერალური მდივანი ეწვია
ცხინვალის
რეგიონის
საოკუპაციო
ხაზის
გასწვრივ მდებარე სოფლებს და მოინახულა
წეროვანის იძულებით გადაადგილებულ პირთა
კომპაქტური დასახლება.
2015 წლის 10-11 მარტს, განხორციელდა ევროპის
საბჭოს დელეგაციის ვიზიტი ევროპის საბჭოს
გენერალური
მდივნის
კონსოლიდირებული
ანგარიშის მომზადების მიზნით. ქართული
მხარისა
და
ევროპის
საბჭოს
სამდივნოს
ძალისხმევის მიუხედავად, მათ უარი ეთქვათ
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლაზე. ასევე,
ოკუპირებულ რეგიონებში შესვლაზე უარი ეთქვა
2015 წლის 12-19 მარტს, საქართველოში ვიზიტით
მყოფ წამების საკითხებზე გაერო-ს სპეციალურ
მომხსენებელს ხუან მენდესს, რაც სათანადოდ
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აისახა ვიზიტის შემაჯამებელ განცხადებაში.
2015
წლის
6-7
აპრილს,
საქართველოს
ოფიციალური
ვიზიტით
ეწვია
ეუთო-ს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებათა ოფისის დირექტორი მიხაელ გეორგ
ლინკი. ვიზიტის ფარგლებში ბატონი ლინკი ეწვია
სოფელ
ხურვალეთს,
სადაც
მოინახულა
საოკუპაციო
ხაზი
და
იქ
არსებული
მავთულხლართები, ასევე მოინახულა წეროვანის
დევნილთა დასახლება.
2015 წლის 14-18 აპრილს, საქართველოში
გაიმართა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში
ეუთო-ს უმაღლესი კომისრის ასტრიდ თორსის
ვიზიტი. უმაღლესი კომისარი ეწვია ცხინვალის
რეგიონის საოკუპაციო ხაზს (სოფ. დიცი) და
აფხაზეთის
რეგიონის
საოკუპაციო
ხაზის
მიმდებარე სოფლებს (სოფ. ფიჩორი და სოფ.
ხურჩა). მან აგრეთვე მოინახულა იძულებით
ადგილნაცვალ პირთა კომპაქტური დასახლებები
წეროვანსა და ზუგდიდში და გაეცნო იქ
მცხოვრები
მოსახლეობის
საცხოვრებელ
პირობებს.
2015
წლის
1-2
ივნისს,
საქართველოს
ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ეუთო-ს მოქმედი
თავმჯდომარე,
სერბეთის
პირველი
ვიცეპრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, ივიცა
დაჩიჩი. მან ვიზიტის ფარგლებში მოინახულა
წეროვანის დევნილთა დასახლება.
2015 წლის 6-9 მაისს, საქართველოს ვიზიტით
ეწვია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
პრეზიდენტი, ქალბატონი ანნ ბრასორი. ვიზიტის
ფარგლებში ქალბატონი ანნ ბრასორი ეწვია
სოფელ
ხურვალეთს,
სადაც
მოინახულა
საოკუპაციო
ხაზი
და
იქ
არსებული
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მავთულხლართები, ასევე მოინახულა წეროვანის
დევნილთა დასახლება.
2015 წლის 21-22 სექტემბერს, განხორციელდა
ევროპის საბჭოს დელეგაციის ვიზიტი ევროპის
საბჭოს
გენერალური
მდივნის
მე-12
კონსოლიდირებული ანგარიშის მომზადების
მიზნით. დელეგაციას უარი ეთქვა ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე შესვლაზე.
2015 წლის 1-4 ნოემბერს, საქართველოს ეუთო-ში
აშშ-ს, კანადის, ლიტვის, რუმინეთისა და
შვედეთის მუდმივი წარმომადგენლები ეწვივნენ.
ვიზიტის ფარგლებში მუდმივი წარმომადგენლები
გაემგზავრენენ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე
სოფელ ხურვალეთში და პირადად
შეაფასეს
ადგილზე
არსებული
ვითარება.
მუდმივი
წარმომადგენლები ასევე ესტუმრნენ წეროვანში
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ
დასახლებას.
2015 წლის 9-13 ნოემბერს, საქართველოში
ვიზიტით
იმყოფებოდა
ევროპის
საბჭოს
ადამიანის უფლებათა კომისარი, ნილს მუჟნიეკსი.
ვიზიტის
ფარგლებში
განიხილებოდა
საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის
კუთხით
არსებული
ვითარება.
ადამიანის
უფლებათა კომისარს ამომწურავი ინფორმაცია
მიეწოდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ადამიანთა
უფლებების
დარღვევის
ფაქტებთან
დაკავშირებით. ვიზიტის ფარგლებში ბ-ნმა ნილს
მუჟნეკსმა მოინახულა საოკუპაციო ხაზი.
2015 წლის 16-17 დეკემბერს, საქართველოს
ვიზიტით ეწვია ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და
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ევროკავშირსა და საქართველოს
შორის სტრატეგიული დიალოგის
შეხვედრების
ჩატარება,
რეგულარული
კონსულტაციები
და შეხვედრები ევროკავშირის
დელეგაციასთან,
სამხრეთ
კავკასიაში
ევროკავშირის
სპეციალური
წარმომადგენლის
ოფისთან,
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიასთან და
სხვა პარტნიორებთან

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შერიგებისა
და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

ევროკავშირის
დახმარება

რეგიონულ
ხელისუფლებათა
კონგრესის
პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ფრეკონი. შეხვედრები
გაიმართა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის
ფარგლებში მოხდა ე.წ. Roadmap-ის წარდგენა.
ბატონმა
ფრეკონმა
არაერთხელ
გააკეთა
განცხადება
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
ბანერების
გადმოწევის
ფაქტებთან დაკავშირებით და დაგმო ადგილზე
არსებული მდგომარეობა.
2015 წლის 1 აპრილს, საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაიმართა პოლიტიკური
კონსულტაციები უმაღლეს დონეზე, რომელიც
დაეთმო
როგორც
ქვეყნის
შიგნით,
ისე
რეგიონალურ დონეზე უსაფრთხოების კუთხით
არსებულ გამოწვევებსა და საქართველოში
კონფლიქტების
მშვიდობიანად
მოგვარების
მიზნით გაწეულ ძალისხმევას. მონაწილეებმა
სიღრმისეულად იმსჯელეს რუსეთის მიერ
ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ
შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12
აგვისტოს შეთანხმების დარღვევის, რუსეთის
ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებთან
აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ
ოსეთთან ხელმოწერილი ე.წ. „ხელშეკრულებების“
შესაძლო შედეგებზე, ჟენევის საერთაშორისო
დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში არსებული
გამოწვევებისა და ჩართულობის პოლიტიკის
ასპექტებზე, ასევე, საქართველოს ხელისუფლების
ხედვებზე შერიგებისა და ნდობის მშენებლობის
პროცესის
ხელშესაწყობად
გადასადგმელ
ნაბიჯებზე
და
ევროკავშირის
როლზე
კონფლიქტის მოგვარებისა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
სტაბილურობის
უზრუნველყოფის პროცესში.
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რეგულარულად
ხდებოდა
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიის
ინფორმირება
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის სამხედრო
ძალების უკანონო ქმედებების, მათ შორის ე.წ.
„ბორდერიზაციის“
შესახებ.
ასევე,
მიმდინარეობდა
კონსულტაციები
ნდობის
აღდგენის
პროცესში
მისიის
აქტიური
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად.
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ევროკავშირსა და საქართველოს შერიგებისა
და 2015
შორის სტრატეგიული დიალოგის სამოქალაქო
შეხვედრების ჩატარება
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საგარეო

საქმეთა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
დახმარება

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი,
სხვა შესაბამის დარგობრივ უწყებებთან ერთად,
აწარმოებდა
რეგულარულ
კონსულტაციებს
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციასთან,
სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური
წარმომადგენლის
ოფისთან,
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო
მისიასთან
და
სხვა
პარტნიორებთან
ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებების, 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.
2015 წლის 1 აპრილს, საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაიმართა პოლიტიკური
კონსულტაციები უმაღლეს დონეზე, რომელიც
დაეთმო
როგორც
ქვეყნის
შიგნით,
ისე
რეგიონალურ დონეზე უსაფრთხოების კუთხით
არსებულ გამოწვევებსა და საქართველოში
კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების მიზნით
გაწეულ
ძალისხმევას.
მონაწილეებმა
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სამინისტრო
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კონფლიქტის
მოგვარების
საკითხებზე
ევროკავშირსა
და
საქართველოს
შორის
თანამშრომლობისა
და
კოორდინაციის ახალი ჩარჩოების
მოძიება

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
დახმარება

სიღრმისეულად იმსჯელეს რუსეთის მიერ
ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ
შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12
აგვისტოს შეთანხმების დარღვევის, რუსეთის
ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებთან
აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ
ოსეთთან ხელმოწერილი ე.წ. „ხელშეკრულებების“
შესაძლო შედეგებზე, ჟენევის საერთაშორისო
დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში არსებული
გამოწვევებსა და ჩართულობის პოლიტიკის
ასპექტებზე,
ასევე
ევროკავშირის
როლზე
კონფლიქტის მოგვარებისა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
სტაბილურობის
უზრუნველყოფის პროცესში.
2015 წლის 2 ივნისს და 17 ნოემბერს, თბილისსა
და
ბრიუსელში
გაიმართა
ევროკავშირისაქართველოს ასოცირების კომიტეტის ორი
სხდომა, რომელიც ასოცირების შეთანხმების
ამოქმედების
შედეგად
ჩამოყალიბებული
საქართველო-ევროკავშირის
პოლიტიკური
დიალოგის ახალი ინსტიტუციური ჩარჩოს
ნაწილია.
სხდომებზე,
ევროკავშირთან
თანამშრომლობის სხვა საკითხებთან ერთად,
განხილული იქნა საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
მდგომარეობა,
მიმდინარე
გამოწვევები
და
პრობლემური
საკითხები, აგრეთვე ჩართულობის სახელმწიფო
სტრატეგიის
განხორციელება,
კერძოდ,
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრები
მოსახლეობისთვის
გაწეული
დახმარება,
მიმდინარე
პროექტები
და
შეთავაზებული
სარგებელი, მათ შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების ფარგლებში.
2015 წლის 3-4 ნოემბერს, ქ. თბილისში გაიმართა
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კონფლიქტის მოგვარების
საკითხზე ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის ეფექტიანი
თანამშრომლობისა და
კოორდინაციის ინტენსიფიკაცია,
მათ შორის, რეგულარული
პოლიტიკური დიალოგის
წარმოების გზით

საქართველოს შერიგებისა და
ჩართულობის პოლიტიკის
ფარგლებში საქართველოს
აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის
მოსახლეობისათვის უფასო
სამედიცინო დახმარების გაწევის
გაგრძელება და განათლების
მიღების შესაძლებლობების
განვითარება

საგარეო
საქმეთა 2015
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შერიგებისა
და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

ევროკავშირის
დახმარება

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

ევროკავშირი-საქართველოს
საპარლამენტო
ასოცირების კომიტეტის პირველი სხდომა, სადაც
ასევე
განხილული
იქნა
საქართველოში
კონფლიქტის
მშვიდობიან
მოგვარებასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
მათ
შორის
მიმდინარე ჩართულობა, საქართველოსა და
ევროკავშირის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები
და არსებული გამოწვევები.
2015 წლის 1 აპრილს, საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაიმართა პოლიტიკური
კონსულტაციები უმაღლეს დონეზე (იხ. № 133-ე
პუნქტი).
2015 წლის 2 ივნისს, და 17 ნოემბერს თბილისსა და
ბრიუსელში
გაიმართა
ევროკავშირისაქართველოს ასოცირების კომიტეტის ორი
სხდომა (იხ. № 134-ე პუნქტი).

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
დახმარება

2015 წლის 3-4 ნოემბერს თბილისში გაიმართა
ევროკავშირი-საქართველოს
საპარლამენტო
ასოცირების კომიტეტის პირველი სხდომა (იხ. №
134-ე პუნქტი).
2015
წლის
განმავლობაში,
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, შესაძლებლობა აქვთ
მიიღონ სრულფასოვანი, საჭიროებაზე გათვლილი
სამედიცინო
მომსახურეობა
საქართველოში
არსებულ
ნებისმიერ
სამედიცინო
დაწესებულებაში. მეორე მხრივ, საქართველოს
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მთავრობა
ასევე
მუშაობს
სამედიცინო
მომსახურეობის
გაუმჯობესებისთვის
ოკუპირებული ტერიტორიების შიგნით და
დახმარებას უწევს ადგილობრივ სამედიცინო
პუნქტებს. მავთულ-ხლართებისა და საოკუპაციო
ხაზზე გადაადგილების მაქსიმალური შეზღუდვის
მიუხედავად,
2015
წლის
განმავლობაში
გაორმაგდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
ჯანდაცვის მომსახურეობის მიღების მიზნით
გადმოსულ პაციენტთა რაოდენობა.
სამეკავშირეო მექანიზმის საშუალებით, რომელიც
ეფექტურად მუშაობს ჩართულობის სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა
განაგრძობდა აფხაზეთის რეგიონისთვის საჭირო
ვაქცინების, მათ შორის იმუნიზაციის და
ვეტერინარული
ვაქცინების,
დიაბეტის,
აივ/შიდსის და ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო
მედიკამენტების
მიწოდებას.
2015
წლის
განმავლობაში აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა
იმუნიზაციის
და
ცოფის
საწინააღმდეგო
ვაქცინები, დიაბეტის საწინააღმდეგო წამლები,
ტუბერკულოზის სამკურნალო ანტიბიოტიკები და
სხვადასხვა სახის მედიკამენტები.
აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს მთავრობის
მიერ ჯანდაცვის კომპონენტზე დახარჯული
თანხა წინა წელთან შედარებით გაორმაგდა და
შეადგინა დაახლოებით 6 მილიონი ლარი.
2015 წლის აპრილში, საქართველოში ამოქმედდა C
ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამა,
რაშიც
საქართველოს
ხელისუფლებამ ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებსაც შესთავაზა
ჩართვა. პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია
როგორც
აფხაზეთის,
ისე
ცხინვალის
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რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობისათვის.
საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, სოფელ რუხში,
გრძელდებოდა
მრავალ-ფუნქციური
საავადმყოფოს
მშენებლობა,
რომელიც
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრები
მოსახლეობისათვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს
გახდის უფასო სამედიცინო მომსახურების
მიღებას.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა „1+4“
პროგრამის
ფუნქციონირებას,
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.
დასრულდა მუშაობა დიპლომის აღიარებისთვის
არსებული
პროცედურების
გამარტივების
საკითხებზე, რომელიც შეამცირებს ტექნიკურ
დაბრკოლებებს და გზას გაუხსნის ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს სწავლის
გასაგრძელებლად დანარჩენ საქართველოში ან/და
საზღვარგარეთ.
კერძოდ,
იგეგმება
ცვლილებების
შეტანა
„ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მიღებული
უმაღლესი
განათლების
აღიარების
წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განთლებისა
და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 1
დეკემბრის №1067 ბრძანებაში. ცვლილებების
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ევროკავშირთან
ერთად
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმებასთან
დაკავშირებით
ცნობიერების მეტად ამაღლების
ღონისძიებების
დაგეგმვა
საქართველოს აფხაზეთისა და
ცხინვალის
რეგიონის/სამხრეთ
ოსეთის მოსახლეობისათვის

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
დახმარება

თანახმად,
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრებ
პირებს
უმაღლესი
განათლების
აღიარების
თაობაზე
სათანადო
განაცხადი
შეუძლიათ წარადგინონ ონლაინ, მათ შორის
აფხაზურ ენაზე, ან საერთაშორისო ორგანიზაციის
მეშვეობით. საერთაშორისო ორგანიზაციას ასევე
ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთოს აღიარების
პროცედურაში და დაინტერესებული პირის
სახელით
წარმოადგინოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია,
რაც
გაამარტივებს აღიარების პროცედურას.
საქართველოს
მთავრობა
საერთაშორისო
პარტნიორებთან და დონორებთან ერთად (აშშ,
ევროკავშირი,
ევროკავშირის
წევრი
სახელმწიფოები)
აგრძელებდა
მუშაობას
საქართველოსთვის
განკუთვნილ
საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვოტებში
ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებელთა
ჩართვის მიმართულებით.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ჩართული იყო ევროინტეგრაციის საკითხთა
კომუნიკაციისა
და
ინფორმაციის
შესახებ
სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის
განხორციელებაში (იხ. პუნქტი 141). ამასთან,
სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა საქართველოში
ევროკავშირის დელეგაციისგან მიიღო ტექნიკური
დახმარება კომუნიკაციის საკითხებზე, რომელიც
სხვა აქტივობებთან ერთად ითვალისწინებს
სხვადასხვა ღონისძიებებს ასოცირების შესახებ
შეთანხმებასთან დაკავშირებით ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრები
მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლების კუთხით, მათ შორის
სათანადო ვიდეო რგოლების და სხვა მასალების
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კონფლიქტის
მშვიდობიანი საგარეო
საქმეთა 2015
მოგვარების მიზნით გაწეული სამინისტრო
ძალისხმევის მხარდაჭერა ყველა
შესაძლო მიმართულებით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადებასა და გავრცელებას.
გაგრძელდა მუშაობა ნეიტრალური სამგზავრო
დოკუმენტის
საერთაშორისო
აღიარების
უზრუნველსაყოფად.
ამასთან,
გაიმართა
კონსულტაციები
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ნდობის
აღდგენისკენ
მიმართული პროექტების დაგეგმვის მიზნით.
გრძელდებოდა კონსულტაციები ევროკავშირსა
და
საქართველოში
ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიასთან, ნდობის აღდგენის
პროცესში
მათი
აქტიური
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად.
2015 წლის განმავლობაში, ევროპის საბჭომ
განახორციელა ორმხრივი ნდობის აღდგენის
10პროექტი,
რომლებიც
ეხება
როგორც
აფხაზეთის,
ისე
ცხინვალის
რეგიონებს.
აღნიშნული
10
პროექტის
ფარგლებში
განხორციელდა 15 ორმხრივი შეხვედრა და ერთი
ლექციათა კურსი, ქ. სოხუმში.
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კონფლიქტით
დაზარალებული
რეგიონების
მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
სახელმწიფო
სტრატეგიის მიღება

საქართველოს
მთავრობა
შერიგებისა
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო

2015

და

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის განმავლობაში, ეუთო-ს მიერ
განხორციელდა ნდობის აღდგენის ორი პროექტი,
კერძოდ, „OSCE Summer School“ და ზემო და ქვემო
სობისის
სოფლებისთვის
სასმელი
წყლის
მიწოდება.
გამყოფი
ხაზის
მიმდებარე
სოფლებში
დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე
რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის
მუშაობის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა
აქტიურად
აგრძელებდა
კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობისათვის სოციალურეკონომიკური დახმარების გაწევას. 2015 წლის
განმავლობაში მოხდა გაზიფიცირების პროცესის
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მინისტრის აპარატი

დასრულება,
ხარისხიანი
სასმელი
წყლის
მიწოდების
გაუმჯობესება,
გამყოფი
ხაზის
სიახლოვეს
მცხოვრები
ოჯახებისთვის
დახმარების დარიგება და სტუდენტების სწავლის
დაფინანსება.

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
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ძალისხმევის
გაგრძელება საგარეო
საქმეთა 2015
საერთაშორისო
საზოგადოების სამინისტრო
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად
იძულებით
გადაადგილებული
პირებისა
და
ლტოლვილების
თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ
ადგილას
უსაფრთხო
და
ღირსეული
დაბრუნების

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამომდინარე
იქიდან,
რომ
საქართველოს
მთავრობა
2013
წლიდან
მოყოლებული
ინტენსიურად ახორციელებდა გამყოფი ხაზის
სიახლოვეს
მცხოვრები
კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობის სხვადასხვა სახის
დახმარებას,
მათ
შორის
სოციალურ
და
ეკონომიკურ
განვითარებაზე
მიმართულ
ღონისძიებებს და ზემოაღნიშნული ქმედებები
მუდმივ რეჟიმში გრძელდება, მათ შორის
სამთავრობო კომისიის მუშაობის ფარგლებში,
საქართველოს მთავრობამ მიზანშეწონილად აღარ
მიიჩნია სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის
ცალკე გამოყოფა და მიღება. კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და
ზოგადად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების
მიმართულებით
გადადგმული/სამომავლო
ნაბიჯები
კომპლექსურად
განიხილება
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში,
რომელიც
შეიქმნა
2015
წლის
ივლისში
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის
ხელმძღვანელობით.
2015 წლის 3 ივნისს, ქ. ნიუ-იორკში, გაერო-ს
გენერალურმა ასამბლეამ 69-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.
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საკითხების მოგვარებაში

რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებში
ძალისმიერი
გზით
განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს,
განამტკიცებს დევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ
საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ
ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად, ხაზს
უსვამს
მათი
საკუთრების
უფლების
პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. წელს
რეზოლუციას 75 სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი.
ამასთან, საქართველოს დელეგაცია აქტიურად
განიხილავს
დევნილთა
საკითხს
ჟენევის
საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეორე სამუშაო
ჯგუფის ფარგლებში, არსებული დღის წესრიგის
შესაბამისად.
2015
წელს,
საქართველოს
დელეგაცია
განაგრძობდა დევნილთა საკითხის წამოწევას
ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს სხდომების ფარგლებში.
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების
კომიტეტის სხდომებზე, დღის წესრიგის საკითხის
ფარგლებში 2.1 – „ევროპის საბჭო და კონფლიქტი
საქართველოში“ ყურადღება ეთმობა დევნილთა
საკითხებს. აღნიშნულ თემას, ასევე, ეხება ევროპის
საბჭოს
გენერალური
მდივნის
კონსოლიდირებული ანგარიში.
2015 წლის 12 მაისს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
მოადგილეების კომიტეტის 1227-ე სხდომაზე
მიღებულ
გადაწყვეტილებაში
ხაზგასმულია
სერიოზული შეშფოთება რუსეთის ფედერაციის
მიერ მავთულ-ხლართებისა და სხვა ხელოვნური
ბარიერების აღმართვის გაგრძელების გამო, რაც
სხვა საკითხებთან ერთად, არღვევს ადამიანის
ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, მათ
შორის
თავისუფალი
გადაადგილების,
საკუთრების,
ოჯახური
ცხოვრებისა
და
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მშობლიურ
ენაზე
განათლების
მიღების
უფლებებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე
მცხოვრებთათვის,
ასევე,
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
უსაფრთხო
და
ღირსეული დაბრუნების უფლებას.
2015 წლის 6 ივლისს ქ. ვენაში, ეუთო-ს
ფარგლებში გაიმართა სპეციალური ღონისძიება
იძულებით
ადგილნაცვალ
პირთა
და
ლტოლვილთა უფლებების შესახებ. აღნიშნულ
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
წარმომადგენელმა,
რომელმაც
სიტყვით
მიმართა
შეხვედრის
მონაწილეებს
და
ისაუბრა
იძულებით
ადგილნაცვალ
პირთა
და
ლტოლვილთა
პრობლემების შესახებ საქართველოს მაგალითზე.
2015 წლის 21 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე, ქ.
ვარშავაში გამართულ ადამიანის უფლებათა
დაცვის განზომილების ფარგლებში ეუთო-ს წევრი
ქვეყნების
ვალდებულებათა
შესრულების
შემფასებელი ყოველწლიური შეხვედრის (HDIM)
ფარგლებში საქართველოს დელეგაციამ გააკეთა
განცხადებები თავისუფალი მიმოსვლისა და
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთადმი მიძღვნილ სესიებზე. ასევე, შეხვედრის
ფარგლებში, 29 სექტემბერს, ქართული მხარის
ორგანიზებით,
გაიმართა
სპეციალური
ღონისძიება, რომელზეც დამსწრე დელეგატებმა
მიიღეს დეტალური ინფორმაცია საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა
დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის
შესახებ.
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ევროინტეგრაციის
საკითხთა
კომუნიკაციისა და ინფორმაციის
შესახებ საქართველოს მთავრობის
2014-2017 წლების სტრატეგიის
განხორციელება,
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

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის განმავლობაში შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა განახორციელა
საინფორმაციო და ცნობიერების ამაღლების
კამპანია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის
შესახებ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურ
უმცირესობათა ჯგუფებისათვის:
 საქართველო-ნატოს
საინფორმაციო
ცენტრთან ერთობლივად მომზადებული
საინფორმაციო მასალები უმცირესობების
ენებზე
(სომხური,
აზერბაიჯანული,
აფხაზური, ოსური) გავრცელდა როგორც
თბილისში,
ასევე
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში;
ქართულაფხაზური და ქართულ-ოსური ნდობის
აღდგენის
პროექტის
ფარგლებში
გამართულ
შეხვედრებზე
გავრცელდა
აფხაზურ და ოსურ ენებზე მომზადებული
საინფორმაციო მასალები;
 სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის
სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად
გაიმართა 2 საინფორმაციო შეხვედრადისკუსია
საქართველო-ევროკავშირს
შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა
და
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი
ვაჭრობის
შესახებ
შეთანხმების
თაობაზე მარნეულში და
ახალქალაქში. შეხვედრაში მონაწილეობა
მიიღეს
ფერმერებმა,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
წარმომადგენლებმა. მასალები დარიგდა
სომხურ ენაზე;
 არაქართულენოვან გაზეთებში „ვრასტანი“
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შეხვედრების გამართვა მედიის და
შესაბამისი ადგილობრივი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან ასოცირების
შესახებ შეთანხმებასა და სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ
დიალოგთან დაკავშირებული
სარგებლის განსახილველად

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

დაშორიშორებულ საზოგადოებებს
შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის
მხარდაჭერის გაგრძელება და
განვითარება

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დონორების
დახმარება

საქართველოს
მთავრობა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

და
„გურჯისტანი“
განთავსდა
საინფორმაციო მასალები.
ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ სტრატეგიის 2015 წლის
სამოქმედო გეგმის თანახმად:
 ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატთან
ერთად
გაიმართა
რამდენიმე
საინფორმაციო შეხვედრა მარნეულის,
ნინოწმინდის
და
ახალქალაქის
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
მედიის
წარმომადგენლებთან,
ასევე
უფროსკლასელებსა და სტუდენტებთან.
მონაწილეებს
დაურიგდათ
მასალები
აზერბაიჯანულ ენაზე;
 საინფორმაციო
შეხვედრები
გაიმართა
ქვემო ქართლის, კახეთის და სამცხეჯავახეთის
რეგიონული
მედიის
წარმომადგენლებთან.
საქართველოს მთავრობა აქტიურად აგრძელებდა
ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელებას
და სახალხო დიპლომატიის მხარდაჭერას.
2015 წლის განმავლობაში თანხმობის ბრძანება
დამატებით მიეცა ნდობის აღდგენის 32პროექტს
(სულ ბრძანება გაცემულია 276 პროექტზე),
რომელთა მიზანს წარმოადგენს დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის კომუნიკაციის დამყარება,
ერთობლივი
შეხვედრები
ნეიტრალურ
ტერიტორიაზე,
საზოგადოების
სხვადასხვა
წრეების მონაწილეობა სემინარებში, ტრენინგებში,
გამოცდილების გაზიარება, ა.შ.
2015 წლის თებერვალში, ივნისსა და ნოემბერში,
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ნდობის აღდგენის პროექტების შერიგებისა
და 2015
განხორციელების მხარდაჭერა
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
მონაწილეობდა
ქ. ლონდონში გამართულ
არაფორმალურ შეხვედრა-დიალოგში ქართული
და აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლების,
მათ შორის პოლიტიკოსების, ექსპერტებისა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით.
ასევე,
აპარატი
აქტიურად
მონაწილეობდა
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით
პერიოდულად გამართულ შეხვედრებში ქართულ
და ოსურ საზოგადოებებს შორის.,
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან
მჭიდრო თანამშრომლობით და საკოორდინაციო
მექანიზმის ჩართულობით, 2015 წელს, ევროპის
საბჭომ განახორციელა შემდეგი ორმხრივი
ნდობის აღდგენის პროექტები:
– ქართველი
და
ოსი
კულტურული
მემკვიდრეობის ექსპერტების შეხვედრა
ვენეციაში კულტურული მემკვიდრეობის
მენეჯმენტის სემინარში მონაწილეობის
მისაღებად;
– ქართველი და აფხაზი კულტურული
მემკვიდრეობის
ექსპერტების
მორიგი
შეხვედრა
სარაევოში,
სადაც
მოხდა
საარქივო
მასალების
გადაცემა
და
აფხაზეთის რეგიონში ვიზიტის დაგეგმვა;
– ქართველი
და
აფხაზი
ახალგაზრდა
ექსპერტების
სასწავლო
ვიზიტი
სტრასბურგში
კულტურული
მემკვიდრეობის მენეჯმენტის საკითხებზე;
– ქართველი და აფხაზი მასწავლებლების
შეხვედრა სტამბოლში, რის შედეგადაც
განისაზღვრა ერთობლივი ვორქშოპების
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ციკლი
პედაგოგიური
პრაქტიკის
გასაუმჯობესებლად., სტამბოლში ორჯერ
ჩატარდა ვორქშოპი უცხო ენის სწავლების
მეთოდოლოგიის შესახებ;
ქართველი
და
აფხაზი
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლების
შეხვედრა სტამბოლში ოჯახური, მათ შორის
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე
ცნობიერების ამაღლების მიზნით. გაიმართა
თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების
წარმომადგენლების
ქართულ-აფხაზური
სასწავლო ვიზიტი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში
და ფსიქოლოგებისა და სოციალური
მუშაკების შეხვედრა სტამბოლში;
ქართველი და აფხაზი ომბუდსმენების და
ადამიანის უფლებების თემებზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა
ესპანეთში
ადამიანის
უფლებების
დარღვევასთან დაკავშირებული საკითხების
განსახილველად
და
თემების
განსასაზღვრად
მომავალი
თანამშრომლობისთვის;
მუზეუმების
მენეჯმენტის
საკითხებზე
მომუშავე
ქართველი
და
აფხაზი
სპეციალისტების
შეხვედრა
ვენეციაში
გამოცდილების გაზიარებისა და აფხაზეთის
რეგიონში
არსებული
მუზეუმების
მდგომარეობის განხილვის მიზნით;
ქართველი
და
აფხაზი
არქივების
თანამშრომლების შეხვედრა სტამბოლსა და
ვენეციაში საბჭოთა პერიოდის არქივებში
დაცულ მასალასთან დაკავშირებით;
ქართველი და აფხაზი ექიმების სასწავლო
ვიზიტი და ტრენინგი ფრანკფურტში
ნარკოტიკული
დამოკიდებულის
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საკოორდინაციო
მექანიზმის შერიგებისა
და 2015
ეფექტიანი
ფუნქციონირების სამოქალაქო
მხარდაჭერის გაგრძელება
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

პრევენციისა და მკურნალობის საკითხებზე;
ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების
შეხვედრა ვენეციაში პოსტ-კონფლიქტურ
რეგიონებში
მედიის
როლის
განსახილველად.

აგრეთვე, 2015 წლის თებერვალში, აფხაზეთის
რეგიონში ჩატარდა ევროპული ლექციების ციკლი
ევროპული სტრუქტურების ფუნქციონირების
თემებზე.
საქართველოს
მთავრობის
„ჩართულობის
სამოქმედო
გეგმის“
ფარგლებში
მოქმედი
საკოორდინაციო
მექანიზმი
აგრძელებდა
ეფექტურ
ფუნქციონირებას,
ინარჩუნებდა
არაფორმალური კონტაქტებს დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის, აფხაზეთის რეგიონს
რეგულარულად აწვდიდა სხვადასხვა სახის
მედიკამენტებს, მათ შორის იმუნიზაციისა და სხვა
ტიპის
ვაქცინების,
დიაბეტისა
და
ტუბერკულიოზის წამლებს (იხ. № 136-ე),
დახმარებას
უწევდა
საერთაშორისო
ორგანიზაციებს ნდობის აღდგენის პროექტების
განხორციელებაში და თავის მხრივ ასევე
ახორციელებს მსგავს პროექტებს. 2015 წელს,
საკოორდინაციო მექანიზმის გამოყენებით:
– საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში გაიხსნა აფხაზური კუთხე,
სადაც განთავსდა აფხაზური ლიტერატურა
და პერიოდიკა;
– ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან ერთად
მოხდა უნიკალური ისტორიული ძეგლისა
და ხელოვნების შესანიშნავი ნიმუშის მოქვის სახარების ბეჭდური გამოცემა
მაღალპოლიგრაფიული ხარისხით ქართულ,
აფხაზურ და ინგლისურ ენებზე. იგეგმება
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ხალხთა
შორის
კონტაქტების
მხარდაჭერისა და ადგილობრივი
ინიციატივების
წახალისების
მიზნით, დონორთა დამატებითი
დახმარების მოძიება

შერიგებისა
და 2015
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
შესაბამის
საერთაშორისო საგარეო
საქმეთა 2015
ორგანიზაციებთან
ერთად, სამინისტრო
ძალისხმევის კოორდინაცია, ხელი
შეუწყონ
საქართველოში
კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით
მოგვარებას,
მათ
შორის,
ჰუმანიტარულ
საკითხებთან
დაკავშირებით

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სისხლის
სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოსთან
თანამშრომლობის
განხორციელების
მიზნით
სახელმწიფო
ორგანოების
საქმიანობის კოორდინაცია და
წარმომადგენლობის
განხორციელება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო
საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

2015

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამოცემის
გავრცელება
აფხაზეთის
რეგიონში;
– სტამბოლში ჩატარდა ქართველი და აფხაზი
ექიმების ერთობლივი ტრენინგი
C
ჰეპატიტის მკურნალობის თემაზე.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა მუშაობას
დონორთა მხრიდან არსებული დახმარების
გაგრძელებისა და დამატებითი დახმარების
მოძიებაზე;

2015
წლის
განმავლობაში,
გრძელდებოდა
კონსულტაციები
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან, კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით
მოგვარებისა
და
ჰუმანიტარული
საკითხების
გადაწყვეტის
პროცესში
მათი
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად.
ამასთან,
ჰუმანიტარული
საკითხები
აქტიურად
განიხილებოდა
ჟენევის
საერთაშორისო
მოლაპარაკებების
მე-2
სამუშაო
ჯგუფის
ფარგლებში.
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
დებულების შესაბამისად საერთაშორისო საჯარო
სამართლის დეპარტამენტი მუდმივ რეჟიმში
ახორციელებს
სისხლის
სამართლის
საერთაშორისო
სასამართლოსთან
თანამშრომლობასა და მასთან სხვა სახელმწიფო
ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინაციას.
სისხლის
სამართლის
საერთაშორისო
სასამართლოს პროკურორის ოფისი 2008 წლიდან
იკვლევს ფაქტებს რუსეთ-საქართველოს ომის
საქმეზე. 2015 წლის 13 ოქტომბერს პროკურორის
ოფისმა აღნიშნულ საქმეზე გამოძიების დაწყების
ნებართვის მოპოვების მიზნით მიმართა წინა
სასამართლო
პალატას,
რის
შემდეგაც
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საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრომ
კოორდინაცია გაუწია სისხლის სამართლის
საერთაშორისო
სასამართლოს
პროკურორის,
ქალბატონი ფატუ ბენსუდას საქართველოში
ვიზიტს 15-17 ოქტომბერს. ვიზიტის ფარგლებში
შეხვედრები გაიმართა საქართველოს იუსტიციის
მინისტრთან, ქალბატონ თეა წულუკიანთან,
იუსტიციის
სამინისტროსა
და
მთავარი
პროკურატურის წარმომადგენლებთან, რომლის
დროსაც
სხვადასხვა
საკითხებთან
ერთად
განხილულ იქნა ქართველი სამხედროების
წამებისა და მკვლელობების ფაქტების, აგრეთვე
ქართველების ეთნიკური წმენდის გამოძიების
საკითხი. იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ
ქართული
მხარე
გააგრძელებს
მჭიდრო
თანამშრომლობას ჰააგის პროკურორთან 2008
წლის აგვისტოს ომის მოვლენების გამოძიების
საქმეში და ხაზი გაუსვა გამოძიების ფარგლებში
რუსეთის
როლის
ჯეროვნად
წარმოჩენის
აუცილებლობას.
იუსტიციის
მინისტრმა
აგვისტოს
ომის
მსხვერპლებს და მოწმეებს მოუწოდა მოეხდინათ
მათთვის
მინიჭებული
უფლებამოსილების
გამოყენება და 30 დღის ვადაში, მიემართათ ჰააგის
სასამართლოს
მსხვერპლთა
დაცვის
სამსახურისთვის, რათა მხარი დაეჭირათ ჰააგის
პროკურორის შემადგენლობისთვის ეთნიკური
წმენდის გამოძიების შესახებ და მოეთხოვათ, რომ
დაიკითხონ იმ პირების მიერ, რომლებიც
დაიწყებენ
ჩამოსვლას
მსხვერპლებთან
შესახვედრად. მსხვერპლების და მოწმეების
ინფორმირების მიზნით აღნიშნული ინფორმაცია
აგრეთვე გამოქვეყნდა იუსტიციის სამინისტროს
ვებგვერდზე.
ვიზიტის ფარგლებში სისხლის სამართლის
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საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ასევე
შეხვდა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს.
იუსტიციის სამინისტრო კოორდინაციას უწევს
აგრეთვე სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს თანამშრომლების საქართველოში
ვიზიტებს ომის მსხვერპლებთან და მათ
წარმომადგენლებთან შეხვედრის მიზნით.
149

ანგარიშის
წარდგენა
სისხლის მთავარი
სამართლის
საერთაშორისო პროკურატურა
სასამართლოსათვის

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის მარტში, საქართველოს მთავარმა
პროკურატურამ
სასამართლოს
წარუდგინა
საქართველოს მიერ წარმოებული სისხლის
სამართლის პროცესის პროგრესის ამსახველი
ანგარიში.
კარი III: თავისუფლება, უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება

150

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

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
ზედამხედველობას
ახორციელებს
დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების,
ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებებისა
და
მართლწესრიგის
დაცვის
მიზნით
სამართალდამცავი
ორგანოების
მიერ
პერსონალური
მონაცემების
ავტომატურ
დამუშავებაზე.
მომზადდა საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ინსპექტორის
უფლებამოსილების გავრცელებას დანაშაულის
თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულსამძებრო ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის
დაცვის მიზნით სამართალდამცავი ორგანოების
მიერ
სახელმწიფო
საიდუმლოებას
მიკუთვნებული
პერსონალური
მონაცემების
არაავტომატურ დამუშავებაზეც.
პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის
აპარატმა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი
162

151

152

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

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

თემატური და სექტორული
სახელმძღვანელოების და

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
მთავრობა
საჯარო
დაწესებულებები

2015 წლის 18, 21 და 22 სექტემბერს საჯარო
უწყებებს,
საქართველოს
პარლამენტს,
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს
გააცნო,
მიმდინარეობს
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტის
ინგლისურ ენაზე თარგმნა, რის შემდეგაც
დაგეგმილია ევროპის საბჭოს ექსპერტების მიერ
მათი შეფასება. ექსპერტიზის შემდეგ იგეგმება
ცვლილებათა
პროექტის
წარდგენა
საკანონმდებლო
წინადადების
სახით
საქართველოს პარლამენტში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატთან აქტიური კონსულტაციების შედეგად,
საჯარო დაწესებულებათა ნაწილის მიერ 2015
წლის პირველ ნახევარში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ მიღებული და დამტკიცებულია
შიდა რეგულაციები (მათ შორის, ინსპექტორის
აპარატის ჩართულობით შემუშავდა საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
დროებითი
მოთავსების იზოლატორებიდან საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს
სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებისათვის
ბრალდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე ერთობლივი ბრძანების
პროექტი, საქართველოს სახალხო დამცველის
მონაცემთა
დაცვის
შიდა
პოლიტიკის
დოკუმენტის პროექტი, არასაპატიმრო სასჯელთა
და პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
მინისტრის ბრძანების პროექტი).
2015 წელის 5 მაისს, გამოიცა რეკომენდაციები
ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავების შესახებ,
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რეკომენდაციების შემუშავება

153

154

155

156
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საჯარო სექტორის მსხვილი ან/და
განსაკუთრებული კატეგორიის
მონაცემთა დამმუშავებლებისა და
უფლებამოსილი პირების
ინსპექტირება ინსპექტორის
ინიციატივით
კერძო სექტორის მსხვილი ან/და
განსაკუთრებული კატეგორიის
მონაცემთა დამმუშავებლებისა და
უფლებამოსილი პირების
ინსპექტირება ინსპექტორის
ინიციატივით
მონაცემთა დამმუშავებლების
შემოწმება მოქალაქეთა
განაცხადების საფუძველზე
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატის
დამოუკიდებელი და
მოქალაქეთათვის ადვილად
ხელმისაწვდომ ადგილზე
განთავსებული ფართით
უზრუნველყოფა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის შესაბამისი

ინსპექტორის
აპარატი

დონორების
დახმარება

ხოლო 2015 წლის 4 აგვისტოს - რეკომენდაციები
ინტერნეტ მომხმარებლებისა და ინტერნეტ
მომსახურების გამწევთათვის.
მომზადდა
რეკომენდაციები
ჯანდაცვის
სექტორში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.
მიმდინარეობს მუშაობა საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობასა და პერსონალურ მონაცემთა
დაცვას შორის ბალანსის შესახებ რეკომენდაციაზე.
2015
წელს,
ინსპექტორის
ინიციატივით,
განხორციელდა 13 საჯარო უწყების ინსპექტირება.

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წელს,
განხორციელდა
ინსპექტირება.

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს, ინსპექტორის მიერ, მოქალაქეთა
განცხადების საფუძველზე განხორციელდა 17
ორგანიზაციის ინსპექტირება.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატს ქალაქ თბილისის ცენტრალურ ადგილას
გამოეყო დამოუკიდებელი საოფისე ფართი. ახალ
მისამართზე ინსპექტორის აპარატი მუშაობას
შეუდგა 2015 წლის 16 მაისიდან.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წელს,
თანამშრომელთა

საქართველოს
მთავრობა
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის

ინსპექტორის
24
კერძო

ინიციატივით,
ორგანიზაციის

ინსპექტორის
აპარატის
რაოდენობა გაიზარდა 40
164

ადამიანური რესურსებით
უზრუნველყოფა, აპარატის
თანამშრომლების საშტატო
ერთეულების რიცხვის გაზრდა
158

159

160

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის შესაბამისი
ფინანსური რესურსებით
უზრუნველყოფა, აპარატის
ბიუჯეტის გაზრდა

პერსონალური მონაცემების
დაცვასა და სასამართლოს მიერ
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
ტრეინინგების ჩატარება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
შესახებ საქართველოს კანონში და
სხვა ნორმატიულ აქტებში
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხორციელება და მათი
პრაქტიკაში იმპლემენტაცია
ევროპის კავშირის 2008 წლის 27
ნოემბრის ჩარჩო გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA) იმპლემენტაციის
მიზნით

ინსპექტორის
აპარატი
საქართველოს
მთავრობა
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი
საქართველოს
მთავრობა
სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

ერთეულამდე.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი
საქართველოს
მთავრობა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატის 2015 წლის ბიუჯეტმა შეადგინა 1 450 000
ლარი. გარდა ამისა, გაზრდილი მანდატის
შესაბამისად,
ფუნქციების
განხორციელების
მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან მოხდა დამატებით 755,000 ლარის
გამოყოფა.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში,
პერსონალური
მონაცემების
დაცვასა
და
სასამართლოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის
შესახებ
ჩატარდა
2
ტრენინგი
მოსამართლეებისათვის, რომელსაც დაესწრო 18
მოსამართლე.
ინსპექტორის აპარატის მიერ მომზადებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი,
რომელიც ითვალისწინებს ევროპის კავშირის 27
ნოემბრის
ჩარჩო
გადაწყვეტილების
(2008/977/JHA) შიდა კანონმდებლობაში ასახვას.
პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის
აპარატმა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი
2015 წლის 18, 21 და 22 სექტემბერს საჯარო
უწყებებს,
საქართველოს
პარლამენტს,
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს
გააცნო.
მიმდინარეობს
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტის
ინგლისურ ენაზე თარგმნა, რის შემდეგაც
დაგეგმილია ევროპის საბჭოს ექსპერტების მიერ
მათი შეფასება.
165

161

162
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საჯარო მოხელეების ტრეინინგი
და სწავლება პერსონალური
მონაცემების დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

კერძო სექტორის
წარმომადგენელთათვის
პერსონალურ მონაცემთა
დაცვასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ტრეინინგების
შეთავაზება
პერსონალური მონაცემების
დაცვის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება ვებგვერდის, მედიის, ვიდეორგოლების, საინფორმაციო
ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა
საბეჭდი მასალის შემუშავებისა და
გავრცელების გზით

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის
აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს, ინსპექტორის აპარატის მიერ ტრენინგი
ჩაუტარდა 1020 საჯარო მოსამსახურეს.

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს, ტრენინგები ჩაუტარდა
კომპანიების 220-მდე წარმომადგენელს.

კერძო

დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

აპარატის
ვებ-გვერდზე
რეგულარულად
მიმდინარეობს ინფორმაცის განახლება როგორც
აპარატის
საქმიანობის,
ისე
პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის საკითხების შესახებ. აპარატის
საქმიანობა სისტემატიურად შუქდება როგორც
ცენტრალური,
ისე
რეგიონალური
მედია
საშუალებებით.
აპარატი
მჭიდროდ
თანამშრომლობს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან, აწყობს საჯარო ლექციებსა
და დისკუსიებს, გამოსცემს ბროშურებს და სხვა
საინფორმაციო მასალას, რომლის აქტიური
გავრცელება ხდება სხვადასხვა სახის შეხვედრებსა
და ტრენინგებზე. 2015 წელს, მომზადდა
საინფორმაციო ფურცელი საზღვრის კვეთისას
მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელიც განთავსდა
საქართველოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებში.
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დაეთმო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო
დღე. კამპანიის ფარგლებში იუსტიციის სახლის
თანამშრომლები
ავრცელებდნენ
მოქალაქეთა
უფლებების შესახებ საინფორმაციო ბროშურებს.
2015 წლის 28 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით,
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები ქ. ბათუმში
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის,
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ადგილობრივ
არასამთავრობო
და
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

მედია

საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა როგორც
უმაღლესი სასწავლებლებისა და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
წარმომადგენლებთან, ისე სტუდენტებთან.
მომზადდა ფილმი ინსპექტორის აპარატის 2 წლის
საქმიანობასთან დაკავშირებით და გავრცელდა
სოციალურ
სივრცეში.
მომზადდა
რადიო
რეკლამები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
საკითხებზე.
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ინფორმაციული უსაფრთხოების
კუთხით სასწავლო-სატრეინინგო
მასალების შემუშავება და
სასწავლო კურსებში ინტეგრირება,
ასევე ტრეინინგების ორგანიზება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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მიგრაციის სტრატეგიის
განახლების დაწყება დღეისთვის
არსებული გამოწვევებისა და
საჭიროებების შესაბამისად

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სახელმწიფო

დონორების

ჩატარდა 2-დღიანი მედია-სემინარი საერთო
მაუწყებლობის
მქონე
ტელევიზიების,
რადიოებისა
და
ონლაინ-მედიის
წარმომადგენლებისთვის. აპარატმა პერსონალური
მონაცემების დაცვის თემაზე გამოაცხადა ფოტო,
ვიდეო და პოსტერების კონკურსები - „დაიცავი
შენი პერსონალური მონაცემები“. მომზადდა
სოციალური ვიდეორგოლი მონაცემთა სუბიექტის
უფლებების შესახებ, რომელიც განთავსდა 16
რეგიონულ და 9 საერთო მაუწყებლობის მქონე
ტელევიზიაში.
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოში, 2014 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის
თებერვალის
ჩათვლით,
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
ტრენინგი
გაიარა
576-მა
თანამშრომელმა.
2015 წლის იანვარში, განახლდა მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიგრაციის
სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი. შემუშავდა 20162020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის კონცეფცია.
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სერვისების
განვითარების
სააგენტო
მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისია

დახმარება

შესაბამის
კომპეტენტურ
უწყებათა
მიერ
შემუშავდა
დოკუმენტები, სადაც ასახულია
ცალკეული მიმართულებით ამა თუ იმ უწყების
მიერ უკვე განხორციელებული ღონისძიებები და
სამომავლო სტრატეგიული მიზნები. მომზადდა
სტრატეგიის
პროექტის
პირველი
კონსოლიდირებული სამუშაო ვერსია. კომისიის
წევრ უწყებებს შორის მოხდა შეთანხმება
სტრატეგიის ცალკეულ ამოცანებზე.
2015 წლის სექტემბერში შეთანხმდა 2016-2020
წლების მიგრაციის სტრატეგიის პროექტის
საბოლოო
ვერსია (ქართულ და ინგლისურ
ენებზე), რომელიც
გაეგზავნა საერთაშორისო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, ასევე თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს მოსაზრებებისა და კომენტარების
წარმოსადგენად.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის
სამდივნოს მიერ, 2016-2020 წლების მიგრაციის
სტრატეგიის
ტექსტთან
დაკავშირებით
წარმოდგენილი
კომენტარები,
აისახა
დოკუმენტში.
2015 წლის 30 ნოემბერს სტრატეგიის შეჯერებული
ვერსია
წარედგინა
მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო კომისიას განსახილველად. კომისიის
მიერ
მოწონებული
იქნა
დოკუმენტის
წარმოდგენილი რედაქცია.
2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია, №622
დადგენილებით,
დამტკიცებულ
იქნა
საქართველოს მთავრობის მიერ, 2015 წლის 14
დეკემბერს.
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2015 წლის 22 დეკემბერს, მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისიის მიერ,
რიგით მე-15
სხდომაზე დამტკიცებულ იქნა ზემოხსენებული
სტრატეგიის
სამოქმედო
გეგმა
2016-2017
წლებისათვის.
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თავშესაფრის სისტემის
სამართლებრივი ჩარჩოს
განვითარება

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტრო
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ამოქმედდა თავშესაფრის მაძიებელთა მონაცემთა
ბაზა, რომელიც ასევე შეიცავს თავშესაფრის
მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ
მონაცემთა ბაზას.
საკანონმდებლო
დონეზე
დაკონკრეტდა
თავშესაფრის მაძიებელთა მიერ ჰუმანიტარული
მიზნებიდან
გამომდინარე
ვიზის
გაცემის
უფლებით სარგებლობა.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში
შევიდა ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს
თავშესაფრის მაძიებელი პირის გაყალბებული
დოკუმენტებით ან დოკუმენტების გარეშე, ასევე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
შემოსვლის დაუსჯელობას, ისევე როგორც
საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო ყოფნის
დაუსჯელობას.
საქართველოს
ადმინისტრაციულ
საპროცესო
კოდექსში შეტანილი ცვლილების მიხედვით,
თავშესაფრის
მაძიებლების
მიერ
მათთვის
სტატუსის
მინიჭებასთან
დაკავშირებით
გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა გაიზარდა
15 დღემდე, ხოლო სასამართლოში თავშესაფრის
საკითხებზე საქმის განხილვის ვადა შემცირდა 2
თვემდე.
ასევე
თავშესაფრის
მაძიებელთა
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საკითხების
განხილვა
სამი
ინსტანციის
სასამართლოდან შემცირდა 2 ინსტანციამდე.
„იურიდიული
დახმარების
შესახებ“
საქართველოს
კანონში
შევიდა
ცვლილება,
რომლის საფუძველზეც თავშესაფრის მაძიებლებს,
ლტოლვილებსა და ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე
პირებს
შესაძლებლობა
ექნებათ
ისარგებლონ ხარისხიანი, კვალიფიციური და
უფასო
იურიდიული
დახმარებითა
და
სასამართლოში წარმომადგენლობით სააპელაციო
პროცედურებისას. აღნიშნული ნორმა ამოქმედდა
2016 წლის 1 იანვრიდან.
სამინისტროში შეიქმნა ახალი სტრუქტურული
ერთეული: თავშესაფრის შესახებ განაცხადებზე
გადაწყვეტილების
მიღების
ხარისხის
მონიტორინგისა და ტრენინგის განყოფილება,
რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 2016 წლის 1
იანვარს.
2015 წლის 29 სექტემბერს, მინისტრის ბრძანებით
№1624 მიღებულ იქნა მიგრაციის ტრენინგის
სახელმძღვანელო.
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სტატუსის განსაზღვრისას, საერთო
სასამართლოების საქმის
განხილვათა უზრუნველყოფა
სამართლიანი სასამართლოს
პრინციპების სრული დაცვით. ამ
საკითხებზე მოქმედ

სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 15 ოქტომბერს, მინისტრის ბრძანებით
№1671 მიღებულ იქნა ლტოლვილის სტატუსის
დადგენის
პროცედურის
სახელმძღვანელო
პრინციპები.
2015 წელს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ გაეროს
ლტოლვილთა
ორგანიზაციასთან
(UNHCR)
თანამშრომლობით
შეიმუშავა
კურიკულუმი
სახელწოდებით „ლტოლვილთა საერთაშორისო
სამართალი
და
თავშესაფრის
ასპექტები
საქართველოში“,
რომელიც,
ასევე
მოიცავს
170

მოსამართლეთა ტრეინინგები

სტატუსის
საკითხებს.

განსაზღვრასთან

დაკავშირებულ

აღნიშნულ პროცესში ჩართულნი იყვნენ როგორც
მოქმედი მოსამართლეები, ისე ქართველი და
უცხოელი ექსპერტები.
კურიკულუმის შემუშავების შემდეგ ჩატარდა ToT
ამ პროცესში ჩართული მოსამართლეებისათვის,
რომლებიც,
ასევე,
მოიაზრებიან
სკოლის
ტრენერებად მომავალში და საპილოტე ტრენინგი,
რომელშიც მონაწილეობდა 12 მოსამართლე.
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თავშესაფრის მაძიებელ პირთა
მიმღებ ცენტრში განთავსების
შესაძლებლობების გაზრდა

ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული
სტატუსების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტრო

2015

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტრო

2015

განათლებისა და

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა მიმღებ ცენტრში
განთავსების
შესაძლებლობების
გაზრდის
მიზნით,
თბილისში
აშშ-ს
საელჩოს,
გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატისა
(UNHCR)
და სამინისტროს
ურთიერთთანამშრომლობით, აშშ-ის ევროპული
სარდლობისა (EUCOM) და აშშ-ის თავდაცვის
თანამშრომლობის
ოფისის
(ODC)
ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს მარტყოფის
თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის
დამატებითი შენობის მშენებლობა, რომელიც
გათვლილი იქნება 72 პირზე. დასრულებულია
ახალი ცენტრის მშენებლობა.
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 3 თებერვალის №2-5 დადგენილებით,
მოხდა საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად
თავშესაფრის მაძიებლის, ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის
მქონე
პირთა
სკოლამდელი
ასაკის
შვილებისთვის
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
მომსახურების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
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მეცნიერების
სამინისტრო

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონის თანახმად თავშესაფრის მაძიებლები,
ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირები
ზოგადი
განათლების
სფეროში
სარგებლობენ ისეთივე უფლებით, როგორც
საქართველოს
მოქალაქეები.
საქართველოს
მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №15
დადგენილებით,
განისაზღვრა
თავშესაფრის
მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განხორციელება და ზოგადსაგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლის შესაძლებლობა. დოკუმენტი
ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიისთვის:
 ქართულ
ენაში
მომზადების
საგანმანათლებო
პროგრამის
განხორციელებას იმ დონეზე, რომელიც
აუცილებელია
ზოგადსაგანმანათლებლო
პროგრამით სწავლის გასაგრძელებლად;
 პროგრამის
დაძლევის
შემთხვევაში
შესაბამის კლასში სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობას;
 ზოგადი
განათლების
მიღებისთვის
აუცილებელი
გრიფირებული
სახელმძღვანელოს გამოყოფას.
2015 წლის 1 იანვრიდან ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები, ისევე
როგორც, თავშესაფრის მაძიებელი პირები,
ჩაერთვნენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამაში,
რომელიც
ითვალისწინებს ჯანდაცვის 19 სერვისს.
გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის
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ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR
ე.წ. „გლუკი“) მიერ გამოყოფილი დაფინანსების
ფარგლებში,
სამინისტრო
უზრუნველყოფს
ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე
პირთათვის, რომლებიც
იმყოფებიან
განსაკუთრებით
უმწეო
მდგომარეობაში,
საცხოვრებელი
ფართის
დასაქირავებლად
შემწეობის გაცემას.
მხარდაჭერილია სამინისტროს წარმომადგენლობა
პანკისის ხეობაში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
კომუნიკაცია იქ მაცხოვრებელ ლტოლვილებთან
და
ხელი
შეეწყოს
ინტეგრაციისა
და
ნატურალიზაციის პროცესს.
თავშესაფრის მაძიებელ და თავშესაფრის მქონე
პირთა ინტეგრაციის სტრატეგია არის 2016-2020
წლების
მიგრაციის
სტრატეგიის
ნაწილი,
რომელიც 2015 წლის 22 დეკემბერს დამტკიცდა.
რაც შეეხება სამოქმედო გეგმას, იგი აკეთებს
დაკონკრეტებას საჭირო ფინანსური მხარდაჭერის
შესახებ,
რომელიც
აუცილებელი
იქნება
ინტეგრაციის
ღონისძიებების
განსახორციელებლად. მოცემული ფინანსებიც
დამტკიცებული
იქნება
სამოქმედო
გეგმის
დამტკიცებასთან ერთად. ამჟამად, მიგრაციის
სტრატეგიაში
თავშესაფრის
მაძიებელთა,
ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე პირთა ინტეგრაციის მიმართულებით
ძირითადი საკითხებია:
 სამართლებრივი ბაზის განვითარება;
 კოორდინირების გაძლიერება;
 ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწა:
 საკანონდებლო ცვლილებები;
 არსებული სახელმწიფო სერვისების
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საქართველოში დაბრუნებული
მოწყვლადი მიგრანტების
რეინტეგრაციის რეფერალური
მხარდაჭერა

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო
კომისიის სამდივნოს
კოორდინირებით კომისიის
სამუშაო ჯგუფის მიერ მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციასა
(IOM) და მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების საერთაშორისო
ცენტრთან (ICMPD) ერთად
მიგრაციის ანალიტიკური
სისტემის ძირითად
მიმართულებათა კონცეფციის
შემუშავება და განხორციელება,
საექსპერტო მისიის მოწვევა
საქართველოში

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტრო
მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის წევრი სხვა
სახელმწიფო
უწყებები
იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო
მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შესახებ ცნობიერების ამაღლება და
ბენეფიციართა წვდომის გამარტივება
აღნიშნულ სერვისებზე;
 ქართული ენის სწავლების, როგორც
ინტეგრაციის
ძირითადი
ნიშნის
ხელშეწყობა.
„სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის
თემატური სამუშაო ჯგუფი“ აგრძელებს მუშაობას
საქართველოში
დაბრუნებული
მოწყვლადი
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
რეფერალური
მხარდაჭერის მიმართულებით. 2015 წელს,
ჩატარდა 4 სამუშაო შეხვედრა, სადაც ძირითად
დღის
წესრიგად
განისაზღვრა
მოწყვლად
მიგრანტთა
რეინტეგრაციის
მხარდამჭერი
პროგრამების შემუშავება და განვითარება.

2014 წლის
ნოემბერში, დასრულდა მუშაობა
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM)
და
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო
ცენტრის
(ICMPD)
მიერ
ევროკავშირის
მხარდაჭერით
მოწვეულ
ექსპერტთა ანგარიშზე. დოკუმენტში ასახულია
საქართველოში
მიგრაციის
მონაცემთა
შეგროვებისა და დამუშავების პროცესის, როგორც
შინაარსობრივი,
ასევე
ტექნიკური
მხარე,
მოცემულია რეკომენდაციები. მათ საფუძველზე
ცვლილებები შევიდა ანალიტიკური სისტემის
ძირითად მიმართულებათა კონცეფციაში.
2015
წლის
დასაწყისში,
ევროკავშირის
მხარდაჭერით,
განხორციელდა
მიგრაციის
ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე
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პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის წევრ უწყებათა
წარმომადგენლების ორი სასწავლო ვიზიტი
ავსტრიასა
და
ესტონეთში
გამოცდილების
გაზიარების მიზნით.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების
დეპარტამენტმა
დაასრულა
მუშაობა
დოკუმენტზე, სადაც ასახულია სისტემის შექმნის
ტექნიკური გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები.
დოკუმენტი
შეთანხმდა
კომისიის
წევრ
უწყებებთან.
შემუშავებულ
იქნა
პროექტის
ბიუჯეტი.
შესაბამის
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ერთად შემუშავდა პროექტის
გუნდის წევრთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
აღწერის დოკუმენტები.
მიგრაციის მონაცემთა ანალიტიკური სისტემის
შექმნისათვის
აუცილებელი
საკანონმდებლო
ბაზის უზრუნველყოფის მიზნით, 2015 წლის 17
ივლისს,
საქართველოს
მთავრობამ
მიიღო
დადგენილება „მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი
ანალიტიკური
სისტემის
ფორმირებისა
და
ადმინისტრირების
წესის“
შესახებ.
დადგენილებით
განისაზღვრა
მონაცემთა
მომწოდებელი
უწყებები
და
სისტემის
ადმინისტრირების წესი.
2015 წლის 20 ივლისს, ცვლილება შევიდა
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებაში სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს დებულების
დამტკიცების თაობაზე. აღნიშნული ცვლილებით,
სააგენტოს
ფუნქციად
განესაზღვრა
ზემოხსენებული სისტემის ადმინისტრირება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
ოფისის მიერ მომზადებულ იქნა ცვლილება
კანონში
„პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
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ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დაცვა, დახმარება და
რეაბილიტაცია

სსიპ - ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და
დახმარების

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შესახებ“.
ცვლილება
ითვალისწინებს
ანალიტიკური
სისტემის
მიზნებისათვის
განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური
მონაცემების
დამუშავების
შესაძლებლობას.
კანონპროექტი გადაგზავნილია საქართველოს
პარლამენტში განსახილველად.
2015 წლის 28 სექტემბერს გამოცხადდა ტენდერი
სისტემისთვის აუცილებელი ჰარდ და სოფთვერის
შესაძენად.
სერვისის მომწოდებელ კომპანიათა მიერ, ვერ
მოხერხდა
სრულფასოვნად
სატენდერო
დოკუმენტაციის
წარმოდგენა, რის გამოც
ტენდერი ვერ შედგა. ახალი ტენდერი დეკემბრის
ბოლოს გამოცხადდა.
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო ცენტრმა, სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოსთან კოორდინაციით,
ჩაატარა კონკურსი და შეირჩა პროექტის გუნდის
ოთხი თანამშრომელი,
(პროექტის მენეჯერი,
იურისტი, უფროსი ანალიტიკოსი, სისტემის
არქიტექტორი).
შერჩეულ
კანდიდატებს
ხელშეკრულება გაუფორმდათ 14 დეკემბრიდან.
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო ცენტრისა და
მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დეკემბრის
თვეში გამოცხადდა კონკურსი
ანალიტიკური
სისტემისათვის საჭირო დამატებით საკადრო
რესურსზე.
2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის სერვისებით
სარგებლობს 25 ადამიანი, მათ შორის 2
დამოკიდებული, მათგან 7 კაცი, 146 ქალი, 1
არასრულწლოვანი გოგონა, 18-25 წლის - 6 პირი,
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სახელმწიფო ფონდი
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რეადმისია:
 ევროკავშირთან რეადმისიის
ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო ოქმებზე
მოლაპარაკებების წარმოება;
 რეადმისიის
ხელშეკრულებების
გაფორმების მიზნით
მოლაპარაკებების ინიცირება;
 რეადმისიის განაცხადების
განხილვა და რეაგირება
რეადმისიის შეთანხმებებითა
და საიმპლემენტაციო ოქმებით
განსაზღვრულ ვადებში

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

26-35 წლის 10 პირი, 36-45 წლის 3 პირი, 46-60
წლის 3 პირი,
12 ქართველი, 11 უცხოელი,
ექსპლუატაციის ფორმა - სექსუალური - 12 პირი,
შრომითი - 11 პირი, ტრეფიკინგის ფორმა - შიდა 4, ტრანსნაციონალური - 19, ტრეფიკინგის
მსხვერპლი - დაზარალებული 13 პირი,
მუდმივმოქმედი ჯგუფის მიერ მინიჭებული
სტატუსი - 10 პირი.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფონდის სერვისებით, კერძოდ, თავშესაფრით
სარგებლობს 8 პირი, მათ შორის 2 დამოკიდებული
პირი, კომპენსაციით - 18 პირი, იურიდიული
მომსახურებით - 25 პირი, ფსიქოლოგიური
მომსახურებით
6
პირი,
სამედიცინო
მომსახურებით - 5 პირი, მათ შორის 2
დამოკიდებული.
რეადმისიის
შეთანხმების
საიმპლემენტაციო
ოქმების ხელმოწერის საკითხი მოლაპარაკების
სხვადასხვა ეტაპზეა გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკასთან,
პორტუგალიის
რესპუბლიკასთან, საბერძნეთის რესპუბლიკასა და
ესპანეთის
სამეფოსთან.
საიმპლემენტაციო
ოქმების პროექტები დიპლომატიური არხების
მეშვეობით
გაეგზავნა
საფრანგეთის,
იტალიის,
კვიპროსის რესპუბლიკებთან და
შვედეთის სამეფოსთან.
შემუშავდა
უნებართვოდ
მცხოვრებ
პირთა
რეადმისიის შეთანხმების პროექტები, რომლებიც
მოლაპარაკებების სხვადასხვა ეტაპზეა:
1. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს: ბოსნია და
ჰერცეგოვინასთან,
მონტენეგროსთან,
სერბეთის და პაკისტანის რესპუბლიკებთან;
2. დიპლომატიური
არხების
მეშვეობით
გაეგზავნათ:
სომხეთის
რესპუბლიკას,
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აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, ისრაელის
სახელმწიფოს,
ბანგლადეშის
სახალხო
რესპუბლიკას,
ინდოეთის,
ყაზახეთის,
თურქეთის რესპუბლიკებსა და შრი-ლანკის
დემოკრატიულ
სოციალისტურ
რესპუბლიკას,
ალჟირის
სახალხო
დემოკრატიული რესპუბლიკას, ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკას, ეგვიპტის არაბთა
რესპუბლიკას,
ირანის
ისლამურ
რესპუბლიკას, ნეპალსა და ნიგერიის
ფედერალურ რესპუბლიკას
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უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლა:
 უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის მიმართულებით
შესაბამის თანამშრომელთა
მომზადება/გადამზადება;
 უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის საკითხებზე
შექმნილი საკოორდინაციო
ჯგუფის რეგულარული
შეხვედრების ორგანიზება;
 უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის კუთხით
უწყებათშორისი
თანამშრომლობის
განვითარება;
 უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის კუთხით
საერთაშორისო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

რეადმისიის განცხადებები განიხილება და
შესაბამისი რეაგირება ხორციელდება რეადმისიის
შეთანხმებებითა და საიმპლემენტაციო ოქმებით
განსაზღვრულ ვადებში.
2015 წელს, მიგრაციის დეპარტამენტის 40-მა
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM), მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო
ცენტრისა (ICMPD) და ევროკავშირის გარე
საზღვრების მართვის ევროპული სააგენტოს
(FRONTEX) მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და
სემინარებში შემდეგ თემატიკაზე: საზღვარზე
მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა, საზღვარზე
დევნილთა
და
თავშესაფრის
მაძიებელთა
მოპყრობის საერთაშორისო პრაქტიკა, მიგრანტთა
უფლებები,
გაძევების
პროცედურები,
ესკორტირების
საკითხები,
შერეული
მიგრაციული ნაკადები, გასაუბრების მეთოდიკა
სასაზღვრო და მიგრაციული კონტროლის დროს,
მიგრაციის მართვის სფეროში პერსონალური
მონაცემების დაცვა, კანონიერი საფუძვლის გარეშე
მყოფ პირთა დროებითი განთავსების ცენტრის
მართვა და ა.შ.
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თანამშრომლობის გაღრმავება;
უცხოელის საქართველოდან
გაძევების სისტემის ეფექტიანი
იმპლემენტაცია

ასევე, დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გაიარეს
მიგრაციის დეპარტამენტის ინიციატივით შსს
აკადემიის მიერ შემუშავებული მიგრაციის
დეპარტამენტის თანამშრომელთა სპეციალური
მომზადების
კურსი.
აღნიშნული
კურსის
ფარგლებში
გადამზადდა
მიგრაციის
დეპარტამენტის 25 თანამშრომელი.
2015 წლის 16 ივლისს, თბილისში UNHCR-ის მიერ
ორგანიზებულ ტრენინგში „ლტოლვილთა დაცვა“
მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის დეპარტამენტის
10-მა თანამშრომელმა.
2015 წლის 23 ივლისს, თბილისში შინაგან საქმეთა
და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროების მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგში
თემაზე:
"ადამიანით
ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმი
და თანამედროვე ტენდეციები“ მონაწილეობა
მიიღო
მიგრაციის
დეპარტამენტის
10-მა
თანამშრომელმა.
2015 წლის 21-23 სექტემბერს თბილისში ICMPD-ის
ორგანიზებით გამართულ სემინარში „ადამიანის
უფლებათა მონიტორინგის გამართული სისტემის
ჩამოყალიბებისა და დანერგვის საკითხებზე“
მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის დეპარტამენტის
10-მა თანამშრომელმა.
2015 წლის 30 ივნისს, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შსს–ში უკანონო
მიგრაციასთან
ბრძოლის
საკითხებზე
საკოორდინაციო
ჯგუფის 1–ლი შეხვედრა.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა უკანონო
მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
არსებული მექანიზმების გაუმჯობესებისა და
დახვეწისათვის
განსახორციელებელ
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
შესაბამისი
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წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავება.
2015 წლის 17-18 ოქტომბერს უკრაინაში, სუამის
ორგანიზებით
გაიმართა
ტრენინგი
„უკანონო მიგრაციისა და ადამიანებით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლისას კრიმინალური
ოპერატიული ანალიზის გამოყენება".
მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის დეპარტამენტის
2-მა თანამშრომელმა.
2015 წლის 30 ნოემბერ-3 დეკემბერს გაიმართა
სემინარი თემაზე „სტრატეგიული მართვისა და
კომუნიკაციის განვითარება“. მონაწილეობა მიიღო
მიგრაციის დეპარტამენტის 1-მა თანამშრომელმა.
2015 წლის 17-19 დეკემბერს გაეროს ლტოლვილთა
უმაღლესი კომისარიატის ორგანიზებით გაიმართა
ტრენინგი „მოსამართლეთათვის მოქალაქეობის
არქონის საკითხებზე“. მონაწილეობა მიიღო
მიგრაციის დეპარტამენტის 1-მა თანამშრომელმა.
უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაღრმავების
მიზნით 2015 წლის 21 იანვარს, ხელი მოეწერა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმებს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის სამინისტროს შორის. ასევე, შემუშავდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმების
პროექტები საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის და შრომის,
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ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა
შორის.
საქართველოდან კანონიერი საფუძვლის გარეშე
მყოფ პირთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების
ხელშეწყობის მიზნით 2015 წლის 21 იანვარს,
ხელი
მოეწერა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (IOM) საქართველოს მისიას შორის.
 2015 წლის 3-4 დეკემბერს ევროპული კომისიის
ორგანიზებით
ბელორუსში
გამართულ
ყოველწლიურ რეგიონალურ კონფერენციაში თავშესაფრისა
და
საზღვრის
მართვის
საკითხებზე - მონაწილეობა მიიღო მიგრაციის
დეპარტამენტის წარმომადგენელმა.
 2015 წლის 7-8 დეკემბერს ქ. პრაღაში გამართულ
პრაღის პროცესის მონაწილე ქვეყნების მაღალი
რანგის
წარმომადგენლების
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
მიგრაციის
დეპარტამენტის
წარმომადგენელმა.
ღონისძიების ფარგლებში განხილულ იქნა
პრაღის პროცესის სამოქმედო გეგმა, სამომავლო
თანამშრომლობა და მიგრაციის მართვის
სფეროში არსებული ვითარება და გამოწვევები.
2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 25
დეკემბრის ჩათვლით, გამოტანილ იქნა სულ 65
გადაწყვეტილება (მიგრაციის დეპარტამენტი - 56,
სასამართლო – 9) აქედან აღსრულდა 36, ბათილად
იქნა ცნობილი 8 გადაწყვეტილება.
სასამართლოს
გადაწყვეტილებით
მიგრაციის
დეპარტამენტში სულ განთავსდა 44 პირი.
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საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტების რეინტეგრაციის
პროცესის ხელშეწყობა და
მხარდაჭერა

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა
სამინისტრო
მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის წევრი
სახელმწიფო
უწყებები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 24 თებერვალს, გაიმართა მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის
სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის
სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-10 შეხვედრა.
2015 წლის 7 აგვისტოს გაიმართა მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის
სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის
სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-11 შეხვედრა.
2015 წლის 6 ნოემბერს გაიმართა
მიგრაციის
საკითხთა
სამთავრობო
კომისიის
სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის
სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-12 შეხვედრა.
საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს გამოყო
საგრანტო თანხა 400 000 ლარის ოდენობით,
რომელიც
სრულად
სარეინტეგრაციო
პროგრამების
გახორციელებას
მოხმარდება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ
გამოაცხადა საგრანტო პროექტი საქართველოში
მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
საგრანტო კონკურსის შედეგად გამოვლინდა
გამარჯვებული ორგანიზაციები: ა(ა)იპ მიგრაციის,
ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო
გაერთიანება,
ა(ა)იპ
საქველმოქმედო
ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“, ა(ა)იპ
საზოგადოებრივი
დამცველი
და
ა(ა)იპ
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების
ფონდი. კონკურსის ფარგლებში გაიცა 12 გრანტი.
აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია
სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
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შემდეგი სერვისების მიწოდება:
 სოციალური პროექტების დაფინანსება;
 დროებითი
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა;
 პროფესიულის წავლება;
 ანაზღაურებადი სტაჟირება;
 სამედიცინო
მომსახურებისა
და
მედიკამენტების დაფინანსება;
 იურიდიული დახმარება;
 საზოგადოებრივი
ინფორმირებულობის
პროგრამების დაფინანსება.
თითოეული მიმართულება, ფარავს ქ. თბილისს,
ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხეჯავახეთის, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო
სვანეთის რეგიონებს. მოცემული რეგიონების
შეირჩა
საჭიროების
მიხედვით.
დანარჩენ
რეგიონებში ამჟამად მიმდინარეობს მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის
პროგრამა.
სახელმწიფოს
და
მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის
პროგრამის
ფარგლებში
ბენეფიციარებს
იდენტური რეინტეგრაციის დახმარებები ეწევათ.
აღნიშნული
პროგრამის
სამიზნე
ჯგუფში
მოიაზრებიან საქართველოს მოქალაქეები ან
მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოს
მუდმივი ბინადრობის ნებართვით), რომლებიც:
 საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე
მეტი
ვადით
არალეგალურად
ან
საზღვარგარეთ
ჰქონდათ
განაცხადი
თავშესაფრის
მიღებაზე,
ან
სარგებლობდნენ
ჰუმანიტარული
სტატუსით;
 რეინტეგრაციის პროგრამაში ჩაერთვებიან
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სამშობლოში დაბრუნებიდან
განმავლობაში.

1

წლის

2015 წელს,
სარეინტეგრაციო პროგრამაში
კონსულტაცია გაიარა 644-მა პირმა:
 სამედიცინო
კონსულტირება
დაბრუნებამდე - 10 ბენეფიციარი;
 სამედიცინო კონსულტირება დაბრუნების
შემდეგ - 98 ბენეფიციარი;
 კონსულტირება პროფესიული სწავლების
საკითხებზე - 105 ბენეფიციარი;
 სამედიცინო
დახმარება
და
მედიკამენტების
დაფინანსება
მიიღო
სამშობლოში
დაბრუნებულმა
66-მა
მიგრანტმა;
 დროებითი საცხოვრებელი დაუფინანსდა
18 ბენეფიციარს;
 პროფესიული
სწავლება/გადამზადება
გაიარა 38-მა ბენეფიციარმა;
 ბიზნეს კონსულტირება - 161 ბენეფიციარი;
 ბიზნეს გრანტი/ბიზნესში დასაქმებულთა
რაოდენობა - 159 დაბრუნებული მიგრანტი;
 დაქირავებით დასაქმების ხელშეწყობა (CVის მომზადება, დასაქმების სააგენტოებში
გადამისამართება,
საშუამავლო
მომსახურება) - 32 ბენეფიციარი;
 თვითდასაქმება/ხელსაწყოების
შეძენა
მოხდა 83 ბენეფიციარისთვის;
 ანაზღაურებადი
სტაჟირება
25
ბენეფიციარი;
 ხოლო უფასო იურიდიული დახმარება
მიიღო 8 ბენეფიციარმა.
სარეინტეგრაციო ღონისძიებები 2016-2020 წლების
მიგრაციის
სტრატეგიის
ერთ-ერთი
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დროებითი განთავსების ცენტრის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლება;
უკანონოდ მყოფ პირთა დროებითი
განთავსების ცენტრში
განთავსებულ პირთა უფლებების
დაცვის მონიტორინგის
განყოფილების სრულყოფილი
ფუნქციონირება;
აღნიშნული განყოფილებისთვის
სახელმძღვანელო პროცედურების
შემუშავება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

პრიორიტეტული მიმართულებაა.
მიგრაციის
რისკების ანალიზის კონცეფცია,
მიღებულ იქნა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო
კომისიის №14 სხდომაზე, 2015 წლის 30 ნოემბერს.
2015 წლის 25-26 მაისს, შსს აკადემიაში ჩატარდა
დისკრიმინაციის
დაუშვებლობის
ტრენინგი
იზოლატორების
თანამშრომლებისთვის
(42
მონაწილე).
იხ. №174-ე პუნქტი – უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის
მიმართულებით
შესაბამის
თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება.
უკანონოდ მყოფ პირთა დროებითი განთავსების
ცენტრში განთავსებულ პირთა უფლებების
დაცვის
მონიტორინგის
განყოფილება
სრულყოფილად
ფუნქციონირებს
და
მიმდინარეობს
დებულებით განსაზღვრული
ფუნქციების
იმპლემენტაცია.
ასევე
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის
დეპარტამენტის
ფუნქციამოვალეობების
განაწილების
ინსტრუქციის
დამტკიცების
თაობაზე“
შსს
მიგრაციის
დეპარტამენტის
დირექტორის
ბრძანებით,
აღნიშნული
განყოფილება
დამატებით
კომპეტენციის
ფარგლებში
უზრუნველყოფს
დისციპლინური
გადაცდომის
გამოვლენის
შემთხვევაში დეპარტამენტის დირექტორისთვის
შესაბამისი
დასკვნის
მომზადებასა
და
დასამტკიცებლად წარდგენას.
2015 წლის 21-23 სექტემბერს, თბილისში ICMPDის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი „ადამიანის
უფლებათა მონიტორინგის გამართული სისტემის
ჩამოყალიბებისა და დანერგვის საკითხებზე“.
აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, შეაფასდა
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ევროკავშირთან და მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD)
თანამშრომლობით პუბლიკაციების
მომზადება თემებზე:
ა) მიგრაციის გზამკვლევი,
რომელიც მოიცავს დეტალურ
ინფორმაციას მიგრაციასთან
დაკავშირებული ყველა საკითხის
ირგვლივ;
ბ) მიგრაციის სახელმძღვანელო,
რომელიც გამოყენებული იქნება
უმაღლესი საგანმანათლებლო
სასწავლებლების მიერ მიგრაციის
საგნის სწავლებისას.
მოქმედი მოსამართლეებისთვის
მიგრაციასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ტრეინინგების
ჩატარება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

განისაზღვრა
მიგრაციის
სახელმძღვანელოს
მიმართულებები,
შერჩეულია ავტორები და
კონკრეტულ ქვეთავებზე მიმდინარეობს აქტიური
მუშაობა წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის
მიხედვით. სახელმძღვანელოს ავტორების მიერ
მომზადდა თითოეული ქვეთავის პირველადი
ვერსია და მიმდინარეობს მათი რედაქტირება.

მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისია

სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

უცხოელების
უფლებების
დაცვისა
და
მონიტორინგის
არსებული
მექანიზმი
და
შემუშავებულ
იქნა
რეკომენდაციები
და
ინსტრუქციები. აღნიშნულ რეკომენდაციების
გათვალისწინებით, მიგრაციის დეპარტამენტმა
ICMPD-სთან
თანამშრომლობის
ფარგლებში
დაიწყო უცხოელების უფლებების დაცვისა და
მონიტორინგის განყოფილებისთვის სამოქმედო
პროცედურების შემუშავება.
შსს-ს
აკადემიაში
შემუშავდა
მიგრაციის
დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრის
თანამშრომელთათვის გადამზადების პროგრამა.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2016 წლიდან
დაიწყება
მიგრაციის
თანამშრომელთა
გადამზადება.
გამოქვეყნდა
მიგრაციის
გზამკვლევის
ელექტრონული ვერსია, რომელიც ორ ენაზე
(ქართული და ინგლისური) განთავსდა მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიისა და მისი წევრი
უწყებების ვებ-გვერდებზე.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში,
ჩატარდა
1
ტრენინგი,
მიგრაციასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მოსამართლეებისთვის, რომელსაც დაესწრო 11
186

მოსამართლე.
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სასაზღვრო სფეროში ფინეთის,
პოლონეთის, ბელარუსის და სხვა
ქვეყნების სასაზღვრო უწყებებთან
თანამშრომლობის გაღრმავების
მიზნით მოლაპარაკებების
ინიცირება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი



საგარეო საქმეთა
სამინისტრო





„საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის
სახელმწიფო სასაზღვრო კომიტეტს შორის
სასაზღვრო
სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმების“ პროექტმა გაიარა
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები და
2015 წლის 18 მაისს, საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს №01/18613 ნოტით
განსახილველად
მიეწოდა
ბელარუსის
რესპუბლიკის
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს;
„საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის
სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სამსახურს
შორის
სასაზღვრო
სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების“
პროექტმა გაიარა შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები და 2015 წლის 18 მაისს,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
№01/18617 ნოტით განსახილველად მიეწოდა
ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს;
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციაში
მომზადების
პროცესშია
„საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და პოლონეთის
რესპუბლიკის
საზღვრის
დაცვის
სამსახურს შორის
სასაზღვრო სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების“
პროექტი.
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სასაზღვრო სფეროში ორმხრივი
თანამშრომლობის ფარგლებში
გაფორმებული ხელშეკრულებების
საფუძველზე გამოცდილების
გაზიარება პარტნიორ ქვეყნებთან

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სასაზღვრო
პოლიციასა
და
საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტსა ერთი მხრივ და მეორე
მხრივ, მოლდოვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
სასაზღვრო
პოლიციის
დეპარტამენტს შორის 2014-2015
წლებში
თანამშრომლობის გეგმის“ თანახმად 2015 წლის
24-25 თებერვალს განხორციელდა მოლდოვის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო
უწყების
წარმომადგენელთა ვიზიტი საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციაში
პერსონალის
მომზადებისა
და
გადამზადების
სფეროში
გამოცდილების გაზიარების მიზნით.
2015 წლის 4 თებერვალს, 2015 წლის ორმხრივი
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, საქართველოში
სამხედრო დიალოგის ფორმატში საქართველოთურქეთის მე-11 შეხვედრა ჩატარდა.
2015 წლის მარტში, საქართველოში ჩატარდა
ტრენინგ–სემინარი აზერბაიჯანის, ლატვიისა და
საქართველოს
სასაზღვრო
უწყებებისთვის
საზღვარზე საგანგებო სიტუაციების მართვის
საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე, ლატვიის
რესპუბლიკაში
ჩატარდა
ტრენინგი
–
გამოცდილების გაზიარება საზღვრის კონტროლის
სფეროში.
2015 წლის 23-26 მარტს, საზღვრის კონტროლის
სფეროში
ლატვიაში ჩატარდა აეროპორტების
ხელმძღვანელების
შეხვედრა
და
თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმის განხილვა.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საზღვრის
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელ
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სტრუქტურულ ერთეულებისა და ლატვიის
რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის
სამსახურის 2015 წლის თანამშრომლობის გეგმის“
თანახმად
2015
წლის
15-16
აპრილს,
განხორციელდა
ლატვიის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო უწყების წარმომადგენელთა ვიზიტი
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციაში
სანაპირო
დაცვის
ერთეულებს
შორის
გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სასაზღვრო
პოლიციასა
და
საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტსა ერთი მხრივ და მეორე
მხრივ მოლდოვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
სასაზღვრო
პოლიციის
დეპარტამენტს შორის
2014-2015
წლებში
თანამშრომლობის გეგმის“ თანახმად:
 2015 წლის 12-14 მაისს, განხორციელდა
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციისა
და
შსს
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
წარმომადგენელთა
ვიზიტი
მოლდოვის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო უწყებაში
ტრანსსასაზღვრო
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის
სფეროში
გამოცდილების
გაზიარების მიზნით;
 2015 წლის 26-28 მაისს, განხორციელდა
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის
წარმომადგენელთა ვიზიტი მოლდოვის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო
უწყებაში
სახელმწიფო საზღვრის კონტროლისა და
თვალთვალის და ასევე კინოლოგიური
სამსახურების
მოღვაწეობის
სფეროში
გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
 2015 წლის 24-27 ივნისს, განხორციელდა
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მოლდოვის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო
უწყების
წარმომადგენელთა
ვიზიტი
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციაში
საერთაშორისო
თანამშრომლობაზე
პასუხისმგებელი
დანაყოფების
მოღვაწეობისა
და
საერთაშორისო
ტექნიკური
დახმარების
მოზიდვის
სფეროებში გამოცდილების გაზიარების
მიზნით.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საზღვრის
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელ
სტრუქტურულ ერთეულებსა და ესტონეთის
რესპუბლიკის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის
საბჭოს
შორის
2015-2016
წლების
თანამშრომლობის გეგმის“ თანახმად, 2015 წლის
18-20 მაისს, განხორციელდა საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენელთა
ვიზიტი
ესტონეთის
სასაზღვრო
უწყებაში
ტრანსსასაზღვრო
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში გამოცდილების გაზიარების
მიზნით.
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საზღვრის
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელ
სტრუქტურულ
ერთეულებსა
და
ლატვიის
რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის
სამსახურის 2015 წლის თანამშრომლობის გეგმის“
თანახმად , 2015 წლის 27-29 მაისს, განხორციელდა
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენელთა
ვიზიტი
ლატვიის
რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებაში სასაზღვრო
დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში გამოცდილების
გაზიარების მიზნით.
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„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიციასა
და
ბულგარეთის
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სასაზღვრო პოლიციის მთავარ დირექციას შორის
2015-2016 წლებში თანამშრომლობის ოქმის“
თანახმად, 2015 წლის 27-30 მაისს, განხორციელდა
ბულგარეთის
სასაზღვრო
უწყების
წარმომადგენელთა ვიზიტი საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციაში
საგამოძიებოოპერატიული
საქმიანობის
სფეროში
გამოცდილების გაზიარების მიზნით.
2015 წლის 14-17 ივლისს, სასაზღვრო პოლიციის
ორმა წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
ბულგარეთის სასაზღვრო უწყებაში საზღვაო
საზღვრის დაცვისა და სასაზღვრო კონტროლის
სფეროში გამოცდილების გაზიარების მიზნით
დაგეგმილ ვიზიტში.
2015 წლის 22-24 ივლისს, სასაზღვრო პოლიციის
ორმა წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
ლატვიის რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებაში სანაპირო
დაცვის
ერთეულებს
შორის
გამოცდილების გაზიარების მიზნით დაგეგმილ
ვიზიტში.
2015 წლის 28 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე,
სასაზღვრო პოლიციაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ
ბულგარეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყების
წარმომადგენელები.
ვიზიტის
მიზანს
წარმოადგენდა სახმელეთო საზღვრის დაცვის,
კონტროლისა და პერსონალის მომზადების
სფეროში გამოცდილების გაზიარება.
2015 წლის 27-30 სექტემბერს, შინაგან საქმეთა
სამინისტროში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ლატვიის
რესპუბლიკის
სასაზღვრო
უწყების
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წარმომადგენლები.
ვიზიტის
მიზანს
წარმოადგენდა უკანონო მიგრანტთა დაკავების,
განთავსების, დაბრუნებისა და თავშესაფრის
მაძიებელთა საკითხზე გამოცდილების გაზიარება.
2015 წლის 14-17 სექტემბერს, საქართველოს შსს
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის კატარღა
„ფაზისმა“ (ბორტი №P-109) ეკიპაჟის წევრებთან
ერთად
მონაწილეობა
მიიღო
თურქეთის
რესპუბლიკის ქ. სამსუნში დაგეგმილ სწავლებაში
(ეკიპაჟი –
10 კაცი); პარალელურად, ამავე
პერიოდში,
ზემოაღნიშნული
ღონისძიების
ფარგლებში
თურქეთის
სანაპირო
დაცვის
კატარღამ „TCSG-95“ ეკიპაჟის წევრებთან ერთად
მონაწილეობა მიიღო საქართველოში ქ. ფოთსა და
ქ.
ბათუმის
ნავსადგურებში
დაგეგმილ
სწავლებაში.
2015 წლის 14-17 სექტემბერს, საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენელმა
დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო
ქ. სამსუნში პერსონალის გაცვლის ღონისძიებაში.
2015 წლის 16-18 სექტემბერს, საქართველოსა (ქ.
ბათუმი, სასაზღვრო სექტორი „კირნათი“) და
თურქეთის რესპუბლიკაში
(ქ. ართვინი,
სასაზღვრო სექტორი „მურათლი“) ჩატარდა
სასაზღვრო ქვედანაყოფების ერთობლივი წვრთნა
- 2015, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ორივე
ქვეყნის თითო-თითო ტაქტიკურმა ოცეულმა.
2015 წლის 28–30 სექტემბერს მოლდოვაში
(გურგიულესტის პორტი) ჩატარდა ტრენინგი
ბირთვული და რადიოლოგიური მასალების
უკანონო გადატანაზე რეაგირების საკითხთან
დაკავშირებით.
ღონისძიებაში
მონაწილოება
მიიღო საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ერთმა წარმომადგენელმა.
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საქართველოსა და ესტონეთს შორის სასაზღვრო
სფეროში თანამშრომლობის 2015-2016 გეგმის
ფარგლებში 2015 წლის
26-29 ოქტომბერს
„ევროკომისიის ტექნიკური დახმარების და
ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX)
დახმარებით შსს სასაზღვრო პოლიციას ეწვია
ექსპერტთა მისია (ესტონეთის სასაზღვრო უწყების
წარმომადგენელები) , რომლებმაც შეაფასეს 1-ლი
და მე-2 ხაზის კონტროლისა და დოკუმენტების
შემოწმების კუთხით არსებული პრაქტიკა და
გამოცდილება გაუზიარეს ქართველ კოლეგებს.
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უცხო ქვეყნების საკონსულოების
წარმომადგენლებსა და მეკავშირე
ოფიცრებთან ურთიერთობის
გაღრმავება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 27-30 ოქტომბერს შსს სასაზღვრო
პოლიციას ეწვია თურქეთის რესპუბლიკის
სანაპირო დაცვის სარდლობის შტაბის დელეგაცია.
ვიზიტი გაიმართა საქართველო-თურქეთს შორის
ყოველწლიური
ერთობლივი
კომისიის
ფარგლებში. შეხვედრაზე განხილულ იქნა შავ
ზღვაზე არსებული მდგომარეობა და 2016 წლის
თანამშრომლობის გეგმის საკითხები.
შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტი მუდმივად ახდენს დანაშაულის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ქსელის გაფართოებას. 2015 წელს, საქართველოს
პოლიციის
ატაშეები დაინიშნენ
გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში,
პოლონეთის
რესპუბლიკასა და ესპანეთის სამეფოში.
საქართველოს
ინტერესების
დაცვისა
და
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების
მიზნით, პოლიციის ატაშეების წარგზავნის
მოთხოვნით,
ქართულმა
მხარემ
მიმართა
იტალიის და ყაზახეთის შესაბამის უწყებებს.
2015

წლის

31

დეკემბრის

მდგომარეობით,
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ცენტრალური კრიმინალური დეპარტამენტის
საერთაშორისო
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის თანამშრომლობის ცენტრმა განიხილა
უცხოელი კოლეგების 1100-ზე მეტი მოთხოვნა
სამართლებრივი დახმარების შესახებ.
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საზღვარზე არსებული რისკების
ანალიზის სისტემის შემუშავება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
საგამოძიებო-ოპერატიული
მთავარი
სამმართველო
აქტიურად
თანამშრომლობს
ლატვიის,
ლიტვისა
და
ესტონეთის
რესპუბლიკების მიგრაციის საკითხთა მეკავშირე
ოფიცრებთან საქართველოში. თანამშრომლობა
მოიცავს
აღნიშნულ
საელჩოებში
სავიზო
განაცხადთან
ერთად
წარდგენილი
დოკუმენტაციის ნამდვილობის გადამოწმებასა და
ყალბი დოკუმენტების აღმოჩენის შემთხვევაში,
მათზე
საგამოძიებო-ოპერატიული
მთავარი
სამმართველოს
მხრიდან,
შემდგომი
სამართლებრივი მოქმედებების განხორციელებას.
შემუშავდა საზღვრის მართვის სფეროში რისკების
ანალიზის
ახალი
კონცეფცია,
რომელიც
დამტკიცდა მინისტრის 2015 წლის 31 იანვრის №
92 ბრძანებით. ამავე ბრძანებით შექმნილმა
საიმპლემენტაციო ჯგუფმა შეიმუშავა რისკის
ანალიზის სისტემის განვითარების სამოქმედო
გეგმა.
2015 წლის 18-22 მაისს, მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(IOM)
დაფინანსებითა
და
მხარდაჭერით, სამოქმედო გეგმის შემუშავების
პროცესში სამუშაო ჯგუფს დახმარება გაუწია
პოლონელმა ექსპერტმა, რომელიც ადგილზე
გაეცნო რისკების ანალიზის არსებულ სისტემას და
შეიმუშავა
შესაბამისი
რეკომენდაციები
და
წინადადებები.
სამოქმედო გეგმაში გაწერილია ის ძირითადი
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ამოცანები
და
კონკრეტული
საქმიანობები,
რომლებიც
აუცილებელია
საქართველოს
სახელმწიფო საზღვარზე რისკების ანალიზის
ერთიანი სისტემის დასანერგად.
აღნიშნული
გეგმა დამტკიცდა მინისტრის 2015 წლის 15
ოქტომბრის №789 ბრძანებით.
სასაზღვრო ოპერაციების მართვის სისტემის
(BOMS) პროექტის ფარგლებში, სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
ოპერატიულტექნიკური დეპარტამენტის მიერ მიმდინარეობს
სასაზღვრო
პოლიციის
დანაყოფებისთვის
სასაზღვრო
ოპერაციების
ანგარიშგების
პროგრამული სისტემის (BORS) შემუშავება.
აღნიშნულ
პროგრამულ
უზრუნველყოფაში
გათვალისწინებული
იქნება
სასაზღვრო
ინციდენტებთან მუშაობის შესაძლებლობები.
2015 წლის 26–30 ოქტომბერს ესტონეთში
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ( IOM)
ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი ევროკავშირის
გამოცდილების გაზიარებასა და რისკის ანალიზის
ეფექტური სისტემის დანერგვაზე. ღონისძიებას
ესწრებოდა
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის ერთი წარმომადგენელი.
2015 წლის 1–2 დეკემბერს „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
შესაძლებლობების
განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის
კუთხით“ პროექტის ფარგლებში პოლონეთში,
ქ.ვარშავაში
ჩატარდა
რისკის
ანალიზის
ექსპერტების რიგით მე–2 სამუშაო შეხვედრა,
რომელსაც ესწრებოდა საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის ერთი წარმომადგენელი.
2015 წლის 19–28 სექტემბერს, ამერიკის საელჩოს
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საქართველო–თურქეთის
სახელმწიფო საზღვრის
სახმელეთო მიმართულებაზე
სასაზღვრო პოლიციის 4 (ოთხი)
სასაზღვრო სექტორზე
ელექტრონული დაკვირვების
სისტემის შემუშავება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი/
დონორების
დახმარება

ექსპორტის
კონტროლისა
და
საზღვრის
უსაფრთხოების (EXBS) პროგრამის დაფინანსებით,
საერთაშორისო ვიზიტორთა პროგრამის (IVP)
ფარგლებში, საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი,
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
წარმომადგენლებთან
ერთად,
ოფიციალური
ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ
შტატებში, სადაც მოხდა აშშ-ის გამოცდილების
გაზიარება
საბაჟო
და
საზღვრის
დაცვის
საკითხებზე,
ასევე
ამერიკელ
კოლეგებთან
განხილულ იქნა საქართველოს საზღვრის დაცვის
საჭიროებები და შემდგომი თანამშრომლობის
განვითარების საკითხები.
მიმდინარეობს
საქართველო–თურქეთის
სახელმწიფო
საზღვრის
სახმელეთო
მიმართულებაზე სასაზღვრო პოლიციის ოთხ
სასაზღვრო
სექტორზე
ელექტრონული
დაკვირვების სისტემის შემუშავების პროცესი.
განხორციელებულია შემდეგი აქტივობები:
1. შედგენილია შესაბამისი ტექნოლოგიური
სქემები;
2. შესრულებულია აპარატურის გათვლები;
3. შესრულებულია
სავარაუდო
ხარჯთაღრიცხვა;
4. შედგენილია სატენდერო წინადადებები;
5. მიმდინარეობს
მუშაობა
საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე;
6. მიმდინარეობს
მუშაობა
სისტემის
კომპონენტების
ელ.
ენერგიით
უზრუნველყოფისთვის;
7. მიმდინარეობს
მუშაობა
სასწავლო
მასალების შემუშავებისათვის და შესაბამისი
ტრენინგების ორგანიზებისათვის;
8. მიმდინარეობს დასაცავ მონაკვეთზე ელ.
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დაკვირვების სისტემის (BOMS) მოსაწყობად
შერჩეული
წერტილების
რეგისტრაცია,
გეოლოგიური დასკვნების მომზადება.
შედგენილი
სატენდერო
წინადადებების
შესაბამისად EU-ის მიერ გამოცხადებულია
ტენდერი.
დასრულებულია ელ. მომარაგების საპროექტო
სამუშაოები.
184

„აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“ და
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
(რუმინეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი,
პოლონეთი, ლატვია) აკადემიებს
შორის თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმის
გაფორმება

სსიპ - შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
აკადემია

2015

დონორების
დახმარება

185

გამტარ პუნქტებზე შესაბამისი
პირადი შემადგენლობის
საქმიანობის ორგანიზების, მათზე
დაკისრებული ამოცანებისა და
ფუნქციების ეფექტიანად
განხორციელების მიზნით,
სტანდარტული სამოქმედო
პროცედურების
შემუშავება/დამტკიცება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2014 წლის 24 მარტს, შსს-ს აკადემიაში,
„აღმოსავლეთ
პარტნიორთა
თანამშრომლობა
არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის სფეროში –
პრაღის
პროცესის
ხელშეწყობა“
(SIPPAP)
პროექტის ფარგლებში პარტნიორი, ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების სამართალდაცვით სასწავლო
დაწესებულებებს
შორის
ურთიერთგაგების
მემორანდუმი
გაფორმდა.
მემორანდუმს
პროექტის
პარტნიორი
აღმოსავლეთ
პარტნიორობისა
და
ევროკავშირის
წევრი
ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი,
ბელორუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, უკრაინის
რესპუბლიკა, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი,
სლოვაკეთი.) შსს-ს სასწავლო დაწესებულებების
წარმომადგენლებმა მოაწერეს ხელი.
2014 წლის 26 დეკემბერს, შსს საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
დირექტორის
ბრძანებით
დამტკიცდა
და
განისაზღვრა
სახმელეთო
სასაზღვრო–გამტარი
პუნქტების
სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები.
საქართველოს შს მინისტრის 2015 წლის 9 ივნისის
№410 ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს
სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში ბირთვულ და
რადიაქტიურ
ნივთიერებათა
აღმოჩენასთან
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დაკავშირებით
პროცედურები.

სტანდარტული

სამოქმედო

შემუშავდა
საზღვაო
გამტარი
პუნქტების
სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები.

186

კინოლოგიის სამსახურის
გაძლიერება, პირადი
შემადგენლობის მომზადება და
გადამზადება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შემუშავდა
საჰაერო
გამტარი
პუნქტების
(ქუთაისის აეროპორტი, ბათუმის აეროპორტი)
სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები.
2015 წლის აპრილში, დასრულდა კინოლოგიური
სასწავლო პროგრამა, რომელიც ორ ეტაპად
განხორციელდა: პირველი ეტაპი, სასწავლო
ვიზიტი
ამერიკის
შეერთებულ
შტატებში,
განხორციელდა 2015 წლის 17 იანვრიდან 15
მარტის ჩათვლით და მასში მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ხუთმა თანამშრომელმა. აღნიშნული ვიზიტი
მოიცავდა ტრენერთა ტრენინგსაც. სწავლების
მეორე ეტაპი ჩატარდა საქართველოში სხვადასხვა
სასაზღვრო–გამტარ
პუნქტებზე
აშშ-ში
გადამზადებული
ინსტრუქტორების
მიერ.
გადამზადებულ
თანამშრომლებს
გადაეცათ
შესაბამისი
სერთიფიკატები.
2015
წელს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს გადაეცა 5
გაწვრთნილი ძაღლი სრული აღჭურვილობით
(ჯამში 8). თბილისის აეროპორტში შექმნილია
კინოლოგიის განყოფილება.
პროექტის ფარგლებში 2015 წლის 27 მაისიდან - 5
ივნისამდე, აგრეთვე ჩატარდა ერთობლივი
ტრენინგი,
რომელშიც
მონაწილეობას
ღებულობდნენ საპატრულო პოლიციისა და
შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის
კინოლოგიური სამსახურის წარმომადგენლები.
ორმხრივი
თანამშრომლობის
ფარგლებში
ლატვიის
სახელმწიფო
საზღვრის
დაცვის
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სამსახური
დაეხმარება
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციასა
და
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტს
კინოლოგიური
სამსახურების განვითარების საკითხში.
2015 წლის 13–18 მაისს, ლატვიაში გამართულ
კინოლოგთა მე–18 საერთაშორისო შეჯიბრში
მონაწილეობა მიიღეს საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის კინოლოგიის განყოფილების
წარმომადგენლებმა.
2015
წლის
2
ოქტომბერს,
თბილისის
საერთაშორისო
აეროპორტში
გაიმართა
კინოლოგიის პროექტის დახურვა. პროექტის
ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან
დაკომპლექტდა სპეციალიზირებული ჯგუფი,
რომელიც მუშაობს აეროპორტსა და სხვადასხვა
სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე.
აშშ–ში
გადამზადებული
კინოლოგები
და
გაწვრთნილი
ძაღლები
უზრუნველყოფენ
თბილისის
საერთაშორისო
აეროპორტში
ნარკოტიკული
საშუალებებისა
და
ფსიქოტროპული ნივთიერებების ტრეფიკინგის
აღკვეთის წინაღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს.
2015 წლის 7- 11 სექტემბერს, საქართველოს შსს
სასაზღვრო პოლიციის №3 სამმართველოში
(წითელი ხიდი) პროექტის „საქართველოს შსს
სასაზღვრო
და
საპატრულო
პოლიციის
კინოლოგიის
სფეროში
შესაძლებლობების
განვითარების“ ფარგლებში, ტრენინგი ჩაატარეს
ლატვიის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის
დაცვის
სამსახურის
კინოლოგ-ექსპერტებმა.
აღნიშნულ ტრეინინგში მონაწილეობა მიიღო
სასაზღვრო პოლიციის 13-მა და საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
7-მა
წარმომადგენელმა.
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ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოთა გარე საზღვრებზე
ოპერატიული თანამშრომლობის
მართვის ევროპულ სააგენტოსთან
(FRONTEX) თანამშრომლობა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ლატვიის
რესპუბლიკის
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
შორის
სასაზღვრო
სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ“
ხელშეკრულების
ფარგლებში 2015 წლის 27 ნოემბერს საქართველოს
გადმოეცა ერთი გაწვრთნილი ძაღლი სათანადო
აღჭურვილობით.
2015 წლის 4 თებერვალს,
FRONTEX-ის
წარმომადგენლები
ეწვივნენ
სასაზღვრო
პოლიციას. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები
გაეცნენ:
 რისკების ანალიზისა და საფრთხეების
შეფასების სამსახურის საქმიანობას;
 სასაზღვრო
მონიტორინგის,
კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული
სისტემების
მართვის
ცენტრის
საქმიანობასა და შესაძლებლობებს.
ამასთან, განხილულ იქნა FRONTEX-ის მიერ
შემუშავებული რისკების ზოგადი ანალიზის
ინტეგრირებული
მოდელის
(CIRAM)
სახელმძღვანელო
დოკუმენტების
ქართული
ვერსიები.
2015 წლის 5 მარტს, საქართველოს შსს აკადემიაში
FRONTEX-ის ორგანიზებით ჩატარდა საერთო
სასწავლო პროგრამის - „ურთიერთთავსებადობის
შეფასების“ ერთიანი კითხვარის პროექტის
ტესტირება
ონლაინ
რეჟიმში.
აღნიშნულ
ღონისძიებაში
მონაწილეობა
მიიღეს
საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციისა და
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებმა.
2015 წლის 3–5 მარტს ქ. ვარშავაში ჩატარდა
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აეროპორტების
გამტარი
პუნქტების
ხელმძღვანელების კონფერენცია - 2015, სადაც
მიმოიხილეს 2014 წელს განხორციელებული
ღონისძიებები და საჰაერო საზღვრებზე 2015 წელს
განხორციელებული ცვლილებები.
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენელმა 2015 წლის 21-23 აპრილს ქ.
ვარშავაში მონაწილეობა მიიღო FRONTEX-ის მიერ
„ზოგადი საერთო სასწავლო პროგრამის ურთიერთთავსებადობის შეფასების პროგრამის“
კვლევის შედეგებთან დაკავშირებულ შეხვედრაში.
2015 წლის 11-15 მაისს, საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო
პოლონეთში
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული პროექტის „ აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
შესაძლებლობების
განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის
კუთხით“ ფარგლებში სასაზღვრო დაცვისა და
FRONTEX-ის სათაო ოფისის წარმომადგენლებთან
გამართულ შეხვედრებში.
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა 2015
წლის 21 მაისს, ქ. ვარშავაში ჩატარებულ „ევროპელ
მესაზღვრეთა
დღისადმი“
მიძღვნილ
ღონისძიებაში.
საზღვრის მართვის სფეროში
FRONTEX-ის
ძირითადი სასწავლო პროგრამის (Common Core
Curriculum – CCC) თარჯიმანთა და საზღვრის
დაცვის ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრის მეორე
ფაზა გაიმართა 2015 წლის 5-7 მაისს, ქ. თბილისში,
რომლის დროსაც გაგრძელდა და დასრულდა
აღნიშნული პროგრამის ქართულ ენაზე თარგმნა
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და ეროვნულ დონეზე ინტეგრირება.
2015 წლის 20 მაისიდან 9 ივნისამდე, გამტარი
პუნქტების ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში
FRONTEX–ის
ორგანიზებით
პოლონეთში
ჩატარებულ ღონისძიებაში
ALEXIS I – 2015
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტიდან
დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობა მიიღეს
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა.
2015 წლის 17-18 ივნისს,
პოლონეთის
რესპუბლიკაში,
ქ.
ვარშავაში
FRONTEX–ის
ორგანიზებით გაიმართა სასაზღვრო კონტროლის
განვითარების გლობალური კონფერენცია.
2015 წლის 15-21 ივნისს, FRONTEX-სა და IOM
ერთობლივი
ორგანიზებით,
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
შესაძლებლობების
განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის
კუთხით“ პროექტის ფარგლებში, ქ. მინსკში
გაიმართა რეგიონალური ტრენერთა ტრენინგი
თემაზე
„ადამიანებით
უკანონო
ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლა“.
2015 წლის 7-26 სექტემბერს, პოლონეთში ქ.
ვარშავა, გაიმართა ერთობლივი ოპერაცია საჰაერო
გამტარი პუნქტების ოფიცრებისთვის, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის თანამშრომელმა.
2015 წლის 14-26 სექტემბერს, საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო პოლონეთში გამართულ
ტრენინგში თემაზე: „ერთობლივი ოპერაცია
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საჰაერო გამტარი პუნქტების მენეჯერებისთვის“,
2015 წლის 22 ივლისიდან 19 აგვისტომდე
სასაზღვრო
პოლიციის
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა მიიღო FRONTEX-ის მიერ სერბეთის
გარე
სახმელეთო
საზღვარზე
(ხორვატიის
ავტომაგისტრალი)
დაგეგმილ
ღონისძიებაში
„ერთობლივი ოპერაცია - ხმელეთი 2015“.
2015 წლის
5-10 ოქტომბერს
ქ. ვარშავაში
(პოლონეთის რესპუბლიკა) FRONTEX-ის მიერ
ორგანიზებულ
ყოველწლიურ
სასწავლო
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო
შსს
სასაზღვრო პოლიციის ერთმა წარმომადგენელმა ;
2015 წლის 14 ოქტომბრიდან 11 ნოემბრამდე ქ.
ზაგრებში
(ხორვატია)
FRONTEX-ის
მიერ
ორგანიზებულ ერთობლივ სწავლებაში „მოქნილი
ოპერატიული მოქმედებები“ მონაწილეობა მიიღო
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ერთმა
წარმომადგენელმა;
2015 წლის 5 ნოემბერს ქ. ვარშავაში (პოლონეთი)
გაიმართა შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა
2016 წელს დაგეგმილი სასწავლო ოპერაციებისა
და პრიორიტეტული საკითხების განსაზღვრას,
რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სასაზღვრო და
საპატრულო
უწყებათა
თანამშრომლობას
ევროკავშირის
წევრ
სახელმწიფოთა
გარე
საზღვრებზე ოპერატიული თანამშრომლობის
მართვის ევროპულ სააგენტოსთან (FRONTEX).
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტისა და სასაზღვრო
პოლიციის წარმომადგენელებმა (თითო-თითო
წარმომადგენელმა).
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2015 წლის 18-19 ნოემბერს
პოლონეთში, ქ.
ვარშავაში FRONTEX-ის მიერ
ორგანიზებულ
სახმელეთო საზღვრის სექტორის შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის
ერთმა წარმომადგენელმა;
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„საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ“ და
„საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ვიზების გაცემის
პროცედურის გამარტივების
შესახებ“ შეთანხმებების ეფექტიანი
შესრულება და მონიტორინგი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
შესაბამისი სამსახურების
რეადმისიის მართვის
ელექტრონულ პროგრამაში ჩართვა

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 1-2 დეკემბერს პოლონეთში, ქ.
ვარშავაში FRONTEX-ის მიერ ორგანიზებულ
შეხვედრაში
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
შესაძლებლობების
განვითარება
საზღვრის ინტეგრირებული მართვის კუთხით“
მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის
ერთმა წარმომადგენელმა.
შეთანხმებები სრულდება შეუფერხებლად.
2015
წლის
13
ოქტომბერს
გაიმართა
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების
გაცემის
პროცედურის
გამარტივებისა
და
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის
ხელშეკრულებების
იმპლემენტაციის
მონიტორინგის მიზნით შექმნილი ერთობლივი
კომიტეტის სხდომა.
2015 წელს, სისტემაში ჩაერთო 5 სახელმწიფო ნიდერლანდების
სამეფო,
საფრანგეთის
რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, ლიტვის
რესპუბლიკა და ირლანდია.
სისტემაში ჩართვასთან დაკავშირებით თანხმობა
გამოთქვეს სლოვენიის რესპუბლიკამ, ჩეხეთის
რესპუბლიკამ და ფინეთის რესპუბლიკამ.
პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებთ ამჟამად
აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ესტონეთის
რესპუბლიკასთან, კვიპროსის რესპუბლიკასთან,
პორტუგალიასთან და შვედეთის სამეფოსთან.
ამასთან, ამ ეტაპზე, უნგრეთის და ხორვატიის
კომპეტენტურმა
უწყებებმა
არ
მიიჩნიეს
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სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის
იმპლემენტაციის ტექნიკური
პროცესის დასრულება

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიზანშეწონილად პროგრამაში ჩართვა, რადგან
მათი განცხადებით, რეადმისიაზე მოთხოვნა ამ
ქვეყნებიდან ძალიან მცირეა ან საერთოდ არ არის.
ამ ეტაპისათვის, სისტემაში ჩართულია შემდეგი
სახელმწიფოები - პოლონეთი, საბერძნეთი,
გერმანია, ავსტრია, რუმინეთი, ბულგარეთი,
ბელგია, შვეიცარია, ესპანეთი, ნიდერლანდები,
საფრანგეთი, ირლანდია, იტალიის რესპუბლიკა
და ლიტვის რესპუბლიკა.
2015 წლის 23-27 თებერვალს, განხორციელდა
ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი
მისიის
ვიზიტები
საქართველოში,
სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის
მეორე ფაზის ფარგლებში ოთხივე ბლოკით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
იმპლემენტაციის შეფასების
მიზნით. ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე
ევროკომისიამ, 8 მაისს, გამოაქვეყნა პროგრესის
ამსახველი მე-3 ანგარიში.
განხორციელდა
საქართველო-ევროკავშირის
სავიზო
რეჟიმის
სამოქმედო
გეგმის
იმპლემენტაციის პროცესში ჩართული უწყებების
წარმომადგენელთა
ერთობლივი
ვიზიტები
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში,
კერძოდ: 3 აპრილს - ქ. ათენში; 7-8 აპრილს - ქ.
ლისაბონში, 15 აპრილს - ქ. ვენაში; 27 აპრილს - ქ.
მადრიდში.
2015 წლის 6 მაისს, ქ. ბრიუსელში შედგა
ევროკავშირთან
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის საკითხებზე საგარეო საქმეთა
მინისტრის თ. ბერუჩაშვილის სამუშაო ვიზიტი.
2015 წლის 18 ივნისს, ქ. ბრიუსელში შედგა
ექსპერტების
ვიზიტი
ევროკომისიის
205

რეკომენდაციებთან დაკავშირებული
საკითხების დეტალურად განხილვის მიზნით.
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საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობაში ან
საკონსულო დაწესებულებაში
ბიომეტრიული პასპორტის
გაცემისათვის განაცხადების
წარდგენის შესაძლებლობის შექმნა

იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 28 სექტემბრიდან
2 ოქტომბრის
ჩათვლით, ქ. თბილისში შედგა ევროკავშირის
ექსპერტთა შემფასებელი მისიის მორიგი ვიზიტი,
რომლის მიზანს წარმოადგენდა სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
სამოქმედო
გეგმის
მოთხოვნების
იმპლემენტაციის
კუთხით
მიღწეული
პროგრესის
შეფასება.
მისიები
მოიცავდა შემდეგ ოთხ მიმართულებას: მიგრაცია,
თავშესაფრის
პოლიტიკა,
ტრეფიკინგი
და
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. 2015 წლის 18
დეკემბერს ევროკომისიამ საქართველოს მიერ
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო
გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის შესახებ რიგით
მეოთხე, საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნა.
ევროკომისიის
შეფასებით,
საქართველომ
შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის ოთხივე ბლოკით
განსაზღვრული ყველა მოთხოვნა.
სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციის ტექნიკური პროცესი
წარმატებით დასრულდა.
2014 წლის 10 აგვისტოდან, საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობები/საკონსულო
დაწესებულებები
იღებენ
განაცხადებს
ბიომეტრიული
მონაცემების
შემცველობის
პასპორტების გაცემასთან დაკავშირებით.

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
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საქართველოს შსს-სა და
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროებს შორის
გაფორმებული ურთიერთგაგების
მემორანდუმის თანახმად, სამუშაო
ჯგუფების
დაარსება/რეგულარული
შეხვედრების ორგანიზება
ერთობლივი ოპერაციებისა და
წვრთნების დაგეგმვა და
განხორციელება მოსაზღვრე ან/და
დაინტერესებული ქვეყნების
საბაჟო-სასაზღვრო სამსახურებთან
ერთად, სასაზღვრო კონტროლის
გაუმჯობესების მიზნით

სასაზღვრო პოლიციის
განვითარების გრძელვადიანი (5
წელი) გეგმის განხორციელება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შექმნილია
სამუშაო
ჯგუფები
რეგიონულ/ადგილობრივ დონეზე, რომლებიც
პერიოდულად ატარებენ სამუშაო შეხვედრებს
სხვადასხვა საჭიროებიდან გამომდინარე.

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

ფინანსთა
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015 წლის პირველ კვარტალში, მოხდა ინიცირება
და უახლოეს მომავალში ჩატარდება საქართველოთურქეთის სასაზღვრო დანაყოფებს შორის
ერთობლივი
წვრთნის
განსახორციელებლად
დაგეგმილი მოსამზადებელი შეხვედრა.

საზღვრის მართვაში
მონაწილე
სუბიექტები

საზღვრის
მართვაში
მონაწილე
სუბიექტები

ჩატარდა 2 საკოორდინაციო შეხვედრა, სადაც
მოხდა
სწავლების
ჩატარების
ადგილის
დათვალიერება, სწავლების სცენარის, პროგრამისა
და სხვა საკითხების შეჯერება.

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

საერთაშორისო
ორგანიზაციები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სახელმწიფო
საქვეუწყებო
დაწესებულება
საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიციის
მოდერნიზაციის,
სტანდარტიზაციისა
და
უნიფიკაციის 5 წლიანი პროგრამა დამტკიცდა
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015
წლის 8 ივნისის № 404 ბრძანებით.
2015 წლის პირველ კვარტალში, შსს შიდა
კომპიუტერულ ქსელში დამატებით ჩაერთო 3
(სამი)
სასაზღვრო
სექტორი,
რომლებიც
აღიჭურვნენ შესაბამისი კომპიუტერული და
სატელეფონო ტექნიკითა და ქსელით.
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შეიქმნა შიდაუწყებრივი მუშა ჯგუფი შსს–ს მიერ
2010 წელს შემუშავებულ ე.წ. “BOMS Conceptual
View on IT support of the Border Security of Georgia”
საზღვრის
კონტროლისა
და
თვალთვალის
სისტემის დანერგვის მიზნით.
სასაზღვრო
პოლიციის
განვითარების
გრძელვადიანი
(5
წელი)
გეგმით
გათვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში,
დასრულდა
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის სრულყოფა და მიახლოებულ იქნა
FRONTEX-ის მესაზღვრეთა ძირითად სასწავლო
პროგრამასთან
(Common
Core
Curriculum).
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის
დაცვის
დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალური
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა
გაიზარდა
127
საათით.
ევროკავშირის
ექსპერტებთან
თანამშრომლობითა
და
რეკომენდაციებით, გაიზარდა ზოგიერთი საგნის
საათობრივი დატვირთვა (მაგალითად საწარმოო
პრაქტიკის პერიოდი გაორმაგდა და იგი დაიგეგმა
სასაზღვრო
პოლიციის
სხვადასხვა
სამმართველოების დასაცავ მონაკვეთებზე) და
პროგრამას
დაემატა
ახალი
საგნები,
როგორებიცაა:
1. სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული
მართვა;
2. ტერორიზმი;
3. რისკის ანალიზი და პროფილირება.
ასევე შსს აკადემიამ განახორციელა შემდეგი
აქტივობები:
1.პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად,
შექნილ იქნა 6 (ექვსი) კომპლექტი სამაშველო
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აღჭურვილობა და 1 (ერთი) ცალი სამაშველო
საკაცე;
2.გაფორმდა
ხელშეკრულებები
მოწვეულ
ინსტრუქტორებთან;
3. განხორციელდა მსმენელთა ტრანსპორტირება
პრაქტიკული მეცადინეობების ადგილებამდე.
4. დამატებით შსს აკადემიის მიერ მესაზღვრეთა
პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად
შეძენილ იქნა აირსოფტის აღჭურვილობა.
შემუშავებულია ინსტრუქტორების მომზადების
პროგრამა (TOT), რომლის ფარგლებში, შემდგომი
გადამზადების მიზნით, სასაზღვრო პოლიციის
საშუალო
და
უფროს
ოფიცერთა
შემადგენლობიდან შეირჩევა შესაბამისი კადრები.
2015 წლის 3 სექტემბერს, გაიხსნა აშშ-ის
მთავრობის
დაფინანსებით
აშენებული
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
სანაპირო
დაცვის
დეპარტამენტის
№2
სამმართველოს (ბათუმი) მცურავი საშუალებების
ბაზირების პუნქტის თანამედროვე მცირე ზომის
ნავმისადგომი.
მიმდინარეობს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ადმინისტრაციული შენობის №3 (თბილისი), №4
სამმართველოს (დედოფლისწყარო), სასაზღვრო
სექტორების „საბათლო“–ს, „ფიროსმანი“–სა და
„კასუმლო“-ს ინფრასტრუქტურის განვითარება.
ასევე მიმდინარეობს დიდი ლილოს წვრთნისა და
გადამზადების
ცენტრის
ტერიტორიაზე
არსებული
კინოლოგიური
სამსახურის
ადმინისტრაციული
შენობისა
და
ინფრასტრუქტურის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები. მშენებლობა განხორციელდება აშშ-ის
მთავრობის დაფინანსებით.
საქართველოს
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი
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სამმართველოსათვის - შეძენილ იქნა 22 ცალი
საფრენოსნო
მუზარადი;
შესყიდულია
და
უახლოეს პერიოდში მოწოდებული იქნება ღამის
ხედვის
სათვალეები;
მიმდინარეობს
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მი-8
ტიპის
შვეულმფრენების,
მიწისზედა
აღჭურვილობისა და სათადარიგო ნაწილების
გადმოცემა.
- 2015 წლის 8-22 მარტს, თურქეთში გამართულ
„მაღალი
დონის საჰაერო ოპერაციების
ტერმინოლოგიის კურსში“, მონაწილეობა მიღო
შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ერთმა
წარმომადგენელმა.
- 2015 წლის 24-29 აგვისტოს, ლატვიაში ბალტიის
ზღვის რეგიონის სასაზღვრო კონტროლის
სფეროში
თანამშრომლობის
(BSRBCC)
ფარგლებში
ავიაციის
ექსპერტთათვის
დაგეგმილ სემინარსა და ტაქტიკურ სწავლებაში
მონაწილეობა მიიღო შსს სასაზღვრო პოლიციის
ორმა თანამშრომელმა.
- 2015 წლის 1-16 ნოემბერს, უკრაინაში,
მი-8
მტვ-1 ტიპის შვეულმფრენის ღამის ხედვის
აღჭურვილობის
მომზადებისა
და
გადამზადების კურსში მონაწილეობა მიიღო შსს
სასაზღვრო პოლიციის 3-მა თანამშრომელმა.
2015 წლის 29 ივლისს საქართველოს შსს
სასაზღვრო პოლიციას გადმოეცა და ბალანსზე
აყვანილ იქნა EC-155 ტიპის შვეულმფრენი.
BOMS-ის
პროექტის
ფარგლებში
დარეგისტრირებულია მიწის ნაკვეთები და
შესყიდულია სათვალთვალო კამერების ელ.
მომარაგების საპროექტო მომსახურება;
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სასაზღვრო პოლიციის ადამიანური
რესურსების მართვის
შესაძლებლობების განვითარება
 სასაზღვრო პოლიციის
სახმელეთო საზღვრის დაცვის
დეპარტამენტის უმცროს
ოფიცერთა (სექტორის/ჯგუფის
უფროსი) მომზადებაგადამზადების სასწავლო
პროგრამების შემუშავება და
ეტაპობრივი განხორციელება;
 თანამდებობრივი (კარიერული)
ზრდის სისტემის შემუშავება
(ფუნქციური მოვალეობების
გათვალისწინებით
თანამდებობრივი მოთხოვნების
აღწერა და თითოეულისთვის
სასწავლო საჭიროებების
განსაზღვრა)
პროფესიული ტრეინინგების
უზრუნველყოფა
პროკურორებისათვის,
გამომძიებლებისათვის
ტრეფიკინგის შესახებ

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

- დასრულდა სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის
მთავარი
სამმართველოს
ტერიტორიაზე
განთავსებული
ანგარ-ლაბორატორიის
გაზიფიცირების საპროექტო სამუშაოები;
განისაზღვრა სახმელეთო საზღვრის დაცვის
დეპარტამენტის ოფიცერთა (სექტორის/ ჯგუფის
უფროსი)
მომზადება/გადამზადების
პრიორიტეტები და შემუშავდა სამოქმედო გეგმა.
შსს აკადემიისა და სასაზღვრო პოლიციის
ერთობლივი
სამუშაო
ჯგუფის
მიერ
მიმდინარეობს ოფიცერთა პროგრამის შემუშავება .

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე
სისტემატიურად
მიმდინარეობს
სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლებისათვის-პროკურორებისათვის,
სტაჟიორ-პროკურორებისათვის, გამომძიებლებისა
და ოპერატიული მუშაკებისათვის პროფესიული
ტრენინგები.
2015
წელს
განხორციელდა
შემდეგი
ღონისძიებები:
– 2015 წლის 26-27 თებერვალს, ქ. თელავში,
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ლოპოტის ტბაზე იუსტიციის სამინისტროს,
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის
სამინისტროს, და განათლების სამინისტროს
წარმომადგენლები
დაესწრნენ
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
„საქართველოს
კარიტასის“
მიერ
ორგანიზებულ სადისკუსიო შეხვედრას
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების
პრობლემებთან
დაკავშირებით.
შეხვედრაზე
განხილულ
იყო
ასეთი
ბავშვებისთვის
სახელმწიფოს
მიერ
შეთავაზებული სერვისები. ასევე, მათ
მიმართ
შრომითი
ექსპლუატაციის
პრევენციის მექანიზმები;
– 2015 წლის 23-27 თებერვალს,
შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ტრეფიკინგთან და
უკანონო
მიგრაციასთან
ბრძოლის
სამმართველოს თანამშრომლები დაესწრნენ
ფულის გათეთრების გამოძიების შესახებ
ტრენინგს, რომელიც გაიმართა შინაგან
საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში;
– 2015 წლის 31 მარტს და 1 აპრილს,
ტრეფიკინგთან და უკანონო მიგრაციასთან
ბრძოლის სამმართველოსა და ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის
თანამშრომლები დაესწრნენ მიგრაციასთან
დაკავშირებულ
ტრენინგს,
რომელიც
ორგანიზებული
იყო
მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო
ცენტრის მიერ (ICMPD). ტრენინგი გაიმართა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში.
– 2015 წლის 25-26 მარტს, ტრეფიკინგთან
ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო
საბჭოს
სამდივნოს
წარმომადგენელმა
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მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოსა და
ესპანეთის მთავრობის მიერ ორგანიზებულ
ადამიანის
ორგანოებით
ვაჭრობასთან
დაკავშირებულ
საერთაშორისო
კონფერენციაში.
კონფერენცია გაიმართა
ესპანეთში, სანტიაგო დე კომპოსტელაში.
2015 წლის 17-30 მაისს, ქ. ბუდაპეშტში,
გამართულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის 6-მა და საქართველოს მთავარი
პროკურატურის 3-მა წარმომადგენელმა.
ტრენინგი
ეძღვნებოდა
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
იდენტიფიკაციასა
და
მსხვერპლებთან
თანამშრომლობა/კომუნიკაციას;
2015 წლის 2-4 ივნისს, შსს-ს ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
10-მა
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ
ტრენინგში,
რომელშიც
ასევე
წარმოდგენილი
იყო
ტრეფიკინგის
საკითხები;
2015
8-9 ივნისს, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს
სამდივნოს წარმომადგენელმა მონაწილეობა
მიიღო
პაკისტანში,
ისლამაბადში
ბუდაპეშტის პროცესის აბრეშუმის გზის
რეგიონის
სამუშაო
ჯგუფის
მე-6
შეხვედრაში.
2015 წლის 9-10 ივნისს საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
ბრიუსელში
ევროკომისიის
მიერ
ორგანიზებულ შეხვედრაში “Meeting of the
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Informal EU Network of National Rapporteurs
or Equivalent Mechanisms on Trafficking in
Human Beings”.
2015 წლის 15-18 ივნისს, ქ.ზაგრებში,
ხორვატიაში
შსს-ს
ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის
ორმა თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო
ტრეფიკინგის საქმეებზე საერთაშორისო
საპოლიციო
თანამშრომლობის
შესახებ
ტრენინგში;
2015 წლის 1-2 ივლისს ტრეფიკინგზე,
მიგრანტთა უკანონო გადაყვანასა და
საზღვრის
უკანონო
კვეთის
თემაზე
ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს შსს-ს
საპატრულო
პოლიციის,
სასაზღვრო
პოლიციის, მიგრაციის დეპარტამენტისა და
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტის 4-მა წარმომადგენელმა, 15მა
პროკურორმა
და
შემოსავლების
სამსახურის 2-მა თანამშრომელმა (სულ 21
მონაწილე);
2015 წლის 13-14 ივლისს, შსს- ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
3-მა
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
ორგანიზებული დანაშაულის გამოვლენის,
მტკიცებულებათა
მოგროვებისა
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ტრენინგში;
2015 წლის 14-16 ივლისს, ტრენინგი
ჩატარდა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვების
ტრეფიკინგის
მსხვერპლად
იდენტიფიცირებასთან
დაკავშირებით,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო იუსტიციის
სამინისტროს
(1),
განათლებისა
და
მეცნიერების სამინისტროს (1), შსს-ს (2),
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შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს (1), საქართველოს
მთავარი პროკურატურის (1), ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდის (2),
საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა
(20),
გამომძიებლებმა
(12)
და
პროკურორებმა
(8).
ტრენინგში
მონაწილეობა მიიღო 48 მონაწილემ;
2015 წლის 23 ივლისს, შსს-ს პოლიციის
აკადემიაში
ჩატარდა
ტრენინგი
„ტრეფიკინგთან ბრძოლის სამართლებრივი
მექანიზმები
და
თანამედროვე
ტენდენციები“. ტრენინგში მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტის 8
და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
11-მა
წარმომადგენელმა.
2015 წლის 6 აგვისტოს ტრეფიკინგის
საქმეების
სტატისტიკური
მონაცემების
წარმოებასა
და
ანალიზის
თაობაზე
ტრენინგი
ჩაუტარდა
იუსტიციის
სამინისტროს (1), საქართველოს მთავარი
პროკურატურის
(3),
შსს-ს
(2)
და
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
და
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის (2) თანამშრომლებს;
2015 წლის 31 აგვისტო - 1 სექტემბერს,
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
იდენტიფიცირებაზე,
თავშესაფრების
ფუნქციონირებასა და მსხვერპლთათვის
შესაბამისი სერვისების მიწოდების თაობაზე
ტრენინგი ჩაუტარდა შსს-ს საპატრულო
პოლიციის (15), სასაზღვრო პოლიციის (5)
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და
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
და
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის (9) წარმომადგენლებს.
ტრენერებად მოწვეულ იყვნენ ბელგიელი
და ბრიტანელი ექსპერტები.
გარდა
ამისა,
ტრეფიკინგის
შემთხვევების,
განსაკუთრებით
შრომითი
ექსპლუატაციის
შემთხვევების, გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით
2015
წლის
12-16
სექტემბერს,
შრომით
უფლებებზე, იძულებით შრომასა და ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე ტრენინგი
ჩაუტარდა 50 შრომით ინსპექტორს.

197

ეფექტიანი და პროაქტიული
გამოძიებების წარმოების მიზნით,
მობილური ჯგუფების
რაოდენობის გაზრდა

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015
წლის
21
სექტემბერს,
სავარაუდო
მსხვერპლთათვის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
შეხვედრა-ტრენინგი
ჩატარდა,
რომელშიც
მონაწილეობდნენ
ტრეფიკინგის
მსხვერპლის
სტატუსის მინიჭებული მუდმივმოქმედი ჯგუფის
წევრები.
შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან
ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ტრეფიკინგის
და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის
სამმართველოში ფუნქციონირებას აგრძელებს
სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული
შემოწმების მობილური ჯგუფი, რომელთა რიცხვი
2014 წლის დეკემბერში გაიზარდა და ამჟამად
ფუნქციონირებს შემოწმების ოთხი მობილური
ჯგუფი.
თითო
მობილური
ჯგუფი
დაკომპლექტდა ორი სამართალდამცავისაგან,
რომელთა ძირითად მოვალეობას წარმოადგენს
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგი)
რისკშემცველი დაწესებულებების, ადგილების
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საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება საინფორმაციო
შეხვედრების, ტელე და რადიო
გადაცემების, საინფორმაციო
ბროშურების გავრცელება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამოვლენა, სადაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) ფაქტებს,
ასევე რისკ ჯგუფს მიკუთვნებულ პირთა
გამოკითხვა
მათ
მიმართ
შესაძლო
განხორციელებული
ტრეფიკინგის
ფაქტის
გამოვლენის მიზნით.
2015 წელს
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
ჩატარდა შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები:


თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში −
2015 წლის იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით
პერიოდში
მოსწავლეებთან,
მასწავლებლებთან,
სტუდენტებთან,
სოფლად
მცხოვრებ
მოსახლეობასთან,
მედიის წარმომადგენლებთან, პოტენციურ
და
დაბრუნებულ
მიგრანტებთან,
იძულებით გადაადგილებულ პირებსა თუ
სხვა სამიზნე ჯგუფებთან საინფორმაციო
შეხვედრები გაიმართა თბილისში, გორში,
კასპში,
ახალციხეში,
ახალქალაქში,
ნინოწმინდაში, ბათუმში, ქობულეთში,
ტყიბულში, ქუთაისში, გურჯაანში, ფოთში,
წალენჯიხაში,
დუშეთში, ფასანაურში,
თიანეთში, მარნეულში, კაზრეთში, გომში,
მეჯვრისხევში, რუისსა და დასავლეთ
საქართველოს
სხვა
35
სოფელში
უწყებათაშორისი
საბჭოს
მანდატის
ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს,
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს,
საქართველოს მთავარი პროკურატურის,
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა
და განსახლების სამინისტროს, მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციისა და სხვა
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ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით. ამ მხრივ აღსანიშნავია,
რომ, წინა წლებთან შედარებით, 2014
წლიდან გაიზარდა სახელმწიფოს მხრიდან
ტრეფიკინგის პრევენციულ ღონისძიებებში
კონტრიბუცია, როგორც ადამიანური, ისე
ფინანსური თუ ინფრასტრუქტურული
ჩართულობის
კუთხით.
კერძოდ,
ტრეფიკინგთან ბრძოლის საინფორმაციო
შეხვედრები
ინტენსიურად
იმართება
იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ
ცენტრებში, რაც კიდევ ერთხელ უწყობს
ხელს საზოგადოებისათვის ინფორმაციის
მიწოდებას
მათთვის
ხელსაყრელ
ტერიტორიულ ერთეულებში;
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს
ტრეფიკინგის პრევენციულ ღონისძიებებში
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციათა ჩართულობას. ამ მიზნით
2015
წელს
ორ
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციაზე
იუსტიციის სამინისტრომ გასცა გრანტი
(5000-5000
ლარი),
რომლებიც
ტრეფიკინგის
თემაზე
ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებებს ახორციელებენ
იმერეთისა
და
აჭარის
რეგიონებში.
საგრანტო პროექტების განხორციელება
დაიწყო 2015 წლის სექტემბრის მეორე
ნახევარში და დასრულდა ნოემბერში. ამ
ეტაპისათვის
საგრანტო
კონკურსში
გამარჯვებული ორგანიზაციების მიერ
დაიბეჭდა 6 000 ცალი ბროშურა ოთხ ენაზე
(ქართულ,
ინგლისურ,
რუსულ
და
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თურქულ ენებზე), რომლებიც შეიცავს
ინფორმაციას ტრეფიკინგის დანაშაულის
მახასიათებლების, მისგან თავის დაცვის
საშუალებების
შესახებ.
ამასთან,
ბროშურაში შეტანილია ინფორმაცია, თუ
ვის
უნდა
მიმართოს
მოსახლეობამ
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
შემთხვევის
არსებობისას. საინფორმაციო შეხვედრები
გაიმართა
იმერეთისა
და
აჭარის
რეგიონების დიდ ქალაქებში, დაბებსა და
სოფლებში (18 შეხვედრა).
საგრანტო
პროექტის
ფარგლებში
დაბეჭდილი
საინფორმაციო ბროშურები გავრცელდა
სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში,
თბილისის აეროპორტში, ბათუმისა და
ქუთაისის იუსტიციის სახლებში და
დაურიგდათ საინფორმაციო შეხვედრის
მონაწილეებს. შეხვედრების პირდაპირი
ბენეფიციარის
რაოდენობა
შეადგენდა
საშუალოდ 700 ადამიანს.
2015 წლის 30 ივლისს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების
საბჭოს,
ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის,
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს,
საქართველოს მთავარი პროკურატურის,
საქართველოს
ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაციის,
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციისა
და
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ევროპის
სამართლისა და ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის“
მჭიდრო თანამშრომლობით აღინიშნა
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ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
მსოფლიო დღე;
2015 წლის 22 ოქტომბერს ICMPD-სთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით
აღინიშნა
ტრეფიკინგთან ბრძოლის ევროპული დღე.
მრგვალი მაგიდა გაიმართა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელსაც
ესწრებოდნენ სამთავრობო უწყებების,
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
ამავდროულად გაიმართა საინფორმაციო
შეხვედრა
სტუდენტებთან
და
ტრეფიკინგის თემაზე ფილმის ჩვენება;
2015 წლის 26-27 ოქტომბერს ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის
თემაზე
საინფორმაციო
შეხვედრა
ჩატარდა
სტუდენტებთან. სემინარს უძღვებოდნენ
იუსტიციის სამინისტროს, ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდის,
შრომითი
პირობების
ინსპექტირების
დეპარტამენტისა
და
მიგრაციის
სამთავრობო კომისიის წარმომადგენლები.
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 35-მა
სტუდენტმა;
2015 წლის 11 ნოემბერს ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
უწყებათშორისი
საბჭოს
სამდივნოს (იუსტიციის სამინისტრო)
წარმომადგენელმა ერაზმუსის გაცვლითი
პროგრამით ჩამოსულ სხვადასხვა ქვეყნის
სტუდენტებს (40 სტუდენტი) გააცნო
ტრეფიკინგთან ბრძოლის სახელმწიფო
პოლიტიკა
და
განხორციელებული
ღონისძიებები;
2015 წლის 5, 7 და 8 დეკემბერს
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ტრეფიკინგთან ბრძოლის უწყებათშორისი
საბჭოს
სამდივნოს
(იუსტიციის
სამინისტრო)
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა მიიღო ა/ო სამოქალაქო
განვითარების
სააგენტოს
მიერ
ორგანიზებულ
საინფორმაციო
შეხვედრებში გორში, რუსთავსა და
მარნეულში,
სადაც
ადგილობრივ
მოსახლეობას,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
მედიის
წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია
ტრეფიკინგის საფრთხეებისა და მისგან
თავის დაცვის საშუალებების შესახებ.
შეხვედრას ესწრებოდა 30-მდე მონაწილე;
2015 წლის 8-11 დეკემბერს იუსტიციის
სამინისტრომ
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან
ერთად ორგანიზება
გაუწია მიგრაციისა და ტრეფიკინგის
თემაზე სამართლის სკოლას, რომელშიც
მონაწილება მიიღო თბილისის სხვადასხვა
უნივერსიტეტის
35-მა
სტუდენტმა.
სამართლის
სკოლას
უძღვებოდნენ
იუსტიციის
სამინისტროს, შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს,
სახელმწიფო
ფონდისა და მიგრაციის სამთავრობო
კომისიის სამდივნოს წარმომადგენლები;
2015 წლის 17 დეკემბერს იუსტიციის
სამინისტროს
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა
მიიღო
ერთდღიან
საინფორმაციო შეხვედრაში „მიგრაცია და
ტრეფიკინგი“
სადაც
50
სტუდენტი
მონაწილეობდა.
2015 წლის 19-20 დეკემბერს იუსტიციის
სამინისტრომ
ა/ო
სამოქალაქო
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განვითარების
სააგენტოსთან
თანამშრომლობით იუსტიციის სასწავლო
ცენტრის
ყვარლის
ფილიალში
ორგანიზება გაუწია მიგრაციისა და
ტრეფიკინგის
თემაზე
ჟურნალისტთა
ტრენინგს/საინფორმაციო
შეხვედრას.
იუსტიციის
სამინისტროს
წარმომადგენელმა
შეხვედრის
მონაწილეებს
გააცნო
ტრეფიკინგთან
ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა და
ისაუბრა
დანაშაულთან
ბრძოლის
სახელმწიფო პოლიტიკასა და მედიის
როლზე
აღნიშნული
საკითხის
გაშუქებასთან მიმართებით. შეხვედრაში
მონაწილეობდა
თბილისისა
და
რეგიონების მედიის 19 წარმომადგენელი.
შეხვედრა
ითვალისწინებდა
როგორც
თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ
სავარჯიშოებსჟურნალისტებმა
ჯგუფურად განიხილეს ტრეფიკინგის
საქმეები.


2015 წელს, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდის,
ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაციის, შსს-სა და საგარეო
საქმეთა სამინისტროს მიერ ფართოდ
გავრცელდა ტრეფიკინგთან დაკავშირებით
საინფორმაციო ბროშურები ოთხ ენაზე
(ქართულ, ინგლისურ,
რუსულ და
თურქულ ენებზე) როგორც საინფორმაციო
შეხვედრების დროს, ისე აეროპორტებში,
სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე,
დევნილთა
მისაღებ
ცენტრში,
საქართველოს საელჩოებში არგენტინაში,
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საფრანგეთში, საბერძნეთში, ირლანდიაში,
ჩინეთის
სახალხო
რესპუბლიკაში,
იტალიაში,
ყაზახეთში,
კვიპროსის
რესპუბლიკაში, შვეიცარიაში, შვედეთში,
ამერიკის
შეერთებულ
შტატებში,
უზბეკეთსა და შვეიცარიის საელჩოში
(რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს
ინტერესების სექცია). ასევე, ბროშურები
მიეწოდა
საქართველოს
საკონსულო
დაწესებულებებს
ქ.
სალონიკში,
ქ.
ფრანკფურტსა
და
ქ.
განჯაში.
საინფორმაციო ბროშურებში აღნიშნულია,
თუ როგორ უნდა დაიცვას მოქალაქემ თავი
ტრეფიკინგისაგან, რა საფრთხეებს შეიცავს
არალეგალური მიგრაცია, ვის უნდა
მიმართონ
საქართველოსა
და
მის
ფარგლებს
გარეთ
სავარაუდო
ტრეფიკინგის ფაქტის შემთხვევაში, რა
სერვისებს
სთავაზობს
სახელმწიფო
ტრეფიკინგის
მსხვერპლსა
და
დაზარალებულს. ბროშურაზე დატანილია
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის,
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდის,
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო
დეპარტამენტისა
და
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
საკონტაქტო ცხელი ხაზები.
ბეჭდვითი და ტელე-რადიოპროექტები −
სისტემატურად მიმდინარეობდა ტელე- და
რადიოგადაცემები
რელევანტური
სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების
წარმომადგენელთა მონაწილეობით;
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2015 წლის 13 თებერვალს, ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭოს
სამდივნოს
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
„რადიო თავისუფლების“ გადაცემაში −
„გენდერული
საკითხები“,
რომელიც
მიეძღვნა თანამედროვე მონობის თემას.
2015 წლის 20 თებერვალს, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდის
იურისტმა
ტელეკომპანია
„ქართული
არხის“
გადაცემაში
−
„იურისტის
საათი“
−
ისაუბრა
ტრეფიკინგის საკითხებთან დაკავშირებით;
2015
წლის
27
თებერვალს,
შსს
ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სამმართველოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
ტრეფიკინგის
თემაზე
მიძღვნილ
გადაცემაში ტელეარხ „ქართულში“;
2015 წლის 17 მარტს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
იურისტმა,
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა
მომსახურების
დაწესებულების
(თავშესაფრის) დირექტორმა და
შსს
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტის ტრეფიკინგის და უკანონო
მიგრაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სამმართველოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს საზოგადოებრივი
რადიოს
გადაცემაში
−
„მიგრაციის
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მარშრუტები“,
სადაც
ისაუბრეს
ტრეფიკინგის
საფრთხეებზე
და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების საკითხებზე;
2015 წლის 25 მარტს, გაზეთ „პრაიმ
თაიმში“
გამოქვეყნდა
სტატია
ტრეფიკინგთან დაკავშირებით. გაზეთის
რესპონდენტი იყო ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
იურისტი;
2015
წლის
26
მარტს,
„რადიო
თავისუფლების“ სპეციალური გადაცემა
მიეძღვნა ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ
საკითხებს. გადაცემის რესპონდენტი იყო
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
იურისტი
და
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა
მომსახურების
დაწესებულების
(თავშესაფრის)
დირექტორი;
2015 წლის 28 მარტს, სპეციალური
სიუჟეტი
გავიდა
საზოგადოებრივი
მაუწყებლის
1-ლი
არხის
გადაცემა
„მოამბის“ ეთერში, რომელიც ეძღვნებოდა
ადამიანით
ვაჭრობის
საკითხებს.
რესპონდენტი იყო ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
იურისტი;
2015 წლის 10 აპრილს, შსს ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის
ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სამმართველოს
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თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
„რადიო თავისუფლების“ ეთერში გასულ
გადაცემა „სტუდია 10“-ში. თემა ეხებოდა
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლას;
2015 წლის 21 აპრილს, ტელეკომპანია
„იმედის“ გადაცემა „ქრონიკის“ სტუმარი
იყო ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი. გადაცემაში
ისაუბრეს
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის
შესახებ
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით
ფონდის
მიერ
დაწყებულ საინფორმაციო კამპანიაზე;
2015 წლის 21 მაისს, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
დირექტორის
მოვალეობის
შემსრულებელმა მონაწილეობა მიიღო
საზოგადოებრივი რადიოს გადაცემაში −
„უფლება და თავისუფლება“, სადაც
ისაუბრეს ტრეფიკინგის საფრთხეებზე და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების საკითხებზე;
2015 წლის 4 ივნისს, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
იურისტმა
მონაწილეობა
მიიღო
ტელევიზია „TVS“-ის მიერ მომზადებულ
სპეციალურ სიუჟეტში, რომელიც ეხებოდა
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
საკითხებს;
2015 წლის 11 ივლისს, სატელევიზო არხ
„tv25“-ზე სპეციალური გადაცემა მიეძღვნა
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ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების
საკითხებს.
რესპონდენტები
იყვნენ
ფონდის
იურისტი
და
თბილისის
თავშესაფრის დირექტორი;
2015 წლის 28 ივლისის „მოამბის“ ეთერში
ტრეფიკინგის თემასთან დაკავშირებით
მონაწილეობა მიიღო ფონდის იურისტმა;
2015
წლის
29
ივლისს,
„რადიო
თავისუფლების“
გადაცემაში
−
„თავისუფლების
1
საათი
გოგი
გვახარიასთან ერთად“ − ტრეფიკინგის
თემასთან დაკავშირებით მონაწილეობა
მიიღეს ფონდის დირექტორის მოადგილემ,
თბილისის თავშესაფრის დირექტორმა და
ფონდის პრესსამსახურის უფროსმა;
2015 წლის 29 ივლისის
გაზეთ
„რეზონანსში“
დაიბეჭდა
თემა:
„ტრეფიკინგი და ფონდის სერვისები“.
გაზეთის რესპონდენტი იყო ფონდის
იურისტი;
2015 წლის 30 ივლისს, „მედია-კავშირი
ობიექტივის“ ეთერი დაეთმო ტრეფიკინგსა
და
ფონდის
სერვისებს,
რომელშიც
მონაწილეობდნენ
ფონდის
იურისტი,
თბილისის თავშესაფრის დირექტორი და
ფონდის პრესსამსახურის უფროსი;
2015
წლის
30
ივლისს,
„რადიო
თავისუფლების“ ეთერში ტრეფიკინგის
თემასთან დაკავშირებით მონაწილეობა
მიიღო ფონდის დირექტორის მოადგილემ;
2015 წლის 30 ივლისს, სატელევიზიო არხი
„ერთსულოვნების“
ეთერი
დაეთმო
ტრეფიკინგის
თემას,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
ფონდის
დირექტორის მოადგილემ;
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2015
წლის
30
ივლისს,
აჭარის
ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში
ეთერი დაეთმო ტრეფიკინგის თემას,
რომელშიც
მონაწილეობდა
ბათუმის
თავშესაფრის დირექტორი;
2015 წლის 30 ივლისს, ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
საერთაშორისო
დღის
აღნიშვნასთან
დაკავშირებით
სტატია
გამოქვეყნდა
ინტერნეტპორტალ
„ინტერპრესნიუსში“;
იუსტიციის
სამინისტროს
საგრანტო
კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებული
ორი
არასამთავრობო
ორგანიზაციის
(„რეგიონული
მედიის
ასოციაცია“,
„სამოქალაქო
ინიციატივების
ახალგაზრდული ცენტრი მომავალი“) მიერ
ოთხ ენაზე დაბეჭდილი 6 000 ცალი
საინფორმაციო ბროშურის (ქართული,
რუსული,
ინგლისური,
თურქული)
გავრცელება დაიწყო 2015 წლის 18
სექტემბრიდან იმერეთისა და აჭარის დიდ
ქალაქებში,
დაბებსა
და
სოფლებში.
საინფორმაციო
ბროშურები,
ასევე,
გავრცელდა ბათუმისა და ქუთაისის
იუსტიციის
სახლებში
და
სარფის
სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში.
იმერეთსა
და
აჭარის
რეგიონებში
წარმოებული
საგრანტო
კონკურსის
ფარგებში
ტრეფიკინგის
თემაზე
ინფორმაცია გაშუქდა აჭარის ტელევიზიასა
და TV 25-ის ეთერში, „ჩემი ხარაგაულის“,
“psnews”,
“newpress”,
“okribanews”,
„ექსპრესსნიუსის“
(epn),
“medianews”,
“info9”, “interpressnews” და ტელეკომპანია
რიონის ეთერში.
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ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დაცვა

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
უსაფრთხო და ნებაყოფლობითი
დაბრუნება მუდმივ
ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში
და მათი რეაბილიტაცია
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გაღრმავება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით,
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის სერვისებით
სარგებლობს
25 ადამიანი, მათ შორის 2
დამოკიდებული, მათგან 7 კაცი, 146 ქალი, 1
არასრულწლოვანი გოგონა, 18-25 წლის - 6 პირი,
26-35 წლის 10 პირი, 36-45 წლის 3 პირი, 46-60
წლის 3 პირი, 12 ქართველი, 11 უცხოელი,
ექსპლუატაციის ფორმა - სექსუალური - 12 პირი,
შრომითი - 11 პირი, ტრეფიკინგის ფორმა - შიდა 4, ტრანსნაციონალური - 19, ტრეფიკინგის
მსხვერპლი - დაზარალებული - 13 პირი,
მუდმივმოქმედი ჯგუფის მიერ მინიჭებული
სტატუსი - 10 პირი.
ფონდის სერვისებით, კერძოდ, თავშესაფრით
სარგებლობს
8
პირი,
მათ
შორის
2
დამოკიდებული პირი, კომპენსაციით - 18 პირი,
იურიდიული მომსახურებით 25 პირი,
ფსიქოლოგიური მომსახურებით 6 პირი,
სამედიცინო მომსახურებით - 5 პირი, მათ შორის
2 დამოკიდებული.

2015 წლის 28 დეკემბერს
საქართველოში
იდენტიფიცირებული
ტრეფიკინგის
დაზარალებული ყირგიზეთის 1 მოქალაქე (ქალი)
შვილთან
ერთად,
დაბრუნდა
თავის
ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში.
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
იდენტიფიკაციის
მუდმივმოქმედი
ჯგუფის
შემადგენლობაში
შედიან: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია,
საინფორმაციო
სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
ცენტრის
„თანადგომა“,
საქართველოს
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ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამოქალაქო
განვითარების სააგენტო, ძალადობისაგან დაცვის
ეროვნული ქსელი.
მუდმივმოქმედი ჯგუფის
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით 2015 წლის 3
ივლისს, გაიმართა ტრეფიკინგთან ბრძოლის
საბჭოს სამდივნოს, სახელმწიფო ფონდისა და
მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრების შეხვედრა.
საბჭოს
მუშაობაში
მონაწილეობის
მიღება
შეუძლია ყველა სხვა ორგანიზაციას, რომელიც
ტრეფიკინგთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მუშაობს.
2015 წლის 21 სექტემბერს საინფორმაციო
შეხვედრა/ტრენინგი გაიმართა მუდმივმოქმედი
ჯგუფის წევრებთან;
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების
გააქტიურებისა
და
ეფექტიანი
და
ფართომასშტაბიანი ტრეფიკინგის პრევენციული
ღონისძიებების წარმოების მიზნით, 2015 წლის 10
ივნისს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ
გამოაცხადა ტრეფიკინგის პრევენციის მიზნით
საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაზე საგრანტო
კონკურსი. საგრანტო პროგრამა გულისხმობს
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის
გრანტის
გაცემას
ადამიანით ვაჭრობის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლების მიზნით. საგრანტო
პროგრამა, ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს
საზოგადოების ინფორმირებულობას ადამიანით
ვაჭრობის საფრთხეების, მისგან თავის დაცვის
საშუალებების,
ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
სამართლებრივი მექანიზმებისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთათვის ან/და დაზარალებულთათვის
განსაზღვრული სახელმწიფო სერვისების შესახებ,
მეორე
მხრივ
კი,
უზრუნველყოფს
ამ
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მიმართულებით
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების განვითარებასა და გაძლიერებას,
რათა სამომავლოდ მათ დამოუკიდებლად შეძლონ
ტრეფიკინგის
მიმართულებით
აქტიური
მუშაობის გაგრძელება. საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა
2015 წლის სექტემბრის მეორე ნახევრიდან
დაიწყეს ტრეფიკინგის თემაზე პრევენციული
ღონისძიებების განხორციელება, რომელშიც ასევე
აქტიურად
მონაწილეობენ
იუსტიციის
სამინისტროსა და მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით
2015
წლის 13 აგვისტოს შრომის ინსპექტირების
დეპარტამენტსა
და
შსს-ს
ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს შორის
გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი,
რომელიც
მიზნად
ისახავს
შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტების გამოვლენის
ხელშეწყობასა
და
შესაბამისი
რეაგირების
განხორციელებას.
დამატებით,
ადამიანითა
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა,
პარტნიორ
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
განაახლა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმები
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა
რეფერირებისა და საჭიროების შემთხვევაში
მათთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდების
თაობაზე.
ურთიერთთანამშომლობის
მემორანდუმები გაფორმდა ა/ო ძალადობისაგან
დაცვის
ეროვნულ
ქსელთან,
ა/ო
ქალთა
საინფორმაციო
ცენტრთან,
ა/ო
ქალები
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პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის
უწყებებთან თანამშრომლობის
გაგრძელება

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

203

მოქმედი მოსამართლეებისათვის
ადამიანით ვაჭრობაზე
ტრეინინგების ჩატარება

სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

204

ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის
სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შესრულების
მონიტორინგი

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომავლისათვის, ა/ო საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაციასთან
და
ა/ო
თანადგომასთან.
საქართველოს
მთავარმა
პროკურატურამ
ტრეფიკინგთან დაკავშირებით 2015 წლის 24
დეკემბრის მდგომარეობით, დაასრულა სისხლის
სამართლის
სფეროში
სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების ფარგლებში თურქეთიდან
ტრეფიკინგის
თემაზე
მიღებული
4
შუამდგომლობა, 1 უზბეკეთის, 2 თურქეთისა და
1
აზერბაიჯანის
შუამდგომლობები
კვლავ
განხილვის პროცესშია. გარდა ამისა, სისხლის
სამართლის
სფეროში
სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების ფარგლებში საქართველოს
მთავარმა
პროკურატურამ
ტრეფიკინგში
ბრალდებული პირის ექსტრადიცია მოახდინა
მოლდოვაში.
აქტიურად
მიმდინარეობს
საპოლიციო
თანამშრომლობა
ატაშეების
ჩართულობით
ტრეფიკინგის თემაზე. 2015 წლის იანვარდეკემბერში
თურქეთსა
და
მოლდოვასთან
განხორციელდა საპოლიციო თანამშრომლობა,
როგორც
სექსუალურ,
ისე
შრომით
ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში,
ჩატარდა ერთი ტრენინგი თემაზე „ადამიანით
ვაჭრობა,
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,
განსაკუთრებით ბავშვების ეფექტიანი დაცვა“,
რომელსაც დაესწრო 11 მოსამართლე.
ნარკომანიასთან
ბრძოლის
უწყებათშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნო (იუსტიციის
სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის
დეპარტამენტი)
აგრძელებს
ნარკომანიასთან
ბრძოლის 2014-2015 წლის სამოქმედო გეგმით
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ნარკოვითარების მონიტორინგის
ეროვნული ცენტრის
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების
მონიტორინგს. იუსტიციის სამინისტროს ყოველ
კვარტალში ეგზავნება უწყებათაშორისი საბჭოს
წევრი
უწყებებიდან
სამოქმედო
გეგმის
შესრულების შესახებ ინფორმაცია.
ნარკოვითარების
მონიტორინგის
ფუნქციონერებისთვის საჭირო სამართლებრივი
ბაზა მომზადებულია ნარკომანიასთან ბრძოლის
უწყებათშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს
სამდივნოს მიერ (იუსტიციის სამინისტროს
საერთაშორისო
საჯარო
სამართლის
დეპარტამენტი).
2015
წლის
4
ნოემბერს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და
ევროპის
ნარკოტიკებისა
და
ნარკომანიის
მონიტორინგის ცენტრს შორის მემორანდუმი
გაფორმდა. მხარეები ნარკოტიკებზე ინფორმაციის
შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების
კუთხით
თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.
ამასთან, მემორანდუმის მიზანია ნარკოვითარების
მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების
შედარებითი
ინდიკატორების
განვითარებასრულყოფა.
მემორანდუმის
ფარგლებში
ევროპის
ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის
ცენტრი დაეხმარება საქართველოს ნარკოტიკების
უკანონო
ბრუნვისა
და
ნარკოვითარების
მონიტორინგის
სფეროში
ექსპერტების
მომზადებაში;
მიაწვდის
ქართულ
მხარეს
ნარკოდანაშაულის უახლესი სამეცნიერო კვლევის
შედეგებს. მხარეები სისტემატურად გაცვლიან
ინფორმაციას ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში
მოქცეულ ახალი ტიპის ნარკოტიკებსა და
ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე, მათი წარმოებისა
და გამოყენების ტექნოლოგიებზე.
„EMCDDA“-თან თანამშრომლობის ფარგლებში
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ნარკომანიასთან ბრძოლის ახალი
სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ნარკომანიის სახელმწიფო
პროგრამის მონიტორინგი და
შეფასება

სპეციალური პროგრამებით
მოსარგებლე ფსიქოაქტიურ
ნივთიერებებზე დამოკიდებულ
პირთა შესახებ ერთიანი
ელექტრონული ბაზის შექმნა

შესაბამისი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო
საბჭო (იუსტიციის
სამინისტრო)

2015

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - ნარკომანიისა
და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პოლიტიკისა და
პროგრამების
მართვის ცენტრი
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების

დაიხვეწება საქართველოში ნარკოვითარებასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება და
ანალიზი,
დაინერგება
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
სამეცნიერო-პრაქტიკული
მეთოდოლოგიები.
იუსტიციის
სამინისტრო
მოამზადებს
წლიურ
ანგარიშს
ქვეყანაში
ნარკოვითარების შესახებ და წარუდგენს მას
ევროპის
ნარკოტიკებისა
და
ნარკომანიის
მონიტორინგის ცენტრს.
სამდივნომგანახორციელა საბჭოს საქმიანობაში
ჩართული უწყებებიდან და ორგანიზაციებიდან
2016-2017 წლების
სამოქმედო გეგმებისთვის
ახალი აქტივობების შეგროვება და კოორდინაცია.
სამოქმედო
გეგმის
შეჯერებული
ვერსიის
განხილვა იგეგმება არასამთავრობო სექტორთან
ერთად,
რომელის
შემდეგადაც,
საბჭო
დაამტკიცებს სამოქმედო გეგმას.
განხორციელდა
ნარკომანიის
სახელმწიფო
პროგრამის შეფასება. საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 30 ივნისის №308 დადგენილებით
დამტკიცდა ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამა
განახლებული
ფორმატით
პროგრამული
რესურსის ხარჯთეფექტურობის და ეფექტიანობის
გაზრდის
მიმართულებით.
მიმდინარეობს
მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამების (მ.შ. ნარკომანიის სახელმწიფო
პროგრამის)
ზედამხედველობის
ეტაპების
დახვეწაზე და განახლებაზე.
შეიქმნა
ფსიქოაქტიურ
ნივთიერებებზე
დამოკიდებულ
პირთა შესახებ ერთიანი
ელექტრონული
ბაზის
პროგრამული
უზრუნველყოფა. 2015 წლის მაისში, დასრულდა
მონაცემთა შეტანა და დაიწყო პროგრამის
პილოტირება.
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ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის განახლება

ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლება

სსიპ - ნარკომანიისა
და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პოლიტიკისა და
პროგრამების
მართვის ცენტრი
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

სააგენტო
(USAID)

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
უწყებათშორისმა
საკოორდინაციო
საბჭომ 2015 წლის 17 აპრილს
მთავრობას
დასამტკიცებლად წარუდგინა ორგანიზებული
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2018
წლების ეროვნული სტრატეგია.
2015 წლის
24 სექტემბრის
საქართველოს
მთავრობის №506 დადგენილებით დამტკიცდა
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
2015–2018
წლების
ეროვნული
სტრატეგია და სტრატეგიის 2015–2016 წლების
სამოქმედო გეგმა.
მიმდინარეობს
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანიის გაშუქება.
აღნიშნული კამპანიის და უბნის ინსპექტორების
მიერ საინფორმაციო ბუკლეტების საქართველოს
მაცხოვრებლებისთვის დარიგების შესახებ ვიდეო
და ტექსტობრივი მასალა განთავსდა როგორც
სამინისტროს ვებ–გვერდზე (police.ge), აგრეთვე
სამინისტროს „Facebook“-ის გვერდზე.
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
2015-2018
წლების
ეროვნული
სტრატეგიის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის
პროექტი
ითვალისწინებს
ორგანიზებული
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მხრივ
განსახორციელებელ ღონისძიებებს.
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ორგანიზებული დანაშაულის
კუთხით უწყებათაშორისი
კოორდინაციისა და ინფორმაციის
მიმოცვლის გაძლიერება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და
ორგანიზებით, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსთან თანამშრომლობით, პროექტის
„მართლწესრიგის და უზრუნველყოფისა და
დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო
სკოლებისათვის’’ ფარგლებში, საჯარო სკოლის
მოსწავლეებთან
გაიმართა
საინფორმაციოსაგანმანათლებლო
შეხვედრები.
პროექტის
ფარგლებში,
შს
სამინისტრომ
სკოლებში
ათეულობით სალექციო ტიპის სემინარი ჩაატარა.
უსაფრთხოების სისტემაში განხორციელებული
სტრუქტურული
ცვლილების
შესაბამისად,

„სამართალდამცავ სფეროში უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის
ეფექტურობის
ამაღლების
შესახებ“ 2013 წლის 16 მაისს გაფორმებულ
ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ხელმომწერ
მხარედ დაემატა საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური.
აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით, 2015
წლის 21 სექტემბერს, ხელახლა გაფორმდა
„სამართალდამცავ სფეროში უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის
ეფექტურობის
ამაღლების
შესახებ“
ურთიერთგაგების
მემორანდუმი
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს
მთავარ
პროკურატურას,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სსიპსაქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურსა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურს შორის.
მემორანდუმი არეგულირებს თანამშრომლობას
სამართალდამცავ უწყებებს შორის ეროვნული და
ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ
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ბრძოლაში. ურთიერთგაგების მემორანდუმის
ნორმების ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით,
მემორანდუმის მე–5 მუხლის თანახმად, შეიქმნა
სპეციალური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი.
ჯგუფის
სამდივნოს
ფუნქციას
ასრულებს
საქართველოს
მთავარი
პროკურატურის
შესაბამისი დანაყოფი. სამუშაო ჯგუფმა სულ
ჩაატარა 11 შეხვედრა. ბოლო მე–11 შეხვედრა
გაიმართა 2015 წლის 14 ნოემბერს ლოპოტაზე.
2015 წლის იანვარ-სექტემბერში, შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სტრატეგიისა
და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების, აგრეთვე ამ
უკანასკნელით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
შესრულების
მონიტორინგის
პროცესში ორგანიზება გაუწია საქართველოს
იუსტიციის, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის,
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებისა
და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან
გამართულ 50-ზე მეტ შეხვედრას.
2015 წლის 13-14 ნოემბერს, შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ორგანიზებით
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მეხუთე
სხდომა გაიმართა. სხდომას ესწრებოდნენ შინაგან
საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს,
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.
სხდომაზე წარმოდგენილ იქნა ორგანიზებული
დანაშაულის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
ახალი პროექტები, ორგანიზებული დანაშაულის
237

წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებით
არსებული მდგომარეობა და პრობლემები.
212

ქვეყანაში ნარკოტიკების
ტრანზიტის წინააღმდეგ
ეფექტიანად ბრძოლის მიზნით
ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო
დეპარტამენტთან ერთად
მონიტორინგის ჯგუფების
ჩამოყალიბება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციისა (WCO) და
გაეროს
ნარკოტიკებისა და დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ბიუროს
(UNODC)
ერთობლივი
ინიციატივით,
საქართველოში
ხორციელდება
გლობალური
კონტეინერების
კონტროლის პროგრამის (CCP) იმპლემენტაცია.
გაფორმდა
ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმი
ფინანსთა,
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსა და გაეროს ნარკოტიკებისა და
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს
შორის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში,
შექმნილია
სამუშაო
ჯგუფი,
რომლის
შემადგენლობაში შედიან შსს-ს საპატრულო
პოლიციის,
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის დეპარტამენტების და ფინანსთა
სამინისტროს
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლები. სამუშაო ჯგუფი ფოთის პორტში
კონტეინერების ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე
შემოწმებას ახორციელებს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა და ფინანსთა
მინისტრების 2014 წლის 28 ნოემბრის ერთობლივი
ბრძანების
მოთხოვნების
ეფექტურად
შესრულების მიზნით, 2015 წლის დასაწყისში შსს
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან
ბრძოლის მთავარ სამმართველოში შეიქმნა
ნარკოტიკების ტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლის
განყოფილება,
რომლის
თანამშრომლებიც
ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის
თანამშრომლებთან
მონაწილეობენ
ნარკოტრანზიტის
პრევენციის
ერთობლივი
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ჯგუფის მუშაობაში.
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ფინანსური ქმედების სპეციალური
ჯგუფის (FATF), ევროპის საბჭოს
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ
მიმართულ ღონისძიებათა
შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა
(Moneyval) კომიტეტის და
ევროკავშირის შესაბამისი
დირექტივების (2005 წლის 26
ოქტომბრის ევროპის
პარლამენტისა და საბჭოს
დირექტივა № 2005/60/EC ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების მიზნებისთვის
ფინანსური სისტემის გამოყენების
აღკვეთის თაობაზე და 2006 წლის 1
აგვისტოს კომისიის
საიმპლემენტაციო დირექტივა
№ 2006/70/EC) შემდგომი
იმპლემენტაციის
უზრუნველსაყოფად შესაბამისი
ნორმატიული აქტების
მომზადება/მიღება ან/და
არსებულის სრულყოფა

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კონტეინერების კონტროლის პროგრამის (CCP)
ფარგლებში, 2015 წლის 6 აპრილს, ქ. თბილისის
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში (გეზი) დაიწყო
ფუნქციონირება სამუშაო ჯგუფმა, რომლის
შემადგენლობაში შედიან შსს–ს საპატრულო
პოლიციის,
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის დეპარტამენტების და ფინანსთა
სამინისტროს
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლები.
2014 წლის 24 დეკემბერს, განხორციელდა
ცვლილებები საქართველოს კანონში „უკანონო
შემოსავლის ლეგალიზაციისა და აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“,
ფინანსური ქმედების
სპეციალური ჯგუფის (FATF) სტანდარტებისა და
ევროკავშირის
დირექტივების
მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
კერძოდ,
მონიტორინგის
განმახორციელებელ
პირთა
სიას
დაემატა
საგადახდო
მომსახურების
(ელექტრონული
ფულის) პროვაიდერი.
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის უფროსის ბრძანებით, შესაბამისი
ცვლილებები
და
დამატებები
შევიდა
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების
საქმიანობის მარეგულირებელ კანონქვემდებარე
ნორმატიულ აქტებში.
კერძოდ,
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის №12
ბრძანებით, დამტკიცდა დებულება „საგადახდო
მომსახურების პროვაიდერის მიერ ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
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სამსახურისათვის
(11.03.2015 წელი).

გადაცემის

წესის

შესახებ“

შესაბამისი ცვლილებები და დამატებები შევიდა
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებულ
შემდეგ დებულებებში:
–

–

–

–

–

„კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (05.02.2015 წელი);
„ადვოკატის მიერ ინფორმაციის მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისთვის
წარდგენილი ინფორმაციის საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(06.03.2015 წელი);
„სალიზინგო
კომპანიების
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (13.03.2015 წელი);
„კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(05.02.2015 წელი);
„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის
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–

–

–

–

–

–

წესის შესახებ“ (16.02.2015 წელი);
„შემოსავლების
სამსახურის
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (11.03.2015 წელი);
„სადაზღვევო
ორგანიზაციებისა
და
არასახელმწიფო
საპენსიო
სქემის
დამფუძნებლების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის შესახებ“ (16.02.2015 წელი);
„ლატარიების,
აზარტული
და
სხვა
მომგებიანი
თამაშების
მომწყობი
(ორგანიზატორი)
პირების
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესისა და პირობების შესახებ“
(12.03.2015 წელი);
„სამორინეების მიერ ინფორმაციის მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესისა და
პირობების შესახებ“ (12.03.2015 წელი);
„ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(05.02.2015 წელი);
„საბროკერო კომპანიის მიერ ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
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–

–

–

–

–

მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (05.02.2015 წელი);
„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (05.02.2015 წელი);
„ფულადი
გზავნილების
განმახორციელებელი
პირის
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის
წესის შესახებ“ (05.02.2015 წელი);
„არასაბანკო
სადეპოზიტო
დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(05.02.2015 წელი);
„საბუღალტრო
ან/და
აუდიტორული
საქმიანობის განმახორციელებელი პირების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(06.03.2015 წელი).
„ნოტარიუსების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (22.05.2015 წელი).

2015 წლის 3 ივლისს, საქართველოს პარლამენტის
მიერ მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი
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„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“. აღნიშნული კანონი
ითვალისწინებს
„დანაშაულებრივი
გზით
მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების,
ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის
დაფინანსების
შესახებ“
ევროპის
საბჭოს
კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად, სსიპ საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისთვის
გარიგების
(ოპერაციის)
აღსრულების
შეჩერების
უფლებამოსილების
მინიჭებას.
აღნიშნული
საკანონმდებლო
ცვლილების
საფუძველზე,
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებით,
შესაბამისი ცვლილებები და დამატებები შევიდა
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების
საქმიანობის
მარეგულირებელ
შემდეგ
ნორმატიულ აქტებში:
–

–

–

„კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (28.07.2015წელი);
„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (28.07.2015წელი);
„ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
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–

–

–

–

–

–

სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(28.07.2015 წელი);
„საბროკერო კომპანიის მიერ ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (28.07.2015წელი);
„კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“
(28.07.2015 წელი);
„საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(28.07.2015წელი);
„ფულადი
გზავნილების
განმახორციელებელი
პირის
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (28.07.2015წელი);
„არასაბანკო
სადეპოზიტო
დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“
(28.07.2015წელი);
„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
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–

–

–

–

–

–

მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის
წესის შესახებ“ (28.07.2015წელი);
„სადაზღვევო
ორგანიზაციებისა
და
არასახელმწიფო
საპენსიო
სქემის
დამფუძნებლების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (30.07.2015წელი);
„სალიზინგო
კომპანიების
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (19.08.2015წელი);
„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი
თამაშობების
ორგანიზატორების
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესისა და პირობების შესახებ“
(24.08.2015წელი);
„სამორინეების მიერ ინფორმაციის მიღების,
სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა
და
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისათვის გადაცემის წესისა და
პირობების შესახებ” (24.08.2015წელი);
„შემოსავლების
სამსახურის
მიერ
ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის,
დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
გადაცემის წესის შესახებ“ (08.10.2015წელი);
„ნოტარიუსების
მიერ
ინფორმაციის
მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურისათვის
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–

214

ორმხრივი საერთაშორისო
თანამშრომლობისა და
ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
შეთანხმებების გაფორმება
ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების ანალოგიურ
სამსახურებთან

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გადაცემის წესის შესახებ” დებულების
დამტკიცების თაობაზე“ (20.11.2015 წელი);
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მიერ ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა
და
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის
წესის შესახებ“ (20.11.2015 წელი).

2015 წლის 8-11 დეკემბერს, ევროპის საბჭოს
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ
ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა
კომიტეტის (MONEYVAL) 49-ე სხდომა გაიმართა.
აღნიშნულ
სხდომაზე,
აღიარებულ
იქნა
საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ფინანსური
ქმედების
სპეციალური
ჯგუფის
(FATF)
რეკომენდაციების შესრულების კუთხით, კერძოდ,
კომიტეტმა დაადასტურა, რომ საქართველოს
ხელისუფლებამ
აღმოფხვრა
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის, 2012 წლის საშემფასებლო
მისიის ანგარიშში ასახული ნაკლოვანებების
უმრავლესობა
და
მიიღო
გადაწყვეტილება
რეგულარული
მონიტორინგის
(follow-up)
პროცესიდან საქართველოს ამოღების შესახებ.
2015 წლის 15 იანვარს, საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურმა ფულის გათეთრებისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
აღკვეთის
სფეროში
ინფორმაციის
გაცვლისა
და
თანამშრომლობის
შესახებ
ურთიერთგაგების
მემორანდუმები
გააფორმა
უნგრეთისა
და
პორტუგალიის
ფინანსური
მონიტორინგის
შესაბამის სამსახურებთან.
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მონიტორინგის
განმახორციელებელი პირების და
ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის თანამშრომელთათვის
შესაბამისი ცოდნის ამაღლება და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
გაუმჯობესება საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესასრულებლად

სსიპ - ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის იანვარ-სექტემბერში, საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის
თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ
ტრენინგებსა და სემინარებში:
–

–

–

–

–

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს (UNODC)
მიერ ორგანიზებული ტრენინგი-სემინარი
„ელექტრონული ფულის და ვირტუალური
ვალუტის გამოყენებით, დანაშაულებრივი
გზით
მოპოვებული
შემოსავლების
გათეთრების გამოვლენისა და გამოძიების
თაობაზე“ (31 მარტი - 1 აპრილი, აშხაბადი,
თურქმენეთი);
აშშ-ს საელჩოს მიერ ორგანიზებული
ტრენინგი
„ფულის
გათეთრების
დანაშაულის
გამოძიებისა
და
სისხლისსამართლებრივი დევნის თაობაზე“
(9-13 მარტი, ყვარელი, საქართველო);
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების
წინააღმდეგ
მიმართულ
ღონისძიებათა
შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის
(Moneyval) მიერ ორგანიზებული „მე-5
რაუნდის შემფასებელთა“ ტრენინგი (9-13
მარტი, დილიჟანი, სომხეთი);
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და
ინფორმაციის
გაცვლის
ინსტრუმენტის
ორგანიზებით
გამართული
სემინარი
გადასახადებისგან
თავის
არიდების
წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე (29-30
ივნისი, თბილისი, საქართველო);
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულთან
ბრძოლის ბიუროს მიერ ორგანიზებული
სემინარი
„დანაშაულებრივი
გზით
მიღებული
შემოსავლების
ამოღების
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–

ხელშეწყობის
მიზნით
საერთაშორისო
თანამშრომლობის შესახებ“ (23-25 ივნისი,
ერევანი, სომხეთი). აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის
მიერ
ორგანიზებული
სასწავლო კურსი ფულის გათეთრების
დანაშაულის გამოძიების საკითხებზე (16-20
ნოემბერი, თბილისი, საქართველო);
სუამ-ის
ორგანიზებით
გამართული
სემინარი
თემაზე
„კორუფციულ
ქმედებებთან
დაკავშირებული
დანაშაულების
გამოძიების
ფინანსური
ასპექტები“ (2-4 დეკემბერი, კიევი, უკრაინა).

2015
წლის
მაის-ივნისში,
პრევენციული
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების
ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურმა
გამართა
საკონსულტაციო
შეხვედრები
საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაციასა და საქართველოს
იურიდიული
ფირმების
ასოციაციის
წარმომადგენლებთან. ანალოგიური შეხვედრები
სსიპ - ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის
ორგანიზებით
ასევე
გაიმართა
საგადახდო
მომსახურების პროვაიდერებთან.
2015 წლის 25 დეკემბერს, გაიმართა საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის
სამსახურის
წარმომადგენლებსა
და
საქართველოს
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციაში შემავალ აუდიტორულ კომპანიებს
შორის
შეხვედრა,
რომლის
ფარგლებშიც
განიხილეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების
საწინააღმდეგო,
პრევენციულ
კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები და
ფედერაციის, როგორც „უკანონო შემოსავლის
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ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და
თანამშრომლობის
მემორანდუმების შემდგომი
გაფორმება

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული
საზედამხედველო
ორგანოს,
საქმიანობის
გაუმჯობესების გზები.
2015 წლის 21 იანვარს, ქ. მადრიდში ხელი მოეწერა
შეთანხმებას
საქართველოსა და ესპანეთის
სამეფოს შორის „დანაშაულის წინააღმდეგ

ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“.
2015 წლის 23 აპრილს, ქ. თბილისში, ხელი
მოეწერა შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა
და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
„დანაშაულთან
ბრძოლის
სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ“.
2015 წლის 13 ნოემბერს ქ. ბრატისლავაში ხელი
მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა
და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლაში
თანამშრომლობის შესახებ“. ამჟამად, ორივე
მხარეს
შორის
მიმდინარეობს
შესაბამისი
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები
შეთანხმების ძალაში შესვლის მიზნით;
2013 წლის 26 სექტემბერს ქ. ვილნიუსში
ხელმოწერილი
შეთანხმება,
საქართველოს
მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში
თანამშრომლობის შესახებ“ ძალაში შევიდა 2015
წლის 14 იანვარს.
2015 წლის ნოემბერში გაიმართა მოლაპარაკებები
„საქართველოს მთავრობასა და ბელგიის სამეფოს
მთავრობას შორის სამართალდაცვით სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ“
შეთანხმების
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ანტიკორუფციული სტრატეგიისა
და სამოქმედო გეგმის მიღება და
პერიოდული განახლება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

იუსტიციის
სამინისტრო
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ანტიკორუფციული პოლიტიკის
განხორციელების მონიტორინგის
დახვეწა

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროექტთან
დაკავშირებით.
ამჟამად,
მიმდინარეობს
შესაბამისი
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები
ხელმოწერისათვის მომზადების მიზნით;
განახლდა ანტიკორუფციული სტრატეგია და
შემუშავდა
ახალი
2015-2016
წლების
ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა.
ანტიკორუფციულმა
საბჭომ,
განახლებული
ანტიკორუფციული სტრატეგია და ახალი 20152016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა
2015 წლის 4 თებერვალს დაამტკიცა.
საქართველოს
მთავრობამ
განახლებული
ანტიკორუფციული სტრატეგია და ახალი 20152016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა
2015 წლის 20 აპრილს დაამტკიცა.
ანტიკორუფციული საბჭოს ეფექტიანი მუშაობისა
და
ანტიკორუფციული
პოლიტიკის
განხორციელების მონიტორინგის გაუმჯობესების
მიზნით საერთაშორისო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიერ
შემოთავაზებული
რეკომენდაციების
გათვალისწინებით
ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნომ
ანტიკორუფციული
სტრატეგიული
დოკუმენტების მონიტორინგისა და შეფასების
ახალი
მეთოდოლოგია
შეიმუშავა.
მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
მიზნად ისახავს შეაფასოს ანტიკორუფციული
სტრატეგიითა და მისი შესრულების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობების
იმპლემენტაციის პროცესი, ასევე მიღწეული
შედეგები, მათი ეფექტიანობა და გამოავლინოს
არსებული ხარვეზები. მონიტორინგისა და
შეფასების ახალი მექანიზმი მოიცავს შემდეგ სამ
კომპონენტს:
 პროგრესის
შესახებ
ანგარიში
და
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ანტიკორუფციული
სამოქმედო
მონიტორინგის ჩარჩო;
მონიტორინგის ანგარიში;
შეფასების ანგარიში.

გეგმის

მონიტორინგისა
და
შეფასების
ახალი
მეთოდოლოგია
ანტიკორუფციულმა
საბჭომ
სხდომაზე 2015 წლის 4 თებერვალს დაამტკიცა.
2015 წლის 28 მაისს, ანტიკორუფციული საბჭოს
სამდივნოს ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა
არასამთავრობო
სექტორის
წარმომადგენლებთან, სადაც განხილულ იქნა
ანტიკორუფციული
სამოქმედო
გეგმის
შესრულების პირველი ექვსი თვის პროგრესის
შესახებ ანგარიშის მომზადების დეტალები და
არასამთავრობო
სექტორის
ჩართულობის
შესაძლებლობა.
გარდა აღნიშნულისა, ახალი მეთოდოლოგიის
შესაბამისად
ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნომ
პასუხისმგებელი
უწყებებისგან
მოწოდებული
ინფორმაციის
საფუძველზე
მოამზადა 2015 წლის პირველი ექვსი თვის
პროგრესის
შესახებ
ანგარიში
და
ანტიკორუფციულ საბჭოს 2015 წლის 10 ივლისის
სხდომაზე დასამტკიცებლად წარუდგინა.
ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს შეფასებით
2015 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში,
კორუფციის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ
ბრძოლის
თვალსაზრისით
პასუხისმგებელი
უწყებების მიერ მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი
პროგრესი.
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო
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ანტიკორუფციული საბჭოს
ინსტიტუციური გაძლიერების
მიზნით წინადადებების
შემუშავება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გეგმის
შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
უწყებებისაგან
მიღებული
ინფორმაციის
საფუძველზე
ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნო მუშაობს 2015 წლის მეორე ნახევრის
პროგრესის შესახებ ანგარიშისა და 2015 წლის
მონიტორინგის ანგარიშის მომზადებაზე.
2015 წლის 4 თებერვალს, ანტიკორუფციული
საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების
საფუძველზე საბჭოს წევრების რაოდენობა
გაიზარდა და 6 ახალი წევრი დაემატა. ასევე,
ანტიკორუფციული
საბჭოს
დებულების
ცვლილების
თანახმად,
საბჭოს
ამოცანებს
ანტიკორუფციული
სტრატეგიისა
და
მისი
განხორციელების სამოქმედო გეგმის შეფასების
უფლებამოსილება დაემატა.
ანტიკორუფციული
საბჭოს/სამდივნოს
ინსტიტუციური
გაძლიერების
მიზნით
წინადადებების შემუშავება წარმოადგენს ახალი
სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიზანს, რომლის
შესრულების ვადად განსაზღვრულია 2015 წლის
ივლისი. ანტიკორუფციული საბჭოს (სამდივნოს)
ინსტიტუციური
გაძლიერების
მიზნით
წინადადებების შემუშავება სამდივნომ 2015 წლის
მაისში დაიწყო, ხოლო დოკუმენტის პირველადი
სამუშაო
ვერსია
მომზადდა
ივნისში.
წინადადებებს
საფუძვლად
დაედო
საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები
და
უცხო
ქვეყნებში
არსებული
მსგავსი
ანტიკორუფციული უწყებების გამოცდილება.
ანტიკორუფციულმა საბჭომ 2015 წლის 10
ივლისის სხდომაზე მოიწონა სამდივნოს მიერ
შეთავაზებული შემდეგი წინადადებები:
 ანტიკორუფციული
სტრატეგიული
დოკუმენტების
შესრულების
მონიტორინგის გაძლიერება;
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ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის გაძლიერება;
ანტიკორუფციული
პოლიტიკისა
და
სამართლებრივი ბაზის შესახებ საჯარო
მოხელეთა ტრენინგ კურსის მომზადება;
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
გაძლიერება;
ანტიკორუფციული ბანერის შექმნა.

ანტიკორუფციული
სტრატეგიული
დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგისა და
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის გაძლიერების
მიზნით ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ
საბჭოს
სახელმძღვანელო
დოკუმენტი
და
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის დებულება განაახლა.
სამდივნო
ამზადებს
ანტიკორუფციულ
საკითხებში საჯარო მოხელეებისთვის ტრენინგ
პროგრამის აღწერილობით დოკუმენტს და
აღნიშნული დოკუმენტის განხილვის მიზნით
შეხვედრები გაიმართა საჯარო სამსახურის
ბიუროსა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრის
წარმომადგენლებთან.
2015 წლის 10 ივლისის გადაწყვეტილების
შესაბამისად, ადგილობრივ და საერთაშორისო
პორტალებზე
ინფორმაციის
მაქსიმალურად
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით
სამდივნომ
განაახლა
არსებული
ანტიკორუფციული მიმართულება (ბანერი) და
ანტიკორუფციული საბჭოს შესახებ ინფორმაცია.
ანტიკორუფციული რეფორმებისა და საბჭოს
შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიეწოდა
გაეროს
ნარკოტიკებისა
და
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ბიუროს
(UNODC),
ანტიკორუფციული ორგანოების საერთაშორისო
ასოციაციასა (IAACA) და კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის ევროპულ პარტნიორებს (EPAC).
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ანტიკორუფციული საბჭოს
სამდივნოს ადამიანური
რესურსების გაზრდა და
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნოს
წარმოადგენს
იუსტიციის
სამინისტროს
ანალიტიკური დეპარტამენტი. დეპარტამენტში ამ
ეტაპზე მუშაობს 14 თანამშრომელი, რომელთაგან
ანტიკორუფციულ
საკითხებზე
მუშაობს
7
თანამშრომელი.
2015 წლის 16-20 მარტს, ანტიკორუფციული
ღონისძიებების ეროვნულმა კოორდინატორმა
(ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნოს
თანამშრომელი) მამხილებელთა დაცვის შესახებ
ტრენერთა
ტრენინგი
გაიარა.
ტრენინგს
ორგანიზება, გაეროს განვითარების პროგრამისა
და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, საჯარო
სამსახურის ბიურომ გაუწია.
2015 წელს, ანტიკორუფციული მიმართულებით
სამდივნოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს ასევე შემდეგ სემინარებსა და სამუშაო
შეხვედრებში:
 სემინარი „ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში
კერძო სექტორის ჩართულობა“ (მოლდოვა);
 კორუფციასთან
დაკავშირებული
გამოცდილების
გაზიარებისა
და
კორუფციის დაძლევის, ანტიკორუფციული
რეფორმის,
კორუფციასთან
დაკავშირებული სისხლის სამართლის
საქმეების განხილვის პრაქტიკისა და
თანამედროვე
გამოწვევების
შესახებ
ინფორმაციის
გაცვლის
მიზნით
ორგანიზებული
სამუშაო
შეხვედრა/სემინარი (რუმინეთი).
 ევროპის
საბჭოს/აღმოსავლეთ
პარტნიორობის რეგიონული პროექტის
„კორუფციის
წინააღმდეგ
ბრძოლა
და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა;
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ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა“
ფარგლებში
ინტერესთა
კონფლიქტის
შესახებ მოდელური კანონის შემუშავების
მიზნით
ორგანიზებული
სამუშაო
შეხვედრა (თურქეთი).

ანტიკორუფციული
საბჭოს
სამდივნოს
ადამიანური
რესურსების
გაზრდა
და
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება
წარმოადგენს
ახალი
ანტიკორუფციული
სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიზანს. აღნიშნულის
მიღწევის
მიზნით,
სამოქმედო
გეგმით
განსაზღვრული
სამიზნეს
შესაბამისად
ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ მოამზადა
თანამშრომელთა ტრენინგ-გეგმის სამუშაო ვერსია.
ტრენინგ-გეგმის ფარგლებში ანტიკორუფციული
საბჭოს სამდივნოს ოთხმა თანამშრომელმა გაიარა
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ
ორგანიზებული
ტრენინგი
სახელმწიფო
შესყიდვების
კურსი. მოლაპარაკებები
სხვა
სახელმწიფო უწყებებთან ტრენინგ პროგრამებთან
დაკავშირებით მიმდინარეობს.
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საერთაშორისო ორგანიზაციების იუსტიციის
კორუფციის წინააღმდეგ
სამინისტრო
სახელმწიფო ჯგუფის (GRECO),
ეკონომიკური განვითარებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციის
(OECD), გაეროს ნარკოტიკებთან და
დანაშაულთან ბრძოლის
ბიუროს/გაეროს კონვენცია
კორუფციის წინააღმდეგ
(UNODC/UNCAC)
რეკომენდაციების შესრულების
ხელშეწყობა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
22-26
აპრილს,
იუსტიციის
სამინისტრომ
საქართველო
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და
განვითარების
ორგანიზაციის
ანტიკორუფციული
ქსელის
პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა. სხდომაზე
განხილულ იქნა საქართველოს შეფასების მესამე
რაუნდის
პროგრესის
შესახებ
ანგარიში.
საქართველოს
შეფასების
მესამე
რაუნდის
ფარგლებში გაცემული 15 რეკომენდაციიდან
OECD-ACN-ის სამდივნომ 12 რეკომენდაციაზე
პროგრესი დაადგინა.
2015 წლის 23-27 მარტს, იუსტიციის სამინისტრომ
საქართველო
კორუფციის
წინააღმდეგ
სახელმწიფოთა
ჯგუფის
67-ე
პლენარულ
სხდომაზე
წარმოადგინა.
იუსტიციის
სამინისტროს წარმომადგენელმა პლენარული
სხდომის მონაწილეებსა და GRECO-ს სამდივნოს
მიაწოდა მოკლე ინფორმაცია ანტიკორუფციული
კუთხით საქართველოში მიმდინარე რეფორმების
შესახებ.
მათ
შორის,
ანტიკორუფციული
სტრატეგის, 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის,
შეფასებისა
და
მონიტორინგის
ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და დამტკიცების
თაობაზე, ღია მმართველობის პარტნიორობის
ფარგლებში მიმდინარე პროცესების, ინფორმაციის
თავისუფლების კანონპროექტის შემუშავების,
სასამართლოს რეფორმის მესამე ტალღისა და
პროკურატურის რეფორმის შესახებ.
GRECO-ს რეკომენდაციების შესრულების მიზნით
2015 წლის მარტს, სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურმა მოამზადა „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული კანონის ცვლილებების პროექტი
პარტიის მიერ ანგარიშის წარდგენის წესსა და
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საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივად ხარჯვის
პროცესზე
მონიტორინგის
განხორციელების
ქმედითი
მექანიზმების
დადგენასთან
დაკავშირებით. ასევე ხელი მოეწერა ბრძანებას
განცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე
პირებთან დაკავშირებით დეკლარირების წესში
ცვლილებების
შესახებ.
საკანონმდებლო
წინადადებების
განხილვა
არასამთავრობო
სექტორთან და სხვა დაინტერსებულ უწყებებთან
ერთად მოხდა 2015 წლის მაისის გასვლით
შეხვედრაზე.
2015 წლის 15-19 ივნისს, კორუფციის წინააღმდეგ
სახელმწიფოთა
ჯგუფის
68-ე
პლენარულ
სხდომაზე განხილულ იქნა საქართველოს მესამე
რაუნდის შესრულების შეფასების ანგარიში.
შედეგად, 3 რეკომენდაციის სტატუსი სრულად,
ხოლო 2 რეკომენდაციის სტატუსი ნაწილობრივ
შეიცვალა/გაუმჯობესდა.
კერძოდ, პირველ თემასთან (კრიმინალიზაცია)
დაკავშირებით
გაცემული
2
ნაწილობრივ
შესრულებული
რეკომენდაციიდან,
ორივე
ჩაითვალა შესრულებულად. მეორე თემასთან
(პოლიტიკური
პარტიების
დაფინანსების
გამჭვირვალობა)
დაკავშირებით
გაცემული
რეკომენდაციებიდან ერთი (vi) რეკომენდაციის
სტატუსი,
რომელიც
მიჩნეული
იყო
შეუსრულებლად,
ჩაითვალა
ნაწილობრივ
შესრულებულად. დანარჩენი 6 რეკომენდაციის
სტატუსი დარჩა ნაწილობრივ შესრულებული,
თუმცა,
შესრულებულად
ჩაითვალა
viii
რეკომენდაციის პირველი ნაწილი (სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
ფაქტობრივი
დამოუკიდებლობა) და ix რეკომენდაციის მესამე
ნაწილი
(საარჩევნო
კოდექსით
გათვალისწინებული
ოქმის
შედგენისა
და
257

გასაჩივრების
პროცედურა).
დღეის
მდგომარეობით
საქართველოს არც ერთი
რეკომენდაცია
არ
აქვს
შეუსრულებელი.
კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით გაცემული 5
რეკომენდაციიდან ყველა რეკომენდაცია ითვლება
სრულად
შესრულებულად.
პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან
დაკავშირებით გაცემული 10 რეკომენდაციიდან 3
ითვლება სრულად შესრულებულად, ხოლო 7
რეკომენდაცია - ნაწილობრივ შესრულებულად.
დარჩენილი
რეკომენდაციების
შესრულების
მიზნით
სამუშაო
პროცესი
გრძელდება
ანტიკორუფციული საბჭოს ad hoc სამუშაო
ჯგუფის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს,
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურსა
და
ცენტრალურ
საარჩევნო
კომისიას
შორის
თანამშრომლობით.
რეკომენდაციების
შესრულების შესახებ პროგრესი ორგანიზაციას
უნდა წარედგინოს 2016 წლის 31 მარტამდე.
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ინფორმაციის თავისუფლების
კანონპროექტის შემუშავება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ფონდი „ღია
საზოგადოება საქართველო“
(OSGF)

იუსტიციის
სამინისტრომ
ფონდ
„ღია
საზოგადოება - საქართველოს“-თან ერთად და
არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქართველი და
უცხოელი
ექსპერტების
მონაწილეობით
ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის
რეფორმის სამუშაო პროცესი 2014 წლის 13
თებერვალს გაფართოებული მრგვალი მაგიდის
ფარგლებში
დაიწყო.
ინფორმაციის
თავისუფლების კანონმდებლობის რეფორმის
ფარგლებში 3 სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა.
ინფორმაციის თავისუფლების კანონპროექტის
განხილვის მიზნით არაერთი სამუშაო შეხვედრა
გაიმართა
ექპერტებთან,
ინფორმაციის
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ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელ პირებთან, მოსამართლეებთან,
არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და
აკადემიური
წრის
წარმომადგენლებთან.
საერთაშორისო ექსპერტმა (კევინ დუნიონი,
შოტლანდიის
ინფორმაციის
თავისუფლების
ცენტრის დირექტორი) მოამზადა პირველადი
დასკვნა და რეკომენდაციები, რაც ინფორმაციის
თავისუფლების
კანონპროექტის
სამართალშემოქმედების
ჯგუფმა
ასახა
კანონპროექტში და კანონპროექტის პირველადი
ვერსია
იუსტიციის სამინისტროს 2014 წლის
აგვისტოში წარუდგინა.
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ღია მმართველობის ფარგლებში
სამოქალაქო საზოგადოებასთან
თანამშრომლობის მექანიზმის, ღია
მმართველობის საქართველოს
ფორუმის, ეფექტიანი მუშაობის
უზრუნველყოფა

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო
განაგრძობს
კანონპროექტზე მუშაობას. ანტიკორუფციული
საბჭოს სამდივნომ (იუსტიციის სამინსიტროს
ანალიტიკური დეპარტამენტი) 2015 წლის მარტს
საერთაშორისო ექსპერტის დამატებითი (მეორე)
დასკვნა მიიღო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
წარმოდგენილი
კანონპროექტის
დამუშავება
ექსპერტის
მიერ
წარმოდგენილი
დასკვნის
საფუძველზე.
ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი - ღია
მმართველობის პარტნიორობის (Open Government
Partnership-OGP)
საქართველოს
ეროვნული
საკოორდინაციო-საკონსულტაციო
მექანიზმია.
ფორუმი შედგება საჯარო დაწესებულებების,
არასამთავრობო
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებისგან.
ფორუმის
ფარგლებში
შემუშავდა
ღია
მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების
სამოქმედო გეგმა, რომელიც მთავრობამ 2014 წლის
18 სექტემბერს №557 დადგენილებით დაამტკიცა.
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მთავრობის მიერ სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
შემდგომ სამდივნომ შეიმუშავა სამოქმედო გეგმის
მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია.
ფორუმის შეხვედრები რეგულარულად იმართება
და სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობასა
და მონიტორინგს ისახავს მიზნად. 2015 წლის
დეკემბრის
მდგომარეობით,
გამართულია
ფორუმის 15 სამუშაო შეხვედრა.
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ღია მმართველობის
პარტნიორობის საქართველოს
2014-2015 წლების სამოქმედო
გეგმის შესრულების მონიტორინგი

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 3-4 ივნისს, თბილისში „ღია
მმართველობის
პარტნიორობის“
ევროპის
რეგიონული კონფერენცია გაიმართა. საქართველო
პირველი
ქვეყანაა
აღმოსავლეთ
ევროპაში,
რომელმაც
პარტნიორობის
მაღალი
დონის
შეხვედრას
უმასპინძლა.
კონფერენციის
ჩასატარებლად „OGP“-ის მონაწილე 65 ქვეყანას
შორის
საქართველომ
მასპინძელი
ქვეყნის
სტატუსი ღია მმართველობის კუთხით მიღწეული
წარმატების გამო მოიპოვა. „OGP“-ის ევროპის
რეგიონულ კონფერენციაში 30–მდე ქვეყნის
დელეგატები − სამთავრობო უწყებებისა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, მონაწილეობდნენ.
ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ
შეიმუშავა სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და
შეფასების
მეთოდოლოგია.
აღნიშნული
გულისხმობს პასუხისმგებელი უწყებების მიერ
გეგმის შესრულების შესახებ სამდივნოსთვის
როგორც წერილობითი ანგარიშის წარდგენას,
ასევე
მონიტორინგის ჩარჩოს გამოყენებით
პროგრესის შესახებ განახლებული ინფორმაციის
მიწოდებას კვარტალურად. სამოქმედო გეგმის
შესრულების შეფასებაში აქტიურად მონაწილეობს
სამოქალაქო საზოგადოება. მონიტორინგის ჩარჩო,
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უპირველესად,
ივსება
გეგმით
გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების
მიერ, აღნიშნული, სამდივნოს მიერ დამუშავების
შემდგომ,
ეგზავნება
ფორუმის
წევრ
არასამთავრობო სექტორს კომენტარებისა და
შეფასებებისთვის, ხოლო საბოლოოდ, კვარტლის
პროგრესს აფასებს სამდივნო. მონიტორინგის
შემაჯამებელი შედეგები განიხილება ფორუმის
სხდომაზე.
სამოქმედო გეგმის მოქმედების განმავლობაში
სამდივნო
ამზადებს
გეგმის
შესრულების
თვითშეფასების
შუალედურ
და
საბოლოო
ანგარიშებს.
2015
წლის
დეკემბრის
მდგომარეობით, დასრულებულია 2014 წლისთვის
დაგეგმილი ვალდებულებების განხორციელების
მონიტორინგი
და აღნიშნულის
შედეგების
ანალიზი; გაანალიზებულია ასევე 2015 წლის I, II,
III, და IV კვარტლების მონიტორინგის შედეგები.
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საქართველოს ჰააგის 1980 წლის
ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების
სამოქალაქო ასპექტების შესახებ
კონვენციასთან შეერთების
აღიარებასთან დაკავშირებთ, იმ
სახელმწიფოებთან
თანამშრომლობისა და
მოლაპარაკების დაწყება,
რომლებსაც არ აქვთ აღიარებული

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ
შეიმუშავა ღია მმართველობა საქართველოს 20142015 წლების სამოქმედო გეგმის თვითშეფასების
შუალედური
ანგარიში,
რომელიც
აფასებს
პროგრესს გეგმის დამტკიცებიდან 2015 წლის
ივნისის ჩათვლით. ანგარიშის საბოლოო ვერსია
ფორუმის მე-15 შეხვედრაზე შეთანხმდა.
ჰააგის კონვენციასთან მიერთების აღიარებასთან
დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის
ფარგლებშიც
შემუშავდა
ბავშვთა
არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავების
საქმეებზე
აღსრულებისა
და
რეფერირების
მექანიზმი.
მექანიზმის
დამტკიცება
ხელს
შეუწყობს აშშ-სთან მოლაპარაკებების წარმატებით
დასრულებას.
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საქართველოს შეერთება
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ჰააგის 1980 წლის ბავშვთა
საერთაშორისო გატაცების
სამოქალაქო ასპექტების შესახებ
კონვენციის იმპლემენტაციის
მიზნით, პრაქტიკული
სახელმძღვანელოს დამტკიცება,
რეფერალისა და აღსრულების
მექანიზმის დამტკიცება ბავშვთა
გატაცების საქმეებისთვის ჰააგის
1980 წლის ბავშვთა საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო ასპექტების
შესახებ კონვენციის ფარგლებში

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავდა
რეფერალისა
და
აღსრულების
მექანიზმის სამუშაო ვერსია, რომლის მიზანია
განსაზღვროს ჰააგის კონვენციის ფარგლებში
არამართლზომიერად
გადაადგილებული/დაკავებული
ბავშვის
დაბრუნებასთან
დაკავშირებული
საქმეების
რეფერირებისა და აღსრულების პროცედურა.
სამინისტრომ
მიიღო
კომენტარები
და
წინადადებები
ამ
საქმეებში
ჩართული
უწყებებიდან და მოხდა მათი ასახვა რეფერალის
საბოლოო ვერსიაში. შეთანხმების შემდგომ
იგეგმება მისი დამტკიცება და ამოქმედება.
რეფერალის ინგლისური ვერსია ასევე წარედგინა
აშშ-ის საკონსულოს საქართველოში და შესაბამისი
რეკომენდაციების წარმოდგენის შემთხვევაში
იგეგმება მათი გათვალისწინება რეფერალში.
ამასთანავე,
შემუშავდა
სარეკომენდაციო
სახელმძღვანელო კონვენციის იმპლემენტაციის
მიზნებისთვის, სადაც წარმოდგენილია ყველა ის
სამართლებრივი პრობლემა, რაც კონვენციიდან
შეიძლება
გამომდინარეობდეს,
ასევე
მისი
გადაწყვეტის გზები საერთაშორისო პრაქტიკის
მიხედვით.
იგეგმება ორივე დოკუმენტის საერთაშორისო
ექსპერტიზა, რის შემდეგაც მოხდება მათი
დამტკიცება და ამოქმედება.
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227

შეერთებისათვის
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების განხორციელება

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

228

ექსტრადიციის შესახებ ევროპის
საბჭოს კონვენციის მე-4
დამატებითი ოქმის ხელმოწერისა
და რატიფიკაციის ორგანიზება;

მთავარი
პროკურატურა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მთავარი
პროკურატურა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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230

231

შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების განხორციელება
აღნიშნული ოქმის
იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებით შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების
მომზადება
შეერთებისთვის
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების განხორციელება

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

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

ევროკავშირი

დასრულდა
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები
„მშობლების
პასუხისმგებლობასთან და ბავშვთა დაცვისკენ
მიმართულ
ზომებთან
დაკავშირებული
იურისდიქციის,
მოქმედი
კანონმდებლობის,
აღიარების, აღსრულებისა და თანამშრომლობის
შესახებ“ 1996 წლის კონვენციის სავალდებულოდ
აღიარებისთვის. კონვენცია საქართველოსთვის
ძალაშია 2015 წლის 1 მარტიდან.
მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს სისხლის
სამართლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში
შესატანი ცვლილებების პროექტზე მუშაობა
ექსტრადიციის
შესახებ
ევროპის
საბჭოს
კონვენციის
მე-4
დამატებითი
ოქმის
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.
მიმდინარეობს მუშაობა „სისხლის სამართლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
შესახებ“,
საქართველოს
კანონში
შესატანი
ცვლილებების პაკეტის მომზადებაზე.
2015 წლის 25 მაისს, საქართველო შეუერთდა 2010
წლის 2 სექტემბრის შეთანხმებას „საერთაშორისო
ანტიკორუფციული აკადემიის, როგორც
საერთაშორისო
ორგანიზაციის,
დაარსების
შესახებ“.
2015 წლის
იანვრიდან
საქართველო
ოფიციალურადაა
შეყვანილი
“Eurojust”-ის
პრიორიტეტული
ქვეყნების
სიაში,
რაც
თანამშრომლობის შეთანხმების გასაფორმებლად
საჭირო
პირველი
ეტაპია.
“Eurojust”-თან
თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით 2015
წლის 29 სექტემბერს იუსტიციის მინისტრმა,
ქალბატონმა თეა წულუკიანმა,
ოფიციალური
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შეხვედრა გამართა “Eurojust”-ის პრეზიდენტ
ქალბატონ
მიშელ
კონინქსთან,
რომლის
ფარგლებშიც აღინიშნა, რომ საქართველოსა და
“Eurojust“-ს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება
უახლოეს მომავალში გაფორმდება.
კარი IV: ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხებიi
232

ექსპორტის მართვის კურსების
(ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის
შესახებ შეთანხმებაზე აქცენტით)
ორგანიზება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

233

სავაჭრო ვებ-პორტალის
განვითარება და განახლება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

234

ფინანსური დახმარების
პროექტების განხორციელება
სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე
საქართველოში“ ფარგლებში

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსა და
კავკასიის უნივერსიტეტის თანამშრომლობით,
შემუშავდა ექსპორტის მენეჯერთა გადამზადების
სასერტიფიკატო კურსი, რომლის პირველი ეტაპი
2015 წლის მარტში განხორციელდა, ხოლო მეორე
ეტაპი აპრილის თვეში. ჯამში ორმოცამდე
ექსპორტიორი
კომპანიის
თანამშრომელი
გადამზადდა. კურსში მონაწილეობა მიიღეს, ასევე
სახელმწიფო
პროგრამის
„აწარმოე
საქართველოში“ ბენეფიციარებმა.
დასრულდა
მუშაობა
ვებ-გვერდის
www.tradewithgeorgia.com განახლებაზე, რომელიც
წარმოადგენს
ექსპორტზე
ორიენტირებული
ქართული კომპანიების ონლაინ ბაზას და მოიცავს
შემსყიდველთათვის ყველა საჭირო ინფორმაციას.
ამ ეტაპზე, ვებ-გვერდი მუშაობს სრულყოფილად
და მასზე აქტიურად მიმდინარეობს ქართული
ექსპორტიორი კომპანიების რეგისტრაცია ონლაინ
რეჟიმში.
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ,
სახელმწიფო
პროგრამის
„აწარმოე
საქართველოში“ ფარგლებში, ხელი შეუწყო 80
საწარმოს
განვითარებას,
სესხზე
ხელმისაწვდომობის
გამარტივებით,
რამაც
დამატებით 3,700-მდე ადამიანის დასაქმება
განაპირობა.
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პროექტების ჯამური ინვესტიციების მოცულობა 205.9 მილიონ ლარს, ხოლო სესხის ჯამური
რაოდენობა - 149.4 მილიონ ლარს შეადგენს.
235

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
სავაჭრო გამოფენებში ქართველი
ექსპორტიორების მონაწილეობის
ხელშეწყობა

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

236

საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის
მონაცემთა მოცვისა და ხარისხის
გაუმჯობესება

სსიპ - სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

237

მცირე და საშუალო საწარმოების
განვითარების სტრატეგიის და
სამოქმედო გეგმის მომზადება და
მიღება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ეკონომიკური
თანამშრომლობ

2015 წლის 24 - 25 აპრილს, განხორციელდა
სავაჭრო მისიით ქართული კომპანიების ვიზიტი
ქ. ლონდონში. ვიზიტის ფარგლებში კომპანიებმა
შეხვედრები
გამართეს
სავაჭრო
ქსელების
დისტრიბუტორებთან, თრეიდერებთან და მოეწყო
გაცნობითი შეხვედრები ინგლისის სავაჭრო და
საბაჟო
რეგულაციებთან
დაკავშირებით.
ქართული
პროდუქციის
პოპულარიზაციის
მიზნით,
Duke of York Square-ში მდებარე
საშაბათო
ბაზრობაზე
მოეწყო
ქართული
პროდუქციის დახლი.
2015 წელს, ქართულმა კომპანიებმა მონაწილეობა
მიიღეს ასევე, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებაში:
 RigaFood (ლატვიის რესპუბლიკა);
 PolagraFood (პოლონეთის რესპუბლიკა);
 Anuga
(გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა);
 CPHI (ესპანეთის სამეფო).
დასრულდა სპეციალური სატვირთო საბაჟო
დეკლარაციის
მონაცემების
ხარისხობრივი
კონტროლი და დამუშავება. ინფორმაცია აისახა
საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის
მონაცემებში (2015 წლის 21 იანვარი). განახლდა
2011-2014 წლების იმპორტის მონაცემთა ბაზა.
შემუშავდა სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის
პროექტები. ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის 4 და
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო ჯგუფის 3
შეხვედრა. შემუშავებული სტრატეგია 2015 წლის
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ისა და
განვითარების
ორგანიზაცია
(OECD)
ევროკავშირი

238

მცირე და საშუალო
საწარმოთათვის
საგანმანათლებლო სახის
პორტალის შემუშავება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

239

მცირე და საშუალო საწარმოების
ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი
ტექნიკური მხარდაჭერის

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ნოემბერში, განხილულ იქნა OECD-ის მაღალი
დონის შეხვედრაზე „ევრაზიის კვირეული“. ამ
ეტაპზე
განხორციელდა
სტრატეგიასა
და
სამოქმედო
გეგმაში
იმ
შენიშვნებისა
და
რეკომენდაციების ასახვა, რომლებიც გამოითქვა
ევრაზიის
კვირეულის
შეხვედრაზე
და
მიმდინარეობს პროცედურები სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის მიღებისათვის.
2015 წელს, სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა Open-space
პრინციპით მოწყობილი მომსახურების ცენტრი,
რომელიც
დაინტერესებული
პირებისთვის
უზრუნველყოფს
სხვადასხვა
ტიპის
მომსახურებას, მათ შორის საგანმანათლებლოს.
აღნიშნულ
მომსახურების
ცენტრთან
დაკავშირებულ ინფორმაციასა და შესაბამის
რესურსზე წვდომა შესაძლებელი იქნება სსიპ მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.enterprise.gov.ge,
ასევე, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
(IFC)
მიერ
მომზადებულია
და
სააქციო
საზოგადოება „თიბისი ბანკი“-ის მიერ ქართულ
ენაზე ადაპტირებულია SME toolkits, როგორც
უკვე
არსებული
და
აპრობირებული
საგანმანათლებლო პლატფორმა,. აღნიშნული
პლატფორმა მოიცავს ვიდეო გაკვეთილებს (video
tutorial),
რომლით
სარგებლობაც
სსიპ
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს, შესაბამისი
პროგრამების
ბენეფიციარებისთვის
საგანმანათლებლო კუთხით დახმარების გაწევის
მიზნით, შეეძლება IFC და თიბისი ბანკთან
გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს
ინიცირებით და ფინანსური მხარდაჭერით 2015
წლის 4 - 8 მაისს, 15 კომპანიის მენეჯმენტისთვის
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ინსტრუმენტების შემუშავება

ჩატარდა E&Y-ის ტრენინგის ციკლი - miniMBA
სტრატეგიული დაგეგმარებისა და მართვის
უნარების გაძლიერებისთვის.
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საერთაშორისო და ევროპული
სტანდარტების საქართველოს
სტანდარტებად მიღება

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

241

მონაწილეობის მიღება ევროპული
თანამშრომლობა
აკრედიტაციისთვის (EA)
მუშაობაში ასოცირებული წევრის
სტატუსიდან გამომდინარე

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

სსიპ საქართველოს
სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
ევროკავშირი

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ფედერალურ სამინისტროსა (BMZ)
და GIZ-თან ერთობლივი თანამშრომლობის
ფარგლებში, სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო ახორციელებს „Managerial Training
Program: Fit for Partnership with Germany“
რომელიც
ითვალისწინებს
სახელმწიფო
პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში
სააგენტოს ბენეფიციარებისა და ექსპორტის
მხარდაჭერის ნაწილში პარტნიორი კომპანიების
გამგზავრებას ბავარიაში ბიზნეს ტრენინგებზე. ამ
ეტაპზე, დასრულდა კომპანიების შერჩევის
პროცესი.
2015
წლის
მდგომარეობით,
საქართველოს
სტანდარტად მიღებულია 1721
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი.

აკრედიტაციის
ცენტრის
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს EA - ს ტექნიკური
კომიტეტების მუშაობაში, მათ შორის:
– EA-ს გენერალურ ასამბლეა (2015 წლის
ნოემბერი)
– სერტიფიკაციის
ტექნიკური
კომიტეტი
(მარტი, ოქტომბერი, 2015 წელი);
– ინსპექტირების
ტექნიკური
კომიტეტი
(მარტი, ოქტომბერი, 2015 წელი);
– ლაბორატორიული ტექნიკური კომიტეტი
(მარტი, 2015 წელი);
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სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
კოლეგიალური შეფასება
ევროპული თანამშრომლობა
აკრედიტაციისთვის (EA)
ექსპერტების მიერ

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

243

სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
ინფრასტრუქტურის განახლება

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

244

ევროკავშირის ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური

სსიპ „აკრედიტაციის

2015

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
ევროკავშირი
ევროკავშირის

EAს
MAC
კომიტეტში
ოქტომბერი, 2015 წელი).

(აპრილი,

2015 წლის აგვისტოში, EA-ს კოლეგიალური
შეფასების ფარგლებში, სსიპ - აკრედიტაციის
ცენტრმა EA-ს სამდივნოს მოთხოვნის შესაბამისად
მოამზადა და EA-ში გადააგზავნა თვითშეფასების
განახლებული ანგარიში (EAMAC-F-Evaluation
Report), ასევე აკრედიტაციის განახლებული
წესები და პროცედურები. აკრედიტაციის ცენტრმა
უზრუნველყო
კოლეგიალურ შეფასებაში
ჩართული
EA
ექსპერტებისათვის
ორგანიზაციული
საკითხები
EA
2/02
პროცედურის თანახმად. 2015 წლის დეკემბერში,
შეფასება
განახორციელეს
ევროპელმა
ექსპერტებმა, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ
აკრედიტაციის ცენტრს ჰყავს პროფესიონალური
გუნდი, რომელიც კომპეტენტურად წარმართავს
აკრედიტაციის სამუშაოებს. შედეგად,
EA-ს
შემფასებლებმა
მიიღეს
რეკომენდაცია
განხორციელდეს შეფასების შემდეგი ეტაპი საკ-სა
და EA-ს შორის ორმხრივი აღიარების შეთანხმების
(EA BLA) ხელმოწერის მიზნით.
სააგენტო, ასევე მუშაობს საერთაშორისო დონორ
ორგანიზაციებთან
შეფასების
სისტემის
დანერგვის დაფინანსების საკითხზე.
სსიპ - აკრედიტაციის ცენტრში დასრულდა
ცენტრის ოფისის სარემონტო სამუშაოები.

შერჩევის შედეგად, გამოვლინდა გამარჯვებული
ესპანურ-ბრიტანული კონსორციუმი და დაიწყო
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გაძლიერების (CIB) პროგრამის
ფარგლებში აკრედიტაციის
სისტემის განვითარების შემდგომი
მხარდაჭერა; ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის პროექტის
დაწყება

245

ევროკავშირის ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური განვითარების
(CIB) პროგრამის
„სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის განვითარების
შემდგომი მხარდაჭერა
ევროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკასთან თანხვედრისათვის“
მე-2 ნაწილის დაწყება, რაც
ითვალისწინებს ეტალონებისა და
შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენას

ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ევროკავშირის
საუკეთესო
პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის პროექტის განხორციელება.
პროექტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
 ინტენსიური ტრენინგების პროგრამის
შემუშავება და განხორციელება;
 აკრედიტაციის
ახალი
სქემების
იმპლემენტაცია;
 შესაბამისობის
შემფასებელი
პირების
აკრედიტაციაში ხელშეწყობა, ახალი და
გლობალური დირექტივების შესაბამისად;
 სასწავლო
ვიზიტები
ევროკავშირის
ქვეყნებში გამოცდილების გაზიარების
მიზნით.
პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა სამუშაო
ჯგუფი, რომლის წევრები არიან უცხოელი
ექსპერტი
და
აკრედიტაციის
ცენტრის
წარმომადგენლები.
აღნიშნულმა
ჯგუფმა
შეიმუშავა განსახორციელებელი ღონისძიებების
დეტალური გეგმა.
სააგენტოს
მეტროლოგიის
ინსტიტუტის
ეტალონური ბაზის განვითარების მიზნით
ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური
განვითარების (CIB) პროგრამის II ეტაპის
ფარგლებში
მიმდინარეობს
ევროკავშირის
წარმომადგენლობის მიერ შესყიდვის კონტრაქტის
„ეტალონებისა
და
აღჭურვილობის
შეძენა
სააგენტოს ეტალონური ბაზის განახლებისათვის“
სამუშაოები.
კონტრაქტის
ფარგლებში
ევროკავშირის ორგანიზებით ტენდერის პირველი
ეტაპი ჩატარდა 2015 წლის ივლისში, ხოლო მეორე
ეტაპი 2015 წლის დეკემბერში. აღჭურვილობის
მოწოდება და ინსტალაცია ლაბორატორიებში
დაგეგმილია 2016 წლის განმავლობაში.
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საერთაშორისო სტანდარტის
ISO/IEC 9001:2008-ის დანერგვა
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
სტანდარტების დეპარტამენტში

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ამავე
პროექტის
თანადაფინანსების
უზრუნველყოფის
მიზნით
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან სააგენტოსათვის გამოყოფილია 300
000 ლარი, რომლის ფარგლებში სააგენტოს მიერ
2015 წლის შეძენილ იქნა სააგენტოსა და მისი
ლაბორატორიებისთვის
შესაბამისი
გარემო
პირობების უზრუნველყოფის სისტემები.
საერთაშორისო
სტანდარტის
ISO/IEC
9001
დანერგვის მიზნით მიმდინარეობს სამუშაოები
CIB პროგრამის ტექნიკური დახმარების პროექტის
ფარგლებში
„სტანდარტიზაციისა
და
მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
შემდგომი
მხარდაჭერა
ევროკავშირის
საუკეთესო
პრაქტიკასთან
დაახლოებისათვის“;
აღნიშნული ტექნიკური დახმარების პროექტის
ფარგლებში
შეიქმნა
სტანდარტების
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც
პროექტის ფარგლებში მოწვეულ ექსპერტებთან
ერთად განახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს;
2015 წლის მაისის თვეში, გაიმართა სამუშაო
ჯგუფის პირველი შეხვედრა, სადაც განხილულ
იქნა განახლებული ISO/IEC 9001 საერთაშორისო
სტანდარტის
პროექტი.
სტანდარტების
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, 2015 წლის
სექტემბერს მიღებულ იქნა ISO/IEC 9001
საერთაშორისო
სტანდარტის
განახლებული
ვერსია. სამუშაო ჯგუფი ახორციელებს მის
შესწავლას და დეპარტამენტის ფუნქციების
იდენტიფიცირებას.
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მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
ტრეინინგებისა და სემინარების
ორგანიზება შესაბამის სფეროში
სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“ და სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს მიერ

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
სსიპ საქართველოს
სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

2015 წლის ნოემბერში, სამუშაო ჯგუფის მიერ
დასრულდა
მუშაობა
სტანდარტების
დეპარტამენტის
ფუნქციების
აღწერის
დოკუმენტის პირველად პროექტზე.
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის და
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელებმა
პროექტის
„ერთად
შევეგებოთ
ევროპას“
ფარგლებში მონაწილეობა მიიღეს ქ. ქუთაისსა
(14.05.2015), ქ. თელავში (10.06.2015) და ქ.
მარნეულში (16.11.2015) გამართულ შეხვედრებში.
აღნიშნულ
შეხვედრებს
ესწრებოდნენ
ადგილობრივი მეწარმეები, სტუდენტები და სხვა
დაინტერესებული პირები. შეხვედრების თემა იყო
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA), მათ
შორის ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის,
კერძოდ მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის
მნიშვნელობა,
ასევე
ამ
სფეროში
ევროინტეგრაციის კუთხით განხორციელებული
და დაგეგმილი რეფორმები;
2015 წლის 6 ივლისს, ჩატარდა ტექნიკური
დახმარების პროექტის „სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
შემდგომი
მხარდაჭერა
ევროკავშირის
საუკეთესო
პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის“,
გახსნის
ღონისძიება.
მონაწილეებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
სტანდარტიზაციისა
და
მეტროლოგიის
სფეროების,
ასევე
პროექტის
ფარგლებში
დაგეგმილი ღონისძიებების და მოსალოდნელი
შედეგების შესახებ.
2015 წლის მარტში, აკრედიტაციის ცენტრში
ჩატარდა
ტრენინგი
სსტ
ISO/IEC
17065
სტანდარტის
დანერგვის
საკითხებზე
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სერტიფიკაციის
სფეროში.
აკრედიტაციის
ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი სსტ ISO/IEC 17020
სტანდარტის
დანერგვის
საკითხებზე
ინსპექტირების სფეროში.
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ინდუსტრიულ პროდუქტებზე
ბაზარზე ზედამხედველობის
სისტემის ხარვეზებისა და

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სააგენტოს
სტანდარტების
დეპარტამენტის
ინიციატივით, ევროპულ პროექტთან „ინოგეიტი“
თანამშრომლობით მიმდინარე წლის 20 – 22
ოქტომბერს
ქ.
თბილისში
გაიმართა
რეგიონალური სემინარი ევროპული სტანდარტის
„EN 1594:2013 - გაზის ინფრასტრუქტურის. 16 ბარ
მაქსიმალურ წნევაზე მომუშავე მილსადენების
სამუშაო მოთხოვნების“ შესახებ. სემინარში
მონაწილეობა მიიღეს გაზის სფეროში მომუშავე
კომპანიების
წარმომადგენლებმა,
როგორც
საქართველოდან ასევე ევროკავშირის სამეზობლო
პოლიტიკის ქვეყნებიდან.
სააგენტოს
სტანდარტების
დეპარტამენტის
ინიციატივით საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სივრცითი
დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის
დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად,
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის
მიწვევით გამართა შეხვედრა ასოციაციის წევრი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან.
შეხვედრას ასევე, ესწრებოდნენ წარმომადგნელები
საქართველოში
ევროკავშირის
დელეგაციის
წარმომადგენლები. შეხვედრის ძირითად თემას
წარმოადგენდა სამშენებლო სფეროს ჩართულობის
გაზრდა
სტანდარტიზაციის
პროცესში
და
ევროპულ
სამშენებლო
სტანდარტებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
2015 წლის 22 ივნისს, დაიწყო ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამა.
დიდი
ბრიტანეთის
ექსპერტების
საქართველოში
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საჭიროებების იდენტიფიცირება,
ევროკავშირის ტექნიკური
დახმარების პროგრამის
ფარფლებში შემუშავებული გეგმის
მიხედვით

სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო

პირველი ვიზიტის ფარგლებში, ზოგადად,
შესწავლილ იქნა ბაზარზე ზედამხედველობის
განმახორციელებელი ორგანოს - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტოსსტრუქტურა, საქმიანობა, მათ შორის, ადგილზე
იქნა შესწავლილი მომეტებული ტექნიკური
საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების
მეთოდები. ასევე, მოხდა ამ სფეროში არსებული
საქართველოს კანონმდებლობის გაცნობა. უფრო
დეტალური შესწავლა შემდეგი ვიზიტების დროს
განხორციელდება.
2015
წლის
20
ივლისს,
პროგრამის
განხორციელების მეორე ვიზიტის ფარგლებში
ბრიტანელი და ლიტველი ექსპერტების მიერ
დეტალურად იქნა შესწავლილი სააგენტოს
სტრუქტურა,
თითოეული
სამმართველოს
ფუნქციები.
ასევე,
ექსპერტები
დაესწრნენ
ლიფტების,
ამწის,
წნევაზე
მომუშავე
მოწყობილობისა
და
საქვაბე
დანადგარის
ინსპექტირების
პროცესს
და
დეტალურად
შეისწავლეს ინსპექტირების მეთოდები.
2015 წლის 29-30 სექტემბერს და 2 ოქტომბერს,
პროგრამის
მესამე
ვიზიტის
ფარგლებში
ბრიტანელი
ექსპერტების
მიერ
სააგენტოს
ხელმძღვანელობისათვის და სამმართველოების
უფროსებისათვის ჩატარდა ტრენინგები თემაზე
„ბაზარზე
ზედამხედველობის
სფეროს
განვითარება ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის
შესაბამისად“.
2015 წლის 1 ოქტომბერს, გაიმართა პროექტის
გახსნის კონფერენცია. კონფერენციაზე განხილულ
იქნა საკითხები პროექტის მნიშვნელობაზე,
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ინდუსტრიულ პროდუქტებზე
ბაზარზე ზედამხედველობის
სტრატეგიის მიხედვით სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

ბაზარზე ზედამხედველობის
სფეროში წესებისა და
პროცედურების შემუშავება
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განსახორციელებელ
ღონისძიებებზე,
მოსალოდნელ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ
ცვლილებებზე, სააგენტოს ამჟამინდელ და
მომავალ უფლება-მოვალეობებზე.
პროგრამის განხორციელების მეოთხე ვიზიტის
ფარგლებში, გაიმართა სხვადასხვა შეხვედრები
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებთან
და
საქართველოში
ევროკავშირის
წარმომადგენლობასთან, სადაც განხილულ იქნა
საბაჟოს როლი ბაზარზე ზედამხედველობის
სისტემაში,
სააგენტოსა
და
საბაჟოს
ურთიერთთანამშრომლობის და
შესაბამისი
მემორანდუმის
გაფორმების
აუცილებლობის
საკითხები. ასევე, შემოსავლების სამსახურის
წარმომადგენლები
გაეცნენ
ბაზარზე
ზედამხედველობის
სფეროში
არსებულ
ევროკავშირის კანონმდებლობას და ლიტვის
რესპუბლიკის მაგალითს, თუ როგორ ხდება
ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსა და
საბაჟოს
შორის
ურთიერთთანამშრომლობა
ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში.
შემუშავდა ინსტიტუციური განვითარების გეგმა.
შემუშავდა სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია.

ევროკავშირი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

აღნიშნულის
განხორციელება
იგეგმება
ევროკავშირის
დახმარების
პროგრამის
ფარგლებში, რომელიც 2015 წლის ივნისში
დაიწყო.
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ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის
ტრეინინგების ჩატარება ბაზარზე
ზედამხედველობის სფეროში
დაახლოებული ახალი და
გლობალური მიდგომის
დირექტივებთან დაკავშირებით
სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
თანამშრომლებისა და ტექნიკური
შემფასებლების ტრეინინგი,
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოვებული კანონმდებლობის
სფეროში, შესაბამისობის შეფასების
ნაწილში

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

ევროკავშირი

აღნიშნულის
განხორციელება
იგეგმება
ევროკავშირის
დახმარების
პროგრამის
ფარგლებში, რომელიც 2015 წლის ივნისში
დაიწყო.

2015

ტრენინგის ჩატარება დაგეგმილია CIB პროგრამის
ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შემუშავდა
ტრენინგების/სემინარების დეტალური გეგმა,
რომლის განხორციელებაც დაიწყება ტექნიკური
საკითხების დასრულების შემდეგ. დეკემბერში
აკრედიტაციის ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი სსტ
ISO/IEC
17024
სტანდარტის
დანერგვის
საკითხებზე პირთა სერტიფიცირების სფეროში.

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის
სტანდარტიზაციასა და
მეტროლოგიის საკითხებზე
ტრეინინგების ჩატარება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნულ სააგენტოში CIB პროგრამის II ეტაპის
ფარგლებში, 2015 წლის მაისში დაიწყო ტექნიკური
დახმარების პროექტი „სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
შემდგომი
მხარდაჭერა
ევროკავშირის
საუკეთესო
პრაქტიკასთან
დაახლოებისათვის“.
ევროპელ ექსპერტებთან ერთად დაწყებულია
ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ღონისძიებების
საჭიროებების
გამოვლენა
მეტროლოგიისა
და
სტანდარტიზაციის
სფეროებში, რის შემდეგაც მოხდება შესაბამისი
აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება.
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აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში პროექტის
ფარგლებში, განხორციელდა სასწავლო ვიზიტები
მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის
COOMET-ისა და სტანდარტიზაციის ევროპული
ორგანიზაციების
CEN/CENELEC
გენერალურ
ასამბლეებზე მონაწილეობის მისაღებად, ასევე
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
ISO გენერალურ ასამბლეაში.
სააგენტოს
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა
მიიღო
მეტროლოგიის
რეგიონალური
ორგანიზაციის
COOMET-ის
გენერალურ
ასამბლეაში, რომელიც გაიმართა ტაჯიკეთის
რესპუბლიკაში, ქ. ხუჯანდში, 2015 წლის 26-28
მაისს. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში
გაიმართა
გაზომვისა
და
დაკალიბრების
სერტიფიკატების
ურთიერთაღიარების
საერთაშორისო შეთანხმების CIPM MRA 15
წლისადმი მიძღვნილი სემინარი.
სააგენტოს წარმომადგენლებმა 2015 წლის 3-5
ივნისს,
მონაწილეობა
მიიღეს,
ლატვიის
რესპუბლიკაში,
ქ.
რიგაში
გამართულ
სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN)
43-ე, ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის
ევროპული
კომიტეტის
(CENELEC)
55-ე
გენერალურ ასამბლეაში და ასევე, ევროპის
სტანდარტიზაციის მე-4 სამიტში. ღონისძიების
მთავარ
თემას
წარმოადგენდა
ევროპაში
სამშენებლო სტანდარტების გაუმჯობესება და
მათი
დანერგვა
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისა
და
მდგრადი
განვითარებისათვის. ღონისძიების ფარგლებში,
სტანდარტიზაციის
სფეროში
გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი,
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საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნულ
სააგენტოსა
და
პოლონეთის
რესპუბლიკის სტანდარტიზაციის კომიტეტს
შორის. მემორანდუმის მიზანია თანამშრომლობის
გაღრმავება და
გამოცდილების
გაზიარება
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნულ
სააგენტოსა
და
პოლონეთის
რესპუბლიკის სტანდარტიზაციის კომიტეტს
შორის.
2015
წლის
16-18
სექტემბერს,
კორეის
რესპუბლიკაში,
ქ.
სეულში
გაიმართა
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(ISO) 38-ე გენერალური ასამბლეა, რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღეს
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა. ასამბლეის მთავარი თემა იყო
ISO-ს სტრატეგიის „ISO 2016 – 2020“ განხილვა
წევრი ქვეყნების დელეგაციების მიერ. ასამბლეის
ფარგლებში, ISO-ს ტექნიკური მენეჯმენტის მიერ
გადაწყვეტილება
იქნა
მიღებული
ISO-ს
პილოტური პროექტის „ახალი უფლება“ 4 წლით
გაგრძელების შესახებ, რომლის მონაწილეც არის
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო. აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში, სააგენტო სრული წევრის სტატუსით
მონაწილეობს ISO-ს ოთხ ტექნიკურ კომიტეტში.
საქართველოს
სტანდარტების
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტოს
ინიცირებით 2015 წლის 6-8 ოქტომბერს
საქართველოში
ჩატარდა
მეტროლოგიის
რეგიონალური
ორგანიზაციის
COOMET
ტექნიკური კომიტეტის TC 4 ,,ინფორმაცია და
სწავლება“ სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო
COOMET-ის
წევრი
10
ქვეყნის
წარმომადგენელმა.
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სააგენტოს
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს
(BIPM) ურთიერთ აღიარების შეთანხმების (CIPM
MRA) გადახედვისადმი მიძღვნილ სემინარში და
მეტროლოგიის
ეროვნული
ინსტიტუტების
დირექტორების შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა
13-14 ოქტომბერს, ქ. პარიზი, საფრანგეთის
რესპუბლიკა. შერჩეული იქნა
სპეციალური
სამუშაო ჯგუფი
CIPM MRA შეთანხმების
გადახედვის მიზნით, აღნიშნულ სამუშაო ჯგუფში
შეყვანილ იქნა საქართველოს წარმომადგენელი.
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
საკანონმდებლო
მეტროლოგიის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(OIML)
გენერალურ
ასამბლეაში.
აღნიშნულ
ორგანიზაციაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია
DCFTA
TBT
ნაწილში
საკანონმდებლო
დაახლოვების კუთხით, რადგან აღნიშნული
ორგანიზაცია პასუხისმგებელია საკანონმდებლო
მეტროლოგიის
სფეროზე
და
მის
მიერ
მომზადებულ
შესაბამის
დოკუმენტები
და
რეკომენდაციები
განიხილება
როგორც
საერთაშორისო სტანდარტი.
სააგენტოს
შესაბამისი
ეტალონური
განყოფილებების
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
მეტროლოგიის
რეგიონალური
ორგანიზაციის
COOMET-ის
შემდეგ ტექნიკური კომიტეტების შეხვედრებში:


TC 1.6 მასა და მასთან დაკავშირებული
სიდიდეები 4-6 აგვისტო ქ. ბიშკეკი,
ყირგიზეთის რესპუბლიკა;
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კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების პროექტების
მომზადება/განხილვა და მიღება,
საკანონმდებლო დაახლოების
პროგრამის შესაბამისად, შემდეგ
საკითხებში:

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური

TC 4, 26-28 აგვისტო, ქ. ასტანა, ყაზახეთის
რესპუბლიკა,
საქართველოს
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
ყაზახეთის რესპუბლიკის მეტროლოგიის
ეროვნული
ინსტიტუტის
შეფასებაში,
როგორც აუდიტორმა;
TC 2 საკანონმდებლო მეტროლოგია - 22-24
სექტემბერი,
ქ.
მინსკი,
ბელარუსის
რესპუბლიკა;
TC 1.5 სიგრძე
- 30 სექტემბერი -2
ოქტომბერი, ქ. სტამბოლი, თურქეთის
რესპუბლიკა;
TC 1.9 მაიონიზებელი გამოსხივება - 6-7
ოქტომბერი
ქ.
ბაქო,
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკა;
TC 1.10 ტემპერატურა - 21-25 ოქტომბერი ქ.
კიშინეუ, მოლდოვას რესპუბლიკა;
TC 1.3 ელექტროობა და მაგნეტიზმი - 27-28
ოქტომბერი,
ქ.
მოსკოვი,
რუსეთის
ფედერაცია.

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნულ სააგენტოში CIB პროგრამის II ეტაპის
ფარგლებში 2015 წლის დეკემბრის თვეში,
სტანდარტების
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისთვის
მოეწყო
სემინარი
სტანდარტიზაციის
სფეროში
ევროპული
რეგულაციის 1025/2012-ის პრინციპების გაცნობის
მიზნით.
მიღებულია
შემდეგი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები:
–

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14
ივლისის №348 დადგენილება „ცხოველთა
გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო
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- მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის
წესები;
- ცხოველთა დაავადებათა
კონტროლის ღონისძიებები;
- სურსათის/ცხოველის საკვების
სახელმწიფო კონტროლის
ღონისძიებები;
- სურსათის/ცხოველის საკვების
ჰიგიენური წესები;
- მცენარეთა მავნე ორგანიზმების
კონტროლი;
- მცენარეთა დაცვის საშუალებების
ბაზარზე განთავსება

სამინისტროს
ლაბორატორია
ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

განვითარების
(CIB) პროგრამა

–

–

–

–

პროფილაქტიკურ-საკარანტინო
ღონისძიებათა განხორციელების წესების
დამტკიცების შესახებ“. ძალადაკარგულად
გამოცხადდა:
ა) ,,ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა
საკარანტინო
წესების“
დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013
წლის 31 დეკემბრის №420 დადგენილება;
ბ)
„საერთაშორისო
ვეტერინარულსანიტარიული კოდექსით განსაზღვრული
„ა” და „ბ“ ჯგუფების საშიში გადამდები
სნეულებების საწინააღმდეგობის წესის
დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2005
წლის 16 სექტემბრის №2-217 ბრძანება;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12
თებერვლის
№55
დადგენილება
„ცხოველური
წარმოშობის
სურსათის
სახელმწიფო
კონტროლის
განხორციელების
სპეციალური
წესის
დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26
იანვრის №8 დადგენილება „საერთაშორისო
გადაზიდვებისას
ტვირთის
ფიტოსანიტარიულ
მოთხოვნებთან
შეუსაბამობის შესახებ შეტყობინების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3
აპრილის №152 დადგენილება „რძის და
რძის
ნაწარმის
შესახებ
ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27
აპრილის №190 დადგენილება ტექნიკური
რეგლამენტის
„ცდის,
სამეცნიერო
კვლევისა და სელექციური სამუშაოსათვის
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–

–

–

–

–

მავნე ორგანიზმის, მცენარის, მცენარეული
პროდუქტის და სხვა ფიტოსანიტარიული
რეგულირებადი ობიექტის საქართველოში
შემოტანის წესის დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27
მაისის №228 დადგენილება „წვრილფეხა
საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა
და მათი სადგომის/დროებითი სადგომის
რეგისტრაციის
წესის
დამტკიცების
შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25
ივნისის №305 დადგენილება ტექნიკური
რეგლამენტის - „კარტოფილის კიბოს
კონტროლის
წესის
დამტკიცების
თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14
სექტემბრის
№477
დადგენილება
„შესაფუთი ხის მასალის რეგულირების
წესის
დამტკიცების
შესახებ“.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23
ოქტომბერის
№547
დადგენილება
„სურსათისა და ცხოველთა საკვების
უვნებლობის
სფეროში
კრიზისული
მდგომარეობის მართვის ზოგადი გეგმის
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №419
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16
ოქტომბერის
№533
დადგენილება
„სურსათის/ცხოველის
საკვების
უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის
განხორციელების
წესის
დამტკიცების
თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16
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–

–

–

–

ოქტომბერის
№534
დადგენილება
„სურსათის/ცხოველის
საკვების
მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის
ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის
უვნებლობის,
ვეტერინარიისა
და
მცენარეთა
დაცვის
სფეროებში
ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და
სახელმწიფო
კონტროლის
განხორციელების
წესის
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25
ივნისის
№173
დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10
ნოემბრის
დადგენილება
N577
,,სურსათის/ცხოველის
საკვების
უვნებლობის,
ვეტერინარიისა
და
მცენარეთა
დაცვის
სფეროებში
მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპების და
მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9
ნოემბრის
დადგენილება
N
567
–
„სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის
(კონტამინანტის)
მაქსიმალურად
დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10
ნოემბერის №581 დადგენილება „სურსათის
მიკრობიოლოგიური
მაჩვენებლების
შესახებ
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10
ნოემბერის
№578
დადგენილება
„ევროკავშირის
სურსათის/ცხოველის
საკვების სწრაფი განგაშის სისტემაში
(RASFF) ინტეგრაციის უზრუნველყოფის
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-

–

–
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სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტოს ინსტიტუციონალური
რეფორმის გეგმის (IRP) განახლება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების

ღონისძიებათა შესახებ წესის დამტკიცების
თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11
იანვარის დადგენილება №11 „ტექნიკური
რეგლამენტის - სიმინდის დასავლეთის
ხოჭოს წინააღმდეგ ბრძოლის წესის
დამტკიცების თაობაზე“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11
იანვარის
დადგენილება
№10
„მეცხოველეობაში
ჰორმონული
და
თირეოსტატიკური მოქმედების მქონე
ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის)
და
ბეტა-აგონისტების
გამოყენების
აკრძალვის წესის დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18
იანვარის დადგენილება №22 „ტექნიკური
რეგლამენტის - ცოცხალ ცხოველებსა და
ცხოველური
წარმოშობის
სურსათში
ზოგიერთი
ნივთიერებისა
და
მათი
ნარჩენების
მონიტორინგის
წესის
დამტკიცების შესახებ“.

საქართველოს
მთავრობის
ელექტრონულ
პროგრამაში
დასამტკიცებლად
აიტვირთა
შემდეგი ნორმატიული აქტის პროექტი:
- თურქულის დაავადებასთან ბრძოლის
პროფილაქტიკური
და
საკარანტინო
ღონისძიებათა წესი.
მიმდინარეობს მუშაობა ინსტიტუციონალური
რეფორმის გეგმის განახლებაზე. სურსათის
ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა და CIBის ექსპერტებმა გამართეს სამუშაო შეხვედრა.
ექსპერტებმა მოიძიეს ინფორმაცია სურსათის
ეროვნული სააგენტოს საჭიროებებზე, როგორიცაა
ადამიანური
რესურსის,
შესაძლებლობების
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ლაბორატორია

256

საქართველოს მიერ ევროკავშირის
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიული, ცხოველთა
კეთილდღეობისა და სხვა
საკანონმდებლო ღონისძიებების
დაახლოების სიის შემუშავება
სხვადასხვა პრიორიტეტულ
სფეროებში

257

სურსათის უვნებლობის
სტრატეგიისა და საკანონმდებლო
დაახლოების პროგრამის
განახლება

258

ტრეინინგების პროგრამის
შემუშავება და შესაბამისი
ტრეინინგების ჩატარება იმ
თანამშრომლებისათვის,

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

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო

(CIB) პროგრამა

2015

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე

განვითარებისა და ტექნიკური საჭიროებები.
თუმცა, ინსტიტუციონალური რეფორმის გეგმა
დასრულდება დაახლოების სიის დამტკიცების
შემდეგ.
„ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი
სავაჭრო
სივრცის
შესახებ
შეთანხმების“ (DCFTA) შესაბამისად, შემუშავდა
საკანონმდებლო დაახლოების სია და გაეგზავნა
ევროკავშირს.
2015 წლის მე-2 კვარტალში, ევროკავშირის
ინიციატივით შედგა ევროკავშირის ტექნიკური
დახმარებისა
და
ინფორმაციის
გაცვლის
მექანიზმის
(TAIEX)
ფარგლებში,
სპეციალიზირებული
მისიის
ვიზიტი
საქართველოში.
შედეგად,
ევროკავშირის
ექსპერტებმა განიხილეს და წარმოადგინეს
რეკომენდაციები საკანონდებლო დაახლოების
სიებთან დაკავშირებით.
წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე
სიები განახლდა და საბოლოო ვერსია გაეგზავნა
ევროკავშირს.
საკანონმდებლო
დაახლოების
პროგრამა
განახლდება DCFTA-ს შესაბამისად მომზადებული
დაახლოების სიების მიხედვით, მას შემდეგ რაც
მოხდება საქართველოს პარლამენტის მიერ მისი
რატიფიცირება.

მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამისი პროგრამის
შემუშავებაზე.
2015

წლის

მარტში,

საქართველოს

სოფლის
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რომლებიც ჩართულები არიან
საკანონმდებლო დაახლოების
პროცესში

სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

მეურნეობის სამინისტროს და სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის
მიერ დაფინანსებულ ტრენინგში, რომელიც
გაიმართა ქ. ბრიუსელში (ბელგიის სამეფო);
ტრენინგი შეეხო საკანონმდებლო პროცესებს
ევროკავშირში და გადაწყვეტილების მიღების
პროცედურებს.
2015 წლის 5-6 მაისს, შვედეთის Capacity Building
Agriculture
Georgia
(CBA-G)
პროექტის
ორგანიზებით, გაიმართა ტრენინგი სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროსა
და
სურსათის
ეროვნული სააგენტოს იმ თანამშრომლებისთვის,
რომლებიც
ჩართულნი
არიან
ქართული
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოების პროცესში;
2015 წლის ივნისში, სურსათის ეროვნული
სააგენტოს თანამშრომლებმა გაიარეს სასწავლო
კურსი
ევროკავშირის
ინსტიტუციური
სამართლის შესახებ. სასწავლო კურსი ჩატარდა ქ.
ტრირში (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა)
ევროპის სამართლის აკადემიაში და დაფინანსდა
შვედეთის Capacity Building Agriculture - Georgia
(CBA-G) პროექტის მიერ.
2015 წლის 24-27 ნოემბერს, აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ესტონური ცენტრის
ორგანიზებით, ესტონეთის რესპუბლიკის ქ.
ტალინში საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა
და
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს,
ასევე შემოსავლების სამსახურის
თანამშრომლები
იმყოფებოდნენ
სასწავლო
285

259

მუდმივი ინსტიტუციონალური
განვითარება, რომელიც
დაკავშირებულია ვეტერინარული,
ფიტო-სანიტარიული და
სურსათის უვნებლობის კუთხით
სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტზე
ეფექტური შემოწმებების
უზრუნველყოფასთან. შესაბამისი
პრაქტიკული ტრეინინგები
თანამშრომლებისთვის

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ვიზიტით სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და
ვეტერინარული
კონტროლის
საკითხებთან
დაკავშირებით.
2015
წლის
3-8
მაისს,
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის
ფარგლებში
(დაფინანსებით),
შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა
სასწავლო ვიზიტი ვენის აეროპორტის სასაზღვრო
ინსპექტირების პუნქტის და ჰამბურგის პორტის
სასაზღვრო
ინსპექტირების
პუნქტის
ინფრასტრუქტურისა და სამუშაო პროცესის
გაცნობის მიზნით;
2015 წლის 6-10 ივლისს, ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის
ფარგლებში
(დაფინანსებით),
შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა
სასწავლო ვიზიტი პოლონეთის რესპუბლიკაში
ბიალა პოდლასკაში (ბელარუსის რესპუბლიკის
საზღვარზე) სარკინიგზო და საავტომობილო
სასაზღვრო
ინსპექტირების
პუნქტების
ინფრასტრუქტურისა და სამუშაო პროცესის
გაცნობის მიზნით.
2015 წლის 8-9 ოქტომბერს, ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის ფარგლებში (დაფინანსებით) გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა ქ. თბილისში - „Workshop Sampling Procedures on Plant and Plant Products.
Identification of Pests“.
აღნიშნული სამუშაო
შეხვედრა ჩაატარეს ლატვიის სურსათისა და
ვეტერინარიის
სამსახურის
სასაზღვრო
კონტროლის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა.
სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს
შემოსავლების სამსახურის 15 წარმომადგენელმა,
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სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
3
წარმომადგენელმა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორიის
2
წარმომადგენელმა.
2015 წლის 12-15 ოქტომბერს, ქ. კოშიცეში
(სლოვაკეთის
რესპუბლიკა),
სლოვაკეთის
რესპუბლიკის
საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის სააგენტოს ორგანიზებით და
დაფინანსებით
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლებისათვის განხორციელდა სასწავლო
ვიზიტი
სლოვაკეთის
რესპუბლიკის
გამოცდილების გაზიარება ფიტოსანიტარიული
სასაზღვრო კონტროლის სფეროში.
2015 წლის 18-23 ოქტომბერს, ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის
ფარგლებში
(დაფინანსებით),
შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა
სასწავლო
ვიზიტი
ქ.
რიგაში,
(ლატვიის
რესპუბლიკა).
ვიზიტის შეეხებოდა პრაქტიკულ ტრენინგს „სამუშაო
შეხვედრა
ნიმუშების
აღების
პროცედურაზე მცენარეებზე და მცენარეულ
პროდუქციაზე, მავნებლების იდენტიფიკაცია“
საზღვაო და აეროპორტის სასაზღვრო ინსპექციის
პუნქტებზე.
შემოსავლების
სამსახურის
წარმომადგენლებს
უმასპინძლა
ლატვიის
რესპუბლიკის სურსათისა და ვეტერინარიის
სამსახურის
სასაზღვრო
კონტროლის
დეპარტამენტმა.
2015 წლის 25-27 ნოემბერს, საქართველოს საჯარო
მოხელეებისათვის, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ესტონური ცენტრის“ ორგანიზებით ქ. ტალინში,
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(ესტონეთის რესპუბლიკა) გაიმართა ტრენინგი,
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და
ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის
(DCFTA)
განხორციელების
ფარგლებში
სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის საკითხებთან
დაკავშირებით.
2015 წლის 1-3 დეკემბერს, ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის ფარგლებში, (დაფინანსებით) ქ.
თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
ნიმუშების აღების პროცედურა ცხოველური
წარმოშობის პროდუქტზე, მუშაობა ელექტრონულ
ბაზებზე CVED TRACES. აღნიშნული სამუშაო
შეხვედრა ჩაატარეს ლატვიის რესპუბლიკის
სურსათისა
და
ვეტერინარიის
სამსახურის
სასაზღვრო
კონტროლის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებმა.
სამუშაო
შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღეს შემოსავლების სამსახურის
15 წარმომადგენელმა, სურსათის ეროვნული
სააგენტოს 3 წარმომადგენელმა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის 2
წარმომადგენელმა.
2015 წლის 14-18 დეკემბერს, ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების
(CIB)
პროგრამის
ფარგლებში
(დაფინანსებით),
შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა
სასწავლო
ვიზიტი
ქ.
რიგაში,
(ლატვიის
რესპუბლიკა). ვიზიტი შეეხებოდა პრაქტიკულ
ტრენინგს „პრაქტიკული სამუშაო შეხვედრა
ცხოველური
წარმოშობის
პროდუქციის
ინსპექტირებაზე საზღვაო და აეროპორტის
სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტებზე“.
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს
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საინფორმაციო შეხვედრების
განხორციელება ევროკავშირის
ბაზარზე შესვლის მოთხოვნებთან
დაკავშირებით

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უმასპინძლა ლატვიის რესპუბლიკის სურსათისა
და
ვეტერინარიის
სამსახურის
სასაზღვრო
კონტროლის დეპარტამენტმა.
2015 წლის 19 თებერვალს, ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ,
სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
წარმომადგენლებმა
„სამოქალაქო
დარბაზის“
წევრებს
ევროკავშირთან
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ
შეთანხმებით
(DCFTA)
გათვალისწინებული
საკანონმდებლო
დაახლოების პროგრამის პროექტი გააცნეს.
2015 წლის 19-21 მაისს, შვედეთის სოფლის
მეურნეობის საბჭოს (SBA) მიერ გაიმართა
ტრენინგი/სემინარი
DCFTA-ს
საკითხებთან
დაკავშირებით, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის
ცალკეული
პროდუქციის
ევროკავშირში
იმპორტის
მოთხოვნებთან
დაკავშირებით.
აღნიშნულ სემინარში მონაწილეობა მიიღეს
როგორც სამთავრობო, აგრეთვე არასამთავრობო
ორგანიზაციების, ბიზნეს ასოციაციებისა და
კერძო ბიზნესის წარმომადგენლებმა.
2015 წლის 15-17 სექტემბერს, სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
წარმომადგენელმა,
სახელმწიფო
და
კერძო
სექტორების
წარმომადგენლებთან
ერთად,
მონაწილეობა
მიიღო
ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში: ქ. ბათუმში, ქ.
ოზურგეთში, ქ. ზუგდიდსა და ქ. ქუთაისში.
შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს DCFTA-სთან
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დაკავშირებული საკითხები და განიხილეს
ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
ექსპორტის
შესაძლებლობები
ევროკავშირის
ბაზარზე.
2015 წლის 14 დეკემბერს, სურსათის ეროვნულმა
სააგენტომ ქართული თაფლის პოპულარიზაციისა
და მეფუტკრე ფერმერთა ხელშეწყობის მიზნით,
მორიგი რეგიონული შეხვედრა ამბროლაურში
გამართა. რაჭა-ლეჩხუმის ათეულობით მეწარმეს
სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ხელშემწყობი
ღონისძიებები, თაფლის წარმოებარეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები,
ევროკავშირის მოთხოვნები და საერთაშორისო
სტანდარტები გააცნეს.

261

საინფორმაციო შეხვედრების
გამართვა სურსათის/ცხოველის
საკვების უვნებლობის შესაბამის
სამომხმარებლო ასპექტებთან
დაკავშირებით

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

2015 წლის 22 ნოემბერს, სურსათის ეროვნულმა
სააგენტომ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის
მეფუტკრეებთან და თაფლის მწარმოებლებთან
შეხვედრა გამართა. შეხვედრას სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული
სააგენტოს, სამინისტროში შემავალი უწყებების
ხელმძღვანელები და საკანონმდებლო
ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
2015 წლის 27 - 30 იანვარს, ქ. თბილისში და
იმერეთის რეგიონში, სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტოს
წარმომადგენლები
მწვანილის
ექსპორტიორებს
შეხვდნენ.
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა მათ დეტალური ინფორმაცია
მიაწოდეს იმ მოთხოვნების შესახებ, რომელსაც
უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული მწვანილი;
გააცნეს ექსპორტისათვის საჭირო დოკუმენტაციის
ჩამონათვალი და მცენარეული წარმოშობის
პროდუქციის ექსპორტის განსახორციელებლად
აუცილებელი მოთხოვნები.
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ინფორმირების/ცნობიერების
ასამაღლებელი კამპანიების
ორგანიზება ახლად მიღებული ან
შესწორებული კანონმდებლობის
ეფექტიანი განხორციელების
შესახებ

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

2015 წლის თებერვალში, ქ. ბორჯომსა და ქ.
თეთრწყაროში, სსიპ - სურსათის ეროვნულმა
სააგენტომ რძის მწარმოებლებსა და სასაკლაოების
წარმომადგენლებს
გააცნო
საკანონმდებლო
ცვლილებები, რომლებიც ევროკავშირისა და
საერთაშორისო
მოთხოვნების
შესაბამისი
სურსათის უვნებლობის სისტემის დასანერგად
შემუშავდა.
2015 წლის 30 მაისს, ქ. ბათუმში, სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
წარმომადგენლები
„მრგვალი მაგიდის“ ფორმატში შეხვდნენ თევზისა
და თაფლის მწარმოებლებს. მეწარმეებს მიაწოდეს
ინფორმაცია ევროკავშირში თევზისა და თაფლის
ექსპორტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
2015 წლის 17 ივნისს, ორგანიზაცია Let’s meet
Europe-ის ორგანიზებით, შეხვედრა გაიმართა ქ.
ზუგდიდში ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან,
კერძოდ,
მეთხილეებთან
და
რძის
მწარმოებლებთან,
რომელთაც
სურსათის
ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ
გააცნო
თხილთან,
რძესთან
და
რძის
პროდუქტებთან
დაკავშირებული
ახალი
საკანონმდებლო მოთხოვნები.
2015 წლის 22 ივლისს, ორგანიზაცია Mercy Corpsის ორგანიზებით შეხვედრები გაიმართა ქ.
ბათუმში,
მეთაფლეებთან
და
ხორცის
რეალიზატორებთან,
რომელთაც
გააცნეს
საკანონმდებლო
მოთხოვნები
შესაბამის
პროდუქტებთან მიმართებაში.
2015 წლის 30
პროდუქტისთვის

სექტემბერ -1 ოქტომბერს,
გეოგრაფიული
აღნიშვნის
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სტატუსის მინიჭების საკითხები და კონტროლის
სისტემა განიხილეს კონფერენციაზე, რომელიც
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის „საქპატენტისა“ და ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო)
ორგანიზებით გაიმართა.
2015 წლის 17 ნოემბერს, ორგანიზაცია Let’s meet
Europe-ის ორგანიზებით, შეხვედრა გაიმართა ქ.
მარნეულში
ბიზნეს
წრეების
წარმომადგენლებთან,
ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების და
არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან DCFTA-სთან
დაკავშირებულ საკითხებზე, კერძოდ,
შეთანხმებით გათვალისწინებულ სარგებელზე,
აგრეთვე აღებულ ვალდებულებებსა და მათ
შესრულებაზე.
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კერძო სექტორთან
თანამშრომლობა და მისთვის
დახმარების გაწევა, ახალი
საკანონმდებლო მოთხოვნების
შესრულების მიზნით

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

აქტიურად
ფუნქციონირებს
„სამოქალაქო
დარბაზი“,
რომლის
ფარგლებში
შესაბამის
სფეროში
მოქმედ
ბიზნეს
ორგანიზაციებს,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს,
კერძო
ბიზნესმენებსა
და
აკადემიური
წრის
წარმომადგენლებს
მუდმივად
მიეწოდებათ
ინფორმაცია სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ
სფეროში
დაგეგმილი
ცვლილებებისა
და
ღონისძიებების შესახებ.
სსიპ
სურსათის ეროვნულ
სააგენტოში
მოქმედებს
„სამოქალაქო
დარბაზი“,
სადაც
წარმოდგენილები არიან სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში
მოქმედი ორგანიზაციები.
DCFTA-ის

ფარგლებში

შემუშავებული
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 მიღებული კანონმდებლობის
განხორციელების მიზნით,
არსებული ლაბორატორიების
გაუმჯობესება:
 ფიტო-სანიტარული კვლევების
ლაბორატორიის მშენებლობა
აღჭურვა და გაშვება; პერსონალის
გადამზადება და ლაბორატორიის
აკრედიტაცია;
 ფიტო-სანიტარული კვლევების
კლასიკური მეთოდების
დანერგვა რეგიონულ
ლაბორატორიებში;
 ცხოველთა ქვეყნისათვის
პრიორიტეტული დაავადებების
დიაგნოსტიკის დანერგვა საველე
სადგურებში(განსაკუთრებით
საშიში
ზოონოზების/ინფექციების
გარდა);
 სურსათის მიკრობიოლოგიური
და ტოქსიკოლოგიური
კვლევების დანერგვა ცალკეულ
რეგიონულ ლაბორატორიებში;
 ინსტრუმენტული კვლევების

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ნორმატიული აქტები, მათ დამტკიცებამდე
საჯარო
განხილვების
მიზნით
იტვირთება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ვებ-გვერდზე. კერძო სექტორის წარმომადგენლებს
საშუალება აქვთ საკუთარი მოსაზრებები და
კითხვები გადაუგზავნონ სამინისტროს შესაბამის
სამსახურებს.
ასევე,
იმართება
სამუშაო
შეხვედრები კერძო სექტორისა და საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
წარმომადგენლების მონაწილეობით.
დასრულდა ფიტო-სანიტარული დეპარტამენტის
ახალი
შენობის
აგება,
ჩატარდა
შენობის
საინჟინრო სისტემების ტესტირება; აპარატურა
დამონტაჟებულია/განლაგებულია შესაბამის
ლაბორატორიებში; ჩატარდა კონკურსი და შეირჩა
პერსონალი; შექმნილია ევროპისა და ხმელთაშუა
ზღვის
ქვეყნების
მცენარეთა
დაცვის
ორგანიზაციის (EPPO) სადიაგნოსტიკო
პროტოკოლების ბაზა; დაწყებულია მათი
ქართულად თარგმნის პროცესი.
2015 წლის 9-11 სექტემბერს, პერსონალმა
მონაწილეობა მიიღო EPPO –ს ეგიდით გამართულ
სემინარზე „საერთაშორისო აკრედიტაცია და
რეგიონულ
დონეზე
რეფერალური
ლაბორატორიის არსებობის მნიშვნელობა“.
2015 წლის 30 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით,
ლაბორატორიის
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს EPPO-ს მოლეკულური
დიაგნოსტიკის
მეთოდებისადმი
მიძღვნილ
სემინარში ქ. ანჟერში, საფრანგეთის რესპუბლიკა.
დამტკიცდა
პროცედურა

17
სტანდარტული
სამუშაო
სხვადასხვა დაავადებებისათვის.
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ლაბორატორიის აღჭურვა და
კვლევის მეთოდების დანერგვა
სურსათის კვლევის სფეროში
ევროკავშირის ბაზრის
მოთხოვნების სრული სპექტრის
შესაბამისად;
 ვეტ პრეპარატებისა და
პესტიციდების
ლაბორატორიული კონტროლის
მეთოდების დანერგვა

დამუშავებულია
განაცხადი.

სააკრედიტაციო

სფეროების

ბათუმის, გორის, გურჯაანის და ახალციხის
ლაბორატორიებში მიმდინარეობს მცენარეთა
დაავადებების
დიაგნოსტიკა.
2015
წლის
დეკემბრიდან
ქუთაისის
ლაბორატორიაში,
დაინერგა მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა;
გურჯაანის და ზუგდიდის ლაბორატორიებში
დაინერგა პარაზიტულ დაავადებათა კვლევები;
ცხოველთა
პარაზიტოლოგიური
(თევზის
პარაზიტები, ფუტკრის პარაზიტები, პროტოზები,
ჰელმინთოზები)
კვლევები
დაინერგა
ქ.
თბილისის
ლაბორატორიაში,
უახლოეს
მომავალში
ახალი
კვლევები
დაინერგება
გურჯაანის, ბათუმის, ქუთაისის, ახალციხისა და
მარნეულის ლაბორატორიებში.
სურსათის მიკრობიოლოგიური და ქიმიური
კვლევები დაინერგა ქ. გურჯაანის, ქ. ბათუმის, ქ.
ქუთაისის,
ქ.
ახალციხისა,
დუშეთის
და
მარნეულის რეგიონალურ ლაბორატორიებში;
ეტაპობრივად ფართოვდება კვლევათა სპექტრი.
გარემონტდა და გაიმართა ანალიზური
ქიმიისათვის განკუთვნილი ლაბორატორიული
ოთახები; შეძენილ იქნა და დამონტაჟდა
ანალიზატორები; მწარმოებლის
ავტორიზებულმა წარმომადგენლებმა ჩაატარეს
სწავლება და პერსონალის სერტიფიცირება;
დაიწყო ახალი მეთოდების ვალიდაციის
პროცესი (მაგ: თაფლის, თევზის და თევზის
პროდუქტების კვლევა).
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სრულად გაიმართა კვლევების ლაბორატორიის
აპარატურა. დაინერგა თაფლში ანტიბიოტიკების
და
თევზის
პროდუქტებში
ჰისტამინის
შემცველობის
აღმოჩენის
მეთოდები.
ვალიდირებულია
ქლორორგანული
და
ფოსფორორგანული
პესტიციდების
კვლევა;
დაინერგა
მძიმე
მეტალებისა
და
რადიონუკლიდების
შემცველობის
კვლევა;
ვერიფიცირებულია ნაჯერი ცხიმების აღმოჩენის
მეთოდი.

265

სასაზღვრო საინსპექციო პუნქტის
ინფრასტრუქტურითა და
სათანადო აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

266

ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტის
შემუშავება

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

მიმდინარეობს პესტიციდების პრიორიტეტული
კლასის განსაზღვრა და მუშავდება მეთოდიკა
გაეროს საკვების და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (FAO) პროექტის ფარგლებში.
ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების
(CIB) პროგრამასთან ერთად მიმდინარეობს
მუშაობა
სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების
აღჭურვილობის შეძენასთან დაკავშირებით;
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების (CIB) პროგრამის ფარგლებში
(დაფინანსებით), დაიწყო სასაზღვრო ინსპექციის
პუნქტის კარწახის სამაცივრე ოთახების აღჭურვა.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური
განვითარების (CIB) პროგრამის ფარგლებში,
დასრულდა
(დაფინანსებით)
სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტის
კარწახის
სამაცივრე
ოთახების მოწყობა.
შემუშავდა ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტის
პირველადი ვერსია.
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დაინტერესებულ პირებთან
საჯარო განხილვების ჩატარება
ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტის
თაობაზე
ახალი კანონმდებლობის და
საკანონმდებლო ცვლილებების
შემუშავება
საჯარო განხილვების ჩატარება
ყველა შესაბამის დაინტერესებულ
პირებთან ერთად
საბაჟოს თანამშრომლების
გადამზადება ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპერატორების
ახალი პროცედურების შესახებ

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საბაჟო კოდექსის პროექტის საბოლოო ვარიანტის
შემუშავების შემდგომ მოხდება დაინტერესებულ
პირებთან საჯარო განხილვების ჩატარება.

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს საბაჟო კოდექსის პროექტიდან
გამომდინარე
თანმდევი
საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავება.
საჯარო განხილვები გაიმართება საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავების შემდეგ.

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
„მმართველობა
განვითარებისათვის“
(G4G)
პროექტი დახმარებას უწევს შემოსავლების
სამსახურს
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის (AEO) პროგრამის საქართველოში
იმპლემენტაციის კუთხით. ჩამოყალიბდა ერთიანი
სამუშაო ჯგუფი, რომლმაც მოახდინა არსებული
მდგომარეობის
შეფასება
და
შეიმუშავა
საქართველოში AEO-ს ინსტიტუტის დანერგვის
სამომავლო სამოქმედო გეგმა.
2015 წლის 19-22 მაისს, ჩატარდა ეროვნული
დონის სამუშაო სემინარი AEO-ს საკითხებზე.
სემინარს გაუძღვნენ ექსპერტები მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციიდან
და
გერმანიის
საბაჟო
ადმინისტრაციიდან. სემინარის მონაწილეებმა
განიხილეს AEO პროგრამის თავისებურებანი
მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO) SAFE
ჩარჩო სტანდარტების ჭრილში და ასევე,
ევროკავშირის AEO ინსტიტუტის მიდგომები.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო AEO-ს
სტატუსის მოთხოვნებსა და შესაბამისი აუდიტის
პროცედურებსა
და
მეთოდებს.
სემინარის
ფარგლებში მხარეებმა ასევე, განიხილეს AEO
სტატუსის ურთიერთაღიარების შესაძლებლობის
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საბაჟოს თანამშრომლების
გადამზადება შესაბამისი
მიმართულებით

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ლიტვის რესპუბლიკის საბაჟო ადმინისტრაციის
მონაწილეობით და G4G პროექტის ფინანსური
მხარდაჭერით, 2015 წლის 13-17 ივლისს,
განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი ლიტვის
რესპუბლიკაში. ვიზიტი მიზნად ისახავდა AEO-ს
ინსტიტუტის
იმპლემენტაციის
გზაზე
საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების და
მათი დაძლევის გზების შესახებ ინფორმაციის
გაზიარებას.
რეგულარულად
(ყოველკვირეულად)
მიმდინარეობს
„საქონლით
ვაჭრობაში
ფორმალობების გამარტივების შესახებ“ და
„ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“
1987 წლის 20 მაისის კონვენციებთან მიერთების
მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები.
ამჟამად დასრულდა კონვენციების თარგმნა.
მიმდინარეობს შედარებითი მატრიცის შექმნა
საქართველოს კანონმდებლობასთან არსებული
თანხვედრებისა
და
განსხვავებულობების
განსაზღვრის მიზნით;
„ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ
(CTC)“ და საქონლით ვაჭრობაში ფორმალობების
გამარტივების შესახებ (SAD)“ კონვენციებთან
მიერთების ფარგლებში, 2015 წლის 9 – 11 ივნისს,
ქ. ვილნიუსში (ლიტვის რესპუბლიკა), გაიმართა
სასწავლო ვიზიტი. ვიზიტის ორგანიზება მოხდა
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და
ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის (TAIEX)
ფარგლებში.
ვიზიტის
დროს
გაიმართა
შეხვედრები ლიტვის რესპუბლიკის საბაჟო
ადმინისტრაციის წარმომდგენლებთან, რომლის
დროსაც
მოხდა
„ტრანზიტის
საერთო
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პროცედურების შესახებ (CTC)“ კონვენციისა და
„ახალი
კომპიუტერიზებული
სატრანზიტო
სისტემის (NCTS)“ ძირითადი არსის გაცნობა და
გამოცდილების გაზიარება;
2015
წლის
24-25
ივნისს,
ევროკომისიის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
„საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის შესაძლებლობათა
განვითარების
პროექტის“
ფარგლებში,
ევროკავშირის სახელმწიფოთა გარე საზღვრების
მართვის
ოპერატიული
თანამშრომლობის
ევროპული სააგენტოს (FRONTEX) ორგანიზებითა
და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(IOM) მხარდაჭერით, ქ. თბილისში, გაიმართა
რეგიონალური სემინარი „ტრანზიტის საერთო
პროცედურების (CTC)“ კონვენციისა და „ახალი
კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის
(NCTS)“
შესახებ. სემინარს
ესწრებოდნენ
საქართველოს,
უკრაინის,
მოლდოვას
რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკისა და
ლიტვის რესპუბლიკის საბაჟო ადმინისტრაციის,
ასევე,
ევროკომისიის
და
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(IOM)
წარმომადგენლები.
სემინარის
მონაწილეებმა
აქტიური დიალოგის ფორმატში განიხილეს
„ტრანზიტის საერთო პროცედურების (CTC)“
კონვენციასთან და „ახალი კომპიუტერიზებული
სატრანზიტო სისტემასთან (NCTS)“ მიერთებისა
და
განსახორციელებელი
ღონისძიებების
გატარების
გზები.
აღსანიშნავია,
რომ
საქართველოსა
და
ევროკავშირს
შორის
გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების
ფარგლებში გათვალისწინებულია „ტრანზიტის
საერთო პროცედურების (CTC)“ კონვენციის
დებულებებისა და „ახალი კომპიუტერიზებული
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საბაჟო რისკების სისტემის
გაძლიერება და დახვეწა;
პარტნიორ სახელმწიფოებთან მათ
შორის ევროკავშირთან
ინფორმაციის წინასწარი გაცვლის
სისტემების დანერგვა

კონტრაბანდის საწინააღმდეგო
სისტემების შესწავლის მიზნით
სასწავლო ვიზიტები ევროკავშირის
წევრ ქვეყნებში
ევროკავშირის შესაბამისი
კანონმდებლობის ანალიზი:
 სასწავლო ვიზიტი
 გამოცდილების გაზიარება
ახალი
კანონმდებლობის/ცვლილებების

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი -

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სატრანზიტო სისტემის (NCTS)“ საქართველოში
დანერგვა.
საბაჟო რისკების სისტემის გაძლიერების და
დახვეწის მიზნით აშშ-ის ხაზინის ტექნიკური
დახმარების ოფისისა (OTA) და საერთაშორისო
საფინანსო კორპორაციის (IFC) ხელშეწყობით
მიმდინარეობს
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამები. IFC-ის მხარდაჭერით ექსპერტთა
ჯგუფი შვედეთიდან ეხმარება შემოსავლების
სამსხურს საბაჟო რისკების მართვის ჩარჩოსა და
ოპერატიული ინსტრუქციების ჩამოყალიბებაში;
აღნიშულ ეტაპზე საბაჟო ინფორმაციის წინასწარ
გაცვლა
მიმდინარეობს
თურქეთის
რესპუბლიკასთან და უკრაინასთან.
2015 წლის 6-7 ოქტომბერს, შემოსავლების
სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა
მიიღეს მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციას, საჰაერო
ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციასა და
სამოქალაქო
ავიაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციას
შორის
მაკოორდინირებელი
კომიტეტის შეხვედრაში, სადაც განიხილებოდა
საჰაერო მგზავრებზე წინასწარი ინფორმაციისა
(API) და მგზავრების პირადი მონაცემების
გაცვლის (PNR) საკითხები.
მიმდინარეობს დონორების მოძიების პროცესი.

ასოცირების
შესახებ
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ინტელექტუალური
საკუთრების
დაცვის
საბაჟო
აღსრულების
ქართული
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოების
მიზნით, შემოსავლების სამსახურში შეიქმნა
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შემუშავება;
საბაჟოს თანამშრომლების
გადამზადება

„საქპატენტი“

სსიპ - შემოსავლების სამსახურის
თანამშრომელთა დატრეინინგება
პრეფერენციული წარმოშობის
სერტიფიცირებასა და პირობების
შემოწმებაში

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო შესყიდვების
მარეგულირებელი და
ინსტიტუციური ცვლილებების
საჭიროების იდენტიფიცირება

სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

შიდაუწყებრივი სამუშაო
ჯგუფი,
რომლის
ფარგლებშიც განხორციელდა კანონმდებლობებს
შორის
არსებული
განსხვავებების
იდენტიფიცირება და აღნიშნული განსხვავებების
აღმოფხვრის
სამწლიანი
გეგმის
შედგენა.
სამოქმედო გეგმა შენიშვნების და წინადადებების
მოძიების
მიზნით
გადაეგზავნა
სსიპ
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ
„საქპატენტს“. საქპატენტის მიერ მოწოდებული
წინადადებები აისახა სამუშაო გეგმაში.
2015
წლის
26-30
იანვარს,
მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით და
ევროკავშირის დაფინანსებით გაიმართა სასწავლო
სემინარი წარმოშობის წესებზე და დაკავშირებულ
საბაჟო პროცედურებზე.
2015 წლის 17 მარტს, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
წარმოშობის პრეფერენციული წესების შესახებ
საბაჟო 2020 პროგრამის ფარგლებში.
2015
წლის
14-18
სექტემბერს,
ლიტვის
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
მხარდაჭერით და ლიტვის რესპუბლიკის საბაჟო
ექსპერტების მონაწილეობით, გაიმართა სემინარი
საქონლის წარმოშობის წესების საკითხებზე.
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
მოთხოვნით მოხდა SIGMA-ს (ევროკავშირისა და
OECD-ის ერთობლივი ინიციატივა) ტექნიკური
დახმარების ინიცირება. ტექნიკური დახმარება
ითვალისწინებდა ყოვლისმომცველი სამოქმედო
გეგმის შემუშავების მხარდაჭერას. აღნიშნული
დახმარების ფარგლებში 2014 წელს,
უკვე
განხორციელდა
სახელმწიფო
შესყიდვების
არსებული
სისტემის,
პრაქტიკისა
და
კანონმდებლობის
შესაბამისობის
ანალიზი
DCFTA-ს მიერ გათვალისწინებულ სახელმწიფო
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შესყიდვების ძირითად სტანდარტებთან და
ევროკავშირის
შესაბამის
დირექტივებთან.
აღნიშნული წარმოადგენს
გზამკვლევისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის პირველ
ეტაპს.
ანალიზის
საფუძველზე
მოხდა
მარეგულირებელი
და
ინსტიტუციური
ცვლილებების საჭიროებების განსაზღვრა.
მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან, ძალაში შევიდა
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის № 7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“.
აღნიშნული
ბრძანების
საფუძველზე,
კონკურსების ჩატარება სრულიად გადავიდა
ელექტრონულ პლატფორმაზე , შესაბამისი
ელექტრონული მოდულისა და სერვისების
დამატების მეშვეობით.
აღსანიშნავია ასევე, საკანონმდებლო ცვლილება
2005 წლის 18 აპრილს, მიღებული სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში,
რომლის საფუძველზეც მომზადდა სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015
წლის
17
აგვისტოს
№13
ბრძანება,
„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების
განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის
ჩატარების
წესის
დამტკიცების
თაობაზე“.
აღნიშნული კანონი და ბრძანება ძალაშია 2015
წლის 1 ნოემბრიდან.
ცვლილებები ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით
გამარტივებული
შესყიდვების
მოცულობის
შემცირებას. ცვლილებების შემდეგ, შემსყიდველმა
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ყოვლისმომცველი სამოქმედო
გეგმის შემუშავება და მიღება, რათა
მოხდეს საკანონმდებლო
დაახლოების იმპლემენტაცია,
ასოცირების შესახებ შეთანხმების
დანართის XVI-B თანახმად

სსიპ -სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

ორგანიზაციამ საფუძვლიანად და საჯაროდ,
ელექტრონულ სისტემაში (e-Procurement) უნდა
დაასაბუთოს
გამარტივებული
შესყიდვის
აუცილებლობა სპეციალურად შემუშავებული
კითხვარის მიხედვით და მიიღოს სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოსგან თანხმობა. აღნიშნული
ცვლილებები განხორციელდა ევროკავშირთან
ვიზა
ლიბერალიზაციის
ვალდებულების
ფარგლებში.
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტის
საფუძველზე,
სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოში შეიქმნა საქართველოს
ევროკავშირში ინტეგრაციის ყოვლისმომცველი
სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო
ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა შესაბამისი
დოკუმენტი
საქართველოს
სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობის
ნორმების
ევროკავშირის
შესაბამის
დირექტივებთან
ეტაპობრივი დაახლოების მიზნით;
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ, გაეროს
განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA)
დახმარებით, მოიპოვა მხარდაჭერა სამოქმედო
გეგმის
მომზადებისათვის,
საერთაშორისო
კონსულტანტის ჩართულობის თაობაზე.
2015 წლის 25 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტომ, UNDP-ს და SIGMA -ს ექსპერტებთან
ერთად, წარადგინა გზამკვლევი და სამოქმედო
გეგმა საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი
ეკონომიკის
კომიტეტში,
სადაც
გაიმართა
გაფართოებული საკომიტეტო მოსმენა, სადაც
დადებითი
შეფასება
მიეცა
აღნიშნულ
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დოკუმენტს.
2015 წლის 26 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს UNDP-ს და SIGMA-ს ექსპერტებმა,
სასტუმრო
რედისონში
სამოქმედო
გეგმა
წარუდგინეს
მსხვილ
შემსყიდველ
ორგანიზაციებს, სადაც გაიმართა მსჯელობა
სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში გასატარებელ
რეფორმებზე, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
და პროცედურებთან დაახლოების მიზნით.
გარდა
ამისა,
SIGMA-სთან
მოლაპარაკების
შედეგად, რომელიც გაიმართა 2015 წლის ივნისში,
შეთანხმდა
SIGMA-სთან
შემდგომი
თანამშრომლობის გაგრძელებაზე. კერძოდ, SIGMA
ასევე, ტექნიკური დახმარების ფარგლებში
მოახდენს
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
აქტივობების
იმპლემენტაციაში დახმარებას. ასევე, SIGMA-ს
მიერ
მოხდება
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის
ხელშეწყობის მიზნით, მათ შორის ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით.
ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკის გაზიარების
მიზნით, GIZ -ის მხარდაჭერით, სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
თანამშრომლები
იმყოფებოდნენ სამუშაო ვიზიტით გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
ქ.
დიუსელდორფში.
მნიშვნელოვანია,
რომ
აღნიშნულ ვიზიტზე GIZ-ის მხრიდან მოწვეულნი
იყვნენ არა მხოლოდ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს
წარმომადგენლები,
არამედ
საქართველოს
პარლამენტის,
მთავრობის
ადმინისტრაციისა და საქართველოს რკინიგზის,
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როგორც ერთ-ერთი მსხვილი შემსყიდველი
ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
აღნიშნული საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში
გაიმართა ძალზედ მნიშვნელოვანი შეხვედრები
ჩრდილოეთ
რაინ-ვესტფალის
მხარის
სახელმწიფო კანცელარიაში, ინდუსტრიისა და
ვაჭრობის პალატაში, GIZ-ის რეგიონალურ ოფისსა
და
წამყვან
იურიდიულ
კომპანიებთან
(Kapellmann Lawyer Office, RWP Rechtsanwalte).
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ტრეინინგები საქართველოს
სახელისუფლებო ორგანოების და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ საჯარო
შესყიდვებს

სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

აღნიშნული ვიზიტი მნიშვნელოვანად დაეხმარება
შესყიდვების
სააგენტოს,
საქართველოს
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ
სრულყოფაში.
2015 წელს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
სასწავლო
ცენტრში
ჯამში,
გადამზადდა
სახელმწიფო უწყებებში და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული
შესყიდვების 549 სპეციალისტი.
ტრენინგი
ჩაუტარდა
საქართველოს
აღმასრულებელი
და
საკანონმდებლო,
დაწესებულებების, მათ შორის, საქართველოს
პარლამენტის, სამინისტროების, ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების, მათ მიერ
დაფუძნებული და მათსავე მმართველობაში
არსებული სსიპ-ების, ააიპ-ების,
რეგიონებში
სახელმწიფო რწმუნებულების/გუბერნატორების
ადმინისტრაციების ხელმძღვანელ პირებსა და
შესყიდვების
სპეციალისტებს,
რომლებსაც
ყოველდღიური
შეხება
აქვთ
სახელმწიფო
შესყიდვების განხორციელების პროცესთან.
სახელმწიფო

შესყიდვების

სააგენტომ „ღია
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სახელმწიფო შესყიდვებში
მონაწილეობის მიღებით
დაინტერესებული
მიმწოდებლებისთვის სემინარის
ჩატარება

სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

მმართველობის
პარტნიორობის“
(Open
Government Partnership – OGP) ფარგლებში,
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობები“-ის
გაცნობის
მიზნით,
საინფორმაციოსაკონსულტაციო შეხვედრები ჩაატარა თბილისის
და
თბილისთან
ახლოს
მდებარე
მუნიციპალიტეტების, იმერეთისა და აჭარის
რეგიონების
სახელმწიფო
ორგანოების
წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე ყურადღება
გამახვილდა კონკურსების ახალ ელექტრონულ
მოდულზე და მისი ჩატარების პროცედურებზე.
2015 წელს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
სასწავლო ცენტრში ტრენინგი გაიარა სახელმწიფო
შესყიდვებში მონაწილეობით დაინტერესებულმა
ბიზნეს-ორგანიზაციების
მიმწოდებელი
კომპანიების 38 წარმომადგენელმა. აღნიშნული
ტრენინგი განხორციელდა მსოფლიო ბანკის
ფინანსური მხარდაჭერით.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ, გერმანიის
საერთაშორისო
თანმშრომლობის
საზოგადოებასთან
(GIZ),
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოსა
და
სავაჭრო
სამრეწველო პალატასთან თანამშრომლობით,
ჩაატარა რეგიონალური შეხვედრები ქ. ქუთაისში
და ქ. ბათუმში, სადაც გაიმართა შეხვედრა
იმერეთის და აჭარის რეგიონებში მოქმედ კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის
მიზანი იყო სახელმწიფო შესყიდვებში კერძო
სექტორის
მონაწილეობის
გაზრდა
და
სახელმწიფო შესყიდვებზე, პროცედურებსა და
რეგულაციებზე ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება.
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საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოება
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
აღებული ვალდებულებების
შესაბამისად. გათვალისწინებულია
ცვლილებები შემდეგი
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;
 საქართველოს კანონი
პესტიციდებისა და
აგროქიმიკატების შესახებ
მოქალაქეებისთვის საკუთარი
უფლებების დასაცავად
სასამართლო მტკიცებულებების
მოპოვებაში მხარდაჭერა
ეფექტიანი მართლმსაჯულების
შესახებ ევროსაბჭოს კომისიის
რეკომენდაციების შესაბამისად
(მუხლი 34) ფაქტების
კონსტატაციის მომსახურების
პოპულარიზაცია და გამართვა,
საქართველოს მოქალაქეებისთვის
მტკიცებულებების მოპოვების

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - აღსრულების
ეროვნული ბიურო

2015

2015

სსიპ ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2014
წელს,
შემუშავდა
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი
და
2014
წლის
დეკემბერში
განსახილველად
გადაიგზავნა
შესაბამის უწყებებში.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
პროექტის
ფარგლებში,
განხორციელდა
„სააღსრულებო
წარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის სამუშაო ვერსიის
შემუშავება, რომელშიც ასახულია ფაქტების
მომსახურების
სამართლებრივი
რეჟიმის
დეტალიზაცია.
საანგარიშო
პერიოდში
მოსახლეობაში
ფაქტების
კონსტატაციის
მომსახურების ცნობადობის ამაღლების მიზნით
მომზადდა ბეჭდური მასალები. ასევე, ჩატარდა
ლექციები სხვადასხვა უმაღლესი და საშუალო
სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტებთან და
მე-11/მე-12 კლასის მოსწავლეებთან.
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2015 წლის ბოლოს, აღნიშნული პროექტები
საბოლოო
დასკვნისათვის
გადაეგზავნა
იუსტიციის სამინისტროს.

გაიოლება საავტორო უფლებების
დაცვისა და სხვა საყოფაცხოვრებო
ურთიერთობებში კანონიერი
ინტერესების მტკიცედ წარდგენის
მიზნით
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მოსამართლეებისათვის და
ადვოკატებისათვის
ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებებთან დაკავშირებულ
საკითხზე ტრეინინგების ჩატარება

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სსიპ ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

2015
წლის
მანძილზე
განხორციელდა
სპეციალური
მედია
სემინარები,
რომლის
ფარგლებში, საქართველოში აკრედიტირებული
მთავარი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს,
რომლებიც
მსგავსი
თემატიკის
ირგვლივ
მუშაობენ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს
შესაბამისმა პერსონალმა გააცნო მოცემული
მომსახურების
მრავალმხრივი
გამოყენების
შესაძლებლობები და ამ მხრივ, ევროპულ
სახელმწიფოებში არსებული პრაქტიკა.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში,
სსიპ
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“
თავმჯდომარის მიერ ჩატარდა ტრენინგები
თემაზე:
„ინტელექტუალური
საკუთრების
ზოგადი
კურსი“
და
„ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების აღსრულება“;
2015 წლის 18-19 ივნისს, ქ. ბათუმში, სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის - „საქპატენტის“, ამერიკის სავაჭრო
დეპარტამენტის
სავაჭრო
სამართლის
განვითარების
პროგრამის
(CLDP)
და
საქართველოში ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით,
მოსამართლეებისთვის ჩატარდა სემინარი თემაზე:
„გადაწყვეტილებები
ინტელექტუალური
საკუთრების
დარღვევასთან
დაკავშირებით
სამოქალაქო საქმეებზე“.
2015 წლის 18-19 სექტემბერს, ამერიკის სავაჭრო
დეპარტამენტის
სავაჭრო
სამართლის
განვითარების პროგრამის (CLDP), საქართველოში
აშშ-ს
საელჩოს,
სსიპ
საქართველოს
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“,
საქართველოს
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ადვოკატთა
და
საავტორო
უფლებათა
ასოციაციების ორგანიზებით, ჩატარდა ტრენინგი
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში.
შეხვედრაზე განიხილეს სასაქონლო ნიშნების
არაკეთილსინდისიერი მიზნით რეგისტრაციის,
ორ და სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების,
საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნებისა
და კოლექტიური ლიცენზირების საკითხები.
შეხვედრა მიზნად ისახავდა ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში მომუშავე ქართველი
იურისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
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სემინარებისა და სამუშაო
შეხვედრების ჩატარება

სსიპ ინტელექტუალური

2015

სსიპ ინტელექტუალ

2015 წლის 15 დეკემბერს, „მართლმსაჯულების
სახლში“ საქპატენტსა და იუსტიციის უმაღლეს
სკოლას შორის გაფორმებული იქნა მემორანდუმი,
რომლის ფარგლებში აღნიშნული ორი უწყება
ინტელექტუალური
საკუთრების
სამართლის
კონკრეტულ მიმართულებებზე, იურიდიული
პროფესიის წარმომადგენელთათვის, სასწავლო
პროგრამებს შეიმუშავებს და იზრუნებს ამ
პროგრამების
შემდგომ
განვითარებასა
და
პოპულარიზაციაზე. მემორანდუმის ფარგლებში
გამართულ
პირველ
სამუშაო
შეხვედრაზე
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
საქპატენტის
თავმჯდომარემ
მოსამართლეებს გააცნო ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ
შეთანხმების
(DCFTA)
თანახმად
მომზადებული ინტელექტუალური საკუთრების
კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტი,
ასევე,
შეხვედრაზე
იმსჯელეს
დავების
განხილვასთან
დაკავშირებულ
პრობლემურ
საკითხებზე.
2015
წლის
20
იანვარს,
ანტიმეკობრულ
სტრატეგიასთან
დაკავშირებით,
გაიმართა
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საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია

შეხვედრა სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტისა“ და ხმის
ჩამწერი სტუდიების წარმომადგენლებს შორის;
2015 წლის 30 მარტს, სსიპ - ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნულ ცენტრმა - „საქპატენტმა“
უმასპინძლა „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო“ს
ინოვაციის
კონკურსის
გამარჯვებულებს და მონაწილეებს; საქპატენტმა,
გამარჯვებულ
პროექტზე
„მულტიკლიმატიზატორი“
უფასოდ ჩაატარა
წინასწარი ძიება;
სსიპ
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ მიერ,
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებების
მეშვეობით
გავრცელდა
სხვადასხვა
სახის
ინფორმაცია ინტელექტუალურ საკუთრებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. ასევე, საქპატენტის
წარმომადგენლებმა,
მონაწილეობა
მიიღეს
სხვადსხვა ტელე და რადიო გადაცემებში, სადაც
საზოგადოებას მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია
ინტელექტუალურ
საკუთრებასთან
დაკავშირებულ მიმდინარე საკითხებზე;
შეიქმნა
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებების
აღსრულების
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭო, რომლის საქმიანობის
ერთ-ერთი
ამოცანაა
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებათა
პოპულარიზაციის
ხელშეწყობა და ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლის
კონკრეტული
ღონისძიებების
შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება;
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2015 წლის 22 აპრილს, საქპატენტში საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)
ბიზნესის
ადმინისტრირების
საბაკალავრო
პროგრამის
სტუდენტებისათვის
მოეწყო
შეხვედრა,
რომელზეც
საქპატენტის
თანამშრომლების მიერ გაიმართა პრეზენტაცია
საქპატენტის ფუნქციებისა და გეგმების შესახებ,
ასევე,
ქვეყნის
ეკონომიკის
განვითარებაში
ინტელექტუალური საკუთრების მნიშვნელობის
შესახებ;
საქპატენტის მიერ, ჩატარდა ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო დღისადმი (26 აპრილი)
მიძღვნილი კამპანია „ხმა აიმაღლე მუსიკისთვის“
- რომლის მიზანი იყო საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლება
მეკობრეობისა
და
საავტორო უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ
ბრძოლასთან
დაკავშირებით.
კამპანიის
ფარგლებში:

–

–

–
–

გაიმართა
სამუშაო
შეხვედრები
მუსიკოსებთან
საავტორო
უფლებების
დაცვის თემაზე;
ჩატარდა
მუსიკალური
ნაწარმოების
შექმნაზე
კონკურსი.
კონკურსში
გამარჯვებული მუსიკალური ნაწარმოები
ჩაიწერა, გამოიცა CD-დისკზე, შეიქმნა
ვიდეო რგოლი, რომელიც მასმედიის
მეშვეობით გავრცელდა;
შეიქმნა სოციალური ვიდეო რგოლი და
გავრცელდა მასმედიის საშუალებით;
ჩაიწერა
ვიდეორგოლები
მუსიკოსების
მონაწილეობით, საავტორო უფლებების
დაცვის მოწოდებით;
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–

დაიბეჭდა და
ფლაერები.

დარიგდა

საინფორმაციო

2015 წლის 29 აპრილს, საქპატენტის ორგანიზებით
გაიმართა შეხვედრა საგამომცემლო სფეროს
წარმომადგენლებთან,
სადაც
განიხილეს
საგამომცემლო სფეროში არსებული პრობლემები.
შეხვედრისთვის შეიქმნა და დაიბეჭდა შესაბამისი
საინფორმაციო ფლაერები;
2015 წლის 6 მაისს, საქპატენტში, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერიის
ფაკულტეტის
მე-2
და
მე-4
კურსის
სტუდენტებისათვის
მოეწყო
შეხვედრა,
რომელზეც საქპატენტის თანამშრომლების მიერ
გაიმართა პრეზენტაცია საქპატენტის ფუნქციების,
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებისა და
მათი დაცვის მექანიზმების შესახებ;
საქართველოს
სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
განვითარების
ფონდის
(GRDF),
აშშ-ის
სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების
ფონდთან (CRDF Global), ამერიკის ვაჭრობის
პალატასთან და ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნულ
ცენტრ
„საქპატენტთან“
თანამშრომლობით განხორციელდა პროგრამა
„სამეცნიერო-საინოვაციო კონკურსი საშუალო
სკოლის მოსწავლე გოგონებისთვის“. აღნიშნული
პროექტის ფარგლებში, 2015 წლის 25 მაისს,
მონაწილეებისათვის,
საქპატენტში
მოეწყო
შეხვედრა,
რომელზეც
საქპატენტის
თანამშრომლებმა,
კონკურსანტებისთვის
გამართეს პრეზენტაცია საქპატენტის საქმიანობისა
და საპატენტო სისტემის შესახებ;
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2015
წლის
28-29მაისს,
ქ.
თბილისში,
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაციის (ისმო) და
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“
ორგანიზებით, გაიმართა რეგიონული სამუშაო
შეხვედრა კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და
აღმოსავლეთ
ევროპის
ქვეყნებისათვის
„უსინათლო, მხედველობა შეზღუდული და
ბეჭდვითი ინფორმაციის აღქმის შესაძლებლობის
სხვა
დარღვევების
მქონე
პირთათვის
გამოქვეყნებულ
ნაწარმოებებთან
ხელმისაწვდომობის
გაადვილების
მარაკეშის
შეთანხმებისა‘‘
და
„აუდიოვიზუალური
შესრულებების შესახებ პეკინის შეთანხმების“
თაობაზე;
2015 წლის 3 ივნისს, საქპატენტში გაიმართა
შეხვედრა
„მომავალი
თაობის“
პროექტის
მონაწილეებთან. მისაქციელისა და ჟინვალის
სკოლის მოსწავლეებს, რომელთა შორის იყვნენ
ბლოგერებიც, საავტორო უფლებების თემაზე
მათთვის მომზადებული ლექცია ჩაუტარდათ;
2015 წლის 11 ივნისს, საქპატენტის ორგანიზებით,
მოეწყო შეხვედრა საქართველოს ფოტოგრაფთა
ასოციაციის წევრებთან.
საქპატენტის მიერ
გაკეთდა პრეზენტაცია საავტორო უფლებების
თემაზე, რის შემდეგაც გაიმართა დისკუსია
ფოტოგრაფიის კუთხით საავტორო უფლებების
დაცვასა და აღსრულებასთან დაკავშირებულ
პრობლემატურ საკითხებზე. შეიქმნა და დაიბეჭდა
შესაბამისი საინფორმაციო ფლაერი;
2015

წლის

16

ივნისს,

პროექტის

„ერთად
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შევეგებოთ ევროპას“ ფარგლებში, ქ. ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობაში,
გაიმართა
სემინარი
მეწარმეების,
ფერმერების,
ვეტერინარებისა
და
ლაბორატორიის
თანამშრომლებისთვის.
საქპატენტის
თავმჯდომარემ
და
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს უფროსის მოადგილემ, შეხვედრის
მონაწილეებს
ის
სტანდარტები
გააცნეს,
რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სოფლის
მეურნეობის პროდუქტი ევროპის ბაზარზე
მოსახვედრად.
საქპატენტის
თავმჯდომარემ
წაიკითხა მოხსენება „საქონლის დასახელება,
რომლისთვისაც
მოითხოვება
გეოგრაფიული
აღნიშვნის რეგისტრაცია“ და გააცნო მეწარმეებს
ინფორმაცია, თუ რა უპირატესობით სარგებლობს
გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პროდუქცია
ევროკავშირის ბაზარზე;
2015
წლის
18-19
ივნისს,
ქ.
ბათუმში,
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის, ამერიკის
სავაჭრო დეპარტამენტის სავაჭრო სამართლის
განვითარების
პროგრამის
(CLDP)
და
საქართველოში ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით,
ჟურნალისტებისთვის ჩატარდა სემინარი თემაზე:
„ინტელექტუალური
საკუთრება
ქართველი
ჟურნალისტებისა და მასმედიისათვის“;
2015 წლის 26 ივნისს, ქ. თელავის მედია კაფეში
გამართულ
შეხვედრაზე,
საქპატენტის
თავმჯდომარემ და ადგილობრივმა ფერმერებმა,
მეწარმეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციის
წარმომადგენლებმა
იმსჯელეს
ახალი
ადგილწარმოშობის დასახელებების გამოვლენის,
შესწავლისა და რეგისტრაციის მექანიზმებზე.
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ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის - საქპატენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა
მეწარმეების და მეწარმეთა გაერთიანებების
როლსა
და
მნიშვნელობაზე
ახალი
ადგილწარმოშობის
დასახელებების
რეგისტრაციის დროს და იმ უპირატესობებზე,
რაც
გათვალისწინებულია
ევროკავშირთან
ხელმოწერილი
თავისუფალი
ვაჭრობის
შეთანხმებით ადგილობრივი ფერმერებისა და
მეწარმეებისთვის;
2015
წლის
27-28
ივნისს,
საქპატენტმა
საინფორმაციო სააგენტოების რედაქტორებისა და
საინფორმაციო
-შემეცნებითი
გადაცემების
პროდიუსერებისთვის
მოაწყო
გასვლითი
სემინარი
თემაზე
„ინტელექტუალური
საკუთრების სფეროში ცნობიერების ამაღლება,
როგორც
ევროკავშირთან
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ
შეთანხმებით
(DCFTA)
აღებული
ვალდებულება“. საქპატენტის მიერ წარდგენილ
იქნა მოხსენება - „ინტელექტუალური საკუთრების
როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
და
ინტელექტუალური
საკუთრება
ევროკავშირთან
ურთიერთობაში
(DCFTA)“.
საუბარი
შეეხო
მასმედიის
მნიშვნელობას
ინტელექტუალური
საკუთრების
სფეროში
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლების
კუთხით. ასევე, სემინარზე დამსწრე მასმედიის
თითოეულ
წარმომადგენელთან
გაიმართა
შეხვედრები
და
დაისახა
სამომავლო
თანამშრომლობის სტრატეგია;
2015
წლის
30
ინტელექტუალური

ივნისს,
საქართველოს
საკუთრების
ეროვნული
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ცენტრის „საქპატენტის“ თანამშრომლებსა და
„ინოვაციის
და
განვითარების
ფონდის“
სტუდენტებს
შორის
გაიმართა
შეხვედრა,
რომელზეც სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ზოგად
პრინციპებზე და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე;
2015 წლის 3 ივლისს, კამპანია „იცოდე შენი
უფლებები“-ს ფარგლებში, საქპატენტში შედგა
რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა საქართველოს
წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა
ასოციაციის წევრებთან. გამართულ შეხვედრაზე
გამომცემლებს
დეტალურად
განემარტათ
გამომცემელთა
საავტორო
უფლებები,
სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის
ზომები
საავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.
2015 წლის 8 ივლისს, ქ. ბათუმში, ევროკავშირის
პროექტის
,,ერთად
შევეგებოთ
ევროპას“
ორგანიზებით
გაიმართა
სემინარი
სახელწოდებით
„ვივაჭროთ
ევროკავშირთან
დაბრკოლებების გარეშე“.
ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის
თავმჯდომარემ
და
სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა ადგილობრივ ფერმერებს
განუმარტეს სტანდარტები და გზები, რომლის
გათვალისწინებით მათი ნაწარმი ევროპულ
ბაზარზე შეუფერხებლად მოხვდება.
2015
წლის
9-10
ივლისს,
ქ.
ბათუმში,
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის, გერმანიის
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (GIZ) და
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საერთაშორისო სავაჭრო პალატის - საქართველოს
(ICC
GEORGIA)
ორგანიზებით
გაიმართა
საერთაშორისო კონფერენცია - ,,საქართველო
კონტრაფაქციის წინააღმდეგ“, სადაც განხილულ
იქნა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
აღსრულებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა
საკითხები.
2015 წლის 28-29 აგვისტოს, ქ. ბათუმში
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“,
ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO),
მსოფლიოს გამომგონებელ და მეწარმე ქალთა
ასოციაციის (WWIEA) ორგანიზებით გაიმართა
სიმპოზიუმი სახელწოდებით ,,ჰოუპ პროექტი“. ამ
პროექტის
მიზანია
საფუძველი
ჩაეყაროს
ინტელექტუალური საკუთრების განათლებას და
ხელი
შეეწყოს
ეკონომიკურ
განვითარებას
გამოგონებისა და ინტელექტუალური საკუთრების
საშუალებით.
15 სექტემბერს, ევროკავშირის პროექტის „ერთად
შევეგებოთ ევროპას“ ფარგლებში ახალციხეში,
გაიმართა სემინარი თემაზე - "საქართველოს
პერსპექტივა ევროკავშირთან ხელმოწერილი ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების
ფარგლებში".
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონში
მოღვაწე
ფერმერები
და
ადგილობრივი
ხელისუფლების
წევრები.
ღონისძიებაზე
მოხსენებით
გამოვიდნენ
ევროკავშირის
წარმომადგენლობა
საქართველოს
ვაჭრობის
მენეჯერი
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
„საქპატენტის“
თავმჯდომარე
და
სურსათის
ეროვნული
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სააგენტოს
წარმომადგენლები.
შეხვედრაზე
განიხილეს სურსათით ვაჭრობის პერსპექტივები
და მოთხოვნები ევროკავშირის ბაზარზე.

284

სსიპ - ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტთან“ არსებული
სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბება

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სსიპ ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია

2015 წლის 2 ოქტომბერს და 17 ნოემბერს - რაჭასა
და მარნეულში, პროგრამის - „ერთად შევეგებოთ
ევროპას“ ფარგლებში ჩატარდა სემინარები
მწარმოებლებისათვის,
ფერმერებისათვის,
ვეტერინარებისათვის
და
კვლევითი
ლაბორატორიების
წარმომადგენლებისათვის.
აღნიშნულ
სემინარებზე,
საქპატენტის
თავმჯდომარემ და თავმჯდომარის მოადგილემ
ისაუბრეს
იმ
სტანდარტებზე,
რომლის
თანახმადაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტები
უნდა აკმაყოფილებდნენ ევროკავშირის ბაზრის
სტანდარტების
მოთხოვნებს.
საქპატენტის
წარმომადგენლებმა,
ასევე
ისაუბრეს
იმ
უპირატესობებზე, რომელიც რეგისტრირებულ
გეოგრაფიულ აღნიშვნებს გააჩნიათ ევროკავშირის
ბაზარზე.
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ
ცენტრში - „საქპატენტში“ გარემონტდა და
სათანადოდ აღიჭურვა სასწავლო ცენტრის ფართი,
მომზადდა
სასაწავლო
ცენტრის
დაფუძნებისათვის
საჭირო
სამართლებრივი
აქტები. ასევე, ევროპის საპატენტო უწყების მიერ
მოწოდებული მასალების შესაბამისად, მომზადდა
ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი.
2015 წლის 4-5 მაისს, საქპატენტისა და
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაციის (ისმო) ერთობლივი პროექტის
ფარგლებში, რომელიც ეხება ინტელექტუალური
საკუთრების
სასწავლო
ცენტრის
შექმნას,
საქპატენტს, სამუშაო ვიზიტით ეწვია ისმო-ს
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რეგიონალური კონფერენციის
მოწყობა თემაზე: გეოგრაფიული
აღნიშვნები

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სსიპ ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ექსპერტი და ისმო-ს აკადემიის პროგრამების
ოფიცერი. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციამ
შეხვედრები
გამართა
სხვადასხვა
დაინტერესებულ
უწყებებთან,
მათ
შორის
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს, უნივერსიტეტების, იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის, საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის, ბიზნეს სექტორის, საერთაშორისო
სავაჭრო
პალატისა
და
პარლამენტის
ეკონომიკური კომიტეტის წარმომადგენლებთან,
პოტენციურ
ლექტორებთან
და
პროექტის
კოორდინატორებთან. მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე, ექსპერტები შეიმუშავებენ საბოლოო
რეკომენდაციებს სასწავლო ცენტრის დაარსების
თაობაზე.
2015 წლის 21-23 დეკემბერს, შედგა პროექტის
პირველი ეტაპი, რომლის ფარგლებში, ისმო-ს
ექსპერტების
მიერ
ჩატარდა
ტრენინგები,
ინტელექტუალური
საკუთრების
სფეროში
მომუშავე ქართველი სპეციალისტებისათვის.
2015 წლის 30 სექტემბერს - 1 ოქტომბერს, სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნულ
ცენტრის - „საქპატენტის“ და ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაციის
ორგანიზებით,
გაიმართა
რეგიონალური
კონფერენცია გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და
ადგილწარმოშობის
დასახელებების
დაცვის
შესახებ.
შეხვედრაზე
განხილულ
იქნა
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
უკანასკნელი
სიახლეები,
საერთაშორისო
დაცვისა
და
საქართველოს
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
კონტროლის სისტემა.
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საინფორმაციო ხასიათის
ბიულეტენებისა და ბუკლეტების
დაბეჭდვა

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სსიპ ინტელექტუალ
ური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები მომზადდა
და გადაეცა დასაბეჭდად.
2015 წლის მდგომარეობით, საქპატენტის მიერ
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლების
კუთხით
ჩატარებული
შეხვედრებისათვის
მომზადდა,
დაიბეჭდა
და
გავრცელდა
საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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მოქმედი მოსამართლეებისთვის
ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებებზე/სამართალზე
ტრეინინგების ჩატარება

სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ტრიპლეტი
ქართული
ღვინის
ადგილწარმოშობის დასახელებები;
ბროშურა - „მარაკეშის შეთანხმება“;
ბროშურა - „პეკინის შეთანხმება“;
ტრიპლეტი - „ხმა აიმაღლე მუსიკისათვის“;
ფლაერი ფოტოგრაფებისთვის - „იცოდე
შენი უფლებები“;
ფლაერი გამომცემლებისთვის - „იცოდე
შენი უფლებები“;
ბროშურა „ხშირად დასმული შეკითხვები“;
ბროშურა „გეოგრაფიული აღნიშვნა და
ადგილწარმოშობის დასახელებები“;
ბროშურა „ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებების აღსრულება საქართველოში“;
ფლაერი „გეოგრაფიული აღნიშვნა“;
გამოიცა
სამეცნიერო-პოპულარული
ჟურნალი IP საქართველო.

საინფორმაციო
ბიულეტენები
გამოიცემა
რეგულარულად.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა
გადამზადების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში
ჩატარდა შემდეგი 3 ტრენინგი ინტელექტუალური
საკუთრების საკითხებზე:
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–

288

საბაჟოზე ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების
დაცვასთან დაკავშირებული ახალი
ინსტრუქციების შემუშავება

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
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ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებების დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებში საბაჟო
ოფიცრების გადამზადება

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ფინანსთა
სამინისტრო

ინტელექტუალური საკუთრების საკითხები
გაკოტრების პროცედურებში, რომელსაც
დაესწრო 19 მოსამართლე;
– გადაწყვეტილებები
ინტელექტუალური
საკუთრების დარღვევასთან დაკავშირებულ
სამოქალაქო საქმეებზე, რომელსაც დაესწრო
27 მოსამართლე;
– ინტელექტუალური
სამართლის
აქტუალური
საკითხები,
რომელსაც
დაესწრო 5 მოსამართლე და 5 მოსამართლის
თანაშემწე.
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ინტელექტუალური
საკუთრების
დაცვის
საბაჟო
აღსრულების
ქართული
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოების
მიზნით, შემოსავლების სამსახურში შეიქმნა
შიდაუწყებრივი სამუშაო
ჯგუფი,
რომლის
ფარგლებშიც განხორციელდა კანონმდებლობებს
შორის
არსებული
განსხვავებების
იდენტიფიცირება და აღნიშნული განსხვავებების
აღმოფხვრის
სამწლიანი
გეგმის
შედგენა.
სამოქმედო
გეგმაში
გათვალისწინებულია
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნულ
ცენტრის
„საქპატენტის“
შენიშვნები
და
წინადადებები.
2015 წლის 1-3 დეკემბერს, მოლდოვის დედაქალაქ
კიშინეუში,
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ინტეგრირებული საზღვრის მართვის პროექტის
ორგანიზებით
და
მსოფლიო
საბაჟო
ორგანიზაციის მხარდაჭერით, გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების
შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისათვის,
სახელწოდებით:
საერთაშორისო
და
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სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
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სტატისტიკური მონაცემების და
აღსრულების შესახებ შესაბამისი
ინფორმაციის შეგროვება და
გაცვლა

291

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის
ტრეინინგების ორგანიზება

სსიპ ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სსიპ კონკურენციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი;
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოება
(GIZ);
OECD-GHV
RCC;

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
- საქართველო“

ევროკავშირის რეგულაციები ინტელექტუალური
საკუთრების
დაცვასთან
დაკავშირებულ
სასაზღვრო ღონისძიებების შესახებ (TRIPS-ის
შეთანხმება).
შემოსავლების სამსახური მიერ ხორციელდება
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
დაცვასთან დაკავშირებული საბაჟო შეჩერებების
შესახებ ინფორმაციის დამუშავება. აღნიშნული
ინფორმაცია
მოთხოვნისამებრ
ეგზავნება
უფლებამოსილ მხარეებს.

კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების
(GIZ) დაფინანსებით, 2015 წლის 16-17 მარტს
გერმანიის ფედერალური ანტიმონოპოლიური
სამსახურის
(„Bundeskartellamt“)
გადაწყვეტილებების
მიმღები განყოფილების
ყოფილმა უფროსმა გამართა ტრენინგი, სადაც
გერმანელმა ექსპერტმა ქართველ კოლეგებს
გაუზიარა
საკუთარი
მრავალწლიანი
გამოცდილება და მისცა პრაქტიკული რჩევები.
2015 წლის 17-19 მარტს, ქ. ბუდაპეშტში გაიმართა
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD-GHV RCC)
მიერ ორგანიზებული სემინარი
გასაჩივრების
უფლებებისა და ვალდებულებების თემებზე,
რომელსაც დაესწრო კონკურენციის სააგენტოს 2
თანამშრომელი.
2015 წლის 25 - 27 მარტს, გერმანიის ფედერალური
ანტიმონოპოლიური
სამსახურის
„Bundeskartellamt“ ორგანიზებითა და გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების
321

(GIZ) დაფინანსებით ქ. ბერლინში გაიმართა მე-17
საერთაშორისო
კონკურენციის
კონფერენცია.
აღნიშნულ
კონფერენციაზე
მიწვეულ
300
სტუმართა
შორის
გახლდათ
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტო.
კონფერენციაზე
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიეცა
საშუალება გაეზიარებინა უცხოელი კოლეგების
გამოცდილება
გარკვეულ
საკითხებში
და
დაემყარებინა კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნის
წამყვან კონკურენციის ორგანოებთან, რომელთაც
სამომავლოდ
თანამშრომლობის
მზადყოფნა
გამოთქვეს.
2015 წლის 28 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით, ქ.
სიდნეიში
გაიმართა
საერთაშორისო
კონკურენციის
ქსელის
(ICN)
წლიური
კონფერენცია, სადაც ესწრებოდა 500-ზე მეტი
ადამიანი 70 ქვეყნიდან, რომელთა შორის
იმყოფებოდნენ
კონკურენციის
ორგანოების
ხელმძღვანელები, ექსპერტები და პროფესორები,
არასამთავრობო
მრჩევლები
კონკურენციის
საკითხებში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი
იურიდიული
საკონსულტაციო
ცენტრების
ხელმძღვანელები
და
სხვ.
საერთაშორისო
კონკურენციის
ქსელის
წარმომადგენლებმა
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტოს
შესთავაზეს სპიკერობა. შესაბამისად, 2015 წლის 30
აპრილს, ერთი პანელი დაეთმო ახალგაზრდა
კონკურენციის სააგენტოების პრობლემატიკას.
2015 წლის 20 მაისს, ქ. ბუდაპეშტში, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და
განვითარების
ორგანიზაციისა
(OECD)
და
უნგრეთის
კონკურენციის რეგიონალური ცენტრის (RCC)
(OECD-GHV RCC) ორგანიზებით, გაიმართა
კონკურენციის
ორგანოების
ხელმძღვანელი
პირების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა
322

მიიღო
ასევე
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტომ.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
მხარდაჭერით მოწვეულ იქნა ევროკავშირის
ექსპერტი, რომელმაც 2015 წლის 5 ივნისს,
სააგენტოს თანამშრომლებისა და იურიდიული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის
ჩაატარა ტრენინგი სხვადასხვა თემაზე.
2015 წლის 8 ოქტომბერს, ქ. თბილისში
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს
დიუსელდორფის
სამხარეო
სასამართლოს
თავმჯდომარესთან.
მხარეებმა
განიხილეს
სააგენტოსთვის
მნიშვნელოვანი
საკითხები
კონკურენციის სამართლის სფეროში.
2015 წლის 18 - 22 ოქტომბერს, კოლუმბიაში, ქ.
კარტახენაში,
გაიმართა
საერთაშორისო
კონკურენციის ქსელის (ICN) კარტელის სემინარი,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენელმა.
კონფერენციაზე განიხილეს სხვადასხვა ქვეყნის
კონკურენციის ორგანოებთან თანამშრომლობის
საკითხები.
2015 წლის 20 – 22 ოქტომბერს, ქ. ბუდაპეშტში,
უნგრეთის
რესპუბლიკაში,
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სემინარში „კონკურენციის
ეკონომიკური
ასპექტების
აქტუალური
პრობლემები“
,
რომელიც
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და
განვითარების
ორგანიზაციისა
(OECD)
და
უნგრეთის
კონკურენციის
რეგიონალური
ცენტრის (RCC) ორგანიზებით გაიმართა.
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საჯარო და კერძო სექტორის
წარმომადგენლებისათვის
ტრეინინგების ჩატარება
კონკურენციის პოლიტიკის
სხვადასხვა თემაზე

სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015

ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარებისა და
ინფორმაციის
გაცვლის
პროექტი
(TAIEX)
სსიპ
კონკურენციის
სააგენტოს
ბიუკეტი

გერმანიის

2015 წლის 22 – 23 ოქტომბერს, ქ. ლისაბონში
პორტუგალიის რესპუბლიკაში, კონკურენციის
თემაზე გაიმართა კონფერენცია, რომელშიც
საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ მიიღო
მონაწილეობა.
2015 წლის 29 – 30 ოქტომბერს, საქართველოს
კონკურენციის სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და
განვითარების
ორგანიზაციის
-OECD-ის
კონკურენციის გლობალურ ფორუმში, რომელიც ქ.
პარიზში (საფრანგეთი), ორგანიზაციის სათაო
ოფისში გაიმართა.
2015
წლის
12
ნოემბერს,
საქართველოს
კონკურენციის სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო
სოფიას კონკურენციის მეშვიდე
ფორუმში,
რომელიც
ბულგარეთის
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს,
ბულგარეთის
კონკურენციის
დაცვის კომისიისა და გაეროს ვაჭრობისა და
განვითარების
კონფერენციის
(UNCTAD)
ერთობლივი ძალისხმევით გაიმართა.
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტომ,
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და
ინფორმაციის გაცვლის პროექტის ფარგლებში
(TAIEX), 2015 წლის 16 - 17 დეკემბერს,
ქ.
თბილისში
გამართა
სემინარი,
რომელსაც
ესწრებოდნენ
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს,
იუსტიციის
სამინისტროს და ეკონომიკური საბჭოს და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
2015 წლის 25 დეკემბერს, საქართველოს
კონკურენციის სააგენტოს ორგანიზებითა და
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ორგანიზაციის (GIZ) მხარდაჭერით, ქ. თბილისში,
324

საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოება
(GIZ)
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სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა
და განვითარების ორგანიზაციის
(OECD) - უნგრეთის კონკურენციის
ორგანოს (GVH) უნგრეთის
კონკურენციის რეგიონალური
ცენტრის (RCC) მიერ
საერთაშორისო სემინარის
ჩატარება თემაზე: „პირდაპირი და
ირიბი/რელევანტური
მტკიცებულებები კარტელის
შემთხვევებში“

სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015
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DCFTA ვებ-პორტალის
განვითარება და მხარდაჭერა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015
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საკითხებზე თემატური
შეხვედრები ბიზნესის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების
და სხვა დაინტერესებული
მხარეების წარმომადგენლებთან
თბილისში

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

ეკონომიკური
თანამშრომლობ
ისა და
განვითარების
ორგანიზაცია
(OECD)
უნგრეთის
კონკურენციის
ორგანო (GVN)
უნგრეთის
კონკურენციის
რეგიონალური
ცენტრი (RCC)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სასტუმრო
Courtyard Marriott-ში ჩატარდა
კონფერენცია
ბიზნეს-სექტორის
წარმომადგენლებისათვის.
კონფერენციაზე
განიხილეს
კონკურენციის
მოქმედი
კანონმდებლობა,
კონკურენციის
სააგენტოს
კომპეტენცია და ფუნქციები, სააგენტოს მიერ
დაფუძნებიდან
დღემდე
განხორციელებული
საქმიანობები და კონკურენციის კანონმდებლობის
სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტები.
2015 წლის 22 – 24 სექტემბერს, ქ. თბილისში,
გაიმართა OECD – GVH RCC-ის საერთაშორისო
სემინარი, თემაზე „პირდაპირი და ირიბი
მტკიცებულებები
კარტელის
შემთხვევაში“,
რომელსაც
საქართველოს
კონკურენციის
სააგენტომ უმასპინძლა.

რეგულარულად მიმდინარეობს DCFTA ვებპორტალზე არსებული ინფორმაციის განახლება
განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების
კუთხით.
ასევე
ვებ-პორტალის
შემდგომი
დახვეწისა
და
განვითარების
მიზნით
მიმდინარეობს დონორის მოძიება.
2015 წლის 22 სექტემბერს, საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს ინიციატივითა და USAID-ის
პროექტის G4G-ის მხარდაჭერით, გაიმართა
შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,
ბიზნესის
წარმომადგენლებთან
და
სხვა
დაინტერესებულ
მხარეებთან,
რომლის
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საკითხებზე შეხვედრები ბიზნესის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების,
ადგილობრივი ხელისუფლებისა
და აკადემიური წრეების
წარმომადგენლებთან რეგიონებში

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფარგლებშიც მოხდა DCFTA-ის განხორციელების
მიზნით დაგეგმილი და მიმდინარე რეფორმების
განხილვა.
2015 წლის 23 მარტს, ქ. ოზურგეთში და 24 მარტს
ქ. ფოთში, გაიმართა ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
(DCFTA)
შესახებ
ინფორმაციული
სახის
შეხვედრები ბიზნეს წრეებისა, სამოქალაქო
საზოგადოების
და
თვითმმართველობის
ორგანოების წარმომადგენლებთან. აღნიშნული
შეხვედრების
ფარგლებში
გავრცელდა
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს ინიციატივით და G4G პროექტის
მხარდაჭერით მომზადებული საინფორმაციო
ბუკლეტები DCFTA-ის შესახებ.
გარდა ამისა, საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
თანამშრომლები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა
ორგანიზაციების მიერ გამართულ ამავე ტიპის
შეხვედრებში:

–

–

საქართველოში
ევროკავშირის
წარმომადგენლობისა და პროექტ „ერთად
შევეგებოთ
ევროპას“
ორგანიზებით
გამართულ შეხვედრებში ქ. გორში, ქ.
ქუთაისსა (2 შეხვედრა 14 მაისი) და ქ.
თელავში (10 ივნისი). სემინარების თემა იყო
„საქართველოს
პერსპექტივა
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან
დაკავშირებით“;
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
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ვებ-გვერდის განვითარება,
რომელიც უზრუნველყოფს
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა
ინფორმირებულობის გაზრდას
შრომითი ურთიერთობებისა და
მოვალეობების თაობაზე

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი

298

ცხელი ხაზის მომსახურების
განვითარება (თანამშრომელთა
გადამზადება), რომელიც
დასაქმებულების და
დამსაქმებლებს მიაწვდის
ინფორმაციას მათ შრომით
უფლებებზე და ვალდებულებებზე

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი

მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებულ
შეხვედრებში ნინოწმინდაში (9 ივნისი),
ახალქალაქსა (9 ივნისი) და მარნეულში
(11ივნისი);
– ნატოსა
და
ევროკავშირის
შესახებ
საინფორმაციო
ცენტრის
მიერ
ადგილობრივი
თვითმმართველობების
წარმომადგენლებისთვის
ქ.
თბილისში
გამართულ
შეხვედრაში
და
სტუდენტებისთვის გამართულ შეხვედრაში
დაბა ბაზალეთში.
„შრომის კანონმდებლობის დაცვის გაუმჯობესება
საქართველოში“
პროექტის
ფარგლებში,
რომელსაც საქართველოში ახორციელებს შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), მომზადდა
დოკუმენტი
„ხშირად
დასმული
კითხვები
შრომითი
უფლებების
შესახებ“,
რომელიც
განთავსდა
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე:
http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_
id=643
„შრომის კანონმდებლობის დაცვის გაუმჯობესება
საქართველოში“
პროექტის
ფარგლებში,
რომელსაც საქართველოში ახორციელებს შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), შემუშავდა
ტრენინგ
მეთოდოლოგია.
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს ცხელი ხაზის ყველა ოპერატორი
გადამზადდა შრომითი უფლებების საკითხებთან
დაკავშირებით. ასევე, შრომის საერთაშორისო
სტანდარტების
გამოყენებისა
და
შრომის
კანონმდებლობის
თაობაზე
შრომის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(ILO)
მიერ
დამატებით
გადამზადდა
15
მოსამართლე.
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ტყის ახალი კოდექსის მომზადება;
შესაბამისი საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების განხილვა და
შესაბამისობაში მოყვანა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მსოფლიო ბანკი
ევროკავშირის
ENPI-FLEG-II
პროექტი
ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)

შესაბამისად, მიმდინარე ეტაპისთვის ჯამში
გადამზადდა 30 მოსამართლე.
ტყის ახალი კოდექსის შემუშავების მიზნით,
მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარებით,
მიმდინარეობს
სატყეო
სექტორში
კანონაღსრულებისა და მართვის გაუმჯობესების
პროგრამა (ENPI-FLEG II). პროგრამის ფარგლებში,
მსოფლიო ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერით
შეირჩა საერთაშორისო ექსპერტი, ტყის ახალი
კოდექსის
შემუშავების
მხარდასაჭერად.
ექსპერტის მიერ მომზადდა კანონის პირველი
სამუშაო ვერსია და მისი თარგმანი, რომელიც
განსახილველად
დაეგზავნა
სამინისტროს
შესაბამის უწყებებსა და სსიპ-ებს. 2015 წლის 8
სექტემბერს,
საქართველოს
გარემოსა
და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის № 707
ბრძანებით,
ტყის
კოდექსის
შემუშავების
უზრუნველსაყოფად,
შეიქმნა
საქართველოს
კანონის პროექტის „ტყის კოდექსის“ შემუშავების
მაკოორდინირებელი
კომისია,
რომელიც
დაკომპლექტებულია სამინისტროს, სამინისტროს
სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სამინისტროს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ასევე
ქ. თბილისის მერიისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამმართველოს სპეციალისტებისგან.
კომისიის ფარგლებში გაიმართა 9 შეხვედრა, მათ
შორის:
 ორი გასვლითი შეხვედრა ყვარელში;
 კომისიის 7 სხდომა;
მომზადდა ცვლილებების პაკეტი საქართველოს
მთავრობის №242, 241, 46 დადგენილებებში.
ცვლილებები შევიდა საქართველოს მთავრობის
№240
დადგენილებაში
„სახელმწიფო
ტყის
ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ“.
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განისაზღვრა
ტყის
ფონდის
საზღვრის
კორექტირების
შემთხვევები,
დადგინდა
შესაბამისი
საინვესტიციო
ღირებულების
პროექტის
განხორციელების
შემთხვევაში
ამოსარიცხი ფართობის ზედა ზღვარი და
მერქნიანი მცენარეების შენარჩუნების გარანტიები.

300

ტყის მდგრადი მართვის
ეროვნული კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

301

კონტროლირებადი მერქნული
რესურსების რისკის შეფასების
სტანდარტის შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მომზადდა ტყის არამერქნული რესურსებით
სარგებლობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
პირველი სამუშაო ვერსიები და კომენტარების
მიღების მიზნით გაიგზავნა დაინტერესებულ
მხარეებთან განსახილველად.
გერმანიის
შემუშავდა ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული
საერთაშორისო
კრიტერიუმებისა
და
ინდიკატორების
თანამშრომლობი დოკუმენტის მეორე სამუშაო ვერსია. 2015წლის
ს საზოგადოება
ნოემბერში,
გერმანიის
საერთაშორისო
(GIZ)
თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით
სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო
ექსპერტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტყის
მდგრადი მართვის ეროვნული ინდიკატორების
დახვეწას.
ბუნების დაცვის ტყის
სამეურვეო
საბჭოს
(FSC)
მიერ
მსოფლიო
განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად,
ფონდი (WWF)
შემუშავდა
კონტროლირებადი
მერქნული
რესურსების რისკის შეფასების სტანდარტი.
ახალი
მოთხოვნების
თანახმად
(ცენტრალიზებული
სისტემა)
FSC
განახორციელებს რისკების შეფასებას 1-ლი, მე-2,
მე-4 და მე-5 (საკუთარი კონსულტანტების
მეშვეობით
და
დაფარავს
ხარჯებს)
კატეგორიებისთვის. რაც შეეხება მე-3 კატეგორიას
(მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე
ტყეების ხარჯზე დამზადებული მერქნული
რესურსი) შეირჩა ექსპერტი, შეიქმნა სამუშაო
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სატყეო სექტორში უკანონო
საქმიანობის უკეთ
გაკონტროლების მიზნით
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის სწრაფი
რეაგირების სამსახურის
ექპერტიზის გაძლიერება
სამასალე და საშეშე მერქნული
რესურსების, ასევე არამერქნული
რესურსების გამოყენების,
წარმოებისა და რეალიზაციის
ეკონომიკურ ანალიზი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ევროკავშირი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ევროკავშირის CITES-ის
სამეცნიერო ჯგუფთან
კონსულტაციების გამართვა
გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობათა საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ კონვენციასთან
(CITES) დაკავშირებით
ბიომრავალფეროვნების მდგრად
მართვასა და CITES დანართებში
იმ სახეობების შეყვანაზე,
რომელთა კონსერვაციის სტატუსი
სარისკოდ მიიჩნევა და კონვენციის
კრიტერიუმებს შეესაბამება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯგუფი და შემუშავდა სამუშაო ვერსია. მთლიანად
პროცესი
2016
წლის
ივლის-აგვისტოში
დასრულდება და შემდეგ გადაეგზავნება FSC
დასამტკიცებლად.
დამტკიცდა
ერთობლივი
პროექტი
ევროკავშირთან,
რომლის
მიზანია
სატყეო
სექტორში
უკანონო
საქმიანობის
უკეთ
გაკონტროლების
მიზნით
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის
სწრაფი
რეაგირების სამსახურის ექპერტიზის გაძლიერება.

ექსპერტისთვის შემუშავდა ტექნიკური დავალება.
შეირჩა საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც ამ
დროისათვის
ეცნობა
სატყეო
სექტორში
მარეგულირებელ
დოკუმენტაციას
და
ახორციელებს საველე შესწავლებს.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრომ, გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ კონვენციასთან
(CITES)
დაკავშირებული
ვალდებულებების
შესრულების
მიზნით,
დაიწყო
შესაბამისი
პროექტი 2015 წელს. პროექტი დაფინანსებულია
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) მიერ და მიზნად ისახავს
მერქნიანი
და
არამერქნული
სახეობების
შეფასებასა და დადგენას შეესაბამება თუ არა ეს
სახეობები
კონვენციის
კრიტერიუმებს
დანართებში
შეტანის
შესახებ.
პროექტის
საერთაშორისო
კონსულტანტის
პირველი
ვიზიტის დროს განხორციელდა შეხვედრები
330

ყველა დაინტერესებულ მხარესთან (საბაჟო,
სატყეო პოლიტიკის სამსახური, ეროვნული
სატყეო
სააგენტო,
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის დეპარტამენტი, GIZ და
შესაბამისი
დამოუკიდებელი
ექსპერტები).
კონსულტანტის მეორე ვიზიტი განხორციელდა
2015 წლის აგვისტოს ბოლოს. მომზადებულია
პროექტის ანგარიში.
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CITES-ს სახეობების შეფასება
საქართველოში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სამეცნიერო საკითხების განმხილველ ჯგუფთან
კონსულტაციების შედეგად დადგინდა დასავლეთ
კავკასიური ჯიხვის (Capra caucasica) კონვენციის II
დანართში შეტანის საჭიროება. რის შესახებაც
განხორციელდა
ოფიციალური
მიმოწერა
ევროკომისიასა და გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროს შორის. ამ ეტაპზე,
იგეგმება
დანართებში
შეტანის
მიზნით
წინადადების მომზადება კონვენციის მე-17
მხარეთა
კონფერენციისათვის,
რომელიც
გაიმართება 2016 წლის 24 სექტემბრიდან 5
ოქტომბრის ჩათვლით.
გერმანიის
CITES-ის რეგულაციების აღსრულების მიზნით,
საერთაშორისო
საქართველოს
გარემოსა
და
ბუნებრივი
თანამშრომლობი რესურსების დაცვის სამინისტრომ გამართა
ს საზოგადოება
სასწავლო შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაცია
(GIZ)
TRAFFIC-თან, გერმანიის CITES-ის სამეცნიერო
ორგანოსთან
თანამშრომლობით.
შეხვედრის
მიზანი იყო საქართველოს CITES-ის სამეცნიერო
ორგანოსა და ყველა დაინტერესებული მხარის
შესაძლებლობების
გაძლიერება
არასაზიანო
მოპოვებასთან (NDF) დაკავშირებული საკითხების
მიმართულებით.
შეხვედრის
18
მონაწილე
გადამზადდა გერმანიის CITES-ის სამეცნიერო
ორგანოს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს
გამოყენების კუთხით.
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საქართველოს ტყეებში
ნებაყოფლობითი
სერტიფიცირების პოტენციალის
ანალიზი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ბუნების დაცვის
მსოფლიო
ფონდი (WWF)

307

საქართველოს ტყის ფონდის
დარუკება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
გაეროს გარემოს
დაცვის
პროგრამა
(UNEP)
გლობალური
გარემოსდაცვითი
ფონდი (GEF)
მსოფლიო
რესურსების
ინსტიტუტი
(WRI)

მომზადდა
დოკუმენტი
„ტყეების
ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის პოტენციალის
შეფასება საქართველოს სატყეო სექტორში“, სადაც
მოცემულია
რეკომენდაციები
სატყეო
კანონმდებლობაში
ცვლილებების
განხორციელების
შესახებ
ტყეების
ნებაყოფლობითი
სერტიფიცირებით
მოთხოვნილი ვალდებულებების შესრულების
მიზნით.
2015 წელს შემუშავდა ტყით დაფარული
ფართობების რუკა.
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308

სატყეო მონიტორინგის ახალი
სისტემის შექმნა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
გაეროს გარემოს
დაცვის
პროგრამა
(UNEP)
გლობალური
გარემოსდაცვითი
ფონდი (GEF)
მსოფლიო
რესურსების
ინსტიტუტი
(WRI)

დამტკიცდა GEF/UNEP-ის პროექტი Global Forest
Watch (სატყეო მონიტორინგის ახალი სისტემა),
რომელიც მიზნად ისახავს GFW 2.0 ტექნოლოგიის
დანერგვას საქართველოში გაუდაბნოების, ტყისა
და მიწის დეგრადაციის, ასევე უკანონო ჭრების
შესამცირებლად
და
ბიომრავალფეროვნების
დაცვის მიზნით. 2015 წლის 26 - 30 ოქტომბერს,
შედგა გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის
(GEF)
წარმომადგენლების
ვიზიტი
საქართველოში, რომლის დროსაც დაიგეგმა
GEF/UNEP მიერ მხარდაჭერილი პროექტის
განხორციელების
მომდევნო
ნაბიჯები
და
განისაზღვრა
დაგეგმილი
ღონისძიებების
შესრულების
საკითხები.
პროექტის
განხორციელება 2016 წლიდან დაიწყება.
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საქართველოს ტყის ფონდის
ზონირებისა და კატეგორიზაციის
კონცეფციის შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
კავკასიის
გარემოსდაცვითი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
ქსელი (CENN)

შემუშავდა ტყის მრავალფუნქციური ზონირების
დოკუმენტი.
ამ
ეტაპზე,
მიმდინარეობს
დოკუმენტის მიხედვით განსაზღვრული ზონების
მართვის რეჟიმების შემუშავება.
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310

პარტნიორ ქვეყნებს შორის
ინფორმაციის გაცვლა ENPI/ FLEG
II-ის ფარგლებში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მსოფლიო ბანკი
ბუნების
კონსერვაციის
საერთაშორისო
კავშირი (IUCN)
ბუნების დაცვის
მსოფლიო
ფონდი (WWF)
ევროკავშირი

მიმდინარეობს
მოსამზადებელი
სამუშაოები
სომხეთის რესპუბლიკასთან სატყეო სფეროში
მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე, რათა
უზრუნველყოფილ იქნას ინფორმაციის გაცვლა
პარტნიორ ქვეყნებს შორის. 2015 წლის 7 - 11
ივნისს, მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, ENPI
FLEG II-ის პროგრამის ფარგლებში, გაიმართა
სომხეთის
ტყის
მართვის
ორგანოების
წარმომადგენლების
საპასუხო
ვიზიტი
საქართველოში, რომლის მიზანია ორი ქვეყნის
ურთიერთთანამშრომლობის შესაძლებლობების
შეფასება სატყეო სექტორში.
2015 წლის 24 - 25 სექტემბერს გაიმართა ENPI
FLEG II სამეთვალყურეო საბჭოს მე-3 შეხვედრა ქ.
კიშინეუში, მოლდოვის რესპუბლიკა. შეხვედრის
მიზანს წარმოადგენდა ტყის მართვის სფეროში
მიმდინარე პროგრამების შედეგების, მიღწევების
და მიზნების წარდგენა, 2016 წლის სამოქმედო
გეგმის განხილვა.
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მონაწილეობა რეგიონულ (RECC)
გარემოსა და
ევროპულ (FOREST EUROPE) და
ბუნებრივი
გლობალურ (UNFF) ინიციატივებში რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 20 ოქტომბერს, გაიმართა ENPI FLEG
II-ის ფარგლებში არსებული ნებაყოფლობითი
ღონისძიებების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა ქ.
ერევანში (სომხეთის რესპუბლიკა), რომლის
მიზანიც
იყო
ეროვნული
პასუხისმგებელი
პირების მიერ მიმდინარე
გეგმებისა და
პროგრამების წარდგენა.
გაანალიზდა
ტყის მდგრადი მართვის პანევროპული ინდიკატორები, მომზადდა შესაბამისი
რეკომენდაციები და გადაეგზავნა ევროპის
ტყეების დაცვის მინისტრთა კონფერენციის
მადრიდის სამოკავშირეო ერთეულს; მომზადდა
ორი რეზოლუციის - „მწვანე ეკონომიკა და ტყის
მდგრადი მართვის სოციალური ასპექტები“ და
334

„ტყეების დაცვა ცვლად გარემოში“ პირველი
სამუშაო ვერსიები; მომზადდა „ევროპის ტყის“
მინისტრთა კონფერენციის ხელმომწერი 46
ქვეყნის საერთო გადაწყვეტილებისა და „ევროპის
ტყის“ პროცესის სამომავლო დირექტივების
სამუშაო ვერსიები;
2015 წლის 23-27 მარტსა და 29 ივნისიდან 2
ივლისის
ჩათვლით,
სატყეო
პოლიტიკის
სამსახურის წარმომადგენელი სამუშაო ვიზიტით
იმყოფებოდა ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში,
სადაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრები მინისტრთა
ექსტრაორდინალური კონფერენციისა და ევროპის
ტყეების
დაცვის
მინისტრთა
მეშვიდე
კონფერენციის მომზადების მიზნით, რომელიც
გაიმართა 2015 წლის 20 -21ოქტომბერს. აღნიშნულ
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო გარემოსა
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის
მოადგილემ. კონფერენციაზე იმსჯელეს ევროპის
კონტინენტზე
სატყეო
დარგში
არსებულ
გამოწვევებსა
და
პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებებზე.
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საქართველოს ეროვნული სატყეო

გარემოსა და

2015

გერმანიის

კონფერენციაში მონაწილე მხარეებმა მწვანე
ეკონომიკაში ტყის სექტორის წვლილის გაზრდისა
და ტყეების დაცვის გაუმჯობესების შესახებ
რეზოლუციებს მოაწერეს ხელი. ასევე, ხელი
მოეწერა მინისტრთა საერთო გადაწყვეტილებებს
და დამტკიცდა განახლებული "პან-ევროპული
ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და
ინდიკატორები",
რომლებიც
აისახება
საქართველოს
სატყეო
მიმართულების
სტრატეგიულ დოკუმენტებში და ხელს შეუწყობს
საქართველოში სატყეო სექტორის განვითარებას.
2015 წლის განმავლობაში გაიმართა 50 სამუშაო
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პროგრამის ფარგლებში (NFP)
სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების
ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს
სატყეო სექტორის რეფორმირებაში
დაინტერესებულ მხარეთა და
ევროკავშირის წარმომადგენელთა
მონაწილეობას

ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის
გენერალურ კომისიასთან (GFCM)
თანამშრომლობა თევზჭერასთან
დაკავშირებულ საკითხებში
საუკეთესო პრაქტიკისა და
გამოცდილების გაცვლის კუთხით

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოება
(GIZ)

2015

ხმელთაშუა
ზღვის
თევზჭერის
გენერალური
კომისია (GFCM)

შეხვედრა და 5 გასვლითი ღონისძიება, მათ შორის
სატყეო სექტორის ინსტიტუციური რეფორმისა და
სატყეო კანონმდებლობის განხილვის თაობაზე;
გაიმართა „საქართველოს ტყეებზე კლიმატის
ცვლილებების ზემოქმედების შერბილებისა და
ადაპტაციის“
მე-7
სამუშაო
ჯგუფის
საკოორდინაციო შეხვედრა; დაიწყო ბიოსფერული
რეზერვატის შექმნის პოტენციალის ანალიზი და
გაიმართა 4 სამუშაო შეხვედრა. შემუშავდა
საპროექტო განაცხადი, რომელიც დაფინანსდა
„Michael Succow Foundation for Protection of Nature“
- ის მიერ. „ბიოსფერული რეზერვატები, როგორც
კლიმატის
ცვლილების
ზემოქმედების
შერბილებისა და ადაპტაციის ხელშემწყობი
რეგიონული მოდელი - საქართველოში მათი
შექმნის პოტენციალისა და განხორციელების
შესაძლებლობის
კვლევა“-ის
ფარგლებში
შემუშავდა
„საქართველოში
ბიოსფერული
რეზერვატის
განვითარების
პოტენციალის
მიმოხილვა“.
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალურ
კომისიასთან
(GFCM)
თანამშრომლობის
ფარგლებში, რომლის მიზანია თევზჭერასთან
დაკავშირებულ
საკითხებში
საუკეთესო
პრაქტიკისა და გამოცდილების გაცვლა, 2015
წლის 9-11 მარტს, ქ. თბილისში ჩატარდა GFCM-ს
შავი ზღვის სამუშაო ჯგუფის მე-4 შეხვედრა.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა რეგიონულ დონეზე
მნიშვნელოვანი საკითხები თევზჭერისა და
აკვაკულტურის
განვითარების
სფეროში.
შემუშავდა
რეკომენდაციები
რამდენიმე
ძირითადი სახეობის მართვისთვის, რომლებიც
დამტკიცდა GFCM-ის სესიაზე 2015 წლის მაისში.
შეხვედრაზე მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი
პროგრესი
რეგიონული
თანამშრომლობის
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ეროვნულ დონეზე დადგენილი
კონტრიბუციის დოკუმენტის
მომზადება გაეროს ჩარჩო
კონვენცია კლიმატის ცვლილების
შესახებ (UNFCCC) 2015 წლის
შეთანხმებისთვის

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)
შესაძლებლობებ
ის გაძლიერება
დაბალი
ემისიების
განვითარების
სტრატეგიის
შემუშავებისთვი
ს
EC-LEDS
პროგრამა

კუთხით. კერძოდ, შავი ზღვის სამუშაო ჯგუფმა
მიიღო საქართველოსა და უკრაინის მოთხოვნა
თანამშრომელი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების
თაობაზე. მიმდინარეობს მუშაობა GFCM-სა და
საქართველოს შორის შეთანხმების ხელმოწერის
შესაძლებლობაზე, რომელიც ითვალისწინებს
საქართველოსთვის
ტექნიკური
დახმარების
გაწევას ეროვნულ დონეზე მონაცემთა შეგროვების
სისტემის გასაუმჯობესებლად, აკვაკულტურის
განსავითარებლად და აგრეთვე უკონტროლო და
არალეგალურ თევზჭერასთან ბრძოლის კუთხით.
კლიმატის ცვლილების შესახებ გაეროს ჩარჩო
კონვენციის
(UNFCCC)
2015
წლის
შეთანხმებისთვის, გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროს
კოორდინაციით
მომზადდა
„საქართველოს
ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“
(INDC) დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს 2030
წლამდე ბიზნესის განვითრების დაგეგმილ
მაჩვენებლებთან შედარებით (BAU) სათბური
გაზების
ემისიების
შემცირებას
15%-ით
უპირობოდ,
ხოლო
25%-ით
შესაბამისი
საერთაშორისო
დაფინანსების
პირობებში.
ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული
წვლილის
დოკუმენტის სამუშაო ვერსია განხილული იქნა
ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე. დოკუმენტი
წარედგინა კლიმატის ცვლილების კონვენციის
სამდივნოს.
2015 წლის დეკემბრის დასაწყისში, საქართველოს
დელეგაცია აქტიურად იყო ჩართული ქ. პარიზში
გამართულ
კლიმატის
ცვლილების
კონფერენციაში. 2015 წლის 12 დეკემბერს, ხელი
მოეწერა პარიზის ხელშეკრულებას, რომელიც
კლიმატის
ცვლილების
შედეგების
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შერბილებისაკენ
უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია.
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ქართულ კანონმდებლობსა და
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
გათვალისწინებულ დირექტივებს
შორის არსებული შეუსაბამობების
დადგენა

სსიპ - საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)

2015

სსიპ საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

2015

სსიპ საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

316

ქართულ კანონმდებლობსა და
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
გათვალისწინებულ დირექტივებს
შორის არსებული შეუსაბამობების
დადგენა და შესაბამისი
ცვლილებების პროექტის
მომზადება

სსიპ - საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

გადადგმული

კომისიაში შეიქმნა ავტორიზაციის საკითხებზე
მომუშავე ჯგუფი. მიმდინარეობს ავტორიზაციის
შესახებ დირექტივის შესწავლა და ავტორიზაციის
საქართველოში
არსებულ
პროცედურასთან
შედარება. დირექტივის შესწავლის საფუძველზე
იგეგმება ავტორიზაციის პროცესის გამარტივება,
რათა საშუალება მიეცეთ ავტორიზაციის მსურველ
პირებს ონლაინ რეჟიმში დაიწყონ აღნიშნული
პროცესი.
შესაბამისად,
ამ
საკითხთან
დაკავშირებით მიმდინარეობს საერთაშორისო
გამოცდილების
შესწავლა.
ასევე,
რადიოსიხშირული
სპექტრის
გაცემასთან
დაკავშირებით გამოიკვეთა დირექტივასა და
ქართულ კანონმდებლობას შორის არსებული
განსხვავებები, რომლებიც შიდა განხილვის
პროცესშია.
კომისიაში
შეიქმნა
პირადი
ცხოვრების
კონფიდენციალურობის საკითხებზე მომუშავე
ჯგუფი. ქართული კანონმდებლობისა და პირადი
ცხოვრების
კონფიდენციალურობისა
და
ელექტრონული
კომუნიკაციების
შესახებ
დირექტივას შორის არსებული შეუსაბამობების
დადგენის პროცესში, მომზადდა შუალედური
ანგარიში,
რომელშიც
მითითებულია
საკანონმდებლო
დონეზე
არსებული
განსხვავებები. ანგარიში გადის შიდა განხილვის
პროცესს.
მიმდინარეობს
საერთაშორისო
გამოცდილების შესწავლა.
ჯგუფმა ასევე შეისწავლა ევროკომისიის კვლევა 338

e-Privacy Directive: assessment of transposition,
effectiveness and compatibility with proposed Data
Protection Regulation და აღნიშნულ კვლევაში
მითითებული პრობელმები დამატებით ასახა
ჯგუფის შუალედურ ანგარიშში.
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„ფოსტის შესახებ“ კანონპროექტზე
მუშაობის დასრულება და
განსახილველად საქართველოს
პარლამენტში წარდგენა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

ფოსტის სფეროს რეფორმის განხორციელების
პროცესში მსოფლიო საფოსტო კავშირის და
ევროკავშირის შესაბამისი აქტებთან დაახლოების
მიზნით
საჭირო
სამართლებრივი
აქტების
მისაღებად
საქართველოს
ეკონომიკის
და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და
საერთაშორისო/საკონსულტაციო კომპანია KPMGს შორის დაიდო ხელშეკრულება „უნივერსალური
საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფისთვის
საჭირო ხარჯების შეფასების მიზნით საფოსტო
ბაზრის კვლევა“-ზე, რომელიც 2015 წლის ივნისში
დასრულდა.
დასრულდა
მუშაობა
მსოფლიო
საფოსტო
კავშირის
(UPU)
საექსპერტო
ტექნიკური
დახმარების
ფარგლებში,
ფოსტის
სფეროს
რეფორმის
და
განვითარების
კომპლექსურ
გეგმაზე (IPDP). მსოფლიო საფოსტო კავშირის
მიერ შემუშავებული ფოსტის რეფორმისა და
განვითარების
2015-2017
წლების
გეგმა
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 ივლისის
სხდომაზე იქნა მოწონებული და ცნობად
მიღებული.
აღნიშნული კვლევის შედეგები და შემუშავებული
ფოსტის სფეროს რეფორმის და განვითარების
სამწლიანი კომპლექსური გეგმა შესაბამის ასახვას
ჰპოვებს
ფოსტის
სფეროში
მომზადებულ
საკანონმდებლო აქტების პროექტებში, ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს „ფოსტის შესახებ“ კანონპროექტის
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ფოსტის სფეროს საკანონმდებლო
ქვე-ნორმატიული ბაზის
შემუშავება, კერძოდ ეროვნული
საფოსტო წესების შემუშავება

ქსელის წესების მომზადება და
მიღება:
1. ელექტროენერგიის გადამცემი
ქსელის წესების მომზადება და
მიღება;
2. ელექტროენერგიის
განაწილების ქსელის წესების
მომზადება და მიღება

გაზის კომერციული მომსახურების
წესების მომზადება და მიღება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)
სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

2015

2015

სსიპ საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგებ
ის
მარეგულირებე
ლი ეროვნული
კომისია (სემეკი)

სსიპ საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგებ
ის
მარეგულირებე

დახვეწა. რის შემდეგაც სრულყოფილი სახით
მოხდება
მისი
ინიცირება
საქართველოს
პარლამენტში.
პროცესის დაწყება იგეგმება მას მერე, რაც
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული
იქნება საქართველოს კანონი „ფოსტის შესახებ“;
მიმდინარეობს მუშაობა საექსპერტო დახმარების
მოსაპოვებლად, რათა „ფოსტის შესახებ“ კანონის
მიღების
პარალელურად
შემუშავდეს
და
დამტკიცდეს ეროვნული საფოსტო პოლიტიკის
დოკუმენტი.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014
წლის
17
აპრილს
№10
დადგენილებით
დამტკიცდა „ქსელის წესები“. ქსელის წესები
განსაზღვრავს
საქართველოს
ელექტროენერგეტიკული სისტემის მონაწილეთა
და მაძიებლების მიერ გადამცემი ქსელის
განვითარების, მართვის, ხელმისაწვდომობისა და
უსაფრთხო
სარგებლობის
პროცედურებს,
პირობებს, პრინციპებსა და სტანდარტებს.
გრძელდება გამანაწილებელი ქსელის წესების
დოკუმენტზე მუშაობა. ამჟამად შემუშავდა
გამანაწილებელი ქსელის წესების ორი თავი:
გამანაწილებელი ქსელის დაგეგმვის წესი და
გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების წესი.
მიმდინარეობს დოკუმენტზე მუშაობა.
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321

ელექტროენერგიის მიწოდების
საიმედოობის წესის მომზადება და
მიღება

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

322

ერთიანი საბუღალტრო–
სააღრიცხვო სისტემის შემუშავება
და მიღება
ელექტროენერგეტიკული
სექტორისთვის

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

323

ელექტროენერგიის გადამცემ
ქსელზე მიერთების
სტანდარტული პირობების
დამტკიცება

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

324

ენერგეტიკული ბაზრების
მონიტორინგის წესების
მიმოხილვის მომზადება

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

2015

ლი ეროვნული
კომისია (სემეკი)
სსიპ საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგებ
ის
მარეგულირებე
ლი ეროვნული
კომისია (სემეკი)
სსიპ საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგებ
ის
მარეგულირებე
ლი ეროვნული
კომისია (სემეკი)
სსიპ საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგებ
ის
მარეგულირებე
ლი ეროვნული
კომისია (სემეკი)
ევროკავშირი
საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამა

მიმდინარეობს დოკუმენტზე მუშაობა.

შემუშავდა ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო
სისტემის პროექტი.

შემუშავდა ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე
მიერთების სტანდარტული პირობების პროექტი
და
მიმდინარეობს
მისი
დაინტერესებულ
მხარეებთან განხილვა.

დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყება ევროკავშირის
საჯარო სამსახურების დაძმობილების (Twinning)
პროექტის დაწყების შემდეგ. ხელი მოეწერა
დაძმობილების
პროექტის
ხელშეკრულებას.
ევროკავშირის
გადაწყვეტილებით
საჯარო
341

(სემეკი)

(Twinning)

სამსახურების დაძმობილების პროექტი დაიწყება
2016 წლიდან.
დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყება ევროკავშირის
საჯარო სამსახურების დაძმობილების (Twinning)
პროექტის დაწყების შემდეგ. ხელი მოეწერა
დაძმობილების
პროექტის
ხელშეკრულებას.
ევროკავშირის
გადაწყვეტილებით
საჯარო
სამსახურების დაძმობილების პროექტი დაიწყება
2016 წლიდან.
ელექტროენერგიის
ბაზრის
მოდელთან
დაკავშირებით
შესწავლილ იქნა ევროპული
ქვეყნების ბაზრის მოდელები. აგრეთვე, გაკეთდა
ბაზრის მოდელის შემუშავებასთან დაკავშირებით
რისკებისა და სარგებლის შეფასება.
2015 წლის III კვარტალში, პროექტ G4G-ის
ფარგლებში,
დასრულდა
სიმულაციის
პროგრამაზე
მუშაობა
და
პროგრამა
დაინსტალირდა
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემაში
(სსე).
პროგრამის
წარმატებული ტესტირების შემდეგ, 2015 წლის
სექტემბრიდან G4G სსე-სთან ერთად შეუდგა ელ.
ბაზრის პირველი ფაზის სიმულაციის სამუშაოებს.
სიმულაციის
პირველადი
შედეგები
პრეზენტაციის სახით წარედგინა სსე-ს.
თურქეთის
რესპუბლიკის
მთავრობასა
და
საქართველოს მთავრობას შორის ენერგეტიკის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას
ხელი მოეწერა 2015 წლის 9 აპრილს. შეთანხმება
სხვა საკითხებთან ერთად, ითვალისწინებს
ავარიულ სიტუაციებში დახმარების გაწევისა და
საგანგებო
ზომების
შემუშავებისათვის
კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფას;
თურქეთის
სისტემის
ოპერატორთან
გაფორმებული
„ურთიერთდამაკავშირებელი

325

მარეგულირებელი აუდიტის წესის
მიმოხილვის მომზადება

სსიპ - საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

ევროკავშირი
საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამა
(Twinning)

326

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
განვითარება

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

327

ავარიულ სიტუაციებისათვის
საგანგებო ზომების
შემუშავებისათვის
კოორდინირებული ინსტრუქციის
შემუშავება

ენერგეტიკის
სამინისტრო
ოპერატორები
სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტე
მა“ (სსე)

342

ოპერირების შესახებ შეთანხმებაში“ ავარიულ
სიტუაციებში
დახმარების
საკითხთან
დაკავშირებით ცვლილების შეტანის თაობაზე
მიმდინარეობს მოლაპარაკების პროცესი;
თურქეთის
რესპუბლიკის
სისტემის
ოპერატორთან
გაფორმებული
„ურთიერთდამაკავშირებელი ოპერირების შესახებ
შეთანხმებაში“
ავარიულ
სიტუაციებში
დახმარების
საკითხთან
დაკავშირებით
ცვლილების შეტანის თაობაზე განხორციელდა
შეხვედრა თურქულ კომპანია „TEIAS“-თან 2015
წლის
25
ნოემბერს
და
მომზადებულია
შეთანხმებაში ცვლილებების განხორციელების
პროექტი.

328

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“ (სსე) მიერ
შეძენილი პროგრამული
უზრუნველყოფის (მოხმარებამიწოდების განაცხადების მიღება)
დანერგვა;
სისტემათაშორისი ხაზების
გამტარუნარიანობის განაწილების
აუქციონის პროგრამული
უზრუნველყოფის შეძენა და
დანერგვა;
პროგრამული უზრუნველყოფის
“Valoragua” შეძენა, რომელიც
გამოიყენება ჰიდროელექტრო
სადგურების გენერაციის

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტე
მა“ (სსე)
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

გაფორმდა დამატებითი შეთანხმება 2015 წლის 24
ივლისს, სომხეთის რესპუბლიკასთან ავარიულ
სიტუაციებში საგანგებო ზომების მიღებისათვის
კოორდინირებული მუშაობის მიმართულებით.
პროგრამა დაინერგა სსე-ს სერვერზე და შევიდა
ექსპლუატაციაში.
პროგრამული
უზრუნველყოფა
„Valoragua“
შეძენილია და უნდა შეიქმნას საქართველოსათვის
მორგებული მოდელი. აღნიშული პროგრამული
უზრუნველყოფის
დანერგვა
გააუმჯობესებს
ჰიდროელექტროსადგურების
გენერაციის
დაგეგმვის ხარისხს და მონაცემები გამოყენებული
იქნება როგორც სისტემის, ასევე ქსელის
განვითარების გეგმის შემუშავებისას;
პროგრამული უზრუნველყოფის „EMCAS“ შეძენა
დაგეგმილია USAID/USAE-ს დახმარებით. ამ
ეტაპზე ჩატარებული მოლაპარაკებების შედეგად,
დადგინდა ტრენინგის ჩატარების ვადები და
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დაგეგმვის ხარისხის
გასაუმჯობესებლად და მათი
მონაცემების როგორც სისტემის,
ასევე ქსელის განვითარების გეგმის
შემუშავებისას;
პროგრამული უზრუნველყოფის
“EMCAS” შეძენა, რომელიც
ბაზარზე ვაჭრობის მოდელების
განხილვის შესაძლებლობას
იძლევა;
არსებული “GTMax”-ის პროგრამის
გამოყენების სფეროს გაფართოება,
კერძოდ მისი ყოველთვიური
გეგმების შემუშავებაში გამოყენება
ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების
განხორციელების უწყებათაშორისი
ქვეკომისიის შეხვედრების
ორგანიზება

პირობები.
ტრენინგის
პირველი
ეტაპი
განხორციელდება 2016 წლის თებერვალში, ხოლო
მე-2 ეტაპი, 2016 წლის მარტში.
მიმდინარეობს
„GTMax“-ის
პროგრამის
გამოყენების სფეროს გაფართოებისათვის მისი
ყოველთვიური
და
ყოველკვირეული
დაგეგმვისათვის გამოყენება. EMCAS-ს ტრენინგის
ჩატარების დროს დაგეგმილია „GTMax“-ის
პროგრამის ტრენინგის ჩატარებაც.

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
17
თებერვალს,
გაიმართა
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების
ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო
სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA)
განხორციელების
საკოორდინაციო
უწყებათაშორისი ქვეკომისიის მეორე სხდომა.
სხდომაზე განხილულ იქნა DCFTA-ით აღებული
ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა და
ამ მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი
რეფორმები.
2015 წლის 5 ივნისსა და 26 ნოემბერს გაიმართა
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების
ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო
სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA)
განხორციელების
საკოორდინაციო
უწყებათაშორისი ქვეკომისიის მესამე და მეოთხე
სხდომები. სხდომაზე განხილულ იქნა DCFTA-ის
2015 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების
მდგომარეობა
და
ვაჭრობის
საკითხებზე
ასოცირების კომიტეტის მეორე შეხვედრასთან
დაკავშირებული საკითხები.
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ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების შესრულების
წლიური ანგარიშის მომზადება
DCFTA-ს განხორციელების
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 8 დეკემბერს ქ. თბილისში, გაიმართა
ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის
მეორე სხდომა. სადაც, ევროპულმა მხარემ
დადებითად შეაფასა DCFTA-ის იმპლემენტაციის
მიზნით საქართვლოს მიერ განხორციელებული
რეფორმები.
მომზადდა
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი
სავაჭრო
სივრცის
შესახებ
შეთანხმების 2014 - 2017 წლების სამოქმედო
გეგმის 2014 წლის შესრულების ანგარიში და
ითარგმნა ინგლისურ ენაზე. პროექტ G4G-ის
მხარდაჭერით, აღნიშნული ანგარიში გამოიცა
ბროშურად ორივე ენაზე და მიეწოდა როგორც
სახელმწიფო უწყებებს, ასევე დიპლომატიურ
კორპუსს.

კარი V: ეკონომიკური თანამშრომლობა
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ეროვნული ბანკის კომპეტენციაში
შემავალი სამართლებრივი და
ნორმატიული ბაზის სრულყოფა

ეროვნული ბანკი

2015

ეროვნული
ბანკი
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თავდაცვის სამინისტროს შიდა
აუდიტის დეპარტამენტის
თანამშრომლების გადამზადება,
დეპარტამენტის კონცეპტუალური
ბაზის შექმნა

თავდაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეროვნული ბანკი განაგრძობს თანამშრომლობას
ევროკავშირის
წევრი
სახელმწიფოების
ცენტრალური
ბანკებისა
და
ევროპის
ცენტრალური
ბანკის
ექსპერტებთან,
ცენტრალური
ბანკის
დამოუკიდებლობის
განმტკიცების
სფეროში
არსებული
ახალი
ტენდენციებისა და მექანიზმების დანერგვის
პროცესში
გამოცდილების
გაზიარების
თვალსაზრისით.
2015 წლის 25 იანვარს, დამტკიცდა შიდა აუდიტის
სტრატეგიული და წლიური გეგმები. მომზადდა
და შესაბამის კომისიაზე განხილულ იქნა შიდა
აუდიტის
დეპარტამენტის
დებულების
განახლებული ვერსია, რომელიც დამტკიცების
პროცესშია.
შიდა აუდიტორის თითოეული პოზიციისთვის
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შემუშავდა დეტალური სამუშაო აღწერები, ახალი
პოზიციებისთვის განისაზღვრა საკვალიფიკაციო
მოთხოვნები.
დასრულდა პილოტური სისტემური აუდიტი,
ევროპელი ექსპერტის მონაწილეობით, ხდება
აუდიტის დროს გამოსაყენებელი მეთოდების
ათვისება, დოკუმენტების ფორმების შემუშავება,
აუდიტორული უნარ-ჩვევების დახვეწა.
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სტრუქტურის
კონცეფციის შესაბამისად, მიმდინარეობს საშტატო
ნუსხაში ცვლილებების შეტანა.
დებულების ახალი პროექტით განსაზღვრული
სტრუქტურის
შესაბამისად
დაგეგმილია
თანამშრომლების შემდგომი რეკრუტირება.
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომლების
გადამზადების
კუთხით,
შიდა
აუდიტის
დეპარტამენტის
თანამშრომლები
მონაწილეობდნენ ტრენინგებში, სემინარებსა და
კურსებში სხვადასხვა მიმართულებით, მათ
შორის:
საზღვარგარეთ:
 დეპარტამენტის შიდა აუდიტორმა ნატოს
ერთ
თვიან
კურსზე
(ქ.
ბრაშოვი,
რუმინეთი)
შეისწავლა
დაგეგმვის,
პროგრამირების,
ბიუჯეტირებისა
და
შეფასების სისტემა;
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე
გაეცნო
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის მეთოდებს IT
აუდიტის ტრენინგზე (ქ. ლუბლიანა,
სლოვენია), გერმანიის საერთაშორისო
346

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
ხელშეწყობით;
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
აშშ-ში
გაეცნო
ჯორჯიის
შტატის
ეროვნული
გვარდიის
გენერალური
ინსპექციისა
და
შიდა
აუდიტის
საქმიანობას და მათ პროცედურებს.
ადგილობრივად:
 შიდა
აუდიტის
დეპარტამენტის
2
თანამშრომელი დაესწრო შიდა აუდიტის
საფუძვლების ოთხდღიან ტრენინგს (GIZ
და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ჰარმონიზაციის ცენტრის ორგანიზებით);
 შიდა
აუდიტის
დეპარტამენტის
2
თანამშრომელი
დაესწრო
სისტემური
აუდიტის სამდღიან ტრენინგს (GIZ და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ჰარმონიზაციის ცენტრის ორგანიზებით);
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილემ გაიარა პროექტების მართვის
კურსი (ნატოს სამეკავშირეო ოფისის
ორგანიზებით);
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
დაესწრო ტრენერების ტრენინგს (ToT)
(ჰარმონიზაციის ცენტრისა და GIZ-ის
ორგანიზებით);
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
მონაწილეობს ეროვნული უსაფრთხოებისა
და საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე
სასწავლო
პროგრამაში
(GFSIS-ის
ორგანიზებით);
 ერთი
შიდა
აუდიტორი
დაესწრო
სამინისტროს შიდა სალექციო კურსს
„საინფორმაციო ომი და მანიპულაციის
მეთოდები“;
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შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი,
მოადგილე და 2 შიდა აუდიტორი
დაესწრნენ
თავდაცვის
სამინისტროში
ორგანიზებულ
სემინარს
რისკების
მართვის თემაზე;
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ექვსმა
თანამშრომელმა
მიიღო
მონაწილეობა
NATO PDP, დიდი ბრინტანეთის საელჩოსა
და
თავდაცვის
სამინისტროს
მიერ
ორგანიზებულ 5 ტრენინგში ფინანსთა
სამინისტროს აკადემიაში - HR აუდიტი,
შესყიდვების
აუდიტი,
ინფორმაციის
მართვის აუდიტი, თაღლითობის რისკის
აუდიტი,
კორპორატიული
მართვის
აუდიტი;
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
დაესწრო
სემინარს
„უსაფრთხოების
სექტორში
გენდერულ
საკითხებზე
ზოგადი
ცოდნა
და
საჩივრებზე
რეაგირების მექანიზმები“;
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
და მოადგილე ესწრებოდნენთავდაცვის
სამინისტროს
მიერ
ორგანიზებულ
ტრენინგებს
„მართვის
თანამედროვე
მეთოდებში“;
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე
და
2
თანამშრომელი
ესწრებოდნენტრენინგებს
ფინანსთა
სამინისტროს
აკადემიაში
„ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები,
ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საჯარო
სექტორში“;
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის 3-მა
თანამშრომელმა
გაიარა
კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და
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სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის სისტემის
განვითარების სტრატეგიის (20152017) მომზადება და დამტკიცება

ფინანსთა
სამინისტრო

ფინანსური მართვისა და
კონტროლის სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა ოთხ
სამინისტროში შემუშავებული
ინსტრუქციის მიხედვით

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

დონორების
დახმარება

2015

დონორების
დახმარება

ჰარმონიზაციის
ცენტრი

ჰარმონიზაციის
ცენტრი

კორუფციის რისკების შემცირების კურსი.
შიდა
აუდიტის
დეპარტამენტის
მთავარი
სპეციალისტი დაესწრო საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს
ორგანიზებულ ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის ტრენინგს.
2014-2015 წლების განმავლობაში, OECD/SIGMA-ს
ექსპერტები მუშაობდნენ
სახელმწიფო შიდა
ფინანსური კონტროლის სისტემის ხარვეზების
ანალიზზე, რომლის შედეგების წარდგენა 2015
წლის 29 ივნისს განხორციელდა.
2015 წლის აგვისტოდან ჰარმონიზაციის ცენტრმა
დაიწყო მუშაობა სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის
სისტემის
განვითარების
სტრატეგიაზე.
ამჟამად,
დოკუმენტი
ჩამოყალიბებულია საბოლოო რედაქციით.
შემუშავდა ფინანსური მართვისა და კონტროლის
სისტემის
ჩამოყალიბების
წესისა
და
პროცედურების შესახებ ინსტრუქცია, რომელიც
გაეგზავნა ყველა დარგობრივ სამინისტროს,
პირველ
ეტაპზე
სისტემის
დანერგვის
პროცედურასა
და
პროექტის
აღწერით
ინფორმაციასთან ერთად.
სამინისტროების
სტრუქტურის
ანალიზის
შედეგად შერჩეულია შემდეგი ოთხი საპილოტე
სამინისტრო:
- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო;
- ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო,
- საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
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პირთა,
განსახლებისა
სამინისტრო.

და

ლტოლვილთა

2015 წლის აგვისტოში, ჰარმონიზაციის ცენტრის
ორგანიზებით, გაიმართა ექსპერტებისა და
პროექტის განმახორციელებლების შეხვედრა,
რის
შედეგადაც
ჩამოყალიბდა
პროექტის
განხორციელების სამოქმედო გეგმა:
მენეჯერული
სტრუქტურის
ჩამოყალიბება;
უფლებამოსილებებისა
და
პასუხისმგებლობების
დამტკიცება
სტრუქტურის შესაბამისად და ანგარიშის
მომზადება:
 მენეჯერული
სტრუქტურის
ჩამოყალიბება;
 უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებ
ლობების დამტკიცება
სტრუქტურის
შესაბამისად და ანგარიშის მომზადება.
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„სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“
საქართველოს კანონში შესულ
ცვლილებებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა სამინისტროების
და აჭარისა და აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკების
მიერ

ფინანსთა
სამინისტრო
ჰარმონიზაციის
ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტროებში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები,
რომლებმაც „სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში
განახორციელეს გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებები.
2015 წლის 6 ოქტომბერს, „სახელმწიფო შიდა
ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“
საქართველოს კანონის პროექტი წარედგინა
საქართველოს
მთავრობას.
საქართველოს
პარლამენტმა „სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი,
2015 წლის 18 დეკემბერს დაამტკიცა, რომელიც 30
დეკემბერს გამოქვეყნებისთანავე შევიდა ძალაში.
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განხორციელებული ცვლილებების შედეგად,
ჰარმონიზაციის ცენტრის ფუნქციები დაეკისრა
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.
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ჰარმონიზაციის ცენტრის
საქმიანობის დახვეწა, გაძლიერება
და ინტერესთა კონფლიქტის
აღმოფხვრა

შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის
მომზადება და დამტკიცება

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

ჰარმონიზაციის
ცენტრი

338

სისტემური, ფინანსური და
ეფექტიანობის აუდიტის აღქმისა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფინანსთა
სამინისტრო

დონორების
დახმარება
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოება
(GIZ)

2015

დონორების
დახმარება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა
აუდიტის დეპარტამენტის
რეორგანიზაციის
შედეგად,
შიდა
აუდიტის
ჰარმონიზაციის
სამმართველო
გარდაიქმნა
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სტრუქტურულ
ერთეულად- სახელმწიფო შიდა კონტროლის
დეპარტამენტად, რომელიც კანონში ცვლილების
შესვლამდე განახორციელებს ჰარმონიზაციის
ცენტრის სამდივნოს ფუნქციას, ხოლო შემდგომ
სრულად დაეკისრება ჰარმონიზაციის ცენტრის
ფუნქცია.
2015 წლის ივნისში, ცენტრის ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების
გაძლიერების
მიზნით,
დაიხვეწა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.
შემუშავდა შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია,
რომლის პრეზენტაციაც შედგა 2015 წლის 21
ივლისს (მეთოდოლოგია განთავსებულია ვებგვერდზე
www.ia.ge).
მეთოდოლოგია
გაეგზავნათ შიდა აუდიტორებს.
2015 წლის 4 მარტს, შიდა კონტროლთან
დაკავშირებული
საკითხების
განმხილველმა
საბჭომ
მიიღო
გადაწყვეტილება 2015 წლის განმავლობაში
შიდა აუდიტორების მიერ აღნიშნული
მეთოდოლოგიით
სავალდებულო
ხელმძღვანელობის შესახებ.
2015 წელს, GIZ-ის მხარდაჭერით, საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროში
განხორციელდა
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და მისი პრაქტიკაში
განხორციელების მხარდაჭერა
სამინისტროებში

სისტემური პილოტური აუდიტი.
ჰარმონიზაციის
ცენტრი

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოება
(GIZ)

2015 წლის ივნისში, დაიწყო სისტემური
პილოტური აუდიტის განხორციელება შინაგან
საქმეთა სამინისტროში.
ევროკავშირის
მხარდაჭერის
პროექტის
ფარგლებში,
მიმდინარეობს
დამატებით
2
ეფექტიანობისა და 1 ფინანსური აუდიტის
განხორციელება
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროში, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსა და კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროში.
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საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი
ფინანსური/შესაბამისობის
აუდიტით მიღწეული შედეგების
გაზრდა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის აუდიტორული გეგმით განისაზღვრა
138
აუდიტის
ჩატარება
(128
ფინანსური/შესაბამისობის და 10 ეფექტიანობის
აუდიტის). 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით
დამტკიცდა 90 აუდიტი, დამტკიცდება 35
აუდიტი, ხოლო 13 - წარმოადგენს გარდამავალ
აუდიტებს.

340

ეფექტიანობის აუდიტით
მიღწეული შედეგების გაზრდა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს განხორციელდა 10 ეფექტიანობის
აუდიტი;
6 თანამშრომელი გადამზადდა ეფექტიანობის
აუდიტის მიმართულებით:
 ოთხმა
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო ქ. ლუბლიანაში „კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი ცენტრი ფინანსებში“ (CEF)
მიერ ორგანიზებულ სასწავლო სემინარში
ეფექტიანობის აუდიტის მიმართულებით;
 ორმა თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო
ქ. ბერლინში „ევროპის აკადემიის“ მიერ
ორგანიზებულ სასწავლო სემინარში „ეფექტიანობის
აუდიტი
საჯარო
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სექტორში“.
341

საინფორმაციო სისტემების
აუდიტის დანერგვა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საინფორმაციო სისტემების აუდიტის დანერგვის
მიმართულებით
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები:

მსოფლიო ბანკი

–

–

–

2015 წლის 5 თებერვალს, მსოფლიო ბანკსა
და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის
გაფორმდა 500,000 აშშ დოლარის ოდენობის
გრანტის
ხელშეკრულება
პროექტზე
„სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურში
ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის
განვითარება“. პროექტის მთავარი ამოცანაა
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურში
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის დანერგვა და
განვითარება;
დასრულდა პირველი IT აუდიტის ანგარიში
„სახელმწიფო
ვალის
მართვის
ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის
აუდიტი“,
რომელიც
პარალელურად
ჩატარდა
11
სხვადასხვა
უმაღლეს
აუდიტორულ
ორგანოსთან
კოორდინირებულად;
ჩატარდა
შემაჯამებელი
შეხვედრა
სახელმწიფო
ვალის
მართვის
ინფორმაციული
სისტემების
კოორდინირებულ პარალელურ აუდიტთან
დაკავშირებით.
აღნიშნული
შეხვედრა
გაიმართა
უმაღლესი
აუდიტორული
ინსტიტუტების
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(INTOSAI)
სახელმწიფო
ვალის სამუშაო ჯგუფისა და უკრაინის
353

–

–

–

–

საანგარიშო პალატის კოორდინაციითა და
ორგანიზებით.
საერთაშორისო
მნიშვნელობის
შეხვედრის
ფარგლებში
მონაწილეებმა
ერთმანეთს
გაუზიარეს
სახელმწიფო
ვალის
მართვის
ინფორმაციულ სისტემებთან დაკავშირებით
გამოვლენილი ხარვეზები და შესაბამისი
რეკომენდაციები;
2015
წელს,
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურს სამუშაო ვიზიტით ეწვივნენ
ევროპის აუდიტორთა სასამართლოსა და
უნგრეთის
აუდიტის
სამსახურის
ექსპერტები, რომლებმაც გამართეს 5დღიანი
სამუშაო
შეხვედრები
სას-ის
წარმომადგენლებთან.
სამუშაო
შეხვედრების ფარგლებში ექსპერტებმა სასის თანამშრომლებთან ერთად ჩაატარეს
საინფორმაციო ტექნოლოგიური გარემოსა
და
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
აუდიტის თვითშეფასება (ITSA & ITASA) და
შემდგომი განვითარების მიზნით გასცეს
შესაბამისი რეკომენდაციები;
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების
საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI)
საინფორმაციო
სისტემების
აუდიტის
სამუშაო შეხვედრებში;
მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის
დასანერგად
აუცილებელი
ინფრასტრუქტურის შეძენისთვის;
მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების
ინფორმაციული სისტემების აუდიტი;
354

–
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დონორების მიერ დაფინანსებული
პროექტების აუდიტის დანერგვა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
აუდიტორებისთვის
მომზადდა
ინფორმაციული
სისტემების
გარემოს
შესწავლის
კითხვარები,
რომელთა
მეშვეობითაც აუდიტორები შეძლებენ IT
რისკების უკეთეს შეფასებას;
– სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურმა,
მონაწილეობა
მიიღო
უმაღლესი
აუდიტორული ორგანოების ევროპული
ორგანიზაციის(EUROSAI),
IT
აუდიტის
სამუშაო
ჯგუფის,
ელექტრონული
მთავრობის ქვეკომიტეტში (29 ივნისი-3
ივლისი,
ქ.
ვარშავა,
პოლონეთის
რესპუბლიკა) . შეხვედრის ფარგლებში
განხილულ იქნა ახალი, ინოვაციური
ინსტრუმენტი
„CUBE”,
რომლის
განვითარებაში სხვა უმაღლეს აუდიტორულ
ორგანიზაციებთან ერთად, სას-იც მიიღებს
მონაწილეობას.
„CUBE“
წარმოადგენს
მონაცემთა ბაზას, რომელშიც თავმოყრილი
იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყანაში
მიმდინარე IT აუდიტების შედეგების
შესახებ;
– ჩატარდა მონაცემთა ანალიზში MS-EXCELის
გამოყენების
შესახებ
ტრენინგი,
რომელშიც სას-ის 27-მა თანამშრომელმა
მიიღო მონაწილეობა.
ამ მიმართულებით 2015 წელს:

 ჩამოყალიბდა


დონორების
პროექტების

მიერ
აუდიტის

დაფინანსებული
ჯგუფი;
დაიწყო
და
მიმდინარეობს
სას-ის
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება
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343

ხარისხის კონტროლის სისტემის
გაუმჯობესება

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

344

რეკომენდაციების შესრულების
მონიტორინგის სისტემის
დანერგვა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ამ მიმართულებით. კერძოდ, აუდიტორების
სპეციალურმა
ჯგუფმა
ინტენსიური
ტრენინგი და პრაქტიკული კურსი გაიარა
მსოფლიო
ბანკის
შესყიდვების
პროცედურებში და შესაბამისად - მსოფლიო
ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტების
აუდიტში.
2015
წელს
ხარისხის
უზრუნველყოფის
დეპარტამენტმა
განახორციელა
ანგარიშის
ხარისხის კონტროლის 14 შემოწმება. ამჟამად,
მიმდინარეობს 2 ანგარიშის ხარისხის შემოწმება.
2015 წელს:








ჩატარდა
გასულ
წელს
ჩატარებული
აუდიტორული საქმიანობის შედეგად სას-ის
მიერ 2012-2014 წლებში გაცემული 745
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგი. შედეგად, 2012-2014 წლებში
რეკომენდაციების
შესრულების
მაჩვენებელი,
აუდიტის
ობიექტების
წერილობითი პასუხის მიხედვით, 28%-ს
შეადგენს, ხოლო რეაგირების მაჩვენებელი 69% -ს;
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგთან
დაკავშირებული
ინფორმაცია
შესაბამის
ელექტრონულ
სისტემაში აისახა;
განახლდა რეკომენდაციების შესრულებისა
და შემუშავების მეთოდოლოგიის სამუშაო
ვერსია;
რეკომენდაციების
შესრულებისა
და
შემუშავების მეთოდოლოგიის სამუშაო
ვერსია, განიხილეს და მოიწონეს სას-ში
მიმდინარე
საჯარო
სამსახურის
დაძმობილების (TWINNING) პროექტის
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345

საჯარო ფინანსების მართვაში
სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის როლის გაზრდა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უცხოელმა ექსპერტებმა;
 მიმდინარეობს 2015 წელს გაცემული
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგი.
განხორციელდა
სამინისტროების
საპილოტე
მიმოხილვა
სარეიტინგო
სისტემისათვის
შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით, რომლის
პირველადი
შედეგები
აისახა
სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულებაზე სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის მოხსენებაში.
2015 წლის 9 მარტიდან 16 მაისის ჩათვლით, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტმა ჩაატარა საჯარო
სექტორის
აუდიტორების
სერტიფიცირება,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
20-მა
კანდიდატმა,
ხოლო
საჯარო
სექტორის
აუდიტორის
სერტიფიკატი
მოიპოვა
16-მა
მონაწილემ.
ასევე, საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის
ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:


346

პარლამენტთან, მედიასთან,
საზოგადოებასთან და
არასამთავრობო

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიერ

2015 წლის 4 მარტიდან 25 აპრილის
ჩათვლით,
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების
საბიუჯეტო
პროცესის
პრაქტიკის
ტრენინგი,
რომლის
შედეგადაც
გადამზადდა 27 მონაწილე;
 2015 წლის 4 მარტიდან 24 აპრილის
ჩათვლით,
საგადასახადო
აუდიტის
ჩატარების წესი, რომლის შედეგადაც
გადამზადდა 26 მონაწილე.
2015 წელს პარლამენტში გაიმართა სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის 3 აუდიტის ანგარიშის
საკომიტეტო მოსმენა, პარლამენტში გაიგზავნა
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ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის
გაძლიერება

სას-ის 79 აუდიტის ანგარიში.
GIZ-ის ორგანიზებით გაიმართა საქართველოს
პარლამენტისა
და
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
წარმომადგენლების
შეხვედრები
გერმანიის ფედერალური აუდიტის სამსახურისა
და
ბუნდესტაგის
საბიუჯეტო
კომიტეტის
წარმომადგენლებს შორის, შეხვედრების მთავარი
მიზანი
იყო
საპარლამენტო
საფინანსო
კონტროლის
როლი
და
პროცედურები,
თანამშრომლობა აუდიტის ქვეკომიტეტსა და
ფედერალური აუდიტის სამსახურს შორის.
კომუნიკაციის მიმართულებით სას-მა გადადგა
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, კერძოდ:
 განახლდა და გენერალური აუდიტორის
2015 წლის 23 ივნისის № 95/37 ბრძანებით
დამტკიცდა
სას-ის
კომუნიკაციის
პოლიტიკა,
კომუნიკაციის
სამოქმედო
გეგმა 2015 წლისთვის და კომუნიკაციის
ჯგუფის შემადგენლობა;
 მომზადდა კომუნიკაციის სტრატეგია 20142017 წლებისთვის.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აუდიტორულ
საქმიანობაში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის
მიმართულებით მოიპოვა მსოფლიო ბანკის
მხარდაჭერა 125 ათასი აშშ დოლარის ოდენობით.
ჩამოყალიბდა საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფი,
რომლის საქმიანობის ფარგლებში შესაძლებელია
საზოგადოებასთან
მჭიდრო
კონტაქტის
დამყარება, შენიშვნებისა და მოსაზრებების
განხილვა და საკითხების მნიშვნელობიდან
გამომდინარე მათი გათვალისწინება.
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გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) ინიციატივით, მოეწყო
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურისა
და
საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელთა
შეხვედრები საპარლამენტო ზედამხედველობის
სამუშაო ჯგუფთან დაკავშირებით. შეხვედრები
მრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა;
სას-მა ჩაატარა მედია სემინარი, რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
მედიის
20-მდე
წარმომადგენელმა.
სემინარის
მიზანს
მედიისთვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
საქმიანობის უკეთ გაცნობა და საზოგადოებაში
უწყების ცნობადობის ამაღლება წარმოადგენდა.
სატესტოდ დაინერგა ვებ პორტალები - „დაგეგმე
ჩვენთან ერთად“ და „ებრძოლე კორუფციას“.
სას-მა
მონაწილეობა
მიიღო
კორუფციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომებში.
სას-მა
გამართა
შეხვედრა
არასამთავრობო
სექტორის
წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის
ძირითადი მიზანი იყო სას-ის მიერ გასულ წელს
გაწეული საქმიანობის ანგარიშისა და 2015 წლის
სამოქმედო გეგმის გაცნობა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობისა
და სამსახურის საზოგადოებრივი აღქმადობის
დადგენის მიზნით, USAID-ის მხარდაჭერით,
ჩატარდა
საზოგადოებრივი
კვლევა
სას-ის
საქმიანობის შესახებ.
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პოლიტიკური პარტიების
ფინანსური მონიტორინგის
სისტემის დანერგვა

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს მომზადდა ცვლილებების პროექტი
საქართველოს ორგანულ კანონებში. აღნიშნული
პროექტები
განსახილველად
გადაეგზავნა
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს,
ცენტრალურ
საარჩევნო
კომისიასა
და
არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
აღნიშნულ
პერიოდში
გაიმართა
სამუშაო
შეხვედრები, რომელთა ფარგლებშიც განხილულ
იქნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ
მომზადებული საარჩევნო კანონმდებლობაში
შესატანი ცვლილებების პროექტები. აღსანიშნავია,
რომ ამავე შეხვედრაზე საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრომ
წარმოადგინა
საარჩევნო
კანონმდებლობასთან
დაკავშირებით
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
მიერ
მომზადებული
რეკომენდაციები
და
საქართველოს
ვალდებულებები,
რომლებიც
უკავშირდება
საქართველოში
პოლიტიკური
დაფინანსების
მიმართულებით
და
ასევე
არჩევნებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის,
რეგულაციებისა და პრაქტიკის სრულყოფას.
სამუშაო
შეხვედრაზე
განხილულ
იქნა
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის,
უწყებათაშორისი კომისიისა თუ სხვა ჩართული
მხარეების ინიციატივები და რეკომენდაციები.
ამასთან, მიღწეულ იქნა შეთანხმება შემდგომი
კონსულტაციების
გაგრძელების
შესახებ,
პოლიტიკური
ფინანსების
მონიტორინგის
ფუნქციის
განხორციელების
პროცესის
სრულყოფისა
და
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის უფლებამოსილების გაუმჯობესების
მიზნით, რათა მიღწეულ იქნეს პოლიტიკური
ფინანსების
სრული
გამჭვირვალობა
და
თანასწორუფლებიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა.
 კონსულტაციების შედეგად 2015 წლის 27
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მაისს, ხელმოწერილ იქნა გენერალური
აუდიტორის 2012 წლის 17 აგვისტოს
№142/37 ბრძანებაში შესატანი ცვლილებები,
რომელიც
შეეხება
GRECO-ს
რეკომენდაციებით
გათვალისწინებულ
პრობლემურ საკითხებს - არაფულადი
შემოწირულების საბაზრო ღირებულების
დადგენის
წესსა
და
განცხადებული
საარჩევნო მიზნების მქონე პირის მიერ
დეკლარირების წესს;
 გენერალური აუდიტორის ბრძანებებით
რეგულირებული
საკითხების
სისტემატიზაციის
მიზნით
მომზადდა
ბრძანების
პროექტი,
რომელიც
დაარეგულირებს
ყველა
საკითხს
პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობის
კუთხით და გააერთიანებს არსებულ 4
მარეგულირებელ ბრძანებას;
 2015 წლის ივნისის თვეში საარჩევნო
სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)
ორგანიზებით დაიწყო 3 თვიანი პროექტი,
რომელშიც მოწვეულ იქნა საერთაშორისო
ექსპერტი.
პროექტის
ფარგლებში
საერთაშორისო
პრაქტიკის
გათვალისწინებით
მომზადდება
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის
ფუნქციონირებისათვის
აუცილებელი
სამოქმედო ინსტრუქციები და გაიწერება
საქმის
მოკვლევის/შესწავლის
პროცედურები.
2015 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა
მოამზადა და პარლამენტსა და ევროკავშირის
დელეგაციას
წარუდგინა
ანალიტიკურშეფასებითი ანგარიში (პოლიტიკის დოკუმენტი).
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ადამიანური რესურსების მართვის
გაუმჯობესება

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პოლიტიკის
დოკუმენტში
გაანალიზებულია
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
საკანონმდებლო მანდატი უმაღლესი აუდიტის
ორგანოების
საერთაშორისო
სტანდარტებით
აღიარებულ დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის
და
მიუკერძოებლობის
პრინციპებთან
შესაბამისობის კუთხით და მომზადებულია
შესაბამისი რეკომენდაციები კანონმდებლობის
დახვეწის მიმართულებით, კერძოდ:
 სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
დამოუკიდებლობის
კონსტიტუციურ
სამართლებრივი
გარანტიების
განსამტკიცებლად;
 სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
უფლებამოსილების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსვლის
მიზნით.
საქართველოში
სახელმწიფო
ფინანსების
პოლიტიკის რეფორმის ფარგლებში ევროკავშირის
პროგრამის პირობების შესრულებით 2015 წელს
განსაზღვრული 5.2 მილიონი ევროს ოდენობის
პირველი ტრანშიდან 1.5 მილიონი ევრო
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
მიერ
წარმატებით
შესრულებული
წინაპირობების
შედეგად
გადმოირიცხება
სახელმწიფო
ბიუჯეტში.
მიმდინარეობს თანამშრომელთა საქმიანობის
შეფასების
სისტემის
საპილოტე
რეჟიმში
დანერგვა, რაც პირველ ეტაპზე გულისხმობს
სწორი კომპეტენციების ჩამოყალიბებას, მათ
შესაბამისობაში
მოყვანას
და
სამუშაო
აღწერილობების
შემუშავებას,
სადაც
კონკრეტულად და მაქსიმალურად დეტალურად
იქნება
განსაზღვრული
თანამშრომლის
ფუნქცია/მოვალეობები. აღნიშნულ საკითხთან
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დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამის
(TWINNING) ფარგლებში. ზემოთ აღნიშნული
პროექტის ხანგძლივობაა 2 წელი. ამ ეტაპზე სას-ის
სამუშაო ჯგუფს და გერმანელ კოლეგებს შორის
უკვე შედგა სამუშაო შეხვედრები, რომელთა
შედეგადაც:
 მომზადდა
ადამიანური
რესურსების
მართვის სტრატეგიის მონახაზი;
 სამუშაო
აღწერილობების
ნიმუშები,
რომლებიც
შექმნილია
საერთაშორისო
სტანდარტებზე დაყრდნობით;
 თანამშრომლების შესაფასებლად საჭირო
სავალდებულო კომპეტენციების ჩარჩოს
მონახაზი, რომელსაც საფუძვლად დაედო
INTOSAI-ის ინსტიტუციური განვითარების
კომიტეტის მიერ გამოცემული „ადამიანური
რესურსების
მართვის
ინსტრუქცია
სახელმძღვანელო
უმაღლესი
აუდიტორული ორგანოებისთვის“ (CBC,
2012);
 განხილულ იქნა სას-ის აუდიტორთა
პროფესიული განვითარების ტრენინგი.
ადამიანური რესურსების მართვის პროცესების
გაუმჯობესების მიზნით, რეფორმირების საწყის
ეტაპზე,
სას-მა შეიმუშავა და დაამტკიცა
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში პრემირებისა
და ერთდროული ფულადი ჯილდოს ოდენობის
განსაზღვრისა და გაცემის წესი;
შვედეთის ეროვნული აუდიტორული ოფისის
მხარდაჭერით 22 თანამშრომელი გადამზადდა
შემდეგი მიმართულებით:
 ცვლილებებისა
და
საქმიანობის
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მართვის სისტემებისა და
პროცესების გაუმჯობესება

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მენეჯმენტი;
 სტრატეგიული მენეჯმენტი კომუნიკაციის
მეშვეობით.
2015 წლის 30 ნოემბერს, სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურსა და Morgan Kai Limited-ს შორის
გაფორმდა
აუდიტის მართვის სისტემის
დანერგვის თაობაზე კონტრაქტი. საერთაშორისო
საკონკურსო ვაჭრობის შედეგად, გამოვლინდა
გამარჯვებული
კომპანია,
რომელიც
უზრუნველყოფს აუდიტის მართვის სისტემის
„Mkinsight“ დანერგვას სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურში.
აუდიტის
სისტემატიზირებული
აღრიცხვის,
კლასიფიცირებისა
და
ანგარიშგების
ელექტრონულ სისტემას დაემატა რამდენიმე
მოდული. ასევე, სისტემაში სრულად არის
ასახული
ბოლო
3
წლის
განმავლობაში
ჩატარებული
აუდიტები
და
შესაბამისი
ინფორმაცია.

მონაცემთა ანალიზის აუდიტორული პროგრამის
(CAAT) შესყიდვა განსაზღვრულია მსოფლიო
ბანკის საგრანტო ხელშეკრულებით - „IT აუდიტის
განვითარება
საქართველოს
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურში“.
მიმდინარეობს
მომწოდებლის ხელშეკრულების გაფორმების
პროცედურები.
მიმდინარეობს
სას-ის
თანამშრომლებისთვის
პროფესიული
საქმიანობის
ღირებულებების
დეკლარირების
ელექტრონული
პორტალის
გაცნობა და დანერგვა.
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აუდიტის საერთაშორისო
გამოცდილების შესწავლა,
სანიმუშო პრაქტიკის გაზიარება

ინფორმაციის გაცვლის
შეთანხმებების არეალის
გაფართოება

სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

Twinning-ის
პროექტის
„საქართველოს
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
ინსტიტუციური
გაძლიერება“
ფარგლებში
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გაიმართა
შეხვედრები
მოკლევადიან
ექსპერტებთან,
რომლებმაც რეკომენდაციები შეიმუშავეს შემდეგი
მიმართულებებით:
 კომპონენტი 1: სას-ის კორპორაციული და
რესურსების მართვის გაძლიერება;
 კომპონენტი 2: ფინანსური და შესაბამისობის
აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება;
 კომპონენტი 3: აუდიტორების პროფესიული
განვითარება და მათი შეფასება.
2015 წლის 17-23 ოქტომბერს, ქ. პეკინში (ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკა), სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის წარმომადგენელმა, მონაწილეობა
მიიღო უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(INTOSAI)
შესაბამისობის
აუდიტის
ქვეკომიტეტის
სემინარში, სადაც განიხილეს შესაბამისობის
აუდიტის სტანდარტები.
2015
წლის
24
ივნისს,
ხელი
მოეწერა
საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკას
შორის ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში
გაცვლის მემორანდუმს.

საერთაშორისო
საფინანსო
კორპორაციის
2015 წლის 29 სექტემბერს, ხელი მოწერა
(IFC) ტექნიკური ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებას,
დახმარება
ლატვიის რესპუბლიკასთან.
2015 წლის 29 ოქტომბერს, ბარბადოსში, ხელი
მოეწერა
ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
შეთანხმებას სეიშელის რესპუბლიკასთან.
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გლობალ ფორუმის შეფასების
პირველი და მეორე ფაზის გავლა

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
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ინფორმაციის ავტომატური
გაცვლის დანერგვა (შესაბამისი
სისტემებისა და პროგრამული
უზრუნველყოფის დანერგვის
ჩათვლით) და შეთანხმებების
არეალის გაფართოება

ფინანსთა
სამინისტრო

რისკის ანალიზის სისტემის
შემდგომი განვითარება:
 აუდიტის შერჩევის
მიზნებისთვის;
 მიმდინარე კონტროლის
მიზნებისათვის;

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

გრძელდება
მოლაპარაკებები
ბაჰამის
თანამეგობრობის
მთავრობასთან.
მხარეებმა
მიაღწიეს შეთანხმებას ტექსტის შინაარსთან
დაკავშირებით.
სახელმწიფო
გლობალური ფორუმის მიერ საგადასახადო
ბიუჯეტი
საკითხებში გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის
გაცვლის სფეროში არსებული კანონმდებლობის
საერთაშორისო
პრაქტიკული
განხორციელების
შეფასების
საფინანსო
მიზნით,
შევსებული იქნა და გლობალური
კორპორაციის
ფორუმის სამდივნოს განსახილველად მიეწოდა
(IFC) ტექნიკური მეორე ფაზის კითხვარი. 2015 წლის 20-24 აპრილს,
დახმარება
არსებული პრაქტიკის ადგილზე შესასწავლად
გაიმართა გლობალური ფორუმის შემფასებელი
ექსპერტების ვიზიტი საქართველოში.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მეორე ფაზის ანგარიშის განხილვა გლობალური
ფორუმის ინიციატივით (სექტემბრის პროგრამის
შემფასებელთა ჯგუფის (Program Review Group)
შეხვედრის ნაცვლად) გადატანილია 2016 წლის
თებერვალში.
ხელი
მოეწერა
საქართველოსა
და
ნიდერლანდების სამეფოს შორის საგადასახადო
სფეროში ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის
შესახებ მემორანდუმს.
გრძელდება
მოლაპარაკებები
ინფორმაციის
ავტომატურ რეჟიმში გაცვლის შეთანხმების
გაფორმების თაობაზე იტალიის რესპუბლიკის
მთავრობასთან.
დამატებული
ღირებულების
გადასახადის
ნაწილში შემუშავებულია რისკის (შეფასების)
ახალი პროგრამა.

საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
366
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ვალის მართვის მიზნებისათვის

პროგრამა
(Twinning)

ავსტრიის რესპუბლიკის ფინანსთა
სამინისტროსთან თანამშრომლობა
საჯარო სამსახურების
დაძმობილების პროგრამის
(Twinning)ფარგლებში

ფინანსთა
სამინისტრო

თანამშრომლობა ნიდერლანდების
სამეფოს ფინანსთა
სამინისტროსთან ტექნიკური
თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმის
ფარგლებში

ფინანსთა
სამინისტრო

აუდიტის სფეროში საფრანგეთის
საგადასახადო
ადმინისტრაციასთან
თანამშრომლობა

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

საერთაშორისო
სავალუტო
ფონდი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამა
(Twinning)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნიდერლანდები
ს სამეფოს
ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საფრანგეთის
რესპუბლიკის
საგადასახადო
ადმინისტრაცია

პროექტი დასრულდა, 2015 წლის 4 ნოემბერს
გაიმართა პროექტის დახურვის ცერემონიალი.

აუდიტისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტის
თანამშრომლები
მონაწილეობენ
ფინანსებში
კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრის (CEF) მიერ
ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრებში.
გრძელდება
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომელთა მონაწილეობა ურთიერთგაგების
მემორანდუმით გათვალისწინებულ აქტივობებში.
2015
წლის
აპრილში,
საფრანგეთის
რესპუბლიკისა და საქართველოს საგადასახადო
ადმინისტრაციების ურთიერთთანამშრომლობის
ფარგლებში,
აუდიტის
კუთხით
ამჟამად
არსებული მდგომარეობის შეფასების მიზნით,
შემოსავლების
სამსახურის
აუდიტის
დეპარტამენტს საქმიანი ვიზიტით ეწვივნენ
ფრანგი ექსპერტები.
ექსპერტებმა მოამზადეს რეკომენდაციები და
მიმდინარეობს მათი პრაქტიკაში დანერგვის
მიმართულებით მუშაობა.
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საჯარო სამსახურების
დაძმობილების პროგრამის
(Twinning) „სსიპ - შემოსავლების
სამსახურის ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების გაძლიერება
საგადასახადო სფეროში“ პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილია სამუშაო
შეხვედრები კანონმდებლობის
ანალიზის, რეკომენდაციების
გაცემის, სამოქმედო გეგმის
შემუშავების მიზნით დამატებული
ღირებულების გადასახადისა და
აქციზის სფეროში

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

გრძელდება
სამუშაო
შეხვედრები
დღგ-ის
საკითხებზე,
მზადდება
კომენტარები
და
რეკომენდაციები,
პრიორიტეტული
მიმართულებებისა და,
საგადასახადო
კოდექსში
პირველ
ეტაპზე
შესატანი
ცვლილებების
დასადგენად.
მომზადებულია ცვლილებების ანალიზი.
ფინანსთა სამინისტროს ფარგლებში შეიქმნა
დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ)
საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს
კანონპროქტების მომზადებასა და ქართული
დღგ-ის
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების საკითხებზე.
USAIDის
პროგრამის
„მმართველობა
განვითარებისათვის“ (G4G) ფარგლებში, გამოიცა
ქართული დღგ-ისა და ევროკავშირის დღგ-ის
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი.
მომზადდა
საკანონმდებლო
ცვლილებათა
პროექტი, მგზავრის ხელბარგში არსებული
საქონლის
დღგ-ისგან
გათავისუფლებასთან
დაკავშირებით.
გაიმართა სამუშაო
მიმართულებით.

შეხვედრები

აქციზის

ევროკავშირის დაფინანსებითა და სსიპ შემოსავლების სამსახურის მხარდაჭერით გამოიცა
დამატებული
ღირებულების
გადასახადის
დირექტივების შესახებ კომენტარი.
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თამბაქოზე აქციზის განაკვეთების
ეტაპობრივი ზრდა და დაახლოება
ევროკავშირის მოთხოვნებით
გათვალისწინებულ განაკვეთთან

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
№996 ბრძანების ცვლილების პროექტი ადვალური
აქციზის
საგადასახადო
ადმინისტრირების
საკითხებზე, 2011 წლის 21 ივნისის საბჭოს
2011/64/EU დირექტივასთან
(წარმოებული
თამბაქოს აქციზის გადასახადის სტრუქტურისა
და განაკვეთების შესახებ),
საქართველოს
კანონმდებლობის აპროქსიმაციის მიზნით.
2015 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა ადვალური
გადასახადი თამბაქოს პროდუქციაზე საცალოსარეალიზაციო ფასი 5 %-ის ოდენობით.
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შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტის
შემუშავება 2007 წლის 20
დეკემბრის საბჭოს 2007/74/EC
დირექტივასთან საქართველოს
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის
მიზნით

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015 წლის
მაისი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

საქართველოს
პარლამენტმა
დაამტკიცა
ცვლილებები
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსში, რომლის შედეგად 2016 წლის 1
იანვრიდან, თამბაქოს
ნაწარმზე
გაიზარდა
აქციზის გადასახადის განაკვეთი. კერძოდ,
ფილტრიან სიგარეტზეაქციზი იზრდება
0.9 ლარიდან 1.1 ლარამდე, ხოლო უფილტრო
სიგარეტზე 0.25 ლარიდან 0.3 ლარამდე. გარდა
აღნისნულისა,
ადვალური
გადასახადის
საპროცენტო განაკვეთი იზრდება 5%-დან 10%მდე.
შემუშავებულია საკანონმდებლო ცვლილებების
პროექტის სამუშაო ვერსია 2007 წლის 20
დეკემბრის,
ევროპული
საბჭოს
2007/74/EC
დირექტივასთან (მესამე ქვეყნიდან სამოგზაუროდ
შემოსული
პირების
მიერ
სამოგზაუროდ
შემოტანილი საქონლის დღგ-სა და აქციზისგან
გათავისუფლების
შესახებ)
საქართველოს
კანონმდებლობის ჰარმონიზების მიზნით.
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საქართველოს კანონმდებლობასა
და 2006წლის 28ნოემბრის საბჭოს
2006/112/EC დირექტივას
(დამატებითი ღირებულების
გადასახადის (დღგ) საერთო
სისტემის შესახებ) შორის
არსებული განსხვავებების
ანალიზის განხორციელება,
საგადასახადო კანონმდებლობის
ცვლილებების განხორციელების
მიზნით სამოქმედო გეგმის
შემუშავება)

ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს მოსახლეობის 2014
წლის საყოველთაო აღწერა,
სოფლის მეურნეობის კომპონენტის
ჩათვლით.

სსიპ - სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2015 წლის
მაისი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

კითხვარების შეყვანა და
მონაცემთა დამუშავება
„ოფიციალური სტატისტიკის
შესახებ“ საქართველოს კანონის
გადახედვა

სსიპ - სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მონაცემთა გავრცელების
თანამედროვე მეთოდების
დანერგვა/გაუმჯობესება

სსიპ - სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამის
(Twinning) „სსიპ - შემოსავლების სამსახურის
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების
გაძლიერება საგადასახადო სფეროში“ პროექტის
ფარგლებში მომზადდა რეკომენდაციები დღგ-ის
კანონმდებლობაში პირველ ეტაპზე
შესატან
საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით.
განხორციელდა
საგადასახადო
კოდექსში
ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს 2006
წლის
28
ნოემბრის
საბჭოს
2006/112/EC
დირექტივის
გარკვეულ
დებულებებს
(დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ)
საერთო სისტემის შესახებ), კერძოდ:
 ურთიერთდამოკიდებული
პირების
საკითხზე;
 საბაზრო ფასის გამოყენების პრინციპთან
დაკავშირებით;
 უკუდაბეგვრის და დროებითი შემოტანის
საკითხზე.
2015 წლის აპრილში, გამოქვეყნდა მოსახლეობის
საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები.
საბოლოო შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება
არაუგვიანეს 2016 წლის აპრილისა.

საქართველოს
პარლამენტმა
მიიღო
„ოფიციალური
სტატისტიკის
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
ცვლილებები.
ცვლილებები ძალაშია 2015 წლის 1 ივნისიდან.
მონაცემთა
გავრცელების
საშუალებების
სრულყოფის მიზნით 2015 წლის იანვრიდან
საქსტატმა
სტატისტიკური
ინფორმაციის
მომხმარებელს მონაცემთა გავრცელების ახალი
სისტემა შესთავაზა.
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სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელს
საქსტატის
საიტზე
შეუძლია
გამოიწეროს
სიახლეები, რომელიც გამოქვეყნებისთანავე
ელექტრონულად მიეწოდება სასურველ ელფოსტაზე, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელი
დარეგისტრირდეს
საქსტატის
ვებ-გვერდზე
(www.geostat.ge) „გამოიწერეთ სიახლეები“ ველში.
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,,საერთაშორისო საავტომობილო
მიმოსვლის მწარმოებელი
სატრანსპორტო საშუალებების
ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ“
ევროპული შეთანხმების (AETR)
შესაბამისად გაეროს ევროპისათვის
ეკონომიკური კომისიის(UNECE)
სახელზე მოხსენების მომზადება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2009 წლის 21 ოქტომბრის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC)
N1071/2009 რეგულაციით
გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების
მიზნით, სახმელეთო
ტრანსპორტის სააგენტოში
არსებული საკვალიფიკაციო
ცენტრის მიერ მოსამზადებელი
სამუშაოების ჩატარება მე-3
მუხლში აღნიშნული
სატრანსპორტო მენეჯერების
მოსამზადებლად
2009 წლის 21 ოქტომბრის

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სსიპ - „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო“

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2015

სსიპ - „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო“

ეკონომიკისა და

სსიპ „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტოს“
ბიუჯეტი

სსიპ „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტოს“
ბიუჯეტი

„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის
მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების
ეკიპაჟების
მუშაობის
შესახებ“
ევროპის
შეთანხმების (AETR) მოთხოვნების შესრულების
მიზნით, 2015 წელს, სსიპ - „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტოს“
ანალიზისა
და
მონიტორინგის სამსახურის მიერ განხორციელდა
მეწარმე სუბიექტების 5 200 სამუშაო დღის
შემოწმება.
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში
არსებული
საკვალიფიკაციო
ცენტრის
აკრედიტაციის
მეორე,
ძირითადი
ეტაპი
დასრულდა და 2015 წლის ნოემბერში, სააგენტოს
გადმოეცა IRU-ს აკრედიტაციის ატესტატი.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სსიპ -

მომზადდა

ცვლილებათა

პროექტი
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ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC)
№ 1071/2009 რეგულაციის მე-3
მუხლის პირველი პუნქტის ა) ბ) გ)
და დ) ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების
მიზნით კანონპროექტების
მომზადება
ევროკავშირთან ერთიანი საჰაერო
სივრცის შესახებ შეთანხმებით
საქართველოს მიერ ნაკისრი
ვალდებულებების
განხორციელების სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

„სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტოს“
ბიუჯეტი

სსიპ - „სახმელეთო
ტრანსპორტის
სააგენტო“
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - „სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტო“

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2015

სსიპ „სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტოს
ბიუჯეტი“
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„საავტომობილო
ტრანსპორტის
შესახებ“
საქართველოს კანონსა და „ლიცენზიებისა და
ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტებში. კანონპროექტები ამჟამად გადიან
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
შიდასახელმწიფოებრივ
პროცედურებს.
საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 26
დეკემბრის №2497 განკარგულებით დამტკიცდა
„ერთიანი
საჰაერო
სივრცის
შესახებ
საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ
სახელმწიფოებს შორის“ შეთანხმებით ნაკისრი
ვალდებულებების განხორციელების სამოქმედო
გეგმა;
2015 წლის დეკემბერს, ცვლილება შევიდა
საქართველოს საჰაერო კოდექსში. აღნიშნული
ცვლილებების შედეგად, განხორციელდა შემდეგი
რეგულაციების დანერგვა:






ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2004
წლის 21 აპრილის №785/2004 რეგულაცია
ავიაგადამზიდველებისათვის და საჰაერო
ხომალდის
ოპერატორებისათვის
მინიმალური სადაზღვევო მოთხოვნების
შესახებ;
ევროპარლამენტის
2008
წლის
24
სექტემბრის
№1008/2008
რეგულაცია
ევროკავშირის
ტერიტორიაზე
გადაზიდვების წარმოების შესახებ;
საბჭოს 1997 წლის 9 ოქტომბრის №2027/97
რეგულაცია
ავიაგადამზიდველის
პასუხისმგებლობა
უბედური
შემთხვევებისას.
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სატრანსპორტო საშუალებათა
მართვის უფლების მისაღები
თეორიული გამოცდის
ჩატარების მარეგულირებელ
ნორმატიულ აქტში შესაბამისი
ცვლილების პროექტის
მომზადება და დამტკიცება;
 სატრანსპორტო საშუალებათა
მართვის უფლების მისაღები
პრაქტიკული გამოცდის
ჩატარების მარეგულირებელ
ნორმატიულ აქტში შესაბამისი
ცვლილების პროექტის
მომზადება და დამტკიცება
სს „სსე“-ს რეგიონალურ ქსელებში
ელექტროგადამცემი ხაზების
ექსპლუატაციის წესებით
განსაზღვრული პროფილაქტიკური
სამუშაოების ჩატარება
„რეგიონალური
ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი“,
რომელიც ითვალისწინებს
შემდეგს:
1. ახალი 220/110კვ “ხორგა”
ქვესადგურის მშენებლობა;
2. 500/220/110კვ „ქსანი“
ქვესადგურის რეაბილიტაცია;
3. 220/110კვ „მარნეულის“
ქვესადგურის გაფართოება
500კვ ფრთით;
4. 220/110კვ „მენჯის“
ქვესადგურში ძალოვანი
ტრანსფორმატორის შეცვლა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სსიპ - საქართველოს
შსს მომსახურების
სააგენტო

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

სსიპ საქართველოს
შსს
მომსახურების
სააგენტოს მიერ
განხორციელებუ
ლი
მომსახურებით
მიღებული
შემოსავლები

სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემ
ა“ (სსე)
აზიის
განვითარების
ბანკი (ADB)

2014 წლის 21 ოქტომბერს დამტკიცდა შინაგან
საქმეთა
მინისტრის
№814
ბრძანება
„სატრანსპორტო
საშუალებათა
მართვის
უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის
საგამოცდო ტესტების (ბილეთები) შესახებ“.
2014 წლის 15 დეკემბრიდან მართვის მოწმობის
მისაღები თეორიული გამოცდები ბარდება ახალი
ბილეთებით
(3D),
საგამოცდო
საკითხები
მომზადებულია ქართულ, ოსურ, აფხაზურ,
ინგლისურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ, თურქულ
და სომხურ ენებზე.

აღნიშნული
განხორციელდა.

სამუშაოები

წარმატებით

ახალი
220/110კვ
ქვესადგურის
„ხორგა“
მშენებლობა
2015
წელს
დაგეგმილი
სამუშაოების
მნიშვნელოვანი
ნაწილი
განხორციელდა.
500/220/110კვ
„ქსანი“
ქვესადგურის
რეაბილიტაცია - 2015 წელს დაგეგმილი
სამუშაოების
მნიშვნელოვანი
ნაწილი
განხორციელდა.
220/110კვ
„მარნეულის“
ქვესადგურის
გაფართოება 500კვ ფრთით - 2015 წელს
დაგეგმილი სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი
განხორციელდა.
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„საქართველოს
ელექტროგადაცემის ქსელის
გაუმჯობესების პროექტი“,
რომლის ფარგლებში იგეგმება
220კვ „ახალციხე–ბათუმი“-ს
ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი
ხაზის მშენებლობა (დაახლოებით
142კმ)
500/220 კვ ქვესადგურის „ჯვარი“
და გადამცემი ხაზების მშენებლობა
500/220 კვ ქვესადგურის „ჯვარი“
მოიცავს შემდეგ საპროექტო
ღონისძიებებს:
1.
500/220კვ ქვესადგურის
მშენებლობა ჯვარში;
2.
220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს
ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და
არსებული 500კვ ეგხ
კავკასიონის შეჭრა ქს ჯვარში
(8 კმ);
3.
საკონსულტაციო
მომსახურების შესყიდვაზედამხედველობა;
4.
სპეც. მანქანებისა და
იარაღების შესყიდვა
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500კვ გადამცემი ხაზის „ქსანისტეფანწმინდა“ („ყაზბეგი 500“)
მშენებლობა

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

მსოფლიო ბანკი

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

ევროპის
რეკონსტრუქციი
სა და
განვითარების
ბანკი (EBRD)

შპს „ენერგოტრანსი“
პროექტის
განმახორციელებელი
საწარმო (PIU)

გერმანიის
რეკონსტრუქციი
სა და
განვითარების
საკრედიტო
ბანკი (KfW)

220/110კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი
ტრანსფორმატორის შეცვლა - 2015 წელს
დაგეგმილი სამუშაოების გარკვეული ნაწილი
განხორციელდა.
2015 წელს დაგეგმილი სამუშაოების გარკვეული
ნაწილი განხორციელდა.

500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში 2015
წელს
დაგეგმილი
სამუშაოების
მნიშვნელოვანი ნაწილი განხორციელდა.
220 კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა
(60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა
ქს ჯვარში (8 კმ) - 2015 წელს დაგეგმილი
სამუშაოების
გარკვეული
ნაწილი
განხორციელდა.

სამეზობლო
საინვესტიციო
პროგრამა(NIF)

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

გერმანიის
რეკონსტრუქციი
სა და
განვითარების

2015 წელს დაგეგმილი სამუშაოების გარკვეული
ნაწილი განხორციელდა.
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„ელექტროენერგიის გადაცემის
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის
პროექტი“, რომელიც მოიცავს
შემდეგს:
1.
10 ქვესადგურის დაცვისა და
მართვის სისტემების
რეაბილიტაცია (პროექტის
ფარგლებში იგეგმება 220/110
კვ-იანი ქვესადგურების
რეაბილიტაცია);
2.
35/10/6კვ გამანაწილებელი
მოწყობილობების შესყიდვა
(შესყიდვა ხორციელდება 12
ქვესადგურისთვის)
220კვ ეგხ-ს „პალიასტომი -2“ შეჭრა
220 კვ ქ/ს-ში „ხორგა“

110კვ ეგხ-ს „თიზი -1, 2“ შეჭრა 220
კვ ქ/ს-ში „ხორგა“

შპს „ენერგოტრანსი“
პროექტის
განმახორციელებელი
საწარმო (PIU)
სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

საკრედიტო
ბანკი (KfW)

2015

აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

10
ქვესადგურის
დაცვისა
და
მართვის
სისტემების
რეაბილიტაცია
(პროექტის
ფარგლებში
იგეგმება
220/110
კვ-იანი
ქვესადგურების რეაბილიტაცია) - პროექტი
დასრულდა 2015 წლის ოქტომბერში.
35/10/6კვ გამანაწილებელი მოწყობილობების
შესყიდვა
(შესყიდვა
ხორციელდება
12
ქვესადგურისთვის) - პროექტი დასრულდა 2015
წლის დეკემბერში.

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემ
ა“
(სსე)

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემ
ა“
(სსე)

დასრულდა პროექტირება და სავალდებულო
ექსპერტიზა. დასრულდა მიწის ნაკვეთების
რეგისტრაციის პროცესი.
ასევე, დასრულდა პროექტისთვის აუცილებელი
მასალა-მოწყობილობების
დაკომპლექტება.
სამშენებლო
სამუშაოები
დაწყებულია
და
შესრულებულია დაახლოებით 98%. დარჩენილია
ქვესადგურზე მიერთება.
დასრულდა პროექტირება და სავალდებულო
ექსპერტიზა. დასრულდა მიწის ნაკვეთების
რეგისტრაციის პროცესი და პროექტისთვის
აუცილებელი
მასალა-მოწყობილობების
დაკომპლექტება.
სამშენებლო
სამუშაოების
დაწყებულია და შესრულებულია დაახლოებით
98%. დარჩენილია ქვესადგურზე მიერთება.
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ქ/ს-ში „მარნეული“ 500 კვ ეგხ-ს
„ვარძია“ შესვლა-გამოსვლა- 2,5 კმ,
200 კვ ეგხ-ს კავშირი 500 კვ ეგხსთან -1კმ

სს „საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა”
(სსე)

2015

379

საქართველოს ტერიტორიაზე
სამშენებლო საქმიანობებისათვის
მიწის სარგებლობის ნებართვების
გაცემის პროცესის ხელშეწყობა

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

380

ასოცირების შესახებ შეთანხმების
შესაბამისად,
ენერგოეფექტურობისა და
განახლებადი ენერგორესურსების
დირექტივების/რეგულაციების
შესრულების ვადებზე
მოლაპარაკებების დასრულების
ხელშეწყობა

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემ
ა“
(სსე)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დასრულდა პროექტირება და სავალდებულო
ექსპერტიზა.
დასრულდა
პროექტისთვის
აუცილებელი
მასალა-მოწყობილობების
დაკომპლექტება.
დაწყებულია
სამშენებლო
სამუშაოები.
სამხრეთ
კავკასიის
გაზსადენის
(SCPX)
პროექტისათვის მილსადენის გასწვრივ და
სადგურებზე
მიწაზე
უფლებების
მოპოვებისათვის, კომპანიას(BP) წარდგენილი
ჰქონდა მოთხოვნა, სახელმწიფოს საკუთრებაში
არსებულ
ნაკვეთებზე.
მთავრობის
დადგენილების
საფუძველზე
ნაკვეთების
უდიდეს
ნაწილზე
სახელმწიფომ
გასცა
ნებართვები.
2015 წლის 21 აპრილს, ქ. თბილისში, ევროპის
ენერგეტიკული გაერთიანების ინიციატივითა და
საქართველოს
ენერგეტიკის
სამინისტროს
მხარდაჭერით ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2009 წლის 23 აპრილის განახლებადი ენერგიების
შესახებ დირექტივის (Renewable Energy-Directive
2009/28/EC) განხილვის მიზნით, კონფერენცია
გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ
როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები
და
ენერგეტიკული
გაერთიანების
ექსპერტები.
კონფერენციის
მიზანი
იყო
ევროპის
ენერგეტიკული გაერთიანების გამოცდილების
გაზიარება
და
სამომავლოდ
მჭიდრო
თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკს (EBRD)შორის, ხელი მოეწერა დოკუმენტს,
საქართველოს ენერგოეფექტურობის სამოქმედო
გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით.
376

2015 წლის 23 ივნისს, გაიმართა პირველი
შეხვედრა,
სადაც
განისაზღვრა
ენერგოეფექტურობის
სამოქმედო
გეგმის
ძირითადი
მიმართულებები
და
სამუშაო
გეგმების პერიოდი.

381
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ასოცირების შესახებ შეთანხმების
შესაბამისად,
ენერგოეფექტურობისა და
განახლებადი ენერგორესურსების
დირექტივების/რეგულაციების
შესრულების ვადებზე
მოლაპარაკებების დასრულების
ხელშეწყობა
გაერთიანებული კონვენცია
გამოყენებულ საწვავთან
მოპყრობის უსაფრთხოებისა და
რადიოაქტიურ ნარჩენებთან
მოპყრობის მეორე ეროვნული
მოხსენების განხილვა და
შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავება რადიოაქტიური
ნარჩენების მენეჯმენტის სისტემის
დასახვეწად

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა პირველი სამუშაო დოკუმენტი
ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმისთვის,
2012/27/EC დირექტივის მიხედვით.
იხ. № 380-ე პუნქტი.

შემუშავდა და კონვენციის სამდივნოს წარედგინა
„გაერთიანებული
კონვენციის
გამოყენებულ
საწვავთან მოპყრობის უსაფრთხოებისა და
რადიოაქტიურ
ნარჩენებთან
მოპყრობის
უსაფრთხოების შესახებ“ მეორე ეროვნული
მოხსენება.2015 წლის 11-15 მაისს, ატომური
ენერგიის
საერთაშორისო
სააგენტოში
აღნიშნული კონვენციის მე-5 შეხვედრაზე შედგა
ანგარიშის
საბოლოო
განხილვა,
სადაც
საქართველოს
გარემოსა
და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრომ წარადგინა
საქართველოში
რადიოაქტიური
ნარჩენების
მართვის
ახალი
სისტემის
შესახებ
რეკომენდაციები, რომელიც მოწონებულ იქნა
კონვენციის სამდივნოს მიერ.
მომზადდა საქართველოს კანონის პროექტები
„რადიოაქტიური
ნარჩენების
შესახებ“
და
377
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1994 წლის 30 მაისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
94/22/EC დირექტივა
ნახშირწყალბადი რესურსების
მოპოვებისა და წარმოების
ნებართვების მიღებისა და
გამოყენების პირობების შესახებ
ამ დირექტივის შესაბამისად,
საჭირო საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტების
მომზადებაზე და რეგულაციების
სრულყოფაზე მუშაობის
გაგრძელება
გაერთიანებული კონვენცია
გამოყენებულ საწვავთან
მოპყრობის უსაფრთხოებისა და
რადიოაქტიურ ნარჩენებთან
მოპყრობის მეორე ეროვნული
მოხსენების განხილვა და
შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავება რადიოაქტიური
ნარჩენების მენეჯმენტის სისტემის
დასახვეწად

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

სსიპ - ნავთობისა და
გაზის სახელმწიფო
სააგენტო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ - ნავთობისა
და გაზის
სახელმწიფო
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“,
რომელთა
საშუალებითაც
ინსტიტუციურად
მოგვარდება
რადიოაქტიური
ნარჩენების
მართვის სისტემა ქვეყანაში. კანონპროექტები
გადიან შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს
საქართველოს პარლამენტში წარსადგენად.
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს
მიერ მომზადდა კანონპროექტი „ნავთობისა და
გაზის
შესახებ
საქართველოს
კანონში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“. კანონპროექტი
დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის მიერ და
2015 წლის 10 ივლისს, აღნიშნული ცვლილებები
ძალაში შევიდა. ცვლილებები ემსახურება
ნავთობგადამუშავების სექტორის რეგულაციების
დაახლოებას ევროკავშირის რეგულაციებთან.

იხ. № 382-ე პუნქტი.
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შესაბამისი ეროვნული
ინდიკატორების შემუშავება და
ინდიკატორთა კომპენდიუმის
მომზადება შეთანხმებისა და
დანერგვისათვის

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია გარემოს და ჯანმრთელობის 5
ინდიკატორი:
 ლეიკემიით ავადობის ინდექსი ბავშვებში;
 მელანომის ავადობის ინდექსი 55 წლამდე
ასაკის ადამიანებში;
 რესპირატორული
დაავადებებით
გამოწვეული
ახალშობილთა
სიკვდილიანობა;
 საგზაო
ტრავმატიზმით გამოწვეული
სიკვდილიანობა
ბავშვებსა
და
ახალგაზრდებში;
 წყლის მიერი დაავადებებით გამოწვეული
აფეთქებები.

2015

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)

2015 წლის მაისიდან, რეგულარულად იმართება
„გარემოსდაცვითი
შეფასების“
კოდექსის
პროექტის
საჯარო
განხილვა
სხვადასხვა
დარგობრივი სამინისტროების, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
დაინტერესებული
მხარეების მონაწილეობით. 2015 წლის 23-24
სექტემბერს,
ჩატარდა
მრგვალი
მაგიდის
შეხვედრა ადგილობრივი და საერთაშორისო
ექსპერტებისა და შესაბამისი სექტორული
სამინისტროების
მონაწილეობით,
სადაც
განხილულ იქნა კოდექსის პროექტის საბოლოო
ვერსია და წარმოდგენილი იქნა დამატებითი
შენიშვნები და რეკომენდაციები. კოდექსის
პროექტში ასახულია გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებას
(გზშ)
დაქვემდებარებული
საქმიანობების სრულყოფილი ჩამონათვალი და
რეგულაციის ქვეშ არის მოქცეული ყველა ის
საქმიანობა,
რომელიც
მნიშვნელოვან
379

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

386

კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების (გზშ)
დირექტივის I და II დანართით
გათვალისწინებული გზშ-ს
დაქვემდებარებული
საქმიანობების ჩამონათვალის
სრულყოფაზე და ეროვნულ
კანონმდებლობაში მათ ასახვაზე
მუშაობა

სსიპ - გარემოს
ეროვნული სააგენტო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)

387

388

389

სკრინინგისა და სკოპინგის
პროცედურების დანერგვა
ეროვნულ კანონმდებლობაში

საქმიანობის განმახორციელებლის
მიერ წარმოსადგენი ინფორმაციის
ფარგლების განსაზღვრა

პროცედურების ჩამოყალიბება იმ
გეგმებისა და პროგრამების
განსაზღვრისათვის, რომლებიც
ექვემდებარება სტრატეგიულ
გარემოსდაცვით შეფასებას

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

2015

2015

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)
გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)
გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)

ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე.
გარემოსდაცვითი
შეფასების
კოდექსის
პარლამენტისთვის წარდგენა დაგეგმილია 2016
წლის საგაზაფხულო სესიაზე.
„გარემოსდაცვითი
შეფასების“
კოდექსის
პროექტში, რომელიც პარლამენტს წარედგინება
2016
წლის
საგაზაფხულო
სესიაზე,
გათვალისწინებულია სკრინინგისა და სკოპინგის
ეტაპები.

„გარემოსდაცვითი
შეფასების“
კოდექსის
პროექტში, რომელიც პარლამენტს წარედგინება
2016
წლის
საგაზაფხულო
სესიაზე,
განსაზღვრულია
საქმიანობის
განმახორციელებლის
მიერ
წარმოსადგენი
ინფორმაციის ფარგლები.

„გარემოსდაცვითი
შეფასების“
კოდექსის
პროექტში, რომელიც პარლამენტს წარედგინება
2016
წლის
საგაზაფხულო
სესიაზე,
გათვალისწინებულია
იმ
გეგმებისა
და
პროგრამების
განსაზღვრის
პროცედურები,
რომლებიც
ექვემდებარება
სტრატეგიულ
გარემოსდაცვით შეფასებას.

380

390

391

392

393

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი
შეფასების პროცესში გარემოს
დაცვის საკითხებზე მომუშავე
კომპეტენტურ ორგანოებთან
კონსულტაციების წარმოებისა და
საჯარო კონსულტაციების
გამართვის პროცედურების
განსაზღვრა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

საკანონმდებლო ცვლილებების
განხორციელებით შესაბამისი
საჯარო დაწესებულებებიდან
საზოგადოების მიერ
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
მიღება/მოპოვების პროცედურის
გამარტივება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

ეფექტიანი სამართლებრივი
პროცედურების შემუშავებისთვის
ნიადაგის მომზადება, რომელიც
გააადვილებს მოქალაქის მიერ
გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილების გასაჩივრებას

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

კომპეტენტური ორგანოს მიერ
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

2015

2015 წლის
დეკემბერი

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი

სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
დეკემბერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)

„გარემოსდაცვითი
შეფასების“
კოდექსის
პროექტში, რომელიც პარლამენტს წარედგინება
2016
წლის
საგაზაფხულო
სესიაზე,
ჩამოყალიბებულია
სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესში გარემოს
დაცვის საკითხებზე მომუშავე კომპეტენტურ
ორგანოებთან კონსულტაციების პროცედურა.

მომზადდა კანონპროექტი „გარემოს დაცვის
შესახებ“ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე,
რის შედეგადაც მოხდება გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
ცნების
ეროვნულ
კანონმდებლობაში
ასახვა.
აღნიშნული
კანონპროექტი
2016 წლის საგაზაფხულო
სესიაზე წარედგინება პარლამენტს. ასევე, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
აწარმოებს
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის რეესტრსა და მეტა ინფორმაცის
შეგროვებას.
განხორციელდა
მოქალაქის
მართლმსაჯულებასთან
წვდომის
თვალსაზრისით
გარემოსდაცვით
ინფორმაციასთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილების გასაჩივრების მოსაკრებლის
ადეკვატურობის ანალიზი. დადგინდა, რომ
მოსაკრებელი არ წარმოადგენს ხელის შემშლელ
ფაქტორს.
დასრულდა
მუშაობა
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდის პროგრამულად გამართვაზე. ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია
381

მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)

394

გარემოს დაცვის შესახებ
ინფორმაციის გასაჯაროების
პრაქტიკული მექანიზმის
შემუშავება და მოქმედი
გამონაკლისების განსაზღვრა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)

ხელმისაწვდომია
ყველა
დაინტერესებული
მხარისათვის. გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან
დაკავშირებული და გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში
საზოგადოების
მონაწილეობის
ხელშეწყობის
მიზნით
შემუშავდა
ელექტრონული
სერვისები,
რომლებიც
ინტეგრირებულია
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდზე. „მწვანე ეკონომიკა აღმოსავლეთ
სამეზობლოში“ პროგრამის მეორე კომპონენტის
ფარგლებში,
შემუშავდა
„გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“-ს პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს
გარემოზე
ზემოქმედების
შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი
შეფასების
პროცესთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ეფექტიანი
მექანიზმების დანერგვას.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკული
მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, შემუშავდა
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებ-რუკა,
რომელზეც დატანილია გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვების მქონე ობიექტები, შემდეგი საჯარო
ინფორმაციის
მითითებით:
გარემოზე
ზემოქმედების
შეფასების
ანგარიში,
ეკოლოგიური
ექსპერტიზის
დასკვნა,
საქმიანობის
განხორციელების
ადგილმდებარეობა,
საქმიანობის
განმახორციელებელი, საკონსულტაციო ფირმა,
ვის მიერაც დაიწერა გზშ-ის ანგარიში და
პროექტთან დაკავშირებული სხვა საჯარო
ინფორმაცია.
„გარემოსდაცვითი
შეფასების
კოდექსი“-ს
პროექტში
გათვალისწინებულია
გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი
შეფასების
პროცესთან
382

395

396

397

საჯარო ინფორმაციის გაცემის
პრაქტიკული მექანიზმის
ჩამოყალიბება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

საზოგადოების მხრიდან
მოსაზრებებისა და შენიშვნების
გამოხატვის ეფექტიანი მექანიზმის
ჩამოყალიბება, რომელიც
გათვალისწინებული უნდა იყოს
გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

საზოგადოებისათვის
მართლმსაჯულებაზე
ხელმისაწვდომი, დროული და
ეფექტიანად წვდომის
უზრუნველყოფა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

2015

2015

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)
გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)
გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)
მწვანე ეკონომიკა
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
სამეზობლოში
(EaP GREEN)

დაკავშირებული ინფორმაციის გასაჯაროების
პრაქტიკული მექანიზმი და განსაზღვრულია
მოქმედი გამონაკლისები.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
მინისტრის №701 ბრძანებით განსაზღვრულია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირი, რომელიც ვალდებულია საქართველოს
ადმინისტრაციული
კოდექსით
დადგენილ
ვადებში გასცეს საჯარო ინფორმაცია. 2015 წელს,
გაიცა 413 საჯარო ინფორმაცია.

„გარემოსდაცვითი
შეფასების
კოდექსი“-ს
პროექტით,
დადგენილია
გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი
შეფასების
პროცესში
საზოგადოების
მხრიდან
შენიშვნებისა
და
მოსაზრებების
გამოხატვის
ეფექტიანი
მექანიზმები.

2015
წლის
19-20
თებერვალს,
ეუთოს
ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ოფისის
კოორდინატორის ორგანიზებითა და სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრის ხელშეწყობით თბილისში გაიმართა
რეგიონული
სამუშაო
შეხვედრა
მოსამართლეებისთვის
მართლმსაჯულების
საკითხებზე
ხელმისაწვდომობის
შესახებ
გარემოსდაცვით სფეროში. მონაწილეებმა მიიღეს
ინფორმაცია
გარემოსდაცვით
სფეროში
ინფორმაციის,
გადაწყვეტილების
მიღებაში
მონაწილეობისა
და
მართლმსაჯულების
383

398

399

400

401

მემაცივრე-ტექნიკოსების
ტრეინინგი და სავალდებულო
სერტიფიცირების ეროვნული
მოთხოვნების შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ზოგიერთი ფტორირებული
სათბურის გაზებთან (წყალბად–
ფტორ–ნახშირბადების
[hydrofluorocarbons (HFCs)], პერ–
ფტორ–ნახშირბადებისა
[perfluorocarbons (PFCs)]
დაგოგირდისჰექსაფტორიდის
[sulphur hexafluoride (SF6)] შეხებაში
მყოფი/ დაინტერესებული წრეების
იდენტიფიკაცია და პრობლემის
ანალიზი
შესაბამისი პერსონალისა და
კომპანიებისთვის ტრეინინგებისა
და სერტიფიცირების ეროვნული
მოთხოვნების შემუშავების დაწყება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის ქვეყნებში
„შესაბამისი სექტორებიდან

გარემოსა და
ბუნებრივი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მონრეალის
ოქმის
მრავალმხრივი
ფონდი (MLF)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ხელმისაწვდომობის
საკითხების
ორჰუსის
კონვენციის
პროცედურულ
მოთხოვნებთან,
საუკეთესო პრაქტიკებთან და გამოწვევებთან
დაკავშირებით.
მომზადდა
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პაკეტი
მემაცივრე-ტექნიკოსების
სერტიფიცირების
სისტემის
დანერგვასთან
დაკავშირებით,
რომელიც
შესათანხმებლად
გაეგზავნა შესაბამის უწყებებს.
განხორციელდა
მემაცივრე-ტექნიკოსების
ტრენინგები. სულ გადამზადდა 150 ტექნიკოსი.
მონრეალის ოქმის მრავალმხრივი ფონდის (MLF)
დაფინანსებით, ქვეყანას დაუმტკიცდა ოზონ
დამშლელი ნივთიერებების ალტერნატივების
კვლევის პროექტი, რომელიც მოიცავს წყალბად–
ფტორ–ნახშირბადებს [hydrofluorocarbons (HFCs)].

შესაბამისი პერსონალისა და კომპანიებისთვის
ტრენინგებისა და სერტიფიცირების ეროვნული
მოთხოვნების შემუშავების მიზნით, განისაზღვრა
ფტორირებული სათბურის გაზების (ფტორნახშირწყალბადები
(HFCs),
პერ-ფტორნახშირწყალბადები (PFCs), გოგირდის (VI)
ფტორიდი(SF6)) მონაცემების
მოგროვებაში
ჩართული პირები. შესწავლილი იქნა არსებული
სისტემა და გაანალიზდა პრობლემები, რომელიც
უკავშირდება მონაცემთა ეფექტურ მართვას.
გაანალიზდა
ევროკავშირის
რეგულაცია
„ფტორირებული გაზების“ შესახებ, რომლის
384

402

403

404

405

406

ემისიის მონაცემთა
მოძიების მიზნით ანგარიშების
სისტემების“ ანალიზი
მთავრობის დადგენილების
პროექტზე „ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხის სტანდარტების
ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“ მუშაობის
დაწყება
ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის
სისტემის ეტაპობრივი
განვითარება: თბილისში
არსებული ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგის 3 არაავტომატური
სადგურის სრული ავტომატიზაცია
სტაციონარული წყაროებიდან
ემისიების ანგარიშგების
ელექტრონული სისტემის და
ჰაერის ხარისხის შეფასების
მოდელირების დასანერგად
მუშაობის დაწყება
მთავრობის დადგენილების
პროექტის შემუშავება „ზოგიერთი
თხევადი საწვავის ხარისხობრივი
ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა
და მათი დანერგვის ღონისძიებათა
ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“
„ნაგავსაყრელების მოწყობის,
ოპერირების, დახურვის და
შემდგომი მოვლის შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
და მთავრობისთვის წარდგენა

რესურსების დაცვის
სამინისტრო

შესაბამისად
მომზადდება
საქართველოში
„ფტორირებული
გაზების“
მონაცემთა
ანგარიშგების სისტემა.
მომზადდა მთავრობის დადგენილების პროექტის
სამუშაო ვერსია.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

იაპონიის
მთავრობა

სადგურების
სრული
აღჭურვისთვის,
მიმდინარეობს
ავტომატური ხელსაწყოების
შეძენის პროცესი იაპონიის მთავრობის მიერ.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შეიქმნა სტაციონარული წყაროებიდან ემისიების
ანგარიშგების
ელექტრონული
სისტემა.
მიმდინარეობს
მონაცემთა
ბაზაში
სტაციონარული წყაროების დარეგისტრირების
პროცესი.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა მთავრობის დადგენილების პროექტი
„ზოგიერთი თხევადი საწვავის ხარისხობრივი
ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი
დანერგვის
ღონისძიებათა
ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ნარჩენების მართვის ევროკავშირის საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
(Twinning)
პროექტის
„გარემოს დაცვის სამინისტროს
შესაძლებლობათა
გაძლიერება
ნარჩენების
მართვის
სისტემის
შემუშავებისა
და
გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში“ და

რეგიონული

ევროკავშირის
დახმარება

385

განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
407

408

409

„ნარჩენების შეგროვების,
ტრანსპორტირების, წინასწარი
დამუშავებისა და დროებითი
შენახვის რეგისტრაციის წესის და
პირობების შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
და მთავრობისთვის წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

„ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების,
ანგარიშგების განხორციელების
ფორმისა და შინაარსის შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
და მთავრობისთვის წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

„ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან
დაკავშირებული მოთხოვნების
შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავებადა მთავრობისთვის
წარდგენა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს პროექტის „ნარჩენების
მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში“ (WMTR)
ფარგლებში,
შემუშავდა
„ნაგავსაყრელების
მოწყობის, ოპერირების, დახურვის და შემდგომი
მოვლის
შესახებ“
კანონქვემდებარე
აქტის
პროექტი, რომელიც დამტკიცდა 2015 წლის 1
აგვისტოს.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის
„საქართველო-ევროკავშირთან
ასოცირების
ხელშეკრულების
განხორციელების
მიზნით
ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის
განვითარება“ ფარგლებში შემუშავდა „ნარჩენების
შეგროვების,
ტრანსპორტირების,
წინასწარი
დამუშავებისა
და
დროებითი
შენახვის
რეგისტრაციის წესის და პირობების შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
პროექტი.
ნარჩენების მართვის ევროკავშირის საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
(Twinning)
პროექტის „გარემოს დაცვის სამინისტროს
შესაძლებლობათა
გაძლიერება
ნარჩენების
მართვის
სისტემის
შემუშავებისა
და
გაუმჯობესების
მიზნით
საქართველოში“
ფარგლებში შემუშავდა „ნარჩენების აღრიცხვის
წარმოების,
ანგარიშგების
განხორციელების
ფორმისა და შინაარსის შესახებ“ კანონქვემდებარე
აქტის პროექტი. „ნარჩენების მართვის კოდექსის“
შესაბამისად, აღნიშნული კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცდა 2015 წლის 1 აგვისტოს.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის
„საქართველო-ევროკავშირთან
ასოცირების
შესახებ შეთანხმების განხორციელების მიზნით
ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის
განვითარება“
ფარგლებში,
შემუშავდა
386

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
410

411

412

413

ნარჩენების მართვის ეროვნული
სტრატეგიის შემუშავება და
წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

„სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენების
შეგროვებისა და დამუშავების
სპეციალური მოთხოვნების
შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება და წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

„მუნიციპალური ნარჩენების
შეგროვებისა და დამუშავების
წესის შესახებ“ კანონქვემდებარე
აქტის შემუშავება და წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ნარჩენების მართვის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის შემუშავება და
წარდგენა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

„ნარჩენების
ტრანსპორტირებასთან
დაკავშირებული
მოთხოვნების
შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის პროექტი, რომელიც 2015
წლის ბოლოს წარედგინება
საქართველოს
მთავრობას.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის
„საქართველო-ევროკავშირთან
ასოცირების
შესახებ შეთანხმების განხორციელების მიზნით
ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის
განვითარება“ ფარგლებში, შემუშავდა ნარჩენების
მართვის ეროვნული სტრატეგიის პროექტი და
დასამტკიცებლად
წარედგინა
საქართველოს
მთავრობას.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის
„საქართველო-ევროკავშირთან
ასოცირების
შესახებ შეთანხმების განხორციელების მიზნით
ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის
განვითარება“ ფარგლებში, შემუშავდა ნარჩენების
მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი
და დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს
მთავრობას.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის
„საქართველო-ევროკავშირთან
ასოცირების
შესახებ შეთანხმების განხორციელების მიზნით
ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის
განვითარება“
ფარგლებში,
შემუშავდა
„სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა
და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების
შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტი.
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტოს
მხარდაჭერით, პროექტის „ნარჩენების მართვის
ტექნოლოგიები
რეგიონებში“
(WMTR)
ფარგლებში
შემუშავდა
„მუნიციპალური
387

414

„ნარჩენების ნუსხის და
კლასიფიკაციის შესახებ,
სახეობებისა და მახასიათებლების
შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება და მთავრობისთვის
წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მოლაპარაკებები ევროკავშირთან
დირექტივა 92/43/EC-ის დანერგვის
მიზნით პროექტის
განხორციელების თაობაზე

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

416

სახეობებისა და ჰაბიტატების
შესახებ კანონპროექტის
შესამუშავებლად მოსამზადებელი
სამუშაოების დაწყება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

417

დირექტივა 96/82/EC-ის
მოთხოვნების შესაბამისად
არსებული კანონმდებლობის
ანალიზის დაწყება;

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

415

ანალიზის საფუძველზე
აღნიშნული დირექტივის
შესაბამისად დიდი ავარიების
პრევენციის სფეროში ახალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
ჩეხეთის
განვითარების
სააგენტო

ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის
შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტი.
ნარჩენების მართვის ევროკავშირის საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
(Twinning)
პროექტის „გარემოს დაცვის სამინისტროს
შესაძლებლობათა
გაძლიერება
ნარჩენების
მართვის
სისტემის
შემუშავებისა
და
გაუმჯობესების
მიზნით
საქართველოში“
ფარგლებში,
შემუშავდა
„სახეობებისა
და
მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის
განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის პროექტი. „ნარჩენების
მართვის კოდექსის“ შესაბამისად, აღნიშნული
კანონქვემდებარე აქტი დამტკიცდა 2015 წლის 1
აგვისტოს.
პროექტის განხორციელების თაობაზე შეთანხმება
მიღწეულია
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოებასთან
(GIZ).
პროექტის დაწყება იგეგმება 2016 წლიდან.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით,
შემუშავდა კანონპროექტის სამუშაო ვერსია და
მიმდინარეობს
კონსულტაციები
დაინტერესებულ მხარეებთან.
მიმდინარეობდა მუშაობა დირექტივა 96/82/EC
მოთხოვნების
შესაბამისად
ეროვნული
კანონმდებლობის
შესაფასებლად
ჩეხეთის
რესპუბლიკის ექსპერტებთან ერთად. შეფასების
პროექტი დასრულდა 2015 წლის ივნისში და
დირექტივის
შესაბამისად
შემუშავდა
ინსტიტუციური მოწყობის პროექტი და აისახა
ახალი კანონის პროექტის პირველად ვერსიაში.
ჩეხეთის რესპუბლიკის ექსპერტების მესამე
388

საკანომდებლო აქტის პროექტის
მოსამზადებელი სამუშაოების
დაწყება

418

„ცალკეული საშიში ქიმიკატების
და პესტიციდების იმპორტისა და
ექსპორტის შესახებ“ მთავრობის
დადგენილების პროექტის
შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

419

არსებული ნაგავსაყრელების
შესაბამისობის გეგმების
შემუშავება

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტს
გადაეცა
ტექნიკური აღჭურვილობა და დეპარტამენტის
თანამშრომლებს ტექნიკური აღჭურვილობის
გამოყენებისათვის ჩაუტარდათ შესაბამისი 3
დღიანი სწავლება ჩეხი ექსპერტების მიერ.
ნარჩენების მართვის თაობაზე ევროკავშირის
საჯარო სამსახურების დაძმობილების (Twinning)
პროექტის „გარემოს დაცვის სამინისტროს
შესაძლებლობათა
გაძლიერება
ნარჩენების
მართვის
სისტემის
შემუშავებისა
და
გაუმჯობესების
მიზნით
საქართველოში“
ფარგლებში,
საქართველოს
გარემოსა
და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ,
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროსთან
თანამშრომლობით,
შეიმუშავა
„ცალკეული
საშიში
ქიმიური
ნივთიერებების
და
პესტიციდების იმპორტის, ექსპორტისა და
წინასწარ
დასაბუთებული
თანხმობის
პროცედურის
განხორციელების
წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
დადგენილების პროექტი.
2015 წლის მდგომარეობით განხორციელდა:
 22
ნაგავსაყრელის
კეთილმოწყობის
პროექტი;
 შემუშავდა დამატებით 23 ნაგავსაყრელის
კეთილმოწყობის
და
დახურვის
სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოების
პროექტი.
 19
ნაგავსაყრელზე
დაწყებულია
სამშენებლო–სამონტაჟო
სამუშაოები,
საიდანაც სამ ნაგავსაყრელზე (ურეკი,
ბაკურიანი, ყვარელი), დაგეგმილია ასევე
გადამზიდი სადგურის მოწყობა.
389

420

421

სახელმძღვანელო დოკუმენტის
ერთობლივად შემუშავება
საუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილების საფუძველზე

ფინანსური დახმარების მოპოვების
ძალისხმევა შემუშავებული
გეგმების განხორციელებისათვის

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
პროცედურები
არსებული
ნაგავსაყრელების დახურვის სახელმძღვანელო
დოკუმენტის შემუშავებასთან დაკავშირებით.
აღნიშნული საკითხი შეტანილ იქნა 2016 წლის
„ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაში (2016-2020)“.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ნაწილობრივ)

2015

დონორის
დახმარება

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) პროექტის „ნარჩენების
მართვის
ტექნოლოგიები
რეგიონებში“ ექსპერტთან
ერთად,
შემუშავდა
გურჯაანის
მყარი
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების
პოლიგონის
დახურვის გეგმა. შესათანხმებლად პროექტი
წარედგინა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს და
მიღებული იქნა
თანხმობა
განხორციელებაზე.
გამოცხადდა
ტენდერი საპროექტო სამუშაოების შესრულების
მიზნით.
სლოვაკეთის
საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის სააგენტოსა (SAIDC) და
ინტეგრაციისა და რეფორმების გამოცდილების
გაზიარების ცენტრის მხარდაჭერით (CETIR), შპს
„საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის
კომპანიის“ თანამშრომლებისთვის სექტემბერში
განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი სლოვაკეთში.

2015

დონორების
დახმარება

შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“

422

423

ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში
სასწავლო ტური შესაბამის
საკითხებზე

ტექნიკური დახმარების მოპოვება
შესაბამისი საერთაშორისო
გამოცდილების საფუძველზე
შესაძლებლობის გაძლიერების
მიზნით

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (KfW)
ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში,
ჩატარდა
სემინარები
კომპანიის
შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით.
დაიგეგმა 2016 წელს ჩასატარებელი სემინარების
პროგრამა.

390

424

425

 საერთაშორისო დაფინანსების
მოძიება ნაგავსაყრელების
მონიტორინგის სისტემის
შექმნისათვის;
 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
შექმნა (შესაბამისი გადასატანი
ხელსაწყოებითა და
სტაციონალური
ლაბორატორიით აღჭურვა)
შესაბამისი სწავლების
ორგანიზების ხელშეწყობა

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015

საჭიროებს
დაფინანსების
წყაროს მოძიებას

დაფინანსების
წყაროს
მოძიების
მიზნით
შემუშავებული იქნა საპროექტო წინადადება,
რომელიც
შემდგომი
კონსულტაციებისთვის
წარედგინა
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატს.

2015

საჭიროებს
დაფინანსების
წყაროს მოძიებას

მოძიებული იქნა დაფინანსების წყარო (SIDA,
ჰოლანდიის
საელჩო)
და
მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები
დონორ ორგანიზაციებთან ნარჩენების მართვის
სექტორში შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანიისა“ და საქართველოს გარემოსა
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების
გაძლიერების
მიზნით,
ევროკავშირის ქვეყნებში სასწავლო ვიზიტების
მოწყობის თაობაზე.

2015

საჭიროებს
დაფინანსების
წყაროს მოძიებას

მოძიებული იქნა დაფინანსების წყარო და 2015
წლის დეკემბერში, განხორციელდა სასწავლო
ვიზიტი ბულგარეთის რესპუბლიკაში.

შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“

426

შესაბამისი ფინანსების მოპოვება
საერთაშორისო გამოცდილების
საფუძველზე შესაძლებლობის
გაძლიერების მიზნით

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
შპს „საქართველოს
მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“

391

427

წყალბად-ქლორ-ფტორნახშირბადების მოხმარების 10%ით შემცირება, 2015 წლის კვოტის
დამტკიცება მინისტრის
ბრძანებით

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა
და
დამტკიცდა
საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
2015 წლის 6 თებერვლის ბრძანება № 176
„ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების 2015
წლის საიმპორტო წლიური კვოტის დამტკიცების
შესახებ“, რომლის ფარგლებში გაიცა წლიური
იმპორტის ნებართვები.

428

„წყლის რესურსების მართვის
შესახებ“ კანონპროექტის
პარლამენტში წარდგენა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
აპრილი

გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)

429

„წყლის ობიექტების
იდენტიფიკაციისა და საზღვრების
დადგენის წესის შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის მომზადება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
ივნისი

430

„მდინარეთა სააუზო მართვის
გეგმების შემუშავების, განხილვისა
და დამტკიცების პროცედურის
შესახებ“ კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის მომზადება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
სექტემბერი

431

„წყლის რესურსების
მონიტორინგის დაგეგმვისა და
განხორციელების წესის შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის მომზადება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
სექტემბერი

ევროკავშირის
პროექტი
„საერთაშორისო
მდინარეების
გარემოსდაცვით
ი პროგრამა“
ევროკავშირის
პროექტი
„საერთაშორისო
მდინარეების
გარემოსდაცვით
ი პროგრამა“
გაეროს
ევროპისათვის
ეკონომიკური
კომისია(UNECE)

მომზადდა კანონის პროექტი და განხილულ
სახელმწიფო უწყებებთან.
მიმდინარეობს კანონის პროექტის ტექსტის
რედაქტირება
უწყებებიდან
მიღებული
კომენტარების შესაბამისად.
მომზადდა
„წყლის
ობიექტების
იდენტიფიკაციისა და საზღვრების დადგენის
წესის შესახებ“ კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის პროექტი.

მომზადდა
„მდინარეთა
სააუზო
მართვის
გეგმების
შემუშავების,
განხილვისა
და
დამტკიცების
პროცედურის
შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტი.

მომზადდა „წყლის რესურსების მონიტორინგის
დაგეგმვისა და განხორციელების წესის შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტი.
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432

გარემოს ჯანმრთელობის ახალი
ეროვნული სამოქმედო გეგმის
პროექტის (NEHAP) შემუშავება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

დონორების
დახმარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
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შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
ვალდებულებების განსაზღვრაზე
მუშაობა კლიმატის ცვლილებების
სფეროში (საკანომდებლო ბაზისა
და რეკომენდაციების მომზადება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

მოძიებულ
იქნა დონორი ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) სახით, გარემოს
ჯანმრთელობის ახალი ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროექტის (NEHAP) შემუშავების მიზნით.
გარემოს ჯანმრთელობის ახალი ეროვნული
სამოქმედო
გეგმის
პროექტის
(NEHAP)
შემუშავების მიზნით, სსიპ - „ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის“ გენერალური დირექტორის 2014 წლის
14
ნოემბრის
№06-213/ო
ბრძანებით,
დამტკიცებულია ეროვნული სამუშაო ჯგუფი.
2015 წლის 29 ივნისიდან-3 ივლისამდე ,
საქართველოში იმყოფებოდა
WHO-ს ბონის
გარემოს და ჯანმრთელობის ოფისის ექსპერტთა
მისია. ვიზიტის ფარგლებში, 1-2 ივლისს,
ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი ეროვნული
სამუშაო ჯგუფისათვის გარემოს ჯანმრთელობის
სამოქმედო
გეგმის
შემუშავების
მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით.
25-27
ოქტომბერს,
სსიპ
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, WHO
ექსპერტთა მისიის ფარგლებში ჩატარდა 2
დღიანი
სემინარი,
შემუშავებულია
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ამოცანები, და
აქტივობები, რომელიც ითარგმნა ინგლისურად
და გაგზავნილია შესათანხმებლად ჯანმოს ბონის
ოფისში.
ქ. თბილისში, თბურ ტალღებზე ჩატარებული
კვლევის შედეგების საფუძველზე, 2015 წლის
მაისში, ავსტრიისა და საქართველოს „წითელი
ჯვარის“ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით,
„Climate forum East“-ის პროექტის მეორე ფაზაში,
დაიგეგმა
თბური
ტალღების
ეროვნული
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ევროკავშირის აქტებისა და
საერთაშორისო ინსტრუმენტების
მოთხოვნათა გათვალისწინებით)

434

კორპორაციული სამართლისა და
კორპორაციული მმართველობის
ნაწილში ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით გათვალისწინებული
დანართების ანალიზი, მათთან
ჰარმონიზაციის მიზნით
საქმიანობის დაწყება და
ჰარმონიზაციის ვადების

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

იუსტიციის
სამინისტრო

სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მომზადდა
პირველადი ვერსია. მიმდინარეობს მუშაობა
მოსახლეობის
ცნობიერების
ამაღლებაზე
კლიმატის
ცვლილებების
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედებასა და ადაპტაციური ღონისძიებების
შესახებ. რეკომენდაციები განთავსდა სსიპ.-ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 29 ივლისს, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა
ბრიფინგი
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებებისათვის - „რეკომენდაციები მაღალი
ტემპერატურის
დროს“.
საინფორმაციო
სატელევიზიო გადაცემები გადაიცა როგორც
ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ ტელევიზიებში.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციისა
და სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის ერთობლივი მუშაობის შედეგად 2015
წლის ბოლოს, შემუშავდა თბური ტალღების
მოსახლეობის დაცვის გზამკვლევის პროექტი.
შესწავლილ იქნა ასოცირების შეთანხმების XXVIII
დანართით
გათვალისწინებული
შემდეგი
დირექტივები:

– 2009

წლის
16
სექტემბრის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/101/EC
დირექტივა იმ გარანტიების კოორდინაციის
თაობაზე, რომლებსაც, წევრებისა და მესამე
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განსაზღვრა

მხარეების ინტერესების დასაცავად, ითხოვენ
კომპანიებისგან
წევრი
სახელმწიფოები
ხელშეკრულების
48-ე მუხლის მეორე
პუნქტიდან გამომდინარე, რათა ამგვარი
გარანტიები გახადონ თანაბარი;

– 1976 წლის 13 დეკემბერის

საბჭოს, მეორე
77/91/ EEC დირექტივა, იმ გარანტიების
კოორდინაციის
თაობაზე,
რომლებსაც,
წევრებისა და სხვა მხარეთა ინტერესების
დასაცავად, ითხოვენ კომპანიებისგან წევრი
სახელმწიფოები
ხელშეკრულების
58-ე
მუხლის მეორე პუნქტიდან გამომდინარე,
რომელიც დაკავშირებულია შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საჯარო
კომპანიების
ჩამოყალიბებასთან და მათი კაპიტალის
შენარჩუნებასა და შეცვლასთან, რათა ამგვარი
გარანტიები გახადონ თანაბარი, და რომელიც
შესწორდა
92/101/EC,
2006/68/EC
და
2009/109/EC
დირექტივებით
(კვლევის
პროცესში გამოვლინდა, რომ მითითებული
დირექტივა შეცვალა 2012/30/EU დირექტივამ
. შესაბამისად,
შესწავლილი იქნა ახალი
დირექტივა).

– 1978 წლის 9 ოქტომბრის საბჭოს მესამე,
78/855/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება
ხელშეკრულების
54-ე
მუხლის
3(g)
ქვეპუნქტს შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საჯარო კომპანიების შერწყმის შესახებ, და
რომელიც
შესწორდა
2007/63/EC
და
2009/109/EC
დირექტივებით;
(კვლევის
პროცესში გამოვლინდა, რომ მითითებული
დირექტივა
შეცვალა
2011/35/
EU
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დირექტივამ. შესაბამისად, შესწავლილი იქნა
ახალი დირექტივა.);

– 1982 წლის 17 დეკემბრის საბჭოს მეექვსე,
82/891/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება
ხელშეკრულების
54-ე
მუხლის
3(g)
ქვეპუნქტს შეზღუდული პასუხისმგებლობის
სჯარო კომპანიების გაყოფის შესახებ, და
რომელიც შესწორდა 2007/63/ EC და
2009/109/EC დირექტივებით;

– 1989

წლის
21
დეკემბრის
საბჭოს
მეთერთმეტე, 89/666/ EEC დირექტივა,
რომელიც
ეხება
მეორე
სახელმწიფოს
სამართლით დარეგულირებული გარკვეული
კატეგორიების კომპანიების მიერ წევრ
სახელმწიფოებში ფილიალების გახსნასთან
დაკავშირებით
კომპანიის
შესახებ
ინფორმაციის განსაჯაროების მოთხოვნებს;

– 2009

წლის
16
სექტემბრის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა
2004/102/EC დირექტივა, კორპორაციული
სამართლის
სფეროში
ერთ-წევრიანი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო
კომპანიების შესახებ;

– 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა
და საბჭოს დირექტივა 2004/25/EC, ერთი
კომპანიის მიერ მეორე კომპანიის აქციების
საკონტროლო პაკეტის ყიდვის შესახებ;

– 2007 წლის 11 ივლისის ევროპარლამენტისა
და საბჭოს 2007/36/EC დირექტივა, საფონდო
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ბირჟაზე სავაჭროდ ნებადართული აქციების
ემინენტ
(ჩამოთვლილ)
კომპანიებში
აქციონერთა
გარკვეული
უფლებების
განხორციელების თაობაზე.
მიმდინარეობს
„მეწარმეთა
შესახებ“
საქართველოს
ახალი
კანონის
პროექტის
შემუშავება
და
ამ
პროცესში
მოხდა
კანონპროექტის დებულებებისა და ზემოთ
მითითებული
დირექტივების
შედარებითი
ანალიზი. აგრეთვე, ცალკე დოკუმენტების სახით,
შემუშავდა ანალიზის პროცესში გამოვლენილი
ხარვეზები და პრობლემები და დირექტივების
ჰარმონიზაციის ვადების ამსახველი ცხრილი.
ასოცირების შეთანხმების XXVIII დანართით
გათვალისწინებულ,
შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 1 წელიწადში შესასრულებელ
ვალდებულებებთან დაკავშირებით, იუსტიციის
სამინისტროში 2015 წლის 7 სექტემბერს შედგა
უწყებათაშორისი საკონსულტაციო შეხვედრა.
კონსულტაციების შედეგად შეთანხმება მოხდა
შემდეგზე:


XXVIII
დანართის
კორპორაციული
სამართლის თავში მოცემული 2009 წლის
16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2009/101/EC დირექტივის 2(f)
მუხლის
მოქმედების
ქართულ
კომპანიებზე გავრცელება მოხდეს არა
კონკრეტული სახეობების მიხედვით,
არამედ ფუნქციურად. რადგან 2(f) მუხლი
ემსახურება იმ კომპანიების ფინანსური
ინფორმაციის საჯაროობას, რომლებიც
საჯაროდ
ვაჭრობენ
საკუთარი
397



-

435

სადაზღვევო საქმიანობის
დაწყებისთვის აუცილებელი
სალიცენზიო პირობების

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის

2015

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

აქციებით/წილებით
(ე.წ.
“listed
companies”), ის არ უნდა გავრცელდეს
კომპანიებზე,
რომლებიც
მსგავს
მოქმედებას არ ახორციელებენ (ე.ი.
არაანგარიშვალდებულ კომპანიებზე);
2009
წლის
16
სექტემბრის
ევროპარლამენტისა
და
საბჭოს
2009/102/EC დირექტივის 1 მილიონ
ევროზე
ნაკლები
ბრუნვის
მქონე
ერთწევრიანი
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის კერძო კომპანიებზე
გავრცელების
ვადად
განისაზღვრა
ასოცირების
შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 4 წელი;
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო
კომპანიის (შპსკ) ტერმინის ასოცირების
შეთანხმებისეული
განმარტება
ცვლილებას
არ
საჭიროებს.
შინაარსობრივად ანალოგიური ტერმინი
გვაქვს „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
შესახებ“ საქართველოს კანონში. ესაა
„ანგარიშვალდებული
საწარმო“.
ასოცირების საბჭოსთვის შპსკ-ს ქართულ
ანალოგად
სწორედ
ამ
ტერმინის
შეთავაზებაა მიზანშეწონილი.

უწყებათაშორისი საკონსულტაციო შეხვედრის
შედეგად მომზადებული შეთანხმების ტექსტი,
ასოცირების საბჭოსთვის
წარსადგენად
გაეგზავნა
სახელმწიფო მინისტრის აპარატს
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში .
მომზადდა
და
საქართველოს
მთავრობას
წარედგინა
ცვლილებების
პროექტი
საქართველოს კანონში ,,დაზღვევის შესახებ“
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გაფართოება

სამსახური

სადაზღვევო კომპანიების
ადმინისტრატორებისათვის
დამატებითი საკვალიფიკაციო და
შესაფერისობის კრიტერიუმების
დაწესება
სადაზღვევო კომპანიების, როგორც
სააქციო საზოგადოების,
ხელმძღვანელი ორგანოების
ფორმირებისა და ფუნქციონირების
აუცილებელი მინიმალური
სავალდებულო მოთხოვნების
დაწესება

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური

2015

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

მომზადდა
და საქართველოს მთავრობას
წარედგინა
ცვლილებების
პროექტი
საქართველოს კანონში ,,დაზღვევის შესახებ“

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური

2015

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

სამსახურისადმი სადაზღვევო
საქმიანობის ამსახველი
ანგარიშგების და ანალიზის
ერთიანი ელექტრონული სისტემის
შექმნისა და დანერგვისათვის
მოსამზადებელი სამუშაოების
დაწყება
ცვლილებების და დამატებების
განხორციელება „დაზღვევის
შესახებ“ საქართველოს კანონში

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური

2015

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

სსიპ - დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური

2015

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

2015
წლის
10
ივლისს,
საქართველოს
პარლამენტმა
დაამტკიცა
ცვლილებები
„დაზღვევის შესახებ“ კანონში, რომლის თანახმად
საქართველოში
მოქმედი
სადაზღვევო
კომპანიების
ორგანიზაციულ–სამართლებრივ
ფორმად განისაზღვრა სააქციო საზოგადოება.
ასევე, მომზადდა ცვლილებების კანონპროექტი
საქართველოს კანონში
„დაზღვევის შესახებ“,
რომელიც
აწესებს სააქციო საზოგადოების
ხელმძღვანელი ორგანოების ფუნქციონირების
მინიმალურ სტანდარტს.
სამსახურში
სტრუქტურულად
გაიმიჯნა
დისტანციური და ადგილზე ინსპექტირების
დანაყოფები.,
ხდება
ანგარიშგების
ელექტრონული ფორმით მიღება-დამუშავება.
ერთიანი
სისტემის
დანერგვის
მიზნით,
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მოითხოვა
დონორი ორგანიზაციების დახმარება.
2015
წლის
10
ივლისს,
საქართველოს
პარლამენტმა
დაამტკიცა
ცვლილებები
„დაზღვევის შესახებ“ კანონში, რომელიც ადგენს
დაზღვევის შუამავლების მიერ საქმიანობის
ამსახველი ანგარიშგების სსიპ საქართველოს
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახურისათვის წარდგენის ვალდებულებას,
ასევე საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო
კომპანიების
ორგანიზაციულ–სამართლებრივ
399
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441

საქართველოს მცირე და საშუალო
ბიზნეს სექტორში არსებული
არაეფექტიანობისა და
საინვესტიციო/საექსპორტო
შესაძლებლობების
იდენტიფიკაციაზე
ორიენტირებული სექტორული
კვლევების განხორციელება
სხვადასხვა ქვეყნების (იაპონია,
სინგაპური, პოლონეთი და
ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნები)
გამოცდილებისა და მოდელების
შესწავლა, დამუშავება და
ადაპტირება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფორმას (იხ. № 437-ე პუნქტი).
2015 წლის
მდგომარეობით, საქართველოს
ინდუსტრიულმა ჯგუფმა (სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
ქვედანაყოფმა)
განახორციელა შემდეგი სექტორული კვლევები:
 ტექსტილის საწარმო;
 სამკერვალო საწარმო;
 გოფრირებული მუყაოს საწარმო.
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
აქტიურად ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნების
გამოცდილებისა და მოდელების შესწავლას,
დამუშავებასა
და
ადაპტირებას.
სსიპ
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ჩართულია
„ევროპის
ორგანიზაციის
ხარისხიანი
მენეჯმენტისთვის“
EFQM
სტანდარტების
დანერგვისა და შესაბამისი სერტიფიკაციის
მოპოვების პროცესში, რომლის ფარგლებშიც
შემუშავებული
პროექტების
ვალიდაცია
განხორციელდა
26
ოქტომბერს.
სსიპ
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
წარმომადგენლები
ლიტვის
რესპუბლიკაში
სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაეცნენ აწარმოე
ლიტვის (Enterprise Lithuania) ფუნქციებს და მათ
აქტივობებს ექსპორტისა და კერძო სექტორის
განვითარების მიმართულებით.
2015 წლის 29 მარტიდან 4 აპრილის ჩათვლით,
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს
წარმომადგენლები
იმყოფებოდნენ
ამერიკის
შეერთებულ შტატებში მცირე და საშუალო
ბიზნესის
განვითარების
ხელშეწყობის
სისტემის/სქემების გაცნობის მიზნით.
2015 წლის 17-21 აგვისტოს, სსიპ - მეწარმეობის
400

განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი
იმყოფებოდა სინგაპურში, სადაც დეტალურად
გაეცნო კერძო სექტორისა და მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის
მექანიზმებს.

442

მცირე და საშუალო საწარმოთა
შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

443

სატრეინინგო საჭიროებების
შეფასება (Training Needs Assessment
- TNA) საქართველოში მცირე და
საშუალო ბიზნესების სექტორში

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 16-19 ნოემბერს, სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს, სსიპ - ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების სააგენტოსა და რეგიონალური
თვითმმართველობის
წარმომადგენლობა
იმყოფებოდა
პოლონეთის
რესპუბლიკაში.
ვიზიტის ფარგლებში შესწავლილი იყო მცირე და
საშუალო
სექტორის,
ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობაზე
ორიენტირებული პოლონური მექანიზმები.
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საერთაშორისო
დონორ ორგანიზაციებთან აღნიშნული სისტემის
ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ფინანსური და
ტექნიკური მხარდაჭერის მისაღებად.
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
ახორციელებს
ბენეფიციარი
კომპანიების
ტექნიკური საჭიროებების შეფასებას. მიმდინარე
წელს
განხორციელდა
35-მდე
კომპანიის
ტექნიკური საჭიროებების შეფასება.
2015 წლის 1 ივლისს, სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტომ
ევროპული
განათლების
ფონდთან
(ETF)
მჭიდრო
თანამშრომლობით,
უზრუნველყო
სამუშაო
შეხვედრის ორგანიზება ტრენინგის საჭიროების
შეფასების (TNA) კონცეფციის შემუშავებასთან
დაკავშირებით.
სტატისტიკის
ეროვნულ
სამსახურთან და ETF-ის მიერ შერჩეულ
ექსპერტთან
თანამშრომლობით,
სააგენტომ
შეიმუშავა სექტორებზე მორგებული კითხვარები
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საერთაშორისო ტურისტულ
გამოფენა-ბაზრობებში
მონაწილეობის მიღება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

და შერჩევის მეთოდოლოგია. მიმდინარეობს
კითხვარის ქართულ ენაზე ადაპტირება. კვლევის
პირველი ეტაპი წარმოდგენილი იყო 2015 წლის
ნოემბერში, რის შედეგადაც მოგროვებული იყო
შევსებული
ვერსიები
და
ასევე,
მონაწილეებისგან
კონკრეტული
შენიშვნები
კითხვარის შესახებ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
კითხვარის საბოლოო ვერსიის შემუშავება და
ქართულ ენაზე ადაპტირება. კვლევის მეორე
ეტაპი წარმოდგენილი იქნება 2016 წლის
იანვარში.
2015
წლის
განმავლობაში,
საქართველოს
ტურიზმის
ეროვნულმა
ადმინისტრაციამ
მონაწილეობა
მიიღო
10
საერთაშორისო
ტურისტულ
გამოფენა-ბაზრობაში
ევროპის
მასშტაბით, კერძოდ:

– 28 იანვარი - 1 თებერვალი - FITUR, მადრიდი,
ესპანეთის სამეფო;

– 6-8 თებერვალი - BALTTOUR, რიგა, ლატვიის
–
–
–
–
–
–

რესპუბლიკა;
12-14 თებერვალი - BIT, მილანი, იტალიის
რესპუბლიკა;
26 თებერვალი - 1 მარტი - HUNGAREXPO,
ბუდაპეშტი, უნგრეთის რესპუბლიკა;
4-8 მარტი - ITB, ბერლინი, გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა;
19-21 მაისი - IMEX, ფრანკფურტი, გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა;
29 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი IFTM, პარიზი,
საფრანგეთის რესპუბლიკა;
2-5 ნოემბერი - WTM, ლონდონი, დიდი
ბრიტანეთის
და
ჩრდ.
ირლანდიის
გაერთიანებული სამეფო;
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– 17-19 ნოემბერი - EIBTM, ბარსელონა,
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სხვადასხვა სახის მარკეტინგული
აქტივობების განხორციელება
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

446

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
მედიისა და ტურიზმის
ინდუსტრიის
წარმომადგენლებისათვის პრეს და
გაცნობითი ტურების ორგანიზება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ესპანეთის სამეფო;
– 26-28 ნოემბერი - TT Warsaw, ვარშავა,
პოლონეთის რესპუბლიკა.
2015
წლის
მდგომარეობით,
ზაფხულის
ტურისტული სეზონის რეკლამირების მიზნით,
განხორციელდა
მარკეტინგული
კამპანიები
ევროკავშირის შემდეგ ქვეყნებში: ლატვიის
რესპუბლიკასა (30 მარტი-31 მაისი) და უნგრეთის
რესპუბლიკაში (1 აპრილი-31 მაისი). აღნიშნული
კამპანიები მოიცავს სხვადასხვა სახის გარე
რეკლამას (ბილბორდები, სქროლერები). ასევე,
მიმდინარეობს საქართველოს შესახებ რეკლამა
სატელევიზიო არხებზე: СNN (18 მაისი - 24
ივლისი) და EURONEWS (17 მაისი - 10
ოქტომბერი) - (ევროპის ქვეყნებში). ხოლო,
ზამთრის ტურისტული სეზონის რეკლამირების
მიზნით,
განხორციელდა
მარკეტინგული
კამპანიები ევროკავშირის შემდეგ ქვეყნებში:
ესპანეთის სამეფო (1 ნოემბერი - 20 დეკემბერი),
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა (1
ნოემბერი - 20 დეკემბერი), პოლონეთის
რესპუბლიკა (1 ნოემბერი - 20 დეკემბერი). ასევე,
განთავსდა რეკლამა Air Baltic – ის საბორტო
ჟურნალში - (20 დეკემბერი - 2016 წლის აპრილი).
2015 წლის განმავლობაში, ევროკავშირის წევრი
ქვეყნებისათვის
საქართველოს ტურისტული,
ისტორიული და კულტურული ღირებულებების
უკეთ გაცნობის მიზნით, ტურიზმის ეროვნულმა
ადმინისტრაციამ ორგანიზება გაუწია პრეს და
გაცნობით ტურებს შემდეგი ქვეყნებიდან:
– დიდი ბრიტანეთის სამეფო (ბლოგერი - Face
Hunter, 25 თებერვალი - 1 მარტი);
– იტალიის
რესპუბლიკა
(Bapu
Film-ის
403

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–
–

გადამღები ჯგუფი, 13-20 მარტი);
შვედეთი
(ჟურნალ
Aka
Skidor-ის
ჟურნალისტები, 15-20 მარტი);
უნგრეთის რესპუბლიკა (9 ჟურნალისტი, 1822 მარტი);
სლოვაკეთის
რესპუბლიკა
(6
ტუროპერატორი, 16-18 აპრილი);
გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა,
იტალიის რესპუბლიკა, ბელგიის სამეფო
(პრეს-ტური
ჟურნალისტებისა
და
ბლოგერებისათვის, 15-21 აპრილი);
პოლონეთის რესპუბლიკა (ბეჭდური და
ელექტრონული მედიის 11 ჟურნალისტი, 2227 აპრილი);
ლატვიის
რესპუბლიკა,
ლიტვის
რესპუბლიკა,
ესტონეთის
რესპუბლიკა
(ბეჭდვითი პრესის 11 ჟურნალისტი, 24-30
აპრილი);
იტალიის
რესპუბლიკა,
უნგრეთის
რესპუბლიკა, ნიდერლანდების სამეფო (პრესტური
ღვინის
თემატიკის
ჟურნალისტებისათვის, 7-12 მაისი);
საბერძნეთის
რესპუბლიკა
(10
ტუროპერატპრი, 2 ჟურნალისტი, 10-15
მაისი);
ბალტიისპირეთის
ქვეყნები,
გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა (გაცნობითი
ტური
ტუროპერატორებისათვის,
20-25
მაისი);
საფრანგეთის რესპუბლიკა (2 ჟურნალისტი,
28 მაისი-5 ივნისი);
პოლონეთის რესპუბლიკა, დანიის სამეფო,
საფრანგეთის რესპუბლიკა (ჟურნალისტების
ჯგუფი, 2-7 ივნისი);
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– გერმანიის

–
–

–
–

–

–
–
–
–

–

–

ფედერაციული
რესპუბლიკა,
ავსტრიის რესპუბლიკა (4 ჟურნალისტი, 3-9
ივნისი);
ესპანეთის სამეფო (1 ჟურნალისტი, პრესტური, 13-19 ივნისი);
ავსტრიის
რესპუბლიკა
(1
ჟურნალისტი/მწერალი,
პრეს-ტური,
21
ივნისი - 4 ივლისი);
პოლონეთის რესპუბლიკა (1 მწერალი, პრესტური, 19 ივნისი - 4 ივლისი);
ავსტრიის
რესპუბლიკა
(1
ჟურნალისტი/მწერალი,
პრეს-ტური,
23
ივლისი - 3 აგვისტო);
გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა,
დიდი ბრიტანეთის სამეფო (ჟურნალისტები
და ბლოგერები, პრეს-ტური, 30 ივლისი- 7
აგვისტო);
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, (2
ჟურნალისტი, პრეს-ტური, 20-22 აგვისტო);
რუმინეთი (2 ჟურნალისტი, პრეს-ტური, 2528 აგვისტო);
ლატვიის რესპუბლიკა (6 ჟურნალისტი, პრესტური, 19-23 სექტემბერი);
საფრანგეთის რესპუბლიკა, დიდი
ბრიტანეთის სამეფო, იტალიის რესპუბლიკა
(11 მონაწილე, შერეული პრეს-ტური, 8-11
ოქტომბერი);
დიდი ბრიტანეთის სამეფო, ფედერაციული
რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა (19
მონაწილე, შერეული პრეს-ტური, 9
ნოემბერი);
დიდი ბრიტანეთის სამეფო, საბერძნეთის
რესპუბლიკა (8 მონაწილე, შერეული პრესტური, 9-10 ნოემბერი).
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მარკეტინგული აქტივობების
ხელშეწყობა კოოპერატივებში

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

448

ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის
რეჟიმების შემუშავება და
თანამედროვე მოთხოვნის
შესაბამისი გადამუშავებული
პროდუქტების მიღების
ტექნოლოგია უვნებლობის
გათვალისწინებით

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის აპრილში, ბელგიის სამეფოში, ხუთმა
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივმა
მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო გამოფენაგაყიდვაში.
ევროპის დღის აღნიშვნის ღონისძიებასთან
დაკავშირებით გამართულ გამოფენა-გაყიდვაზე,
თბილისსა და ახალქალაქში, მონაწილეობა მიიღო
თექვსმეტმა კოოპერატივმა.
„ევროპის
სამეზობლო
პროგრამა
სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარებაში“
(ENPARD)
შეტანილი
ცვლილებიდან
გამომდინარე,
პროგრამული
ბიუჯეტის
დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით,
მოხდა სააგენტოს ბიუჯეტის კორექტირება და
შემცირდა 400 000 ლარით. კერძოდ, დამატებით
გამოყოფილ იქნა რესურსი 2 500 000 ევროს
ოდენობით, რომელიც სრულად უნდა მოხმარდეს
სააგენტოსა
და
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
შესაძლებლობების
განვითარებას, მათ შორის, მარკეტინგული
აქტივობების
ხელშეწყობას.
ამ
ეტაპზე,
ევროკომისიის
სატენდერო
პროცედურების
შესაბამისად,
შერჩეულ
იქნა
პროექტის
განმახორციელებელი ორგანიზაცია „Evoluxer“,
რომელიც
უზრუნველყოფს
მხარდამჭერი
ღონისძიებების განხორციელებას.
შემუშავდა
კომპლექსური
საექსპერიმენტო
სივრცისა და ანალიტიკური ლაბორატორიის
მოწყობის
შესახებ
კონცეფცია.
მომზადდა
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია.
დამზადებულია
სოფლის
მეურნეობის
პროდუქციის საცდელი ნიმუშები გადამუშავების
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ექსპერიმენტული
ტექნოლოგიით.
განხორციელდა
ექსპერიმენტულ
სივრცეში
პრიორიტეტული
მიმართულებებისა
და
საკვლევი თემატიკის მიხედვით ჩასატარებელი
ექსპერიმენტებისთვის
მანქანა-აპარატების
შერჩევა.
კერძოდ 2015 წელს განხორციელდა:















განხორციელდა ხილისა და კენკრისგან
ფუნქციონალური
და
კვებითი
დანიშნულების
გადამუშავებული
პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის
შემუშავება;
ორგანოლეპტიკური ანალიზის შედეგად
ნაკლებად ცნობილი ვაზის ქართული
ჯიშების მონაცემების შესწავლა და
შეფასება;
ღვინომასალების დამუშავება, ლექიდან
მოხსნა, განხორციელდა ახალი მოსავლის
ყურძნის
გადამუშავება
და
ღვინომასალების მიღება;
ვაზის ჯიშების პოტენციალის შეფასება და
ახალი, მეღვინეობისთვის საინტერესო
ჯიშების გამოვლენა;
საბოლოო სახე მიეცა ჯიშური ღვინოების
საცდელ ნიმუშებს;
შრობისა და სწრაფგაყინვის ოპტიმალური
რეჟიმების შემუშავება ნედლეულის სახისა
და
ჯიშური
თავისებურებების
გათვალისწინებით;
უშაქრო
და
ფუნქციონალური
პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიების
შემუშავება;
ტრადიციული
პროდუქტების
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ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
გაუმჯობესება;
განხორციელდა ალუბლის გადამუშავების
ინოვაციური ტექნოლოგიების შესწავლაშემუშავება;
განხორციელდა
საკვლევი
ნიმუშების
წარდგენა გამოფენაზე „ინოვაციური და
მეცნიერებატევადი
პროდუქციის
ნიმუშები“.

მომზადდა ორი სამეცნიერო ნაშრომი თემაზე :
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შეღავათიანი აგროკრედიტის
პროექტის განხორციელება

მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის
საგაზაფხულო სამუშაოების
ხელშეწყობის პროექტის
განხორციელების გაგრძელება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების მართვის
სააგენტო
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების მართვის
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 1 სახელმწიფო
თებერვალი ბიუჯეტი
- 30
ნოემბერი

„მარწყვის ოსმოსური გაუწყლოება და
ფუნქციონალური პროდუქტების მიღება“.
 „მარწყვის ოსმოსური გაუწყლოება და
მიღებული
პროდუქტების
ფიზიოლოგიური ეფექტი“.
 გაკეთდა
საპატენტო
განაცხადი:
გამოგონების დასახელება - „წვენების
ამაორთქლებელი აგრეგატი“.
2015 წელს კომერციული ბანკების მიერ
გაცემულია:
3,482 სესხი 143,737,982 ლარის ოდენობით და 436
სესხი 37,101,511აშშ დოლარის ოდენობით.
2015 წელს სააგენტოს საკასო ხარჯმა პროცენტის
სუბსიდირებისათვის შეადგინა 48,492,502 ლარი.
2015 წელს პროექტის ფარგლებში მოიხვნა
215,858 ჰა მიწის ფართობი.
2015 წელს სააგენტოს მიერ გაწეულმა საკასო
ხარჯმა შეადგინა 50,092,040ლარი.
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451

აგროდაზღვევის პროექტის
განხორციელების გაგრძელება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015 წლის 1 სახელმწიფო
იანვარი - 1 ბიუჯეტი
სექტემბერი

ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების მართვის
სააგენტო
452

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტების გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსების
პროექტის განხორციელების
გაგრძელება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის
პროექტების მართვის
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს სააგენტოს საკასო ხარჯი შეადგენს
4,898,860 ლარს.
2015 წელს პროგრამით გაიცა
6,895 ცალი
სადაზღვეო პოლისი. დაზღვეულ იქნა 38,606,084
მილიონი ლარის ღირებულების სხვადასხვა
კულტურა. დაზღვეულია 4,751 ჰა-მდე მიწის
ფართობი.
2015 წელს დამტკიცებულია 12 პროექტი.
პროექტების ჯამური ღირებულებაა 7,151,584 აშშ
დოლარი, საიდანაც თანადაფინანსების
ღირებულება შეადგენს 2,325,516 აშშ დოლარს.
2015 წელს გაცემულია თანადაფინანსების 27
ტრანში და გაცემული თანხა შეადგენს 2,329,722
აშშ დოლარს.
2015 წელს სააგენტოს საკასო ხარჯი შეადგენს
5,648,582 ლარს.
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453

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მოტობლოკებით
და ხელის სათესებით
უზრუნველყოფის პროექტის
განხორციელების გაგრძელება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის სექტემბრის ჩათვლით 544 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივთან მიმართებით
გამოიცა საქართველოს მთავრობის
სამართლებრივი აქტები, 1406 ერთეული
მცირეგაბარიტიანი აგროტექნიკის კომპლექტის
და დამატებით 217 ხელის სათესის გადაცემასთან
დაკავშირებით. მიმდინარე წლის ნოემბრის
თვეში მომზადდა და საქართველოს
მთავრობაში წარდგენილია პროექტი
დამატებით 217 ერთეული მცირეგაბარიტიანი
აგროტექნიკის კომპლექტის და დამატებით 10
ხელის სათესის გადაცემასთან
დაკავშირებით.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
387
მეპაიეს ჩაუტარდა ტრენინგები საგადასახადო
საქმეში.
ტრენინგები
განახორციელა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს სისტემაში შეიქმნა 9 რეგიონალური
სამმართველო, რომელთა ძირითადი ფუნქციაა
შესაბამის რეგიონში, სოფლის მეურნეობის
განვითარების ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებასა
და გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა.

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

454
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სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების გამგეობის
წევრების/მეპაიეების
კვალიფიკაციის ამაღლება ზოგად
მენეჯმენტში

ექსტენციის პროგრამის
განხორციელება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიერო-
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კვლევითი ცენტრი

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს საინფორმაციოსაკონსულტაციო სამსახურები.
2015
წელს,
სამინისტროს
რეგიონალურ
სამმართველოებსა
და
საინფორმაციოსაკონსულტაციო
სამსახურებს
აშშ-ის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
პროექტის - „ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების გაძლიერება“ (SEAS - Strengthening
Extension and Advisory Services) ფარგლებში
გადაეცათ
კომპიუტერები.
USAID-ის
დაფინანსებით, მათ, ასევე, გადაეცათ ნიადაგის
ანალიზის ჩასატარებელი ხელსაწყოები.
სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოების
და
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ 67
ტრენინგები.
დამატებით
ფერმერებისთვის
განხორციელდა 28 ტრენინგი
სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტებში.
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის მიერ:






შემუშავდა
ვაზის,
ხეხილის,
კარტოფილის, პამიდორის, ხორბლის და
სიმინდის
მავნე
ორგანიზმებისაგან
დაცვის ფენოკალენდარული სქემები;
შეიქმნა მონაცემთა ბაზა ბიოფერმერთა
შესახებ,
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის დარგების მიხედვით;
მომზადდა მეთოდური სახელმძღვანელო
ფერმერთათვის
ერთწლოვან
კულტურებზე (პამიდორი, კიტრი, წიწაკა,
საზამთრო, გოგრა, ნესვი, ხახვი, ნიორი,
სტაფილო, ჭარხალი, ხორბალი, სიმინდი,
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მზესუმზირა, თამბაქო, შაქრის ჭარხალი,
ლობიო, ოსპი, მუხუდო, კარტოფილი,
წიწიბურა);
მომზადდა
სასწავლო
პროგრამა
ბიოაგროწარმოებაში
საინფორმაციოსაკონსულტაციო
ცენტრების
კონსულტანტთა და
ფერმერთა
ექსტენციისათვის;
შეიქმნა
მეთოდური სახელმძღვანელო
ფერმერთათვის ერთწლოვან ბოსტნეულ
კულტურებზე: პამიდორი, კიტრი, წიწაკა,
საზამთრო, გოგრა, ნესვი, ხახვი, ნიორი,
სტაფილო, ჭარხალი, ხორბალი, სიმინდი,
მზესუმზირა, თამბაქო, შაქრის ჭარხალი,
ლობიო, ოსპი, მუხუდო, კარტოფილი,
წიწიბურა;
მომზადდა ტექნოლოგიური რუქები და
განხორციელდა
მათი
ფინანსური
ანალიზი;
მომზადებულია
გამოსაცემად
სახელმძღვანელოები:
„ერთწლოვანი
კულტურების
მეთესლეობა“, მებოსტნეობა“ და აგრეთვე
სტატიები,
შრომები,
მეთოდური
მითითებები ფერმერებისათვის;
მომზადდა
და
გადაცემულია
გამოსაქვეყნებლად
სამეცნიეროპოპულარული ხასიათის 5 სტატია;
მომზადდა 7 ბროშურა ფერმერებისთვის
მევენახეობის,
მეხილეობის,
სატყეო
კულტურებისა და თუთის წარმოების
მიმართულებით;
მომზადებულია ბროშურა „მეკვერცხული
წიწილების გამოზრდა“;
მომზადებულია და გამოქვეყნებულია 1
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ბროშურა „მარცვლეული კულტურების
მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია“;.
შეიქმნა ბუკლეტი „სასარგებლო რჩევები
მეაბრეშუმეებს“დამწყები
მეაბრეშუმეებისათვის;
ივლისსა და სექტემბერში ცენტრის
მცხეთის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ჯიღაურას ბაზაზე ჩატარდა ღია დღესწავლება
ბაღდათისა და ახალციხის
მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის;
ჩხოროწყუსა
და
ხონის
მუნიციპალიტეტებში
ჩატარდა
კონსულტაციები
და
გაიგზავნა
რეკომენდაცია ფერმერთა დასახმარებლად
თხილის კვირტის ტკიპასთან ბრძოლის
ღონისძიების თაობაზე;
მომზადდა
ვაზის
”ესკას”,
ბლის
ტრაქეომიკოზული ხმობის, თხილის მავნე
ორგანიზმების სიმპტომების, გამომწვევი
ფაქტორების, ბრძოლის ღონისძიებების
ამსახველი
საინფორმაციო
ფერადი
ფლაერები;
განხორციელდა
მარშრუტული
გამოკვლევები აჭარის, ქართლის, კახეთის,
მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონებში, თხილის,
ციტრუსების, ხორბლის, ხეხილის, ვაზის,
კარტოფილის
ფართობების
დათვალიერება,
ფიტოსანიტარული
მდგომარეობის შეფასება და სწავლებაკონსულტაციები
ადგილობრივ
ფერმერებთან;
ჩატარდა
საცდელ-სადემონსტრაციო
სამუშაოები წილკნის სადემონსტრაციო
ნაკვეთზე
ხორბლის,
სიმინდის,
კარტოფილის
მავნე
ორგანიზმებთან
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ბრძოლის
თანამედროვე
მეთოდების
დემონსტრირების მიზნით (სულ 4000 მ2).
მომზადდა
სასწავლო
პროგრამა
ბიოაგროწარმოებაში
საინფორმაციოსაკონსულტაციო
ცენტრების
კონსულტანტთა და
ფერმერთა
ექსტენციისათვის.

ცენტრის შესაბამისი
დეპარტამენტებისა და
სამსახურების
მიერ
ბენეფიციარებს
(კოოპერატივები
და
ინდივიდუალური
ფერმერები)
აუმაღლდათ
თეორიული
ცნობიერება და განივითარეს პრაქტიკული უნარჩვევები შემდეგი აგრარული მიმართულების
კუთხით: მეთხილეობა, სასათბურე მეურნეობა
(ერთწლოვან
კულტურებში),
მეფუტკრეობა,
მესაქონლეობა, მეცხოველეობის მიმართულების
კუთხით ხელოვნური განაყოფიერება.
ცენტრის შესაბამისი დეპარტამენტის
თანამშრომელთა მიერ მიმდინარე წლის მეოთხე
კვარტალში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
მობილური
ექსტენციის
ცენტრის
თანამშრომლებთან ერთად, USAID-ის
პროექტის ფარგლებში გადაცემული მოძრავი
ლაბორატორიის
საშუალებით
გაიმართა
შეხვედრები წალკის, თეთრიწყაროს, მარნეულის,
ბოლნისის, დმანისის, ქარელის, ხაშურის, კასპის,
გორის, მცხეთის, თიანეთის, დუშეთის და
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის
ფერმერებთან,
რომელთაც
სოფლის
მეურნეობის
სხვა
აქტუალურ
საკითხებთან ერთად ჩაუტარდათ ლექციები
მცენარეთა
დაცვის
რეგიონისათვის
პრიორიტეტულ საკითხებში:
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ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს დახურულ გრუნტში მცენარეთა
დაცვის და ეკოლოგიურად უსაფრთხო
მცენარეთა
დაცვის
საშუალებების
საკითხებისადმი მიძღვნილ 2 სასწავლოსაინფორმაციო
ტელესიუჟეტში
(სატელევიზიო გადაცემა „ჩემი ფერმა“);
ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს პროფესიულ კვალიფიკაციათა
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის
ფარგლებში „დაკუმ“ მეთოდოლოგიით
პროფესიის ანალიზისა და პროფესიული
სტანდარტების შემუშავების პროცესში.
საშუალო
საგანმანათლებლო
რგოლისათვის - აგრარული პროფილის
კოლეჯებისათვის შეიქმნა „მცენარეთა
დაცვის
ტექნიკოსის”
და
„ტყის
ფიტოსანიტარული
კონტროლის
ტექნიკოსის“ პროფესიული სტანდარტები,
მოხდა დოკუმენტების ვალიდაცია და
გადაეცა
განათლების
სამინისტროს
განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრს;
ცენტრის თანამშრომლებმა ჩაატარეს 2
ტრენინგი ხეხილის და ვაზის მავნე
ორგანიზმებთან
ინტეგრირებული
ბრძოლის თაობაზე (პროგრამა „დანერგე
მომავალი“);
ცენტრის
თანამშრომლებმა
ჩაატარეს
ტრენინგები
ხორბლის
მავნებლებზე,
დაავადებებზე
და
სარეველებზე
(დედოფლისწყარო, გერმანიის ტექნიკურ
საზოგადოებასთან
GIZ-თან
თანამშრომლობით);
ცენტრის
თანამშრომლებმა
ჩაატარეს
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ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების
ჩართულობის უზრუნველყოფა
კოოპერატივებში

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

გამსვლელი
საველე
მეცადინეობა
ქობულეთის ფერმერთა მომსახურების
ცენტრში ვაზის, ციტრუსების, ხეხილის
დაავადებების
საკითხებზე,
ასევე
დახურულ გრუნტში მარწყვის მოვლამოყვანის ტექნოლოგიაზე;
 მცენარეთა მავნებელდაავადებებზე და მცენარეთა დაცვის
თანამედროვე საშუალებების უსაფრთხო
გამოყენებაზე
(ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში).
2015 წლის 7 აპრილს, შედგა შეხვედრა
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც
მუშაობენ ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის
საკითხებზე. შეხვედრის შემდგომ, შეიქმნა
სამუშაო ჯგუფი, რომელიც 2015 წლის ბოლომდე
შეიმუშავებს 2016-2020 წლების სტრატეგიასა და
სამოქმედო გეგმას სასოფლოსამეურნეო კოოპერაციაში ქალთა ჩართულობის
უზრუნველყოფის მიმართულებით.
2015 წელს დარეგისტრირებულია 9194 მეპაიე,
რომელთა შორისაც 2317 ქალია.
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თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
მეთოდოლოგიების დანერგვა
კოოპერატივებში

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კოოპერატივი „დარჩელის თხილი“, რომელიც
დაფუძნდა 2015 წლის 20 აგვისტოს, აერთიანებს
542 მეპაიეს, რომელთაგან 184 ქალია.
2015 წლის აგვისტოში, სოფელ დარჩელში მოეწყო
თანამდეროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი
თხილის
საშრობი
და
სასაწყობო
ინფრასტრუქტურა, რომელიც გადაეცა 542
წევრიან
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივ
„დარჩელის თხილს“.
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სააგენტო

2015 წლის ივლისში, ერთწლიანი კულტურების
მწარმოებელი
34
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის წარმომადგენლებმა გაიარეს ორ
კვირიანი ტრენინგი შესაბამი მიმართულებით.
2015 წლის 13-18 ივლისს, ნიდერლანდების
სამეფოს
საელჩოს
ორგანიზებით,
სამი
კოოპერატივის
წარმომადგენლები
რძის
მწარმოებელი ფერმერების სასწავლო ვიზიტის
ფარგლებში იმყოფებოდნენ ნიდერლანდების
სამეფოში.
2015 წლის 30 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით,
ესტონეთის
რესპუბლიკის
საელჩოს
ორგანიზებით,
კოოპერატივების
წარმომადგენლები
სასწავლო
ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ესტონეთის რესპუბლიკაში: რძის
გადამუშავება-რეალიზაციის, მეთევზეობისა და
მეფუტკრეობის მიმართულებით.
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ტექნიკური აღჭურვა - სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევით ცენტრის მიერ
დაგეგმილი პროექტებისა და

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
მეფუტკრეობის
სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
მხარდაჭერის
სახელმწიფო
პროგრამა,
რომელიც
ითვალისწინებს
მეფუტკრე
კოოპერატივებისათვის, როგორც თანამედროვე
პენოპოლისტიროლისა და ხის სკების შეძენაში
კაპიტალურ ინვესტირებას, ასევე ტექნიკურ
მხარდაჭერას.
დამატებით, განხორციელდება კოოპერატივების
მხარდაჭერა ENPARD-ის პროგრამის მეორე
ფაზის ფარგლებში.
განხორციელდა მემცენარეობის პროდუქციის
წარმოების
სამანქანო
ტექნოლოგიების
სრულყოფა–ადაპტირების
ინტენსიფიკაცია
დონეების
მიხედვით
და
მათი
417

კვლევების ჩატარებისათვის,
დამატებითი ტექნიკური
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა

მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

ბიოენერგეტიკული შეფასება, ხეხილოვანი და
კაკლოვანი კულტურების მოსავლის ამღები
მანქანების მუშაობის ანალიზი და ადაპტირება.
დამზადებულია სატრაქტორო აგრეგატისსაწვავის
ხარჯის საზომი მოწყობილობა. დამუშავებულია
ტრაქტორის ახალი საკიდი სისტემის ესკიზური
პროექტი.
დამუშავებულია სახნისის კინემატიკური სქემა,
სატრაქტორო აგრეგატების ტექნიკურეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების
მიზნით; დამუშავებულია და დამზადებულია
რაციონალური საკიდი სისტემა.
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სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში
მომუშავე პერსონალის (მათ შორის
მეცნიერ-თანამშრომლებისა და
სპეციალისტების) კვალიფიკაციის
ამაღლება, მათთვის თანამედროვე
მიდგომებისა და ტექნოლოგიების
გაცნობა

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის წილკნის საცდელ ბაზაზე,
ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის
ლაბორატორია აღიჭურვა ახალი საოფისე
და ლაბორატორიული ავეჯით.
„გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის“ (FAO) ეგიდით, თესლის და
სარგავი
მასალების
სტანდარტებისა
და
სერტიფიცირების
კვლევის
სამსახურის
თანამშრომლებისთვის
განხორციელდა
ტრეინინგების ციკლი საველე ინსპექტორების
მოსამზადებლად:




ჩატარდა
საველე
ინსპექტირების
ტრეინინგები
საცდელ
ნაკვეთებზე
სომხეთში: ქ. გიუმრში, საქართველოში:
კასპისა
და
მარნეულის
მუნიციპალიტეტებში;
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის თანამშრომლებმა
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში,
მონაწილეობა მიიღეს „ტრენერთათვის
ტრენინგი
სოფლის
მეურნეობაში“,
რომელიც
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
მიერ პროექტის „ბიომრავალფეროვნების
მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში
იყო ორგანიზებული;
სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის
თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ჩინეთის
სახალხო
რესპუბლიკაში
„ჩაის
თანამედროვე
გადამუშავების
ტექნოლოგიები
განვითარებადი
ქვეყნებისთვის“ და „ მეთევზეობაში და
აკვაკულტურაში გამოყენებული საკვების
წარმოება და მართვის “ საკვალიფიკაციო
კურსებზე;
ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს კომპანია „Life Technologies TM“-ის
მიერ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ლაბორატორიაში
(LMA)
გამართულ
ტრეინინგში, სადაც ათვისებულ იქნა
მეცხოველეობის დარგში კვლევის PCR
მეთოდის უახლესი ლაბორატორიული
ტექნოლოგიები
მოძიებულ
იქნა
შესაბამისი ლიტერატურა;
ჩატარდა ცენტრისა და საკონსულტაციო
სამსახურების თანამშრომელთა ტრენინგი
სათესლე
მასალის
ტესტირების
საერთაშორისო
ასოციაციის
(ISTA-ს)
წესებისა და მეთოდების შესახებ;
ქ. ანკარაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
„Variety Testing and Registration and Seed
Quality
Control
and
Certification”,
ტრენინგზე განხილული იყო სასოფლო419
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ლაბორატორიების აღჭურვა მოძველებული ინვენტარის ახალი
აღჭურვილობით ჩანაცვლება

სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამეურნეო
კულტურათა
ჯიშების
ჯიშთაგამოცდის
საკითხები
და
ამ
ჯიშების
ქვეყანაში
გასავრცელებლად
დაშვებისა
და
რეგისტრაციის
პროცედურები, ასევე სათესლე მასალის
ხარისხობრივი კონტროლის მექანიზმი.
ტრენინგი ჩატარდა FAO-ს მხარდაჭერით;
 დონორი
ორგანიზაციის
აშშ-ს
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) ფინანსური მხარდაჭერით, 2015
წლის დეკემბერში, ტრენერთა ტრენინგის
ფარგლებში
გადამზადდა
კვლევითი
ცენტრის 40 თანამშრომელი.
დასრულდა
ნიადაგის
ლაბორატორიის
მშენებლობის სამუშაოები სოფელ წილკანში.
FAO-ს ექსპერტების ჩართულობით, დაიწყო
სათესლე-სარგავი
მასალის
ხარისხის
ლაბორატორიის შენობის მშენებლობა. შერჩეულ
იქნა ლაბორატორიის აღჭურვილობა:






მცენარეთა
ინტეგრირებული
დაცვის
კვლევის დეპარტამენტის ვირუსოლოგიის
ლაბორატორიის ოთახებში განთავსდა
მცენარეთა დაავადებების მოლეკულური
დიაგნოსტიკის
უახლესი
მეთოდის,
რეალური
დროის
პოლიმერაზული
ჯაჭვური რეაქციის (RT PCR) აპარატურა
და მიმდინარეობს მონტაჟი;
დეპარტამენტი
აღიჭურვა
ფიტოპათოლოგიური
კვლევებისათვის
საჭირო
თანამედროვე
აპარატურით
(ავტოკლავი, თერმოსტატი, ლამინარული
ბოქსი);
შეძენილ იქნა ვირუსული, ბაქტერიული
420
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კოოპერატივების მიერ
წარმოებული პროდუქციის
საინფორმაციო ბანკის დანერგვა;
საინფორმაციო ბანკის აუდიო
მხარდაჭერის სისტემის დანერგვა,
სურდო-თარჯიმნით
მომზადებული ვიდეო რგოლები
და სხვა

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

უწყებათშორისი ერთობლივი
საქმიანობის ორგანიზება საზღვაო
სივრცის სამართლებრივი რეჟიმის
დადგენისა და საზღვაო
მოღვაწეობის წესებისა და
რეგულაციების განსაზღვრის
მიზნით

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სტრატეგიული
პარტნიორები

და
ფიტოპლაზმური
დაავადებების
დიაგნოსტიკუმები
იმუნოფერმენტული
(ELISA) მეთოდისათვის.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს მიერ დაინერგა პირველი მოდული
და შეიქმნა თაფლის მწარმოებელი სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების ელექტრონული
მონაცემთა ბაზა. რომლის მეშვეობით, სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივებს საშუალება აქვთ
ელექტრონულად განათავსონ ინფორმაცია მათ
მიერ წარმოებული პროდუქტის შესახებ, ასევე
ელექტრონულად გააკეთონ განაცხადი თაფლის
ლაბორატორიულ კვლევაზე, ასევე
ელექტრონულად მიიღონ კვლევის შედეგების
შესახებ ინფორმაცია.
2015
წლის
27
ივნისს,
ხელი
მოეწერა
„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოსა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
სახელმწიფო
საქვეუწყებო
დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო
პოლიციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს“.
სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სუბიექტებისა და
სახელმწიფო სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან
დაკავშირებული საქართველოს აღმასრულებელი
ხელისუფლების
ორგანოების
ერთობლივი
საზღვაო
ოპერაციების
მართვის
ცენტრის
(ერთობლივი მართვის ცენტრი) ეფექტური
ფუნქციონირების
მიზნით,
გადაიხედა
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17
დეკემბრის
№
348
დადგენილებაში
„საქართველოს
საზღვაო
სივრცის
სამართლებრივი
რეჟიმის
კონტროლის
უზრუნველყოფის
მიზნით
სახელმწიფო
421
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საზღვაო სივრცეში არსებული
ვითარების შესახებ ცნობიერების
ამაღლების მიზნით, საზღვაო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საზღვრის დაცვის სუბიექტებისა და სახელმწიფო
სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან დაკავშირებული
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების
ორგანოების ერთობლივი ოპერაციების მართვის
ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ“ და 2015 წლის 2
დეკემბერს, საქართველოს მთავრობის № 601
დადგენილებით შევიდა ცვლილება. აღნიშნული
ცვლილების
შესაბამისად,
განისაზღვრა
ერთობლივი მართვის ცენტრის შექმნის წესი,
ამოცანები, ფუნქციები,
შემადგენლობა და
საქმიანობის ორგანიზება. ერთობლივი მართვის
ცენტრის ფუნქციებია:
 24-საათიანი
უწყვეტი
ოპერატიული
მზადყოფნისა და რეაგირების კოორდინაციის
უზრუნველყოფა;
 საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების
დაცვის
უზრუნველყოფის
მიზნით
ერთობლივი
საზღვაო
ოპერაციების
კოორდინაცია და მართვა;
 საქართველოს
საზღვაო
სივრცეში,
საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და
საქართველოს
საზღვაო
ტერმინალებში
არსებული საფრთხეების, გამოწვევებისა და
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების პრევენცია,
გამოვლენა, იდენტიფიკაცია და შეფასება;
 საქართველოს საზღვაო სივრცეში კრიზისულ
სიტუაციებთან დაკავშირებით ერთობლივი
რეაგირების
გეგმების
შემუშავება
და
განხორციელება;
 ზღვაზე ძებნისა და გადარჩენის ოპერაციების
ხელშეწყობა; და ა.შ
2015 წლის 23-27 თებერვალს, აშშ-ის საელჩოს
ექსპორტის
კონტროლის
და
საზღვრის
უსაფრთხოების პროგრამის (EXBS) ორგანიზებით
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სივრცის დაკვირვებაკონტროლთან ფუნქციურად
დაკავშირებულ უწყებებს შორის
ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის
მექანიზმების დახვეწა

ჩატარდა სემინარი, თემაზე: გაერთიანებული
საზღვაო
ოპერაციების
მართვის
ცენტრის
მუშაობის პრინციპებსა და უწყებათაშორის
ინფორმაციის
გაცვლის,
ანალიზისა
და
ერთობლივი
ოპერაციების
დაგეგმარების
კონცეფციების შესახებ. აღნიშნულ ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო სასაზღვრო პოლიციის
ექვსმა თანამშრომელმა.
2015 წლის 27 -31 ივლისს, აშშ-ის საელჩოს
ექსპორტის
კონტროლისა
და
საზღვრის
უსაფრთხოების პროგრამის (EXBS) ორგანიზებით,
აშშ-ის სანაპირო დაცვის ექსპერტების მიერ
ჩატარდა სწავლება სუფსის ერთობლივი საზღვაო
ოპერაციების მართვის ცენტრის ეფექტური
ფუნქციონირებისათვის. სწავლება მოიცავდა
საფრთხეების იდენტიფიცირების, შეფასების და
თავიდან აცილების საკითხებს. ასევე, ჩატარდა
პრაქტიკული
მეცადინეობები
ინფორმაციის
გაცვლის, ანალიზის და ოპერაციის დაგეგმვის
მიმართულებით.
აღნიშნულ
ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღეს სასაზღვრო პოლიციის
ოთხმა და საპატრულო პოლიციის ორმა
მოსამსახურემ, ასევე სუფსის ერთობლივი
საზღვაო
ოპერაციების
მართვის
ცენტრის
საქმიანობაში
ჩართულმა
სხვა
უწყებების
წარმომადგენლებმა.
2015 წლის 20 აგვისტოს, აშშ-ის საელჩოს
ექსპორტის
კონტროლისა
და
საზღვრის
უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში, აშშ-ის
მხარის ორგანიზებით ქ. თბილისში ჩატარდა
სუფსის საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრში
(JMOC) შემავალი უწყებების წარმომადგენლების
სამუშაო
ჯგუფის
შეხვედრა.
შეხვედრაზე
განიხილეს სუფსის საზღვაო ოპერაციების
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ზღვაზე დაკვირვების, კონტროლის
და რეაგირების სისტემებისა და
მექანიზმების გაუმჯობესება
ინტენსიური საზღვაო მიმოსვლის,
გემებიდან ზღვის გარემოს
დაბინძურების, საზღვაო
ინციდენტებისა და ზღვაზე
არალეგალური ქმედებების
გაზრდილი რისკების
საწინააღმდეგოდ

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მართვის
ცენტრის
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
არსებული
გამოწვევები, მიღწეული შედეგი და ცენტრის
შემდგომი ოპერირებისთვის საჭირო აქტივობები.
უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის
გაუმჯობესების
მიზნით,
ამერიკელმა
ექსპერტებმა
მონაწილეებს
გაუზიარეს
გამოცდილება.
2015 წლის თებერვალში, საქართველოში სამუშაო
ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ-ის სანაპირო დაცვის
ინფორმაციული
და
სენსორული
ტექნოლოგიების
სპეციალისტების
ჯგუფი,
რომლებმაც
შეისწავლეს
ზღვაზე
რადიოტექნიკური კონტროლის მიმართულებით
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტში არსებული
ვითარება და აღმოფხვრეს სხვადასხვა სახის
პროგრამული
და
ტექნიკური
ხასიათის
ხარვეზები.
განხორციელდა
სარადარო
სადგურებიდან
რადიოლოკაციური
სადგურების
მონაცემთა
ინტეგრირება ოპერაციების რეგიონული მართვის
განყოფილებებსა და ოპერაციების მართვის
სამსახურში
შესაბამისი
პროგრამული
უზრუნველყოფით.
2015 წლის 7-28 მაისს, საქართველოში სამუშაო
ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ-ის ინფორმაციული
და სენსორული ტექნოლოგიების სპეციალისტთა
ჯგუფი. აშშ-ის ექსპერტებთან ერთად სანაპირო
დაცვის
სარადარო
სადგურებს
ჩაუტარდა
მონიტორინგი, აღმოფხვრეს სხვადასხვა სახის
პროგრამული
და
ტექნიკური
ხასიათის
ხარვეზები
და
ოპერაციების
მართვის
სამსახურისა და ოპერაციების რეგიონული
მართვის განყოფილების პირად შემადგენლობას
ჩაუტარდა, საზღვაო მონიტორინგის სისტემის
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მიმდინარე წელს უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების კონკურსში
გამარჯვებულ სტუდენტთა
დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების
დაფინანსება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამოყენებით, რადარის დისტანციურად მართვის
საჩვენებელი პრაქტიკული მეცადინეობები.
2014 წლის 12 ნოემბერს, შოთა რუსთაველის
ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა
დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო
პროგრამების კონკურსი. 2015 წლის 18 მარტს,
გამოვლინდნენ
კონკურსის
შედეგად
გამარჯვებული დოქტორანტები.
საგრანტო კონკურსის მიზანია დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელების
ხელშეწყობისათვის
გათვალისწინებული ხარჯების დაფინანსების
გზით სტიმული მისცეს:
 სახელმწიფოში
ინტელექტუალური
პოტენციალის განვითარებასა და მაღალი
კვალიფიკაციის სამეცნიერო პერსონალის
მომზადებას;
 უნივერსიტეტში
არსებული
ინტელექტუალური
პოტენციალის
მიზნობრივ გამოყენებას;
 სამეცნიერო
კვლევისათვის
სათანადო
პირობების შექმნას;
 დოქტორანტებისა და უნივერსიტეტების
უცხოეთში
არსებულ
უმაღლეს
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით
დაწესებულებებთან თანამშრომლობას და ამ
გზით
საქართველოში
უმაღლესი
განათლების ხარისხის ამაღლებას.
კონკურსის შედეგები გამოცხადდა 2015 წლის
მარტში, დაფინანსება მიიღო 87 გამარჯვებულმა
პროექტმა.
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უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში გარკვეული
სპეციალობების
(საბუნებისმეტყველო
მათემატიკური, საინჟინრო,
აგრარული მეცნიერებები და
ქართველოლოგია) დაფინანსება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 24 აპრილს, გამოიცა საქართველოს
მთავრობის დადგენილება №180 „2015-2016
სასწავლო წლისთვის სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობისა და
პროგრამული
დაფინასების
მოცულობის
განსაზღვრის შესახებ“.
დამტკიცებულია მინისტრის ბრძანება №43 „2015-2016
სასწავლო
წელს
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე
პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესისა და
პირობების დამტკიცებისა და სახელმწიფოს მიერ
დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
იმ
პროგრამული მიმართულებების დამტკიცების
შესახებ, რომლებშიც სტუდენტის სწავლის
საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო“.
სახელმწიფო
სრულად
აფინანსებს
21
პრიორიტეტულ
საბაკალავრო
პროგრამას
სახელმწიფო
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში.
პროგრამის
მიზანია
უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველ
საფეხურზე განათლების ხელმისაწვდომობის
გაზრდა და სახელმწიფო უნივერსიტეტების
დაფინანსების სისტემის ეფექტურობის ამაღლება.
სტუდენტთა პროგრამული დაფინანსებისთვის
2014 წელს გამოიყო 11.2 მილიონი ლარი, 2015
წელს კი გამოყოფილია 12.7 მილიონი ლარი. 2015
წელს,
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 15 მაისის
№43 ბრძანებით დამტკიცებული ბაკალავრიატის
აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების
სპეციალობებზე (21 სპეციალობა) ჩარიცხული
სტუდენტების
დაფინანსების
ფარგლებში,
426

განისაზღვრა 5653 ადგილი, რაც გასულ წელთან
შედარებით 641 ადგილით მეტია.
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2015 წელს ჩარიცხულ
სტუდენტებზე სახელმწიფო
დაფინანსების გაცემის ხელშეწყობა

განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 5 მარტს, გამოიცა მთავრობის
დადგენილება №85
„2015-2016 სასწავლო
წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტის წლიური მოცულობისა და ოდენობების,
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მაგისტრატურის
საგანმანათლებლო
პროგრამული მიმართულებების, მათ შორის,
პრიორიტეტული
საგანმანათლებლო
პროგრამული მიმართულებების განსაზღვრის,
თითოეულ
საგანმანათლებლო
პროგრამულ
მიმართულებასა
და
პრიორიტეტულ
საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას
შორის, სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტის წლიური მოცულობის, პრიორიტეტული
საგანმანათლებლო
პროგრამული
მიმართულებებისათვის
გამოყოფილი
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
წლიური მოცულობის განაწილების შესახებ“.
2015 წლის 24 აპრილს, გამოიცა საქართველოს
მთავრობის დადგენილება №180
„2015-2016
სასწავლო წლისთვის სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობისა და
პროგრამული
დაფინასების
მოცულობის
განსაზღვრის შესახებ“.
შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის დებულების
შესაბამისად
განხორციელდება
სტუდენტთა
დაფინანსება.
427

468

469

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
მეოთხე პლატფორმის - „ხალხთა
შორის კონტაქტების“ ფარგლებში
კვლევისა და ინოვაციის პანელის
მესამე შეხვედრაში მონაწილეობის
მიღება

საქართველოს სამეცნიერო,
ტექნოლოგიების და ინოვაციების
(STI) სფეროში არსებული
პოლიტიკის შეფასება (Policy Mix
Review) ევროკავშირის

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

ევროკავშირი

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - შოთა

2015

ევროკავშირი

2015 წლის 26 მარტს, ქ. ბრიუსელში, გაიმართა
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ IV პლატფორმის
„კვლევისა და ინოვაციის“ პანელის რიგით მესამე
შეხვედრა, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა
მიიღო
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
წარმომადგენელმა.
შეხვედრაზე
განიხილეს
მეცნიერებისა
და
ინოვაციების
სფეროში
ევროკავშირსა
და
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნებს შორის
თანამშრომლობის საკითხები.
პროექტის
IncoNet
EaP
ფარგლებში,
„ევროკავშირის ქვეყნებში ორგანიზებულ ე.წ.
„საშუამავლო ღონისძიებებსა“ (brokerage events)
და სამეცნიერო კონფერენციებში საქართველოს
მეცნიერთა
მონაწილეობისთვის“
ფონდში
დარეგისტრირებული
განაცხადები
და
კონკურსის პირველ ეტაპზე ფონდის საკონკურსო
კომისიის მიერ შედგენილი რანჟირებული სია,
შეფასებებთან ერთად, საბოლოო განხილვისთვის
გაეგზავნა პროექტის კოორდინატორსა (Centre for
Regional and International STI Studies and Support,
საბერძნეთი)
და
პროექტის
პარტნიორ
ორგანიზაციას Regional Cetre for Informaiton and
Scientific Development (RCISD, უნგრეთი).
პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის - RCISD
გადაწყვეტილებით, შეირჩა ექვსი მონაწილე და
დაფინანსდა
მათი
მონაწილეობა
თავად
აპლიკანტების
მიერ
მითითებულ
ღონისძიებებში.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი,
ევროკავშირის
და
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ქვეყნების 18 ორგანიზაციასთან
ერთად, მონაწილეობს ევროკავშირის კვლევისა
და ტექნოლოგიური განვითარების მეშვიდე
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ექსპერტების მიერ Inco Net EaP-ის
პროექტის კონტექსტში.

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

ჩარჩო
პროგრამით
(FP7)
დაფინანსებულ
პროექტში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP)
ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და
ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ქსელი“ - IncoNet EaP.
პროექტის გეგმის შესაბამისად, შეიქმნა ევროპელ
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც 2015 წლის
16-20 მარტს,
ესტუმრა საქართველოს და
გამართა
შეხვედრები
მეცნიერების,
ტექნოლოგიისა და ინოვაციის (STI) სფეროში
მოღვაწე პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებთან
და
მაღალი
დონის
ადმინისტრატორებთან/მენეჯერებთან.
მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე (,სამუშაო
ჯგუფის მიერ მომზადდა ანგარიში, რომელშიც
წარმოდგენილია STI-ის პოლიტიკის სფეროში
ქვეყანაში
არსებული
მდგომარეობა
და
რეკომენდაციები
სამომავლო
აქტივობასთან
დაკავშირებით.
2015 წელს, IncoNet EaP განრიგის თანახმად,
ფონდმა ორგანიზება გაუწია
პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებას.
პროექტის მიზანია ხელი შუწყოს აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნების
თანამშრომლობას
ევროკავშირთან მეცნიერების, ტექნოლოგიური
განვითარების
და
ინოვაციის
სფეროებში.
საქმიანობა ძირითადად მიმართული იქნება
შემდეგ სოციალურ გამოწვევებზე (დარგებზე):
ჯანდაცვა,
კლიმატის
ცვლილებები
და
ენერგეტიკა.
ფონდისათვის განსაზღვრული თანხის ოდენობა 103 041 ევრო (აქედან 2015 წლის ბიუჯეტი
მოიცავდა 86 174 ლარს).
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საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევის
ეროვნულ ცენტრთან (CNRS),
იტალიის ეროვნული კვლევის
საბჭოსთან (CNR) ერთად
საპროექტო განაცხადებზე
ერთობლივი კონკურსების
ორგანიზება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

2015 წლის მაისში, სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პარტნიორმა
ორგანიზაციამ,
საფრანგეთის
კვლევების
ეროვნულმა
სამეცნიერო
ცენტრმა
(CNRS)
პროგრამის
„საერთაშორისო
სამეცნიერო
თანამშრომლობის პროექტი“ (The International
Scientific Cooperation Project-PICS) ფარგლებში
გამოაცხადა კონკურსი, რომლის მიზანია ფრანგ
და ქართველ მეცნიერთა ჯგუფებს შორის უკვე
არსებული თანამშრომლობის გაღრმავება, ისევე
როგორც ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივ
კვლევებში აქტიური ჩართვა და ევროპულ
სამეცნიერო-კვლევით
სივრცეში
მათი
ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. კონკურსში
მონაწილეობის მიღება შეეძლო საქართველოს
მეცნიერებს, რომელთაც აქვთ ფრანგ კოლეგებთან
თანამშრომლობის გამოცდილება და ერთობლივი
სამეცნიერო
პუბლიკაცია
(ები).
შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მხრიდან
თითოეული
პროექტისთვის
განკუთვნილი
ყოველწლიური
საგრანტო
დაფინანსება შეიძლება შეადგენდეს 10 000 (ათი
ათას) ევროს. ერთობლივ კონკურსში მონაწილე
პროექტის
მაქსიმალური
ხანგრძლივობა
შეიძლება იყოს 3 წელი. 2015 წლის კონკურსზე
ფონდში
დარეგისტრირდა
2
საპროექტო
განაცხადი. შედეგები ცნობილი გახდება 2016
წლის იანვარში. კონკურსის საერთო ბიუჯეტი 100 000 ლარს შეადგენს.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი უზრუნველყოფს CNRS-ის პროგრამის
„საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის
პროექტი“
(PICS)
ფარგლებში
გამართულ
კონკურსში გამარჯვებულ ქართველ მეცნიერთა
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ჯგუფების თანადაფინანსებას, წარმოდგენილი
განაცხადების
ქართული
მხარის
მიერ
ჩატარებული
შეფასების
შედეგების
გათვალისწინებით.
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„ახალგაზრდა მეცნიერთა
უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი
სტაჟირებისათვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების“
კონკურსის გამოცხადება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

CNR-მა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულმა
სამეცნიერო ფონდმა, 2015 წლის მაისის თვეში,
გამოაცხადეს ერთობლივი კონკურსი, რომლის
მიზანია ქართველ და იტალიელ მეცნიერებსა და
სამეცნიერო ცენტრებს შორის თანამშრომლობის
გაღრმავება და ორი ქვეყნის მკვლევართა
მობილობის მხარდაჭერა. კონკურსის ფარგლებში
საპროექტო
წინადადებების
წარდგენა
დასრულდა
2015
წლის
30
სექტემბერს.
კონკურსზე წარმოდგენილ იქნა იტალიელ და
საქართველოს მეცნიერთა მიერ ერთობლივად
მომზადებული 17 საპროექტო წინადადება. 2015
წლის დეკემბერში, გამოცხადდა კონკურსის
შედეგები,
17
საპროექტო
წინადადებიდან
დაფინანსება მიიღო 6-მა პროექტმა.
2015 წლის 12 ივნისს, სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა
„ახალგაზრდა
მეცნიერთა
უცხოეთში
სამეცნიერო-კვლევითი
სტაჟირებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსი.
ფონდის გენერალური დირექტორის 23 ივლისის
№105 ბრძანებით შექმნილმა დამოუკიდებელი
ექსპერტებისგან
შემდგარმა
პროექტების
შემფასებელმა
კომისიამ
დასაფინანსებლად
გამოავლინა 18 განაცხადი.
2015
წლის
23
ოქტომბერს,
ოქსფორდის
უნივერსიტეტის
ქვეყანათმცოდნეობის
ინტერდისციპლინურ სკოლაში, აღმოსავლეთ
ევროპისა და რუსეთის კვლევების ცენტრში
431
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მოკლევადიანი ინდივიდუალური
სამოგზაურო სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების კონკურსის
გამოცხადება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

(School of Interdisciplinary Area Studies/ SIAS,
Russian and Eurasian Studies Center, University of
Oxford) დაარსდა საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებების კვლევითი პროგრამა.
2015 წლის ნოემბერში, ფონდმა გამოაცხადა
ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის
„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“
ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო
კონკურსი.
2015 წლის 12 ნოემბერს, ხელი მოეწერა
ოქსფორდის
უნივერსიტეტსა
და
შოთა
რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს
შორის შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე
ყოველწლიურად 2 მკვლევარი დაფინანსდება 12
თვიანი კვლევითი მივლინებით ოქსფორდის
უნივერსიტეტში. მიწვეული მკვლევარი შეირჩევა
საკონკურსო წესით უნივერსიტეტისა და ფონდის
ერთობლივი კომისიის მიერ.
2015 წლის 12 ივნისს, შოთა რუსთაველის
ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა
„მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსი.
2015 წლის მოკლევადიანი ინდივიდუალური
სამოგზაურო გრანტების კონკურსის პირველ
ნაკადზე, ფონდში შემოვიდა სულ 111 განაცხადი,
რომელთაგან
დაფინანსება
მოიპოვა
62-მა
მეცნიერმა.
2015 წლის მოკლევადიან ინდივიდუალურ
სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის მეორე
ნაკადზე ფონდში შემოვიდა სულ 82 განაცხადი,
რომელთაგან, დაფინანსება მოიპოვა 32-მა
მეცნიერმა.
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2015 წლის ოქტომბერში, გამოცხადდა ფონდის
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების
გრანტით დაფინანსების კონკურსი, რომლის
მიზანია მაგისტრანტთა
სასწავლო-კვლევითი
პროექტების
დასაფინანსებლად
გრანტების
გაცემა.
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ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სფეროში ორმხრივი და
მრავალმხრივი თანამშრომლობის
წინადადებების შემუშავება

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის ოქტომბერში, ასევე, გამოცხადდა
საგრანტო კონკურსი „საზღვარგარეთ არსებული
ქართული
მატერიალური
და
სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“.
ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების
კუთხით ხელი მოეწერა საქართველო-ლიტვის,
საქართველო-ლატვიისა
და საქართველოუნგრეთის კომისიის სხდომების
ოქმებს,
რომლის
ფარგლებში
სააგენტო
გეგმავს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში
თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას აღნიშნული
ქვეყნების ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოებთან, განახორციელოს ერთობლივი
სამეცნიერო და ინოვაციური პროგრამები და
პროექტები, გაიზიაროს მათი
ცოდნა და
გამოცდილება
გამოყენებითი
კვლევების
კომერციალიზაციის კუთხით.
2015
წლის
მარტში,
ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებმა
მოლაპარაკებები
გამართეს
ამერიკის
სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და კერძო
სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. დაიგეგმა
სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, მათ შორის
ბიოტექნოლოგიებისა
და
თერმოფილების
მიმართულებით,
ამერიკის
მეცნიერებათა
ეროვნულ ფონდთან ერთად (NSF) საერთო
მაღალი რანგის რეგიონალური ვორკშოპის
433

ორგანიზება, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში
გაიმართა.
ხელი
მოეწერა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს საქართველოსა და ლიტვის
რესპუბლიკას შორის, მათ შორის ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
სფეროში.
ასევე,
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
თანამშრომლობს
ლიტვის
რესპუბლიკასთან
ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში და
ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების
ფორმირების
საკითხზე.
სააგენტოს
წარმომადგენლები
ლიტვის
რესპუბლიკაში
სამუშაო
ვიზიტის
ფარგლებში
გაეცნენ
Plačiajuostis
Internetas
სტრუქტურასა
და
პრინციპს,
საქართველოში
ინტერნეტი
ყველასათვის პროექტის ლიტვის რესპუბლიკის
მაგალითზე დასანერგად. ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს ეგიდით შეიქმნა აიპი
Open Net, რომლის მთავარი მიზანია ინტერნეტის
ინფრასტრუქტურისა
და
სერვისების
განვითარება
საქართველოს
მთელს
ტერიტორიაზე. სააგენტო გაეცნო Libraries for
Innovation ფუნქციებსა და აქტივობებს, ლიტვურ
მაგალითზე,რეგიონებში ინოვაციური ცენტრების
შექმნის მიზნით, რის საფუძველზეც 2015 წლის 15
დეკემბერს
ჩამოყალიბდა
პირველი
საზოგადოებრივი ინოვაციური ცენტრი დაბა
ხარაგაულში.
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტოს მიერ განხორციელდა სასწავლო ტური
სერბეთის
რესპუბლიკაში
ინოვაციური
საკანონმდებლო ბაზის შესწავლის მიზნით
შემდგომ საქართველოს ლეგალური ჩარჩოს
434

ფორმირებისთვის.
სააგენტო აწარმოებს მოლაპარაკებებს ავსტრიის
რესპუბლიკასთან ბიზნეს სტარტ-აპ ტრენინგის
განხორციელებასთან დაკავშირებით. მომზადდა
საპილოტე პროგრამა, ასევე მომზადდა Mobile
Programming “From zero to Up”
პროგრამა
ავსტრიის მხარესთან და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან
ერთად
ICT
ტრენერთა
გადამზადების მიმართულებით ხელი მოეწერა
ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს ინოვაციების, საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში.
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ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან
სხვადასხვა გაცვლითი
პროგრამების პროექტების
შემუშავება

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

SME
სტრატეგიის
შემუშავების
მიზნით,
ესტონეთში ჩატარდა სასწავლო ტური, რომლის
ფარგლებშიც
სააგენტომ
პარტნიორული
ურთიერთობები დაამყარა სახელმწიფო და კერძო
სექტორის წარმომადგენლებთან.
ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების
მიზნით ხელი მოეწერა საქართველო-ლიტვის,
საქართველო-ლატვიის
და
საქართველოუნგრეთის კომისიის სხდომების
ოქმებს,
რომლის ფარგლებში აღნიშნულ ქვეყნებთან
ერთად
საქართველოს
ინოვაციების
და
ტექნოლოგიების სააგენტო გეგმავს საერთო
პროექტების განხორციელებას და გაცვლითი
პროგრამებში მონაწილეობას.
სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო გერმანიის
ფედერალური მთავრობის მიერ ორგანიზებულ
გაცნობითი სახის ვიზიტში, რომელიც ქართული
დელეგაციის საჭიროებებზე იყო მორგებული.
შეხვედრები გაიმართა როგორც სახელმწიფო
ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან,
შემდგომ
საქართველოში
კრეატიული
ინდუსტრიების
დასანერგად.
დაიგეგმა
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კონფერენციის და პირველი ფორუმის გამართვა
2016 წელს.
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ევროკავშირის შესაბამის
ფონდებთან (მათ შორის, მარი
სკლოდოვსკა-კიური, ჰორიზონტი
2020) თანამშრომლობის დაწყება

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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გერმანიის იულეხის კვლევის
ცენტრთან (Forschungszentrum
Jülich) ერთობლივად
ორგანიზებულ კონკურსში
გამარჯვებული ქართველი
დოქტორანტების და
მაგისტრანტების მიერ აღნიშნულ
ცენტრში საკვალიფიკაციო
ნაშრომების შესრულება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ახალგაზრდა მეცნიერთა
გასვლითი სტაჟირების გრანტებისა
და მოკლევადიანი
ინდივიდუალური სამოგზაურო

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

477

გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა

სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

თანამშრომლობა ხორციელდება ჰორიზონტი
2020-ის საშუალებით. სააგენტომ ჰორიზონტი
2020-ის 3 გამოცხადებულ პროექტზე შეიტანა
განაცხადი. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა მარი
სკლოდოვსკა-კიურის
ფონდთან.
სააგენტო
დასახელდა ჰორიზონტი 2020-ის ერთ-ერთ
კოორდინატორად. მიმდინარეობს საინფორმაციო
შეხვედრები კოორდინატორებთან და სხვადასხვა
პროექტების განხილვა.
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი
ცენტრის - Forschungszentrum Jülich (JÜLICH)
ერთობლივი
კვლევით
-საგანმანათლებლო
პროგრამის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი
გამოცხადდა ივლისში.
პროგრამის
ფარგლებში,
ფონდში
დარეგისტრირდა 2 განაცხადი.
იულიხის
კვლევითმა
ცენტრმა
დასაფინანსებლად
დაამტკიცა ორივე განაცხადი.
სსიპ
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის
კვლევითი ცენტრის ერთობლივი „კვლევითი საგანმანათლებლო
პროგრამის
დოქტორანტებისათვის, “ 2015 წლის საგრანტო
კონკურსი გამოცხადდა 2015 წლის 6 ოქტომბერს
და შემოსული ერთი განაცხადი გაიგზავნა
გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრში.
2015 წელს, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ სტაჟირების საგრანტო
კონკურსით
დაფინანსდა
18
ახალგაზრდა
მეცნიერი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური
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გრანტების უზრუნველყოფა
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საქართველოს ევროკავშირის
კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა
ჰორიზონტი 2020-ში ასოცირებულ
წევრად გახდომა

ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამასთან დაკავშირებით
საქართველოში დაინტერესებული
მხარეების ინფორმირება და
კონსულტაციის გაწევა

სსიპ -შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

სამოგზაურო გრანტით ამავე წელს დაფინანსდა
35 წლამდე 32 და 40 წლამდე ასაკის კი 12
ახალგაზრდა მეცნიერი.
2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ
მიიღო ევროკავშირის მხრიდან ოფიციალური
დასტური
ჰორიზონტის
2020
პროგრამაში
ასოცირებულ წევრად შესვლაზე. 2015 წელს ,
გაიმართა საქართველოსა და ევროკავშირის
შესაბამის სტრუქტურებს შორის ტექნიკური
მოლაპარაკებები
საქართველოს
ჰორიზონტი
2020-ის
პროგრამაში
ასოცირების
შესახებ
საერთაშორისო
ხელშეკრულების
ტექსტის
პროექტთან
დაკავშირებით.
ევროკომისიამ
საქართველოს აღნიშნულ პროგრამაში 2016-2020
წლების პერიოდში საწევრო გადასახადზე 85%იანი ფასდაკლება შესთავაზე. დარჩენილი 15%-ის
50 პროცენტს ასევე დაფარავს საქართველოში
ევროკავშირის
დელეგაცია
ევროკავშირის
სამეზობლო
პოლიტიკის
ფინანსური
ინსტრუმენტის (ENPI) გზით. შეთანხმება, შიდა
სახელმწიფოებრივ პროცედურების დასრულების
შემდგომ, 2015 წლის 11 დეკემბერს, საქართველოს
მთავრობამ №2677 განკარგულებით მიიღო.
2015 წლის 7 მაისს, საქართველოს განათლების და
მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ორგანიზებით
გაიმართა
ღონისძიება
„ჰორიზონტი 2020-ის საინფორმაციო დღე“,
რომელშიც მონაწილეობას მიიღეს
მეცნიერ-მკვლევარებმა
და
ინოვაციური
პროექტებით დაინტერესებულმა პირებმა.
საქართველოს
სამინისტროსა

განათლების და მეცნიერების
და
შოთა
რუსთაველის
437

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით
2015 წლის 19 ივნისს, გაიმართა „ჰორიზონტი
2020-ის
საინფორმაციო
დღე“.
აღნიშნულ
ღონისძიება დაეთმო ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამაში გამოცხადებულ კონკურსებს და
ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამაში მონაწილეობის
მიზნით
ევროკომისიის
ელექტრონული
სისტემაში დარეგისტრირებასთან დაკავშირებულ
საკითხებს.
2015 წლის 5 აგვისტოს, განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროსა და გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
ერთობლივი
ორგანიზებით,
გაიმართა
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა
„ჰორიზონტი 2020-ის საინფორმაციო დღე“
გარემოსდაცვით
თემატიკაზე.
ღონისძიების
ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს
პროგრამაში მონაწილეობის წესები და მიაწოდეს
ინფორმაცია პროგრამის ფარგლებში გარემოს
დაცვით და კლიმატური ცვლილებების კუთხით
მიმდინარე და დაგეგმილი კონკურსების შესახებ.
2015
წლის
10-11
სექტემბერს,
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰორიზონტი 2020ის
ეროვნული
საკონტაქტო
პირების
ორგანიზებით ჩატარდა ჰორიზონტი 2020-ის
საინფორმაციო
დღე
ინფორმაციული
და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და კვლევითი
ინფრასტრუქტურების მიმართულებებში.
2015
წლის
25
სექტემბერს,
თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ორგანიზებით ჩატარდა საინფორმაციო დღე
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო
438
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ჰორიზონტი 2020-ის შესახებ
დაგეგმილ და მიმდინარე
აქტივობებზე, მონაწილეობის
წესებსა და ჰორიზონტი 2020-ის
პროგრამასთან დაკავშირებულ სხვა
მნიშვნელოვან საკითხებისადმი
მიძღვნილი ქვე-დირექტორიის
შექმნა სამინისტროს ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სფეროში პროექტების
რეგისტრაცია მონაწილეთა
პორტალზე
ჰორიზონტი 2020-ის საგრანტო
პროგრამებში მონაწილეობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

პროგრამაში ჰორიზონტი 2020 საქართველოს
მონაწილეობის
შესაძლებლობებთან
დაკავშირებით. ღონისძიება, რომელიც გაიმართა
პროექტ „IncoNet EaP“-ის ფარგლებში მოიცავდა
კვლევების სამ სფეროს: ჯანდაცვას, ენერგეტიკასა
და კლიმატის ცვლილებას.
ჰორიზონტი
2020-ის
პროგრამაში
მონაწილეობასთან დაკავშირებით განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო რეგულარულად
უწვეს
კონსულტაციას
პროგრამაში
მონაწილეობის მსურველ შესაბამის ფიზიკურ თუ
იურიდიულ პირებს.
ჰორიზონტი
2020-ის
ვებ-გვერდზე
www.horizon2020.ge ქართულ ენაზე განთავსდა
და რეგულარულად ახლდება ჰორიზონტი 2020თან დაკავშირებული ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნდა ჰორიზონტი 2020-ის 2016-2017
წლების
სამუშაო
პროგრამები,
რომელიც
დამტკიცებულია ევროკომისიის მიერ.

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სააგენტო დარეგისტრირდა ჰორიზონტი 2020-ის
მონაწილეთა პორტალზე (PIC კოდი - 932750740).

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სააგენტო გაწევრიანდა სამ კონსორციუმში და
ჰორიზონტი
2020-ის
გრანტზე
შეიტანა
განაცხადი.
სააგენტომ,
ასევე
დაიწყო
მოლაპარაკებები
ჩეხეთთან,
ლატვიასთან,
ლიტვასა და უნგრეთთან საერთო პროექტების
ინიცირების და განხორციელების მიზნით
ჰორიზონტ 2020 ფარგლებში.

439

483

კვლევით აქტივობების
მხარდასაჭერის მიზნით სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო
ფონდის მიერ გრანტების გაცემა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი


სსიპ - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

484

485

486

2015 წელს, ფონდის მიერ გამოსაცხადებელი
შემდეგი კონკურსებისთვის განახლდა პირობები:




მაღალი ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების განვითარების
ცენტრის გახსნა (ტექნოლოგიური
პარკი), ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
განვითარებისათვის ერთიანი
ეკოსისტემის შესაქმნელად
სამრეწველო ინოვაციების
ლაბორატორიის (ფაბ-ლაბი)
და ინოვაციების ლაბორატორიების
შექმნა საქართველოში.
ინოვატორების საზოგადოების
ჩამოყალიბება

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

რეკომენდაციების შემუშავება
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სფეროში მომუშავე მკვლევარების
მარი სკლოდოვსკა-კიურის

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამოყენებითი
კვლევებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები;
ფუნდამენტური
კვლევებისთვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები;
უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა
მონაწილეობით
ერთობლივი
კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტები.

2016 წლის 23 იანვარს, გაიხსნა საქართველოში
პირველი ტექნოლოგიური პარკი და დაიწყო
სრული დატვირთვით ფუნქციონირება. თუმცა,
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო 2015 წლის 21 დეკემბრიდან უკვე
გადავიდა
და
მუშაობს
ტექნოპარკში
სპეციალურად მისთვის განთავსებულ სივრცეში.
2015
წელს,
ინოვაციური
საზოგადოების
ფორმირებისათვის
სააგენტოს
მხრიდან
განხორციელდა
სამრეწველო
ინოვაციების
ლაბორატორიების (ფაბ-ლაბის) გახსნა. 2015 წლის
4
მაისს
გაიხსნა
პირველი
ინოვაციური
ლაბორატორია - ჯეოლაბი ქართულ-ამერიკულ
უნივერსიტეტში
მობილური
აპლიკაციების
მიმართულებით.
ასევე,
3
სამრეწველო
ინოვაციური
ლაბორატორია
გაიხსნა
უნივერსიტეტების ბაზაზე თბილისში და 2015
წლის 5 დეკემბერს დამატებით კიდევ ერთი
ბათუმში.
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოს
ინიციატივით,
მასაჩუსეტსის
ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ექსპერტების მიერ
ჩატარდა
ტექნიკური
შეფასება
ქართული
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პროგრამის ღონისძიებებში
მონაწილეობის შესახებ

487

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სფეროში ინდივიდუალური
პროგრამების დანერგვა წევრ
ქვეყნებთან მობილობის
ხელშეკრულების გაფორმების
მიზნით

სსიპ - ინოვაციების
და ტექნოლოგიების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კველევითი ინსტიტუტების კომერციალიზაციის
პოტენციალის
განსაზღვრის
მიზნით.
წარდგენილი
იყო 98
პროექტი,
ამჟამად
ხორციელდება 28 პოტენციური პროექტის
მიმდინარე პირობების შეფასება, რის შემდეგაც
მოხდება რეკომენდაციების შემუშავება.
ხორციელდება ინდივიდუალური პროგრამების
იდენტიფიცირება მათი შემდგომ საქართველოში
დანერგვის
მიზნით.
აღნიშნულთან
დაკავშირებით უკვე დაიდო შეთანხმებები
ისრაელის
სახელმწიფოსთან,
ესტონეთის
რესპუბლიკასა და ლიტვის რესპუბლიკასთან:

–

488

„შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის“ კონცეფციის
დამტკიცება/იმპლემენტაცია

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

Garage48 ფარგლებში, 25-27 სექტემბერს, ქ.
თბილისში პროგრამისტთა შეჯიბრი, ე.წ.
„ჰაკათონი“ (Hack-a-thon) გაიმართა, სადაც
წამყვანი
ესტონელი
მენტორების
ჩართულობით ასამდე მონაწილემ ვებ და
მობილური აპლიკაციები შექმნეს, რომლის
განვითარებაზეც გააგრძელებენ მუშაობას;
– eLibrary
for
Innovation
ფარგლებში,
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს
ეგიდით, შეიქმნა აიპი Open Net, რომლის
მთავარი
მიზანია
ინტერნეტის
ინფრასტრუქტურის
და
სერვისების
განვითარება
საქართველოს
მთელს
ტერიტორიაზე.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26
დეკემბრის
№733
დადგენილებით
დამტკიცებული „შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის“
შექმნისა
და
განვითარების
კონცეფციის და 2015-2018 წლების სამოქმედო
გეგმის
განხორციელების
ფარგლებში
დასრულდა კონსულტაციები ევროკავშირისა და
441

მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან „შრომის ბაზრის
საინფორმაციო
სისტემის“
დანერგვისა
და
განვითარების მიზნით.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26
დეკემბრის №732 დადგენილების საფუძველზე,
2015 წლის 27 იანვარს გაფორმებული პ/350511
ხელშეკრულების თანახმად, კომპანიამ შპს „ბი
სი ჯი კვლევა“ განახორციელა შრომის ბაზრის
მოთხოვნის
კომპონენტების
კვლევა,
რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების
გამოყენებით.
დასრულებულია კვლევის საველე სამუშაოები;
მომზადდა თვისებრივი კვლევის ანგარიში
ქართულ და ინგლისურ ენაზე; ევროკავშირის
ექსპერტებთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს
რაოდენობრივი კვლევის ანგარიშის მომზადება.
„შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის“
კონცეფციის
მიზნების
შესრულებისა
და
სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის
№248 დადგენილებით დამტკიცდა ,,შრომის
ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის
დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო
პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი
ამოცანას
წარმოადგენს
ინფორმაციის
წყაროების
გამოვლენა
და
სრულყოფა
დამატებითი
კვლევების საფუძველზე. არსებული მონაცემების
სიმწირის გათვალისწინებით, გადაწყდა შშმ
პირთა დასაქმების შემთხვევებში მაკრო და მიკრო
გარემო ფაქტორების კვლევის მომსახურების
შესყიდვა სამინისტროს მიერ მომზადებული
სპეციფიკაციის შესაბამისად. კვლევის შედეგებზე
დაყდნობითა და დამსაქმებლის ინტერესების
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სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტოს „დასაქმების
ხელშეწყობის სერვისების
განვითარების“ სამოქმედო გეგმის
დამტკიცება/იმპლემენტაცია

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

მაქსიმალურად გათვალისწინებით, მომზადდება
რეკომენდაციები
შშმ პირთა დასაქმების
ხელშემწყობი პროგრამებისა და სერვისების
შემუშავება/განვითარების
შესახებ.
კვლევის
შედეგები 2015 წლის დეკემბრიდან არის
ხელმისაწვდომი.
2015 წლის ივნისიდან, მიმდინარეობს დასაქმების
სტანდარტული ეროვნული კლასიფიკატორის“
შემუშავების პროცესი (ISCO-2008-ის ბაზაზე). ამ
ეტაპზე
ნათარგმნია
კლასიფიკატორის
დოკუმენტი და 2016 წლიდან დაიწყება
ადაპტაციის პროცესი.
შემუშავდა
„დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა განვითარების პროგრამა და
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარების პროგრამის 2015–2018 წლების
სამოქმედო გეგმა“.
სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით,
შესაბამისი
პროცედურების
გატარება
დაწყებულია
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
მიერ.
ევროკავშირის
Twinning
პროექტის ფარგლებში დასრულდა დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
მომსახურებების
შეფასების
პროცესი
და
მომზადდა
ინსტიტუციური
მოწყობის
ანგარიში
და
რეკომენდაციები,
განვითარდა
საშუამავლო
მომსახურება: კომუნიკაცია დამყარდა 5000-ზე
მეტ დამსაქმებელთან.
დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით
გამოვლინდა შშმ პირთა ღია შრომის ბაზარზე
დასაქმების
ხელშემწყობი
ფაქტორები:
მხარდაჭერითი
დასაქმება,
ხელფასების
სუბსიდირება, სამუშაო ადგილების ადაპტაცია.
ითარგმნა ხელშეწყობით დასაქმების მეთოდური
მასალები.
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2015 წლის 10 ივლისს, ჩატარდა დასაქმების
ფორუმი იმერეთის რეგიონის მასშტაბით ქ.
ქუთაისში.
ჯგუფური კონსულტირება ტარდება კვარტალში
ერთხელ მუნიციპალიტეტების მიხედვით. 2015
წელს ჯგუფურ კონსულტირებას დაესწრო - 1649,
მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფებიდან - 82.
დაიწყო „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა.
დაიწყო „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა.
პროფესიული მომზადება გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამის
ფარგლებში,
მიმწოდებლად
დარეგისტრირდა და სამუშაოს მაძიებელთა
მიღების მზაობა გამოხატა 27 პროფესიულმა
საგანმანათლებლო დაწესებულებამ. გაიცა 585
ვაუჩერი, სასწავლებლებში რეგისტრაცია გაიარა
და სწავლება დაიწყო სულ 472 სამუშაოს
მაძიებელმა, მათ შორის 74 სოციალურად
დაუცველი, 31 შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირი, 52 იძულებით გადაადგილებული
პირი, სწავლება დაასრულა 428 სამუშაოს
მაძიებელმა. სტაჟირებაზე ინფორმაცია მიეწოდა
1219 დამსაქმებელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
სტაჟირების მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 1
დამსაქმებელი, სადაც გაიგზავნა ორი სტაჟიორი.
გამოიცა მოთხოვნადი პროფესიების აღწერები,
ბროშურის სახით - 2000 ცალი.
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490

„ცხოვრების მანძილზე კარიერული
დაგეგმვისა და კონსულტირების“
კონცეფციისა და მეთოდების
დამტკიცება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
I კვარტალი

ევროკავშირი

2015

ევროკავშირი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
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დასაქმებისა და პროფესიული
გადამზადების რეფორმის
ტექნიკური მხარდაჭერის
პროექტის განხორციელება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2014 წლის 26 დეკემბერს,
საქართველოს
მთავრობის №721 დადგენილებით დამტკიცდა
„საქართველოში
უწყვეტი
პროფესიული
კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის
საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების
განვითარების
კონცეფცია
და
მისი
განხორციელების 2015-2017 წლების სამოქმედო
გეგმა“.
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შემუშავდა და
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30
დეკემბრის 676 დადგენილებით დამტკიცდა
„პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის
დაგეგმვის
მომსახურების
სრულყოფილი
სერვისის
სტანდარტის
განსაზღვრისა
და
სამუშაოს
მაძიებელთათვის
პროფესიული
კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის
ქვესტანდარტი“.
მოსწავლეთა
პროფესიული
ორიენტაციის
ხელშეწყობის მიზნით, შექმნილია ვებგვერდი
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული
„ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების
პროგრამის“
ფარგლებში.
„მოსწავლეთა
პროფესიული
ორიენტაციის
ხელშეწყობის
პროგრამა“
World
Vision
International-ის
თანადგომით ხორციელდება.
2015 წლის 5 მარტს, დაიწყო „დასაქმებისა და
პროფესიული
გადამზადების
რეფორმების
ტექნიკური
დახმარების
პროექტის“
განხორციელება.
2015 წლის 16 მარტს, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
მინისტრის
№01-76/ო
ბრძანებით,
შეიქმნა
პროექტის სამეთვალყურეო საბჭო და დამტკიცდა
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საბჭოს დებულება;
მიმდინარე ეტაპისთვის ჩატარდა პროექტის
სამეთვალყურეო საბჭოს ორი სხდომა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
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საჯარო სამსახურების
დაძმობილების პროგრამის
(Twinning) ფარგლებში „დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურების (ESS)
შესაძლებლობათა განვითარება
საქართველოში“ პროექტის
განხორციელება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

ევროკავშირი

ტრენინგის საჭიროებებისა და დასაქმების
პოლიტიკის ინსტიტუციური მიმოხილვა;
ტრენინგის
საჭიროებების
ანალიზის
საფუძველზე
ტრენინგ-პროგრამის
მომზადება;
ტრენინგის კურსის დაწყება - ჩატარდა 2დღიანი ტრენინგი პროექტის ციკლის
მართვაში;
ეროვნული
პროფესიული
საბჭოს
მუშაობის ხელშეწყობა.

2015 წლის 1 აგვისტოდან, დაიწყო პროექტის
განხორციელება. სექტემბრის თვიდან დაიწყო
ექსპერტების
მისიათა
განხორციელება.
ამ
დროისთვის განხორციელდა პროექტის 1. 2. 3 და
5 კომპონენტის აქტივობები და სამუშაო
შეხვედრები.
17
ნოემბერს,
შედგა
სამეთვალყურეო საბჭოს პირველი კვარტალური
შეხვედრა.
ამ
პერიოდის
განმავლობაში
მომზადდა ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი 1 ფუნქციური მიმოხილვის ანგარიში. ანგარიში
ითარგმნა
ქართულად.
სამუშაო
ვერსიები
დაეგზავნათ გასაცნობად ყველა დაინტერესებულ
მხარეს, მიღებულია შენიშვნები, რომელიც
საბოლოოდ აისახა სამუშაო ვარიანტში. 2 ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა, რომელიც
ასევე
ითარგმნა
და
გაეგზავნა
ყველა
დაინტერესებულ მხარეს.
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შრომის უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ
კანონპროექტის შემუშავება და
დაინტერესებულ მხარეებთან
განხილვა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
I კვარტალი

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი
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შრომითი ურთიერთობებისა და
მოვალეობების თაობაზე
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა
ინფორმირებულობის გაზრდის
ხელშეწყობა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
I კვარტალი

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი

შრომის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
ექპერტების
ჩართულობით,
აშშ-ს
შრომის
დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის
,,შრომის
კანონმდებლობის
დაცვის
გაუმჯობესება
საქართველოში“
ფარგლებში,
შემუშავდა
შრომის
უსაფრთხოებისა
და
ჯანმრთელობის
დაცვის
შესახებ
კანონის
პირველადი
პროექტი.
კანონპროექტი
გადაეგზავნა სოციალურ პარტნიორებსა და
დაინტერესებულ
მხარეებს.
პროექტის
პირველადი განხილვა მხარეებთან ერთად შედგა
2015 წლის 14 ივლისს. პროექტი ამჟამად
განხილვის პროცესშია.
2013 წელს, აშშ-ს შრომის დეპარტამენტმა გამოყო
გრანტი
პროექტისთვის
,,შრომის
კანონმდებლობის
დაცვის
გაუმჯობესება
საქართველოში’’,
რომელსაც
ახორციელებს
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) 2014
წლიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით.
აღნიშნული
პროექტის ფარგლებში დასაქმებულთა და
დამსაქმებელთა შრომითი ურთიერთობებისა და
ვალდებულებების
შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით მომზადდა დოკუმენტი
„ხშირად
დასმული
კითხვები
შრომითი
უფლებების შესახებ“. აღნიშნული დოკუმენტი
განთავსდა
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე:
http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec
_id=643
და
ხელმისაწვდომია
ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის.
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„შრომის ბაზრის სახელმწიფო
სტრატეგიის“ სამოქმედო გეგმის
დამტკიცება და 2015 წლის
აქტივობების იმპლემენტაცია

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წელს, „საქართველოს შრომის ბაზრის
ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა“ და
საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების
სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 20152018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების
ფარგლებში, შემუშავდა და დამტკიცდა შემდეგი
სახელმწიფო პროგრამები:








შრომის
ბაზრის
ანალიზისა
და
საინფორმაციო
სისტემის
დანერგვაგანვითარების სახელმწიფო
პროგრამა
(2015 წლის 2 ივნისის საქართველოს
მთავრობის № 248 დადგენილება);
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარების პროგრამა (2015 წლის 2
ივნისის საქართველოს მთავრობის №245
დადგენილება);
შრომის
პირობების
მონიტორინგის
სახელმწიფო პროგრამა (2015 წლის 5
თებერვლის №38 დადგენილება);
სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა
და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო
პროგრამა ( 2015 წლის 31 აგვისტოს №451
დადგენილება).

2015 წლის 22 აპრილს, მიღებულ იქნა
საქართველოს კანონი შრომითი მიგრაციის
შესახებ; საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7
აგვისტოს № 417 დადგენილებით დამტკიცდა
„შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი
ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის)
ადგილობრივ
დამსაქმებელთან
შრომითი
მოწყობისა
და
ანაზღაურებადი
შრომითი
საქმიანობის განხორციელების წესი.
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„შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს
კანონიდან
გამომდინარე
მომზადდა
და
დამტკიცდა
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
მინისტრის ბრძანება
„საჯარიმო ქვითრის
ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის
დამტკიცების შესახებ.“ N01-58/ ნ, 2015 წლის 22
დეკემბერი).
მომზადდა
და
დამტკიცდა
საქართველოს
მთავრობის განკარგულება „შრომითი მიგრაციის
სფეროში ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის
მონაცემების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის შესახებ“.
მომზადდა და დამტკიცდა
საქართველოს
მთავრობის დადგენილება „ანგარიშვალდებული
იურიდიული პირის, ინდივიდუალური მეწარმის
ან უცხო ქვეყნის საწარმოს და არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირის
ფილიალის
(წარმომადგენლობის,
მუდმივი
დაწესებულების) მიერ უცხოელი დამსაქმებლის
შესახებ ინფორმაციისა და შრომითი მიგრაციის
სფეროში
განხორციელებული
საქმიანობის
შესახებ ანგარიშის წარდგენის თაობაზე.“
საქართველოს მთავრობის № 417 დადგენილების
საფუძველზე
მომზადდა
და
დამტკიცდა
„ადგილობრივი
დამსაქმებლის
მიერ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებულ
სსიპ
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოსთვის საქართველოში კანონიერად
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მყოფი
იმიგრანტის
დასაქმების
შესახებ
შეტყობინების წესის შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ბრძანება.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს
შემადგენლობაში 2015
წლის 2 მარტს, შეიქმნა შრომის პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტი.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXX დანართით
„ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო
ადგილზე“ გათვალისწინებული დირექტივების
თანახმად, 2015 წელ,
შრომის პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტში
განხილულია
89/654, №89/656 და 2009/104 ევროდირექტივები
საქართველოს
კანონმდებლობაში
ტრანსპოზიციის მიზნით და მომზადებულია
შესაბამისი პროექტები:
1) დასაქმებულების მიერ სამუშაო ადგილზე
სამუშაო აღჭურვილობის გამოყენებისას
უსაფრთხოებისა
და
ჯანმრთელობის
დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური
მოთხოვნები;
2) სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური
მოთხოვნები;
3) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების
გამოყენების შესახებ.
2015 წლის ივნისიდან მიმდინარეობს დასაქმების
სტანდარტული ეროვნული კლასიფიკატორის“
შემუშავების პროცესი (ISCO-2008-ის ბაზაზე). ამ
ეტაპზე
ნათარგმნია
კლასიფიკატორის
დოკუმენტი და 2016 წლიდან დაიწყება
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ადაპტაციის პროცესი.
2015 წელს, შეირჩა და გადამზადდა 25 ძირითადი
და
25
სარეზერვო
შრომის
პირობების
მონიტორინგის
განმახორციელებელი
პირი
(მონიტორები).
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სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირებისთვის
(მათ შორის შეზღუდული
შესაძლებლობის პირებისთვის)
პროფესიული განათლების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა და დასაქმების
ხელშეწყობა

განათლებისა და
მეცენიერების
სამინისტრო
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნორვეგიის
სამეფოს
მთავრობა

2015 წელს, შემუშავდა შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის კონცეფციის პროექტი. გაგზავნილია
უწყებებში შენიშვნებისა და კომენტარებისთვის.
2015
წლის
პროფესიული
განათლების
საგაზაფხულო
მიღებაზე
11
პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაერთო 46
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პირი, ხოლო 2015 წლის საშემოდგომო
მიღებაზე, 21 პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
192
სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი.
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე სტუდენტებისათვის მიწოდებული იყო
შესაბამისი
სახის
მომსახურებები.
საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილია ჟესტური
ენის თარჯიმნები, მობილობისა და ორიენტაციის
ტრენერები, სპეციალური ასისტენტები და სხვა.
მიმდინარეობს
ხუთი
პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების ფიზიკური
გარემოს ადაპტაცია უნივერსალური დიზაინის
გათვალისწინებით, რის საფუძველზეც შენობანაგებობები გახდება ხელმისაწვდომი სხვადასხვა
სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთათვის.
ჩატარდა
ინკლუზიური
პროფესიული
განათლების მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია
„შექმენი შესაძლებლობა“, სადაც მონაწილეებმა
ადგილობრივი და საერთაშორისო ხედვის
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ანალიზის
საფუძველზე,
ხარისხიანი
პროფესიული განათლებისა და დასაქმების
თანაბარი
შესაძლებლობის
საკითხები
განიხილეს.
გამოიცა
საინფორმაციო
ბუკლეტი
დამსაქმებლებისთვის
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების
პოპულარიზაციის მიზნით.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის
სამინისტროსთან
თანამშრომლობის
საფუძველზე,
ინიცირებულია
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერითი
დასაქმების მოდელი, შემუშავების პროცესშია
მემორანდუმი.
მიმდინარეობს
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
კვალიფიკაციის
ზრდა
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე
სტუდენტთა
სასწავლო
პროცესის
ინდივიდუალური მიდგომებით დაგეგმვისა და
განხორციელების
საკითხებში.
მუშავდება
ინკლუზიური
პროფესიული
განათლების
გზამკვლევი.
მიმდინარეობს
ქართული
ჟესტური
ენის
განვითარების ხელშეწყობა, რაც გააუმჯობესებს
ყრუ სტუდენტთათვის განათლების ჟესტურ
ენაზე მიღების პროცესს. იქმნება პროფესიული
განათლების
აუდიო
სახელმძღვანელოები
უსინათლო სტუდენტებისთვის.
2013
წლის
2
აგვისტოს
საქართველოს
მთავრობის № 199 დადგენილებით
„საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების
სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს
შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო
სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2018 წლების
სამოქმედო
გეგმის
დამტკიცების
შესახებ“
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განისაზღვრა შრომის ბაზრის საჭიროებებზე
ორიენტირებული
პროფესიული
სწავლების
სისტემის
განვითარების
მხარდაჭერა
(3.სტრატეგიის
განხორციელება:
ძირითადი
მიმართულებები და აქტივობები (პუნქტი 3.5)).
შრომის ბაზრის სახელმწიფო სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის 5.3 პუნქტის შესაბამისად,
საქართველოს მთავრობის №451 დადგენილებით
დამტკიცდა სახელმწიფო პროგრამის პროექტი
,,სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადება/გადამზადების“ შესახებ, რომლის
მიზანია
შრომის
ბაზრის
მოთხოვნად
პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა სწავლებითა
და სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით
მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ
გზით
სამუშაოს
მაძიებელთა
დასაქმების
ხელშეწყობა. პროგრამის პროექტის მესამე
მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, თანაბარ
პირობებში,
სახელმწიფო
პროგრამით
სარგებლობის
უპირატესი
უფლება
სხვა
მოწყვლად
ჯგუფებთან
ერთად,
ენიჭებათ
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პირებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებს.
ზემოაღნიშნული
სტრატეგიის
ფარგლებში,
განისაზღვრა მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების
ხელშეწყობა და დაბალ კონკურენტუნარიანი
შრომითი
რესურსებისათვის
თანაბარი
შესაძლებლობებისა
და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, რისთვისაც 2015 წლიდან
2018 წლამდე ყოველწლიურად
გათვალისწინებულია ბიუჯეტი 100 000 ლარის
ოდენობით.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში N245
„დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
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განვითარების პროგრამა“ შევიდა ცვლილება:
პირველი მუხლის (მიზნები და ამოცანები) „დ“
ქვეპუნქტის
თავდაპირველი
ვერსია
(„მოწყვლადი,
დაბალკონკურენტუნარიანი
ჯგუფების
დასაქმების
ხელშემწყობი
მექანიზმების
შემუშავება“)
შეიცვალა
შემდეგნაირად:
„მოწყვლადი,
დაბალკონკურენტუნარიანი
ჯგუფების
დასაქმების
ხელშემწყობი
მექანიზმების
გამოვლენა და შესაბამისი წინადადებების
მომზადება.
შრომის
ბაზარზე
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების
მიზნით,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური
მომსახურეობის
სააგენტოს
რეგისტრაციის ერთიან ონლაინ სისტემაში
(worknet.gov.ge)
მიმდინარე
ეტაპზე
დარეგისტრირებულია
1218
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირი, რომელთაგან
დასაქმდა 21 პირი.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის
N76
განკარგულების
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016
წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის IX თავის
1.2. პუნქტის - შშმ პირების დასაქმების
ხელშეწყობის სამოქმედო გეგმის შემუშავების
მიზნით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროში იქმნება
სამუშაო ჯგუფი, რომლის
საქმიანობა ასევე
იქნება
აღნიშნული
სამოქმედო
გეგმის
ღონისძიებების ხელშეწყობა და მონიტორინგი.
შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური
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შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა (შშმ) თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის 2014-2016
წლების სამთავრობო სამოქმედო
გეგმის განხორციელება
შშმ პირთა შეფასების სოციალური
მოდელის შემუშავება და
პილოტირება

შშმ პირთა უფლებათა შესახებ
ახალი კანონის შემუშავება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

დონორების
დახმარება

2015

დონორების
დახმარება

დონორების
დახმარება

დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების
პოლიტიკის
დეპარტამენტის
მიერ
შემუშავებულია
„შშმ
პირთა
დასაქმების
ხელშეწყობის კონცეფციის“ პროექტი.
ჯგუფის
შემადგენლობასა
და
მომავალი
საქმიანობის დაზუსტებასთან დაკავშირებით
მიმდინარეობს შშმ პირთა ორგანიზაციებთან
კონსულტაციები.
მიმდინარეობს
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
განხორციელება:
2015 წლის ივნისში დაიწყო შშმ პირთა შეფასების
სოციალური მოდელის შემუშავება.
შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და
სტატუსის დადგენის სოციალური მოდელის
საბოლოო ფორმირებისა და პილოტირების
დაწყების მიზნით მოცემულ ეტაპზე სამუშაო
ჯგუფის ფარგლებში დაწყებულია მუშაობა.
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების კონვენციის
შესაბამისად,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მონაწილეობით შემუშავებულია შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის შესახებ ახალი კანონპროექტი, რომელიც
ამჟამად განიხილება შესაბამის სახელმწიფო
უწყებებში.
„ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე
ექსპერტიზის
ჩატარების
წესისა
და
სტანდარტების
დამტკიცების
თაობაზე“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 29
მაისის
№01-16/ნ
ბრძანების
მიხედვით,
ქმედუნარიანობის
არსებული
ნორმები
შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი, როგორც
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საყოველთაო ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე
მიზნობრივი სოციალური
დახმარების მიმღებთათვის
მედიკამენტების გაფართოებული
სიის დამტკიცება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

ჯანდაცვის ხარისხის
გაუმჯობესების ეროვნული
ინდიკატორების მომზადება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)/Sustain
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)/Sustain

საკონსტიტუციო
სასამართლოს
გადაწყვეტილებასთან,
ასევე,
გაეროს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების
კონვენციის
მოთხოვნებთან.
ფსიქიური დაავადებების გამო შშმ პირების
ქმედუნარიანობის
შეზღუდვასთან
დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები
და
მათ
შორის,
„ფსიქოსოციალური
საჭიროებიდან
გამომდინარე
ექსპერტიზის
ჩატარების შესახებ“ საქართველოს კანონი,
ძალაში შევიდა 2015 წლის 1 აპრილიდან.
ზემოხსენებული
კანონის
მე-14
მუხლის
მოთხოვნათა შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 29
მაისის №01-16/ნ ბრძანება „ფსიქოსოციალური
საჭიროებიდან
გამომდინარე
ექსპერტიზის
ჩატარების
წესისა
და
სტანდარტების
დამტკიცების თაობაზე“.
მიმდინარეობს
მუშაობა
მოსახლეობის
საჭიროებების შესაფასებლად და არსებული
მედიკამენტების სიის გადახედვა.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროში 2015 წლის მარტში შეიქმნა
სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საკონსულტაციო
ორგანიზაცია - „Global Alliance for Health and
Social Compact“-ის ექსპერტებთან ერთად მუშაობს
ხარისხის
გაუმჯობესების
ინდიკატორების
ჩამონათვალზე.
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სამედიცინო
მომსახურების
ხარისხის
უზრუნველყოფის,
შეფასებისა
და
ასევე,
პროფესიული
რეგულირების
სისტემის
გამართული
ფუნქციონირების
მიზნით
მომზადდა
და
დამტკიცდა
საექიმო
სპეციალობათა პროფესიული კომპეტენციები „საექიმო
სპეციალობათა
პროფესიული
კომპეტენციების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30
მარტის №01-8/ნ ბრძანებით.
ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის
გამართული სისტემის ამოქმედების მიზნით
მომზადდა:
 დეზინფექცია/სტერილიზაციის
ტექნიკური რეგლამენტი („სამედიცინო,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში დეზინფექციისა და
სტერილიზაციის
ტექნიკური
რეგლამენტის
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 24 აპრილის
№185 დადგენილება);
 მაღალი რისკის შემცველი სერვისების (მ.შ.
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
ობიექტების
მიერ
მიწოდებული
ესთეტიკური
და
კოსმეტიკური
პროცედურების)
სახელმწიფო
კონტროლის/ზედამხედველობის
მექანიზმები და შესაბამისი ინსტრუმენტი
(„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის
შესახებ‘‘, „მეწარმეთა შესახებ“, „საჯარო
რეესტრის
შესახებ“
საქართველოს
კანონებში,
ასევე,
საქართველოს
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ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსში ცვლილების პროექტი.
გამოიცა
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება N473 (2015 წ. 14.09)
„ტექნიკური
რეგლამენტი
–
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
ესთეტიკური
და
კოსმეტიკური
პროცედურების
წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და
კონტროლის სანიტარიული ნორმების
დამტკიცების შესახებ“;
გამოიცა „ნოზოკომიური ინფექციების
ეპიდზედამხედველობის, პრევენციისა და
კონტროლის
წესების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის №0138/ნ ბრძანება;
სსიპ - „დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა
„სენფორდის
ანტიმიკრობული
სახელმძღვანელოს“
გამოცემისათვის
საავტორო უფლების შესყიდვა, თარგმნა
და
3000
ეგზემპლარის
გამოცემა.
სახელმძღვანელო
უსასყიდლოდ
დაურიგდათ
სოფლის
ექიმებს,
პირველადი ჯანდაცვის რგოლისა და
საავადმყოფოების პერსონალს.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015
წლის 19 ნოემბრის 01-57/ნ ბრძანებით
,,პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული
კალენდრისა და იმუნიზაციის მართვის
წესების დამტკიცების შესახებ“ აცრების
458

502

პერინატალური სამსახურების
რეგიონალიზაციის დონეებისა და
რეფერალის კრიტერიუმების
დამტკიცება და საქართველოს ორ
რეგიონში (რაჭა და იმერეთი)
პილოტირება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეროვნულ
კალენდარში
შევიდა
ცვლილებები და არსებულ. ტრადიციულ
ვაქცინებს
დაემატა
პნევმოკოკური
ინფექციის საწინააღმდეგო აცრები 2, 3 და
12 თვის ასაკში. ბრძანებით ასევე 2016
წლიდან გათვალისწინებულია ორალური
პოლიომიელიტის ვაქცინის საინექციო
ვაქცინით ჩანაცვლებაც.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 15
იანვრის
№01-2/ნ
ბრძანებით,
დამტკიცდა
პერინატალური
სამსახურების
რეგიონალიზაციის დონეები და პაციენტის
რეფერალის კრიტერიუმები.
რეგიონალიზაციის გეგმის პილოტირება 2015
წლის 1 მარტიდან მიმდინარეობს USAID-ის
პროექტის ,,შენარჩუნების“ ტექნიკური
მხარდაჭერით
და
მის
ადმინისტრირებას
ახორციელებს
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2015
წლის 20 იანვრის №01-12/ო ბრძანებით შექმნილი
„პერინატალური
სამსახურების
რეგიონალიზაციის დონეების შეფასებისა და
პილოტური
პროექტის
განხორციელების
საკოორდინაციო ჯგუფი“. ამ ჯგუფის უშუალო
კოორდინაციით
განხორციელდა
შემდეგი
აქტივობები:


შეფასდა
პერინატალური სერვისის
მიმწოდებელი 20 დაწესებულება, მიეცა
კონკრეტული რეკომენდაციები სასურველ
დონესთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის;
იმერეთის
რეგიონში
მე-2
დონის
პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ
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კლინიკებში
მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა აღჭურვილობა შეძენილია
100 000 აშშ დოლარამდე ღირებულების
სამედიცინო აღჭურვილობა);
ამბროლაურისა და ცაგერის სამედიცინო
ცენტრებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა
აღჭურვილობა,
რომელიც
მოიცავს
მშობიარე ქალებისთვის ფუნქციონალურ
საწოლებს, ახალშობილთა გამათბობლებსა
და სამშობიარო ბლოკისათვის საჭირო
სხვა
მოწყობილობებს,
რომელიც
აუცილებელია უსაფრთხო და ხარისხიანი
სამედიცინო
სერვისის
განსახორციელებლად და შეესაბამება
რეგიონალიზაციის
I
დონის
დაწესებულების სტანდარტს;
დაწესებულებებისთვის
შეფასების
პროცესში მიცემული რეკომენდაციების
შესრულების გადამოწმების შედეგების
საფუძველზე განისაზღვრა თითოეული
მათგანის რეგიონალიზაციის დონე;
შემუშავდა რეგიონალიზაციის პროცესის
მონიტორინგის მექანიზმი;
პროექტში მონაწილე 1-ლი და მე-2 დონის
კლინიკებიდან
გადამზადებულია
60
მეანი,
65
ნეონატოლოგი,
55
ანტენატალური
მომსახურების
მიმწოდებელი
მეან-გინეკოლოგი,
37
ექთანი
(ბებიაქალი,
სამეანო
და
ნეონატალური ექთნები). მე-2 დონის
პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი
კლინიკების
მეან-გინეკოლოგებმა
და
ნეონატოლოგებმა
კლინიკური უნარჩვევების
გაუმჯობესების
მიზნით
სწავლება გაიარეს სიმულაციურ ცენტრში
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და
მე-3
დონის
ნეონატალურ
დაწესებულებებში
(ამჟამად
მიმდინარეობს გადამზადებული კადრის
ტესტირების პროცესი);
გადამზადდა საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა
და
რეჟიმის
დეპარტამენტის, როგორც ცენტრალური
აპარატის,
ასევე,
რეგიონის
თანამშრომლები, რათა შეუფერხებლად
მოხდეს
კომუნიკაცია
პაციენტთა
ადეკვატური
რეფერალის
განსახორციელებლად;
ყოველკვირეულად
მიმდინარეობს
რეფერირებული პაციენტების შესახებ
ინფორმაციის დამუშავება და მზადდება
სათანადო ანალიზი;
,,პერინატალური
სამსახურების
რეგიონალიზაციის დონეების შეფასებისა
და
პილოტური
პროექტის
განხორციელების
საკოორდინაციო
ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ მინისტრის
2015 წლის 20 იანვრის №01-12/ო ბრძანების
შესაბამისად, პილოტური რეგიონების
(იმერეთი-რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი)
სამეანო-გინეკოლოგიური
სერვისების
მიმწოდებელ 20 კლინიკაში 2015 წლის 1
მაისიდან მიმდინარეობს პერინატალური
რეგიონალიზაციით
განსაზღვრული
დონის
შესაბამისი
სამედიცინო
სერვისების მიწოდება;
პროცესის
სწორი
წარმართვისა
და
მონიტორინგის მიზნით შემუშავდა და
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015
წლის 7 ოქტომბრის №01-289/ო ბრძანებით
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მაღალმთიან
რეგიონებში/სოფლებში
ჯანდაცვაზე ფიზიკური
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფისათვის
აუცილებელი ღონისძიებების
გატარება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დამტკიცდა
„პერინატალური
რეგიონალიზაციის
მონიტორინგის
ფორმა“,
რომლის
მიხედვითაც
პილოტური
პროექტის
ფარგლებში
პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი
ყველა
დაწესებულება
ვალდებულია
უზრუნველყოს
დონის
შესაბამისი
მომსახურების
მიწოდება
და
ყოველთვიურად
წარადგინოს
სამინისტროში ფორმით განსაზღვრული
ინფორმაცია, რომლის მეშვებით და
ადგილზე
განხორციელებული
მონიტორინგის საშუალებით შეფასდება
პილოტური პროექტის მიმდინარეობა და
ზოგადად პროცესის ეფექტურობა.
 მომზადდა პილოტური პროექტის ექვსი
თვის შედეგების ანგარიში.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19
თებერვლის №302 განკარგულების შესაბამისად,
2015 წლის 20 აპრილს, შპს „რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრსა“ და შპს „ჯეო ჰოსპიტალსს“
შორის
გაფორმებული
ხელშეკრულების
საფუძველზე, შპს „რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრს“ გადაეცა ბორჯომის (დაბა ბაკურიანი),
ყაზბეგის (დაბა სტეფანწმინდა), თიანეთის (დაბა
თიანეთი),
თეთრი
წყაროს
და
წალკის
მუნიციპალიტეტებში
მოქმედი
სამედიცინო
ცენტრების უძრავ-მოძრავი ქონება;
2015 წლის „სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
მაღალმთიან და საზღვრისპირა რაიონების
სამედიცინო დაწესებულებების სპეცდაფინანსება,
რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სამედიცინო
მომსახურებაზე
გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობა;
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არსებული საკანონმდებლო ბაზისა
და მოქმედი კანონქვემდებარე
აქტების გადახედვა-განახლება

ეროვნულ სტრატეგიებში
შესაბამისი ცვლილებების
მომზადება, მეთოდური
რეკომენდაციების ადაპტირება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015
წლის
დასაწყისიდან,
ამოქმედდა
„დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების
პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს საექიმო
სპეციალობის
მაძიებელთა
და
მომიჯნავე
სპეციალობებში
სერტიფიცირებულ
ექიმთა
დიპლომისშემდგომი /სარეზიდენტო მზადების
დაფინანსებას მაღალმთიანი და საზღვრისპირა
მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და
პრიორიტეტულ
საექიმო
სპეციალობებში.
ამჟამად 25 რეზიდენტის დაფინანსება ხდება
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებით.
2015 წლის 1 აპრილს, ძალაში შევიდა
„საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
შესახებ“
კანონში
ცვლილებები,
რომლებიც
ეხება
საქართველოში
განსაკუთრებით
საშიში
დაავადებებისა
და
მათ
გამომწვევებთან
დაკავშირებულ საკითხებს.
ასევე, მიმდინარეობს მუშაობა მოზარდებში
აივინფექცია/შიდსის ტესტირების რეგულირების
საკანონმდებლო ცვლილებებზე.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 15 აპრილს, საქართველოში აივ
ინფექცია/შიდსის,
ტუბერკულოზისა
და
მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა
ქვეყნის ერთიანი საკოორდიანციო საბჭოს (CCM)
სხდომაზე დამტკიცდა „აივ ინფექცია/შიდსის
2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია.
შემუშავდა აივინფექცია/შიდსის მონიტორინგისა
და შეფასების ჩარჩო.
შემუშავდა აივინფექცია/შიდსის ახალი 2016-2018
წლების ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისი
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კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

506

507

ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობის, კონტროლის,
ლაბორატორიული კვლევებისა და
დაავადებებზე რეაგირების
სისტემის ფუნქციონირების
სრულყოფა ევროკომისიის
გადაწყვეტილებების შესაბამისად

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის
ეროვნული სტრატეგიის
შემუშავება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის

ბიუჯეტი.
2015 წლის 9 ივლისს, საქართველოში აივ
ინფექცია/შიდსის,
ტუბერკულოზისა
და
მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა
ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს (CCM)
სხდომაზე
დამტკიცდა
,,ტუბერკულოზის
კონტროლის
2016-2018 წლების ეროვნული
სტრატეგია.
მიმდინარეობს C ჰეპატიტის ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობისა და კონტროლის სისტემის
ფუნქციონირების ფუნდამენტური გადახედვა.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის
№169 დადგენილებით დამტკიცდა „C ჰეპატიტის
მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების
უზრუნველყოფის
თაობაზე
სახელმწიფო
პროგრამა“.
მიმდინარეობს
გრძელვადიანი
შემუშავება.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

C

ჰეპატიტის ელიმინაციის
სტრატეგიული
გეგმის

ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად,
მოხდა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობას
დაქვემდებარებული
დაავადებათა
ნუსხის
გადახედვა. მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამისი
ნორმატიული აქტის ცვლილებაზე.
შემუშავდა ანტიმიკრობული რეზისტენტობის
ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსია.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 16
აპრილის №01-110/ო ბრძანებით, დამტკიცდა
„ინფექციური კონტროლისა და ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის ეროვნული საკოორდინაციო
საბჭო“.
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სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

508

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის
ლაბორატორიული ქსელის შექმნა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

მომზადდა
სენფორდის
სახელმძღვანელო
„ანტიმიკრობული თერაპია“ ქართული ვერსია.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

509

კლინიკებში ინფექციური
კონტროლის და ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ზედამხედველობის თანამედროვე
სისტემის დანერგვა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის
7 სექტემბრის №1964 დადგენილება „ქვეყანაში
ანტიბიოტიკების რაციონალური მოხმარების
გაუმჯობესების მიზნით, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - „ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის“
მიერ
განსახორციელებელი
ღონისძიებების თაობაზე“.
2015 წლიდან, ფუნქციონირებს ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ლაბორატორიული
ზედამხედველობის ეროვნული ქსელი, რომელიც
მოიცავს 11 კლინიკურ ლაბორატორიას და სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლუგარის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრს.
აღნიშნული
ლაბორატორიების
პერსონალს
ჩაუტარდა
ტრენინგები,
ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის შესასწავლად.
დაიწყო
ანტიმიკრობულ
რეზისტენტობაზე
ლაბორატორიული
ზედამხედველობის
ეროვნული ქსელის პრინციპების დანერგვა.
თბილისის
3
კლინიკაში
დაიწყო
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის რუტინული
დიაგნოსტიკის ზედამხედველობა.
მიმდინარეობს მუშაობა „Field Epidemiology and
Laboratory Training Program“-ის ფარგლებში.
აღნიშნული აქტივობის განსახორციელებლად
მოძიებულია დონორი აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის (CDC
Atlanta) სახით. შერჩეულ იქნა
პროექტში
465

510

511

სამედიცინო პერსონალის სწავლება
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის
შესახებ

გადამდებ დაავადებათა აღრიცხვარეგისტრაცია-ანგარიშგების
ერთიანი ელექტრონული სისტემის
სრულყოფა

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

მონაწილე კლინიკები. მიმდინარეობს სასწავლო
მოდულის შემუშავება შერჩეული კლინიკების
პერსონალისათვის.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის
შესახებ
სამედიცინო პერსონალის სწავლების ჩატარების
მიზნით მიმდინარეობს დონორების მოძიება;
სწავლება უკვე ჩართულია აკრედიტირებულ
სასწავლო
კურსში
„სამედიცინო
მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების
კონტროლი“ და ჩაუტარდა 20 მსმენელს. ასევე
ორდღიანი
სასწავლო
კურსის
სახით
გადამზადებულია თბილისის 4 კლინიკის
სამედიცინო პერსონალი.

დასავლეთ საქართველოში (იმერეთი) ჩატარდა
ტრენინგების ციკლი კლინიცისტებისთვის CH2ის
(ამერიკის
შეერთებულ
შტატებში
რეგისტრირებული
ერთ-ერთი
უმძლავრესი
საინჟინრო-ტექნიკური
საამშენებლო
კორპორაცია)
მხარდაჭერით.
დაწყებულია
კლინიცისტების ანალოგიური ციკლი აჭარის
რეგიონში.
ჩატარდა
დაავადებათა
ზედამხედველობის
ელექტრონული
ინტეგრირებული
სისტემის
(დზეის) მე-6 განახლების ანალიტიკური ნაწილის
სწავლება. დასრულდა დზეის მე-6 განახლების
კონფიგურაციის პროცესი.
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არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენციისა და კონტროლის
ეროვნული სტრატეგიებისა და
შესაბამისი 5 წლიანი სამოქმედო
გეგმების პროექტების
დამტკიცების ხელშეწყობა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

2015 წლის 9 ივლისის საქართველოს მთავრობის
336 დადგენილებით (ინფექციურ დაავადებებზე,
მათ
შორის,
განსაკუთრებით
საშიში
პათოგენებით
გამოწვეულ
დაავადებებზე.
ეპიდზედამხედველობის
ინტეგრირებული
ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების წესის
დამტკიცების შესახებ) განისაზღვრა გადამდებ
დაავადებებზე უწყებებსა და დაწესებულებებს
შორის
ურთიერთ
შეტყობინებისა
და
რეგისტრაციის პროცედურები. დადგენილებით
შეიქმნა განსაკუთრებით საშიში პათოგენების
აღმოჩენის ერთიანი ლაბორატორიული სისტემა.
მიმდინარეობს არაგადამდებ დაავადებათა (აგდ)
პრევენციისა
და
კონტროლის
ეროვნული
სტრატეგიებისა და შესაბამისი 5 წლიანი
სამოქმედო გეგმების პროექტების განხილვა.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 8
დეკემბრის № 01-341 ბრძანებით შეიქმნა
არაგადამდებ
დაავადებათა
პრევენციისა
დაკონტროლის
ინტერსექტორალური
საკოორდინაციო
საბჭო.
არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის
საკითხებზე
მომუშავე
ინტერსექტორალური
საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს ფუნქცია
დაეკისრა
დაავადებათა
კონტროლისა
და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ
ცენტრს.ინტერსექტორალური საკოორდინაციო
საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა 23 დეკემბერს.
შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა არაგადამდებ
დაავადებათა
სტრატეგია
და
2016-2020
სამოქმედო გეგმის პროექტი. ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტოს კიბოს თერაპიის
სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში (Programme of
Action for Cancer Therapy -PACT) საქართველოში
467
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საქართველოს თამბაქოს
კონტროლის 2013–2018 ეროვნული
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების განხორციელება

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
ფინანსთა
სამინისტრო
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჩატარებული
კიბოს
კონტროლისა
და
საჭიროებების შეფასების მიმოხილვითი მისიის
ანგარიში. საბჭოს წევრებს განსახილველად
დაეგზავნათ
არაგადამდებ
დაავადებათა
პრევენციისა
და
კონტროლის
ეროვნული
სტრატეგიისა და 2016-2020 წლების სამოქმედო
გეგმის პროექტები. საბჭოს შემდგომ სხდომაზე
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო
დოკუმენტები
წარდგენილ
იქნება
დასამტკიცებლად.
ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაციის
ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით 2015
წლის ივნისს თამბაქოსთვის თავის დანებების
ხანმოკლე
კონსულტაციების
სერვისის
მიწოდებაში ტრენინგი ჩაუტარდა 27 ექიმს
თბილისსა და ბათუმში. ოქტომბერს გადამზადდა
80-მდე პირველადი ჯანდაცვის ექიმი.
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
საერთაშორისო კავშირის (IUATLD) ფინანსური
და ტექნიკური მხარდაჭერით მიმდინარეობს
თამბაქოს
გადასახადების
მომატებისთვის
მხარდამჭერი
გარემოს
შექმნის
პროექტი,
რომელიც
მოიცავს
როგორც
პოლიტიკის
დოკუმენტის შემუშავების, ასევე ადვოკატირების
კომპონენტს.
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
საერთაშორისო
კავშირის
(IUATLD)
მხარდაჭერით
მიმდინარეობს
თამბაქოს
საწინააღმდეგო ვიდეო-რგოლების მომზადება.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის
№308
დადგენილების
„2015
წლის
ჯანმრთელობის
დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ფარგლებში,
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2015
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წლის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ძირითად
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მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოს მასწავლებლის გზამკვლევის
„ჯანსაღი ცხოვრების წესი“
გავრცელება ზოგად
საგანმანთლებლო
დაწესებულებებში
„ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს

2015

სახელმწიფო

დასრულდა
პირველადი
ჯანდაცვის
სპეციალისტების
საყოველთაო
ტრენინგი
თამბაქოს მოწევის თავის დანებების მოკლე
კონსულტაციის
საკითხებში;
თამბაქოს
კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების
იდენტიფიკაციასა
და
რეაგირებაზე
პასუხისგებელი სტრუქტურების მიზნობრივი
ტრენინგი; თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო
სტრატეგიის
ფარგლებში
დამტკიცებული
სამოქმედო
გეგმის
განხორციელების
მონიტორინგი და შეფასება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ
საქართველოს
მასშტაბით
გამოაცხადა ბლოგების კონკურსი „პლანეტა
თამბაქოს კვამლის გარეშე“, რომლის მიზანია
მოსწავლეებში
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
პოპულარიზაცია.
აღნიშნული
კონკურსის
ფარგლებში შემოვიდა სულ 213 ბლოგი.
კონკურსის შედეგად გამოვლინდა I, II, და III
ადგილზე გასული გამარჯვებული მოსწავლეები,
და ასევე 7 საუკეთესო ბლოგის ავტორები.
გამარჯვებულები
დაჯილდოვდნენ
დიპლომებით/სიგელებით და წიგნის მაღაზიის
სასაჩუქრე ბარათებით.
„ქვეპროგრამა
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის“
ფარგლებში
მომზადდა
გზამკვლევი
და
ატვირთულია ეროვნული სასწავლო გეგმის ვებპორტალსა და განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში.

მომზადდა ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების
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ალკოჰოლის მოხმარებით
გამოწვეული ზიანის შესახებ
საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებების
განხორციელება ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

2015

ბიუჯეტი

შემცირების
შესახებ
სტრატეგიული
დოკუმენტების (ეროვნული სტრატეგია და
სამომედო
გეგმა)
პროექტები
და
შესათანხმებლად
გაიგზავნა
საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში,
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროში,
სოფლის
მეურნეობის სამინისტროში.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
მუშაობა
საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ალკოჰოლის
ნეგატიური ზემოქმედების პრევენციის თაობაზე:






პრესაში ქვეყნდება სტატიები ალკოჰოლის
მოხმარების ჯანმრთელობაზე ნეგატიური
ზეგავლენის პრევენციის თემატიკით;
მომზადდა
საპრეზენტაციო
მასალა
სტუდენტებისა
და საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მუშაკებისათვის, რომელიც
გამოყენებულ იქნება ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის პროგრამის რეალიზების
პროცესში.
ჩატარდა თვისობრივი კვლევა (4 ფოკუსჯგუფში: 2 მოზარდები 14-17 წ; 2
მოზრდილები 18-35 წ),
მიზნით:
ალკოჰოლის რეკლამირების
აკრძალვასა და ხელმისაწვდომობის შეზღ
უდვაზე მოსახლეობის დამოკიდებულები
ს
გამოვლენა და მხარდაჭერის მოპოვების ს
ტრატეგიების გენერირება.
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კიბოს კონტროლის ეროვნული
სტრატეგიისა და შესაბამისი
ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმის
დამტკიცებისა და დანერგვის
ხელშეწყობა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
ონკოლოგიური
სერვისების

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ჩატარდა ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
(16 ჟურნალისტი და პროდიუსერი)
თემებზე:
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარება მსოფლიო პრობლემა, დაპრევენცია;
„ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირ
ების“ გლობალური
სტრატეგია, და ძირითადი სტრატეგიული
მიმართულებები
საქართველოში;
ალკოჰოლის მავნე ზემოქმედების შედეგებ
ი - ანალიზი სხვადასხვა
ქვეყნების მაგალითზე (მ.შ. საქართველოში
);
ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების რისკები (კ
ატეგორიები);
საქართველოს კანონმდებლობა „ალკოჰო
ლის საზიანო მოხმარების
შემცირებასთან დაკავშირებით“.
რეგულარულად მზადდება საგანმანათლებლო
მასალები კიბოს პრევენციის შესახებ, ხდება მათი
განთავსება სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ვებგვერდზე.
2015 წლის 25-31 იანვარს, აღინიშნა საშვილოსნოს
ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული. 2015 წლის 4
თებერვალს, აღინიშნა კიბოს მსოფლიო დღე,
დაინერგა კიბოს პოპულაციური რეგისტრი (იხ. №
518-ე პუნქტი).
კიბოს პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული
სტრატეგიისა და შესაბამისი 5 წლიანი სამოქმედო
გეგმის პროექტების განხილვის მიზნით, 2015
წლის 4 თებერვალს მოეწყო მულტისექტორული
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მიმწოდებელი
სამედიცინო
დაწესებულებები

შეხვედრა დარგის სპეციალისტების/ექსპერტების,
სამთავრობო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების მონაწილეობით. პროექტების
საბოლოო
ვერსია
ამჟამად
განიხილება
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროში.
მიმდინარეობს
საქართველოში
ატომური
ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა (IAEA) და
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ
2014 წლის ივლის-აგვისტოში ერთობლივად
განხორციელებული
(ImPACT)
მისიის
საფუძველზე მომზადებული და 2015 წლის
აგვისტოში მოწოდებული ანგარიშის განხილვა
დარგის ექსპერტებთან - ონკოლოგებთან ერთად.
არა-გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და
კონტროლის საკოორდინაციო საბჭოს პირველ
სხდომაზე
წარედგინა (23 დეკემბერი, 2015)
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.

472

518

კიბოს პოპულაციური რეგისტრის
სრულყოფა და მისი
შეუფერხებელი მიმდინარეობის
უზრუნველყოფა

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“
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უმაღლესი განათლების სფეროში
შეფასების მექანიზმებისა და
სტანდარტების (ავტორიზაცია და
აკრედიტაცია) გადახედვა და
შესაბამისი საერთაშორისო
მოდელების განვითარება

ონკოლოგიური
სერვისების
მიმწოდებელი
სამედიცინო
დაწესებულებები
განათლების და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 1 იანვრიდან, კიბოს რეგისტრი
დაინერგა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
ანგარიშგების ფორმატის შესაბამისად, 2015 წლის
პირველი
დეკემბრის
მდგომარეობით, 223
ანგარიშგებაში ჩართული დაწესებულებიდან,
იანვარ-დეკემბრის მონაცემებით, შემოსულია
20500 საანგარიშგებო ფორმა, მათ შორის
14700კიბოს რეგისტრის ფორმა ონკოლოგიური
სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან და
5800
ფორმა
პათოლოგიურ-ანატომიური
ლაბორატორიებიდან და ცენტრებიდან.
უწყვეტ
რეჟიმში
მიმდინარეობდა
კიბოს
რეგისტრის დანერგვაში მონაწილე პერსონალის
კონსულტირება და საანგარიშგებო ფორმების
კორექტირება, პროგრამული უზრუნველყოფის
მხარდაჭერა.

მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის დიაგნოსტიკა და
პრობლემების ანალიზი. ანალიზის საფუძველზე
ჩამოყალიბდება
უმაღლესი
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სტრატეგია.
დაწყებულია
ეროვნული
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოთი
გათვალისწინებული
დარგების
მახასიათებლების შემუშავება და განახლება. ამ
ეტაპზე,
შექმნილია
დარგობრივი
მახასიათებლების პირველადი ვერსიები და
მიმდინარეობს მათი დახვეწა.
2015
წლის
სექტემბერში,
დამტკიცდა
ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტთა
კორპუსის
წევრობის
შეწყვეტის
წესი,
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა
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ეთიკის
კოდექსი,
უმაღლესი
განათლების
დარგობრივი საბჭოების შექმნისა და საქმიანობის
წესი.
1. 2015
წლის
ნოემბრის
თვეში
უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის პერსპექტივებსა და
გამოწვევებთან
დაკავშირებით
ჩატარდა
სამდღიანი
კონფერენცია
დაინტერესებული
მხარეების ჩართულობით.
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საქართველოში დაინტერესებული
მხარეების (უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები, სამთავრობო და
არასამთავრობო ორგანიზაციები,
ფიზიკური პირები) ინფორმირება
და კონსულტაციის გაწევა
სტუდენტთა მობილობის გაზრდის
მიზნით

განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2. ცენტრში
მიმდინარე
კვლევებისა
და
კონფერენციის შედეგების გათვალისწინებით,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს
წინაშე
ცენტრმა
მოახდინა
„ხარისხის განვითარების შესახებ“, „უმაღლესი
განათლების
შესახებ“,
“პროფესიული
განათლების შესახებ“, „ზოგადი განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების
ინიცირება.
შეიქმნა საგრანტო დაფინანსების საძიებო სისტემა
ProGeorgia
www.progeorgia.ge.
პროექტის
ავტორია განათლების საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაცია UNI.GE.
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საერთაშორისო,
მთავრობათაშორისო და ორმხრივი
ხელშეკრულებების
(შეთანხმებების, მემორანდუმების,
პროგრამების) ფარგლებში
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნების, მათ შორის
საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში გაცვლითი
პროგრამების დაფინანსება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი
პარტნიორი
ქვეყნები

სხვადასხვა
ქვეყნებიდან,
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან შემოსული
სტიპენდიების
(საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და ენის
კურსების) შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია
სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით ან
დაეგზავნა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის სპეციალურად
გამოყოფილი კვოტებით გამოყოფილია შემდეგი
სტიპენდიები: სლოვაკეთის რესპუბლიკა (3),
ჩეხეთის რესპუბლიკა (7), სომხეთის რესპუბლიკა
(10), ესტონეთის რესპუბლიკა (3), ეგვიპტის
არაბული რესპუბლიკა (7) ქუვეითის სახელმწიფო
(3), თურქეთის რესპუბლიკა (2), კატარის
სახელმწიფო
(2),
ინდოეთის
რესპუბლიკა
(2).კატარის
სტიპენდიაზე
გამოცხადებული
კონკურსის
საფუძველზე,
კომისიის
გადაწყვეტილებით კატარის მხარეს წარედგინა 2
კანდიდატი.
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებიდან შერჩეული 3 კანდიდატი
წარედგინა ეგვიპტის ქაიროს უნივერსიტეტის
ერთთვიანი ენის კურსებზე.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის
#16
დადგენილებით
დამტკიცებული
„საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
სწავლების
ხელშეწყობის
პროგრამის“
ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ საერთაშორისო
შეთანხმებებით,
ხელშეკრულებებით,
პროგრამებით,
აგრეთვე
მემორანდუმებით
ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში და
აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი
უწყების მიერ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროსათვის
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დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე, უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეთა
მიერ
საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
ბაკალავრიატის,
მაგისტრატურის,
დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის,
დოქტორანტურის
აკრედიტებულ
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
სწავლის
ხელშეწყობა:

–

–

–

აღმასრულებელი
ხელისუფლების
შესაბამისი უწყების მიერ დასაბუთებული
მიმართვის საფუძველზე 2015 წელს
დაფინანსება მიიღო 35 სტუდენტმა;
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროსა
და
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების სამინისტროს შორის 2011
წლის
25
მარტს
გაფორმებული
მემორანდუმისა
და ზემოაღნიშნული
დადგენილების ფარგლებში 2015 წელს
დაფინანსება მიიღო 16-მა სტუდენტმა;
უნგრეთის
მთავრობის
ადამიანური
რესურსების
სამინისტროსა
და
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროს
შორის
გაფორმებული
საგანმანათლებლო
გაცვლითი
პროგრამის
ფარგლებში
ამჟამად უნგრეთის სხვადასხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სწავლობს 36 ქართველი სტუდენტი.

Erasmus+ სტუდენტთა მობილობის პროგრამის
ფარგლებში (Credit Mobility), 2015 წლის იანვარსექტემბერში, ჩატარდა სამუშაოები საქართველოს
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სოციალური პროგრამების
განხორციელება უმაღლესი
განათლების თანაბრად
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015 წლის
აგვისტო სექტემბერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

და ევროპის უნივერსიტეტების ორმხრივი
ხელშეკრულებების
გაფორმებისათვის.
პარტნიორებმა ევროპის 23 ქვეყნიდან წარადგინეს
საკონკურსო განაცხადები საქართველოს 21
უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობით.
აღმასრულებელი
სააგენტოს
(EACEA)
პირველადი ცნობებით ENP East ქვეყნების
ჯგუფში უკრაინის შემდეგ ყველაზე მეტი
განაცხადი
სწორედ
საქართველოს
უნივერსიტეტებთან
პარტნიორობაზე
იყო
(საერთო რაოდენობის 20%).
2015 წლის 22-23 ივნისს, ქ. თბილისში ჟან მონეს
(Jean Monnet) პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა
საერთაშორისო
სემინარი
„A
Changing
Neighbourhood“, რომლის მუშაობაშიც ევროპის 27
ქვეყნის
97-მა
წარომადგენელმა
მიიღო
მონაწილეობა.
სემინარი
აღმოსავლეთ
პარტნიორებთან
ევროპის
სამეზობლო
პოლიტიკის
გადახედვას
და
განახლებას
მიეძღვნა.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27
აგვისტოს №449 და საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 4 სექტემბრის №457 დადგენილებების
შესაბამისად განხორციელდა ბაკალავრიატის და
მაგისტრატურის
აკრედიტებულ
უმაღლეს
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული,
დადგენილებებით
გათვალისწინებული
კატეგორიების
სტუდენტთა
განცხადებების
მიღება. პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდა
1400-მდე
სტუდენტი.
დაფინანსდნენ
მაღალმთიანი და ეკოლოგიური მიგრაციის
რეგიონში
მცხოვრები,
ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე
მცხოვრები,
საქართველოში
მცხოვრები
ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენლები,
ტერიტორიული
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ბაკალავრიატის წარჩინებული
სტუდენტებისთვის სახელმწიფო
სტიპენდიების პროგრამის
განხორციელება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015 წლის
იანვარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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ეროვნული გამოცდების გავლის
გარეშე საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სწავლის
გაგრძელების უფლების მინიჭების
პროგრამის განხორციელება
საქართველოს მოქალაქეებისათვის,
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის
და მოქალაქეობის არმქონე
პირთათვის

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა შვილები,
სამცხე-ჯავახეთიდან
დეპორტირებულთა
შთამომავლები, უდედმამო, მრავალშვილიანი,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები,
ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრისპირა
სოფლებში მცხოვრები, სახელმწიფო ზრუნვის
ქვეშ მყოფი და სოციალურად დაუცველი
სტუდენტები.
2015 წელს განხორციელდა ბაკალავრიატის
წარჩინებული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო
სტიპენდიების პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში
სახელმწიფო
სტიპენდიები
ათი
თვის
განმავლობაში (5 თვე თითოეულ სემესტრში),
თვეში 150 ლარის ოდენობით გამოეყოფათ
საქართველოს
10
სახელმწიფო
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
ბაკალავრიატის
აკრედიტებულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ
სტუდენტთა
საერთო
რაოდენობის
4%-ს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს სახელმწიფო
სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით თვეში
მიიღო 2700-მდე სტუდენტმა.
ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების
გარეშე
სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ:

 უცხო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი



ქვეყნის
მოქალაქეებსა
და
მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც
უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან
მისი ეკვივალენტური განათლება;
საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც
უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან
მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული
ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი
ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;
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 პირებს

(გარდა ერთობლივი პროგრამის
მონაწილე
სტუდენტებისა),
რომლებიც
სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული
აქვთ
კრედიტები/კვალიფიკაცია
უცხო
ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის
შესაბამისად
აღიარებულ
უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

საერთო
სამაგისტრო
გამოცდების
სწავლის გაგრძელება დასაშვებია:

გარეშე

 მაგისტრანტობის







კანდიდატებისათვის,
რომლებმაც
უცხო
ქვეყანაში
მიიღეს
შესაბამისი
უმაღლესი
განათლების
აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი
დოკუმენტი;
პირებისათვის
(გარდა
ერთობლივი
პროგრამის
მონაწილე
სტუდენტებისა),
რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და
მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია
უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის
შესაბამისად
აღიარებულ
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მაგისტრატურაში;
მაგისტრანტობის
კანდიდატებისათვის,
რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
ჩაირიცხნენ
ერთიანი
ეროვნული გამოცდების გარეშე;
უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეებისათვის,
რომლებმაც
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს
„უმაღლესი
განათლების
შესახებ“
საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე და
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აქვთ
საქართველოში
გაცემული
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი
განათლების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
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ევროკავშირის ინიციატივის „მეტი
მეტისთვის“ (more for more)
ფარგლებში საქართველოს
მთავრობასა და საქართველოში
ევროკავშირის წარმომადგენლობას
შორის გაფორმებული ფინანსური
შეთანხმების - „დასაქმება და
პროფესიული განათლება და
გადამზადება“ - პოლიტიკის
მატრიცით გათვალისწინებული
აქტივობების განხორციელება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წელს,
ერთიანი
ეროვნული/საერთო
სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის
უფლება მიენიჭა საქართველოს და უცხო ქვეყნის
3259 მოქალაქეს.
2015 წლის პირველ ნახევარში, სამინისტრომ
მიიღო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია,
რომელმაც შეაფასა ფინანსური შეთანხმების „დასაქმება და პროფესიული განათლება და
გადამზადება“
დოკუმენტით
გათვალისწინებული პირობების შესრულების
მდგომარეობა. მისიის მიერ შეფასდა პროგრამის
(მეორე ტრანშის) პროგრესი და მომზადდა
ანგარიში, რომლის თანახმადაც პოლიტიკის
მატრიცით
გათვალისწინებული
ვალდებულებები შესრულებულად ჩაითვალა.
აღნიშნული შეფასების საფუძველზე, 2015 წლის
აგვისტოში,
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
ჩაირიცხა
მეორე
ტრანშით
გათვალისწინებული საბიუჯეტო დახმარება (4
მილიონი ევრო).
2015 წლის ნოემბრის დასაწყისში განხორციელდა
პროგრამის მონიტორინგის მისიის ვიზიტი,
რომელმაც შეაფასა პროგრამის მესამე ტრანშით
გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების
სტატუსი და მოამზადა შუალედური ანგარიში.
ანგარიშის თანახმად, 2015 წელს შესასრულებელი
აქტივობები შესრულებულად ჩაითვალა.
9 დეკემბერს საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროში
გაიმართა
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საქართველოს პროფესიული
განათლების სფეროს ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცესთან
დაახლოების მიზნით ესტონეთის
რესპუბლიკის განათლებისა და
კვლევის სამინისტროსა და ფონდ
„INNOVE“-ს მიერ ერთობლივი
აქტივობების განხორციელება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

ფონდი
„INNOVE“
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ფორმალური პროფესიული
განათლების ფარგლებში
პროფესიული გადამზადების
სისტემის ჩამოყალიბება კონცეფციის, სამართლებრივი
ბაზისა და სქემების მომზადება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

„დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და
გადამზადების სექტორული საკოორდინაციო
საბჭოს“ სხდომა. სხდომაზე განხილულ იქნა
პოლიტიკის
მატრიცით
2015
წელს
განსახორციელებელი აქტივობების შესრულების
სტატუსი და ასევე, ტენიკური დახმარების
კომპონენტით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების ანგარიში.
2015 წლის პირველ ნახევარში, ესტონეთის
რესპუბლიკიდან
ჩამოვიდა
საორგანიზაციო
ჯგუფი და დაიგეგმა წლის აქტივობები.
ამასთან, დაიგეგმა მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ღონისძიებები, რის საფუძველზეც
2015 წლის აპრილში, 19 მასწავლებელი,
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონის
9
პროფესიული
საგანმანთლებლო
დაწესებულებიდან
გაემგზავრა
ესტონეთის
რესპუბლიკაში პროფესიულ ტრენინგებზე.
2015 წლის 6-7 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა
პროექტის დასკვნითი ღონისძიება, რომელიც
მიეძღვნა
ესტონეთთან
პროფესიული
განათლების მიმართულებით თანამშრომლობის
10 წლის იუბილეს.
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
პროექტის
ფარგლებში
ჩამოყალიბდა
,,დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიული
გადამზადების სისტემის კონცეფციის“ სამუშაო
ვერსია. განხორციელდა კონცეფციის პროექტის
შემდგომი
დამუშავება
დაინტერესებულ
მხარეებთან თანამშრომლობით. მათ შორის
გაიმართა არაერთი შეხვედრა დამსაქმებლებთან,
სამინისტროს
დაქვემდებარებაში
მყოფ
სააგენტოებთან. 2015 წელს,
გაიმართა შიდა
შეხვედრები და კონსულტაციები (სამინისტროს
დეპარტამენტები და დაქვემდებარებული საჯარო
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სამართლის იურიდიული პირები) კონცეფციის
დახვეწის მიზნით.
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უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა
პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ზოგადი
განათლების კომპონენტის
დანერგვის გზით - საკანონმდებლო
საფუძვლების შექმნა
სკოლებში პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვის ხელშეწყობა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საზღვარგარეთ არსებული
ქართული საკვირაო
სკოლებისთვის/საგანმანათლებლო
ცენტრებისთვის სისტემატური
დახმარების გაწევა სასწავლო
საჭიროებებით უზრუნველყოფის
მეშვეობით

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სარეზერვო
ფონდი

მომზადებულია
პროფესიული
განათლების
შესახებ
საქართველოს
კანონის
პროექტი,
რომელშიც გათვალისწინებულია პროფესიული
გადამზადების
კომპონენტი
ფორმალური
პროფესიული განათლების კონტექსტში.
მომზადდა
კანონპროექტი,
რომელიც
ითვალისწინებს
პროფესიულ
განათლებაში
ზოგადსაგანმანათლებლო
კომპონენტის
დანერგვას, რაც ხელს შეუწყობს განათლების
უწყვეტობას, მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლის კონცეფციის განხორციელებას.
მიმდინარეობს
სამუშაო
შეხვედრები
და
დაინტერესებული სკოლების კონსულტირება
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ. ამასთან, სამინისტრო
მუშაობს
მიდგომებზე
გრძელვადიან
პერსპექტივაში სკოლების ბაზაზე პროფესიული
განათლების პროგრამების დანერგვის კუთხით.
2015
წელს
გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკასა და ესპანეთის სამეფოში მოქმედ
სამ ქართულ საკვირაო სკოლას, ასევე უკრაინის,
საფრანგეთის რესპუბლიკის, ნიდერლანდების
სამეფოს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, კანადის,
რუსეთის
ფედერაციის,
პოლონეთის
რესპუბლიკის, საბერძნეთის რესპუბლიკისა და
ავსტრიის რესპუბლიკის ორ საკვირაო სკოლას
გადაეცა
საბავშვო
ლიტერატურა,
სახელმძღვანელოები,
თვალსაჩინოებები
და
ეროვნული ატრიბუტიკა.
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ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური და
ხარისხიანი განათლების
უზრუნველყოფის მიზნით სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
- საქართველოსა და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს თანამშრომლობის
ფარგლებში დაგეგმილი
აქტივობების განხორციელება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ათასწლეულის
გამოწვევის
ფონდი
საქართველოს
პროფესიული
განათლების
ხელშეწყობის
პროექტის
ფარგლებში
დაგეგმილია
საქართველოს
მასშტაბით
არსებული სახელმწიფო და კერძო პროფესიული
სასწავლებლების
დაფინანსება
მათ
მიერ
წარმოდგენილი
პროექტის
საკონკურსო
განაცხადის საფუძველზე. აღნიშნული პროექტის
განხორციელებისათვის გამოყოფილია 16 მლნ.
აშშ დოლარი.
პროფესიული
განათლების
განვითარების
ხელშეწყობის
პროექტის
განხორციელების
პირველ ეტაპზე წარიმართა პროფესიული
განათლების
სექტორში
არსებული
მდგომარეობის ანალიზი, პრობლემების შესწავლა
და
საჭიროებების
გამოვლენა.
პროექტის
განხორციელების მეორე ეტაპზე ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ
საერთაშორისო
ტენდერით
შერჩეული
კონტრაქტორი გერმანულ კონსორციუმის (PEM
Consultant) მიერ შემუშავებული საგრანტო
სახელმძღვანელოს
საფუძველზე
(რომელიც
მოიცავს საგრანტო კონკურსის დეტალურ სქემას,
შეფასებისა და პირობების, განხორციელების
გეგმა-გრაფიკს),
ათასწლეულის
გამოწვევის
ფონდი - საქართველომ 2015 წლის ივლისში
გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი. კონკურსის
პირველი ეტაპი დასრულდა და შედეგები 2016
წელს გახდება ცნობილი.
ათასწლეულის
გამოწვევის
ფონდი
საქართველოსა და განათლების და მეცნიერების
სამინისტროს
პროფესიული
განათლების
დეპარტამენტის თანამშრომლობით დაიგეგმა
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2015-2016 წლებში ტექნიკური და ექსპერტული
დახმარების
დეტალური
სქემა
და
განხორციელების გრაფიკი, რომლის ფარგლებში
2015 წელს განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:
პროფესიული განათლების მართვა და ხარისხი
– განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროსთან
კოორდინირებით
მომზადდა
„კერძო-საჯარო
პარტნიორობის კონცეფციის“ სამუშაო
ვერსია;
– მომზადდა
„სექტორული
საბჭოების
ფუნქციონირების სიტუაციური ანალიზი“;
– ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში
ჩატარდა
„პროფესიული
კვალიფიკაციების
შეფასების
გარე
ხარისხის უზრუნველყოფის ტექნიკურეკონომიკური კვლევა
(ე.წ. Feasibility
study)“;
– მომზადდა ხარისხის უზრუნველყოფის
სფეროს საკაბინეტო კვლევა, სიტუაციური
ანალიზი და რეკომენდაციები;
– მომზადდა
ანგარიში
“სიტუაციური
ანალიზი და საქართველოს პროფესიული
განათლების
სისტემის
ხარისხის
უზრუნველყოფის მოთხოვნები”;
– მომზადდა
ანგარიში
“თვითშეფასება
პროფესიული განათლების სფეროში”;
– მომზადდა
“მოდულური
საგანმანთლებლო
პროგრამების
დანერგვის
შიდა
შემოწმების
(ვერიფიკაციის) სახელმძრვანელო”;
– მომზადდა
“მოდულური
საგანმანათლებლო
პროგრამების
დანერგვის
გარე
შემოწმების
(ვერიფიკაციის) სახელმძრვანელო”;
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–

ჩატარდა
პროფესიული
განათლების
სფეროს ავტოროზაციის კრიტერიუმების
განხილვა-გადახედვა;
– ჩატარდა „არაფორმალური განათლების
აღიარების“ საკაბინეტო კვლევა;
– მომზადდა
ანგარიში “არაფორმალური
განათლების
აღიარების
დანერგვა
საქართველოში”
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
– მომზადდა “პროფესიული მასწავლებლის
პროფესიული
განვითარების
სიტუაციური ანალიზი”;
– ჩატარდა
საპილოტე
ტრენინგი
პროფესიული მასწავლებლებისათვის და
საწარმოო
პრაქტიკის
მასწავლებლებისათვის
“კომპეტენციებს
დაფუძნებულ
სწალება-შეფასებაში
“უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაში”.
კარიერის დაგეგმვა
–

მომზადდა სიტუაციური ანალიზი და
რეკომენდაციები “კარიერის განათლება
და დაგეგმვა პროფესიული განათლების
სფეროში”

შრომის ბაზრის შესახებ მონაცემები
–

პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისათვის
მომზადდა
დოკუმენტი
“ შრომის ბაზრის შესახებ
ინფორმაციის წყაროები საქართველოში”

უმაღლესი განათლების პროექტის ფარგლებში
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
საერთაშორისო
ორეტაპიან
ტენდერში
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გამარჯვებულ
სან
დიეგოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან ერთად 2014-2019 წლებში
განახორციელებს
პროექტს
„სან
დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო
2020“, რომელიც მიზნად ისახავს თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს
ტექნიკურ
უნივერსიტეტსა
და
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
აშშ-ის
საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას.
აღნიშნული
უნიკალური
საგანმანათლებლო
პროექტის
შედეგად
კურსდამთავრებულები
საქართველოში მიიღებენ ამერიკულ დიპლომებს
საინჟინრო,
ტექნოლოგიებისა
და
საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში.
2015 წლის იანვარში, საქართველოს მთავრობამ
განსაზღვრა
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მიერ
უცხო
ქვეყნის
კანონმდებლობის
შესაბამისად
აღიარებულ
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან
თანამშრომლობით
განხორციელებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განხორციელების, კვალიფიკაციის მინიჭების,
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის
გაცემის
და
აღიარების
განსხვავებული წესი და პირობები, ასევე,
ჩარიცხვისა და დაფინანსების განსხვავებული
წესი და პირობები. საქართველოს პარლამენტის
მიერ
რატიფიცირებული
საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში
განხორციელებული
პროგრამა
ჩაითვალა
აკრედიტებულად.
ათასწლეულის
გამოწვევის
ფონდი
საქართველოსა და სან დიეგოს სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის
მიერ
განხორციელდა
პარტნიორი
სახელმწიფო
უნივერსიტეტების
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.
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ეროვნულ და საერთაშორისო
(PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS)
შეფასებებში მონაწილეობის მიღება
განათლების სისტემის შედეგების
შესაფასებლად და განათლების
სფეროს ხარისხის გაუმჯობესებისა
და განათლების სფეროში თანაბარი
ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის
სახელმწიფო პოლიტიკის
რეკომენდაციების შემუშავება

სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

2015

სამი ქართული უნივერსიტეტის კონსორციუმის
ბაზაზე განხორციელდება 30 მილიონი აშშ
დოლარის ინვესტიცია. საწყის ეტაპზე, პროექტის
ფარგლებში
შეიქმნა
ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო
პროგრამები
ელექტრულ
ინჟინერიაში,
კომპიუტერულ
მეცნიერებაში,
ქიმიაში (ბიოქიმიის განხრით) და კომპიუტერულ
ინჟინერიაში.
მომავალში
ასევე
იგეგმება
საბაკალავრო
პროგრამების
ამოქმედება
სამოქალაქო
ინჟინერიასა
და
სამრეწველო
მშენებლობაში. სტუდენტების მიღება დაიწყო
2015-2016 სასწავლო წლიდან. ზემოაღნიშნულ
პროგრამებზე ჩაირიცხა 82 სტუდენტი. მათ
შორის
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 55
სტუდენტი,
საქართველოს
ტექნიკურ
უნივერსიტეტში - 6 სტუდენტი, ხოლო ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 21 სტუდენტი.
სსიპ ჩატარდა საერთაშორისო კვლევების TIMSS, PISA
ათასწლეულის
ძირითადი კვლევა და მომზადდა მონაცემთა
გამოწვევის
ბაზები. ასევე ჩატარდა საერთაშორისო კვლევა
ფონდი PIRLS-ის საცდელი კვლევა და მომზადდა
საქართველო
მონაცემთა ბაზები.
ფონდის
მხარდაჭერით,
შეფასებისა
და
სსიპ - შეფასებისა გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა
და გამოცდების
მე-9 კლასის მათემატიკის ეროვნული პროგრამის
ეროვნული
შეფასება
და
მიმდინარეობს
მონაცემების
ცენტრი
დამუშავება.
მზადდება
მე-9
კლასში
საბუნებისმეტყველო საგნებში (ფიზიკა, ქიმია,
ბიოლოგია) და მე-7 კლასში ქართულში, როგორც
მეორე ენაში სახელმწიფო შეფასების ჩარჩო.
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ზოგადი განათლების ხარისხის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა და
ხელმისაწვდომობის გაზრდა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

მომზადებულია დაწყებით საფეხურზე კლასში
განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის
დანერგვის მონიტორინგის ანგარიში.
დასრულებულია
დაწყებითი
საფეხურის
ეროვნული სასწავლო გეგმის (ყველა საგნობრივი
სტანდარტი და პროგრამა) გადამუშავება.
დამტკიცებულია
პროგრამა
„ეროვნული
სასწავლო გეგმის დანერგვა და მონიტორინგი“,
რომლის ფარგლებში მიმდინარეობს ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
მონიტორინგი
საბაზო
საფეხურზე საქართველოს მასშტაბით შერჩეულ
20 სკოლაში მიმდინარეობს საბაზო საფეხურის
სასწავლო გეგმების გადამუშავება საერთაშორისო
გამოცდილებისა
და
ადგილობრივი
საჭიროებების გათვალისწინებით.
შეიქმნა
სტანდარტი
ქართულ
ენასა
და
ლიტერატურაში I-IV კლასების ალტერნატიული
სასწავლო გეგმისთვის.
სასკოლო სახელმძღვანელოების ფორმირების
კუთხით გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები.
მულტიდისციპლინური
გუნდის
მიერ
განხორციელდა
1762
მოსწავლის/ბავშვის
შეფასება.
ყველა
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროებების
მქონე
(სსსმ)
მოსწავლე
უზრუნველყოფილია
ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმით და საჭიროების შემთხვევაში,
სკოლა
უზრუნველყოფილია
სპეციალური
მასწავლებლით
და/ან
ფსიქოლოგით
და
სპეცმასწავლებლით. ყველა საჯარო სკოლა,
სადაც
სსსმ
მოსწავლეები
სწავლობენ,
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 იანვრის
№9
დადგენილებით
უზრუნველყოფილია
დამატებითი
დაფინანსებით.
საჭიროების
შემთხვევაში, საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის
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წერილობითი
მიმართვის
საფუძველზე,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
საჯარო
სკოლას
უმტკიცებს
სპეციალური
მასწავლებლის,
ინკლუზიური
განათლების კოორდინატორისა და ფსიქოლოგის
შტატებს.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა
ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით, შემუშავდა
„სკოლებში
ინკლუზიური
განათლების
მარეგულირებელი დოკუმენტი“.
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა
უფლებების
დაცვის
შესახებ“
კონვენციასთან თანხვედრაში მოყვანის მიზნით,
განხორციელდა კანონის რევიზია და მომზადდა
ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს
კანონში ცვლილებების პაკეტი.
უზრუნველყოფილია
ბრალდებული
და
მსჯავრდებული
არასრულწლოვნებისთვის
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა - №11
არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო,
ქ.
ქუთაისის №2 პატიმრობისა და დახურული
ტიპის თავისუფლების აღკვეთისა და ქ.
თბილისის №8 პატიმრობისა და დახურული
ტიპის
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებში
მყოფმა
100-მდე
არასრულწლოვანმა
შეისწავლა
ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები.
2014-2015 სასწავლო წელს,
ექსტერნატის
გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო და გამოცდები
წარმატებით ჩააბარა 16-მა მსჯავრდებულმა.
2014-2015
სასწავლო
წელს,
სკოლის
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დამამთავრებელ
გამოცდებში
მონაწილეობა
მიიღო სულ 9 ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა
მოსწავლემ. გამოცდები წარმატებით ჩააბარა 5-მა
პატიმარმა მოსწავლემ.
2015 წლის ივლისში, ერთიან ეროვნულ
გამოცდებში
მონაწილეობა
მიიღო
8
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა
მოსწავლემ,
გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 5-მა.
„ეროვნული
სასწავლო
ოლიმპიადების
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, ჩატარდა ეროვნული
სასწავლო
ოლიმპიადები
X-XII
კლასის
მოსწავლეებისთვის. გამოვლინდა 132
გამარჯვებული
მოსწავლე,
რომლებიც
დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და
აქსესუარების
სასაჩუქრე
ბარათებით
და
დიპლომებით.
„საერთაშორისო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის“
ფარგლებში, საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა
მონაწილეობა მიიღეს ყველაზე მასშტაბურ
მსოფლიო
ოლიმპიადებში
მათემატიკაში,
ფიზიკაში,
ინფორმატიკაში,
ქიმიასა
და
ბიოლოგიაში და მოიპოვეს 1 ვერცხლის და 7
ბრინჯაოს მედალი.
„სასკოლო
კონკურსების
ქვეპროგრამის“
ფარგლებში,
ჩატარდა
შემდეგი
სასკოლო
კონკურსები:
ეროვნული
ტურნირი
ინფორმატიკაში, გუნდური კონკურსები ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ევროპის
კვირეულისადმი მიძღვნილი ვიდეორგოლების
კონკურსი „ევროპა ჩემს ობიექტივში“, ვაჟაფშაველას
იუბილესადმი
მიძღვნილი
თეატრალური ფესტივალი, აკაკი წერეთლის
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იუბილესადმი მიძღვნილი სასკოლო კონკურსები,
ესეების კონკურსი არაქართულენოვანი სკოლის
მოსწავლეებისთვის
„ჩემი
კულტურა
და
ტრადიციები“.
გამოცხადებულია ვიდეორგოლების კონკურსი
„თანამედროვე გმირები“ და ბლოგების კონკურსი
„პლანეტა თამბაქოს გარეშე“.
„წარმატებული სკოლებისა და პედაგოგების
წახალისების
ქვეპროგრამის“
ფარგლებში
ფულადი
პრიზებით
დაჯილდოვდა
128
პედაგოგი.
„სასკოლო
ინიციატივების
წახალისების
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, სამინისტროს მიერ
დაფინასნებულია 35 სასკოლო პროექტი.
„ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
(საჯარო სკოლის) ტერიტორიაზე სამედიცინო
კაბინეტის ფუნქციონირებისა და სკოლის ექიმის
საქმიანობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში,
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საჯარო სკოლიდან ამჟამად 204 საჯარო
სკოლაშია სკოლის ექიმი.
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების მოსწავლეთა გაკვეთილზე
დასწრების
აღრიცხვის
ჟურნალებით
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში,
დაიბეჭდა 37463 საკლასო ჟურნალი.
„ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის
ფინანსური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში,
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრებმა
პედაგოგებმა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურმა
პერსონალმა - (1042 ბენეფიციარი), სოციალურეკონომიკურ მდგომარეობის გაუმჯობესების
მიზნით, 2015 წელს მიიღეს
ფინანსური
დახმარება. 2015 წლის მეოთხე კვარტალში,
გათვალისწინებული
ფინანსური
დახმარება
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პროგრამის ბენეფიციარებმა მიიღებენ 2015 წლის
დეკემბრის ბოლოს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
ორგანიზებული სხვადასხვა კონკურსებიდან და
საგნობრივი ოლიმპიადებიდან
შერჩეული
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების მე-9, მე-10, მე-11 კლასების 600
მოსწავლისთვის მოეწყო „ინგლისური ენის
საზაფხულო სკოლა საქართველოში“.
„ინგლისური
ენის
საზაფხულო
სკოლა
საქართველოში“ მონაწილე 600 მოსწავლიდან
შეირჩა და ორკვირიან ინგლისური ენის
საზაფხულო კურსებზე გაემგზავრა 36 მოსწავლე
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
სამეფოში.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
ორგანიზებული
კონკურსების
საფუძველზე
შერჩეული
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მე-9, მე-10,
მე-11
კლასების
90
მოსწავლისთვის
განხორციელდა ორკვირიანი „მომავალ ლიდერთა
საზაფხულო სკოლა“.
არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების
(სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი,) 50
მოსწავლისთვის და 50 მასწავლებლისთვის
განხორციელდა
„მულტიკულტურული
საზაფხულო
სკოლა
ეთნიკური
უმცირესობებისთვის“.
საჯარო სკოლების ხელმისაწვდომობის მიზნით,
განხორციელდა „საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამა,
რომლის ფარგლებშიც 2014-2015 წლის მეორე
სემესტრში, პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა
ტრანსპორტირება განხორციელდა 1108 საჯარო
სკოლაში, ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობამ
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სკოლამდელი ასაკის
ბავშვებისთვის სასკოლო
მზაობისთვის ეროვნული
სასწავლო გეგმის პილოტირება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გაეროს ბავშვთა

შეადგენა 52575 მოსწავლე. მიმდინარე 2015-2016
წლის
პირველ
სემესტრში,
პროგრამის
ფარგლებში,
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირება
ხორციელდება
1143
სკოლაში,
ხოლო
ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 56364
მოსწავლეს.
„თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე მოსწავლეთა
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
ქვეპროგრამის“
ფარგლებში,
სსიპ
ქალაქ
თბილისის N81 საჯარო სკოლამ და სსიპ ქალაქ
თბილისის N130 საჯარო სკოლამ კონკურსის
შედეგად გამოავლინა სამი პედაგოგი, რომელთაც
ჰქონდათ გამოცდილება და კვალიფიკაცია
სწავლებისა „ქართული, როგორც მეორე ენა „ და
„ქართული, როგორც უცხო ენა“. აღნიშნულ
ქვეპროგრამაზე ჩაირიცხა 25 თავშესაფრის
მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, რომელთა
სია წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
სამინისტრომ. დეკემბრის თვეში განხორციელდა
მონიტორინგი.
„მშობელთა განათლებისა და ჩართულობის
ქვეპროგრამის“
ფარგლებში
შემუშავებულია
მშობელთა ელექტრონული გზამკვლევი.
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
საქართველოს
რეგიონებში
განხორციელდა
7
გასვლითი
ღონისძიება/შეხვედრა მშობლებთან ადრეული
ქორწინების თემაზე.
დასამტკიცებლად მომზადებულია სასკოლო
მზაობის
საგანმანათლებლო
სახელმწიფო
სტანდარტი. შემუშავდა სასკოლო მზაობის
პროგრამა 5-6 წლის ასაკის ბავშვებისათვის.
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ფონდი „ღია
საზოგადოება საქართველო“

ფონდი (UNICEF)

გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)
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ადრეული და სკოლამდელი
განათლების სტრატეგიული
დოკუმენტისა და კანონპროექტის
შემუშავება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)

ფონდი „ღია
საზოგადოება საქართველო“
გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)

536

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შესახებ
დოკუმენტის (ICT Policy Document)
შემუშავება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროგრამა მოიცავს შემდეგ სახელმძღვანელოებს:
 აღმზრდელის გზამკვლევი;
 სასკოლო მზაობის სასწავლო გეგმა;
 სასკოლო მზაობის აქტივობების კრებული.
შემუშავდა შესაბამისი ტრენინგ მოდული,
რომლის
მიხედვითაც
გადამზადდებიან
სათანადო ასაკობრივი ჯგუფების აღმზრდელები.
2015 წელს დაიწყო სასკოლო მზაობის პროგრამის
დანერგვის პროცესი.
„ადრეული და სკოლამდელი განათლების
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
პროექტი
დასრულების
პროცესშია.
მომზადდა
კანონპროექტის ძირითადი ვერსია, რომელზეც
საქართველოს
პარლამენტის
ადამიანის
უფლებათა დაცვის კომიტეტის კოორდინაციით
სხვადასხვა უწყებები მუშაობენ. კანონპროექტის
ინიცირება პარლამენტში უახლოეს მომავალში
იგეგმება.
შემუშავდა
სკოლამდელი
განათლების
სტრატეგიული დოკუმენტის სამუშაო ვერსია.
დოკუმენტი დამტკიცდება ადრეული აღზრდისა
და განათლების შესახებ კანონის დამტკიცების
პარალელურად.
შემუშავებულია
ზოგად
განათლებაში
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
განვითარების კონცეფციის პროექტი.

სსიპ - განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა
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საჯარო სკოლებსა და პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჯარო
სკოლებსა
და
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის
ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 საგანანმანათლებლო


სსიპ - განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა



დაწესებულებების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით აღჭურვა;
საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა
პირველ
კლასელისა
და
მათი
დამრიგებლებისთვის
პორტატული
კომპიუტერების გადაცემა;
წარჩინებული
მოსწავლეებისათვის
კომპიუტერების გადაცემა.

2015 წელს განისაზღვრა პროგრამის ბიუჯეტი,
ბენეფიციართა სავარაუდო ოდენობა და მათი
საჭიროებები.
ბიუჯეტი:
 „საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა“ -5 000 000 ლარი;
 „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ –16 817 000.00
ლარი.
განხორციელდა
პირველკლასელთათვის
გადასაცემი
პორტაბელური
კომპიუტერების
შესყიდვა.
2015 წელს საჯარო სკოლებში და სახელმწიფო
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში განხორციელდა შიდა ქსელის
495

მოწყობასთან
დაკავშირებული
სამუშაოები.საქართველოს
საჯარო
სკოლებისათვის
გაუმჯობესდა
ინტერნეტის
სიჩქარე, მათ შორის საჯარო სკოლების 30%-თან
კავშირი უზრუნველყოფილია მაღალ გამტარიანი
ოპტიკური არხებით (50 Mb).
2015 წელს განხორციელდა აქტიური მუშაობა
თბილისის
ადმინისტრაციულ
საზღვრებში
განლაგებულ საჯარო სკოლებში უსადენო
ინტერნეტისა და საკლასო ოთახების/კლასკაბინეტების ლოკალური ქსელის მოწყობის
კონცეფციის შემუშავებაზე.
შემუშავდა ასევე, პროგრამის პილოტირების
პროექტი, რომელიც განხორციელდება სსიპ
ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლასა და
თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში. აღნიშნულ
სკოლებში დროის მოცემული მომენტისათვის
დასრულებულია ქსელის მოწყობის ტექნიკური
სამუშაოები.
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ძირითად კომპეტენციებზე
დამსაქმებელთა მოთხოვნების
შესწავლა/ანალიზი და

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
იანვრიდან
ამოქმედდა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მართვის ახალი საინფორმაციო სისტემა (eSchool).
ასევე, განხორციელდა საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 20 თებერვლის N68 დადგენილებით
დამტკიცებული „მასწავლებლის საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის“ ფარგლებში,
მასწავლებელთა
შეფასების
ელექტრონული
სისტემის შემუშავება და მისი ინტეგრაცია
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მართვის საინფორმაციო სისტემაში (eSchool).
2015
წელს,
განხორციელდა
2014
წელს
მომზადებული 100 პროფესიული სტანდარტის
რედაქტირება.
496

პროფესიულ სტანდარტებში
ინტეგრირების უზრუნველყოფა
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მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამების დანერგვის დაწყება

სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა
მოსამზადებელი
სამუშაოები, ძირითად
კომპეტენციებზე
დამსაქმებლების
მოთხოვნის
ანალიზის
ჩასატარებლად, რის ფარგლებშიც გაიმართა 17
დარგობრივი შეხვედრა ახალი კვალიფიკაციების
იდენტიფიცირებისთვის.
დარგობრივი
შეხვედრების
შედეგად
გამოვლენილი
საჭიროებების შესაბამისად, დაზუსტდა 2015
წლის საოპერაციო გეგმა.
განხორციელდა
ტრენინგები
პროფესიული
სტანდარტების შემუშავების პროცესში ჩართული
120 ფასილიტატორისთვის.
შემუშავდა
99
პროფესიული
სტანდარტის
პროექტი.
2015
წლის
ნოემბრიდან
პროფესიული
განათლების სიტემაში დაინერგა 45 მოდულური
პროგრამა.
განხორციელდა
შეხვედრები
მოდულური
პროფესიული
პროგრამების
დანერგვის კოორდინაციის მიზნით,
და ამოქმედდა მონიტორინგის მექანიზმები.
დაინერგა 7 მოდულური პროგრამა აგრარული
მიმართულებით.
2015
წელს,
შემუშავდა
75
მოდულური
პროფესიული პროგრამა და 30 ერთეული
საგანმანათლებლო რესურსი.
მომზადდა
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის
მოდულური
პროფესიული
პროგრამების
დანერგვასთან
დაკავშირებით
რეკომენდაციების
დოკუმენტი/გზამკვლევი.
განხორციელდა 34 საკონსულტაციო შეხვედრა
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისათვის
მოდულური
პროფესიული
პროგრამების
497

ავტორიზაციასთან/თვითშეფასების
ასახვასთან დაკავშირებით.

ანგარიშში

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი
დაწესებულებების
ხარისხის მართვისა და საგანმანათლებლო
პროცესზე
პასუხისმგებელი
პირებისთვის
ჩატარდა ტრენინგი პროფესიული პროგრამების
განვითარებასა და ხარისხის უზრუნველყოფაში.
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პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა შესაძლებლობების
განვითარების პროგრამების
განხორციელება (ტრეინინგებში
ჩართულია პროფესიული
განათლების მინიმუმ 300
მასწავლებელი)

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წელს დამტკიცდა 2014 წელს მომზადებული
54 მოდულური პროგრამა.
2015 წელს, სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
მიერ
განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:
 განხორციელდა პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა
მონაცემთა
ბაზის
განახლება;
 განხორციელდა პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა საჭიროებების კვლევა და
ანალიზი ინფორმაციული ტექნოლოგიების
გამოყენებაში
და
ტრენინგ-მოდულის
შემუშავება;
 მომზადდა მასწავლებელთა მოსამზადებელი
სავალდებულო
პედაგოგიური
კურსის
პროექტი და დაიგეგმა 2015 წლის გეგმით
გათვალისწინებული ტრენინგები.
ტრენინგები ჩატარდა საჯარო პროფესიულ
სასწავლებლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენებაზე.
ტრენინგში
ჩართული იყო 452 მასწავლებელი (საერთო
რაოდენობის 60 %).
შემუშავდა
ტრენინგმოდული
მოდულურ
498

სწავლებასა
და
შეფასებაში.
დაიგეგმა
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
ტრენინგები მოდულურ სწავლება - შეფასებაში.
განხორციელდა მასწავლებელთა ტრენინგი ტრენინგი გაიარა 545 მასწავლებელმა (საერთო
რაოდენობის 72%).
განხორციელდა
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
ტრენინგი
მოდულურ
სწავლებაში - შეფასების ინსტრუმენტების
განვითარების მიმართულებით, ტრენინგი გაიარა
351-მა მასწავლებელმა (46%).
განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები
მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგებისათვის.
შეირჩა ფასილიტატორები და ჩატარდა მათი
ტრენინგი. განხორციელდა
მასწავლებელთა
საჭიროებების კვლევა. საწარმოებში ტრენინგი
გაირა 205-მა მასწავლებელმა.
განხოციელდა
ტრენინგი
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
პროფესიული სტუდენტების განათლებისა და
პროფესიული ტესტირების მიმართულებით.
ტრენინგი
გაიარა
400-მა
პროფესიულმა
მასწავლებელმა (53%)
მოდულური
პროფესიული
პროგრამების
შემუშავების მეთოდოლოგიაში ტრენინგი გაიარა
80 მასწავლებელმა.
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის
შემუშავებაში
ჩართულ
მასწავლებელთა
ტრენინგი
გაიარა
67-მა
მასწავლებელმა.
განხორციელდა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავებაში
ჩართული
პროფესიული
მასწავლებელების
ტრენინგი,
რომელთა
მონაწილეობით
მომზადდა
101
მოდულური პროგრამა.
499

541

მასწავლებელთა სერტიფიცირებისა სსიპ - შეფასებისა და
და სკოლის დირექტორთა შერჩევის გამოცდების
სისტემის რეფორმირება
ეროვნული ცენტრი

2015

მსოფლიო ბანკი

542

კოლეჯების მართვის ხარისხის
უზრუნველყოფა და
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების განვითარება ხარისხის მართვის ევროპული
ფონდის (EFQM) მოდელის
დანერგვა მინიმუმ სამ საპილოტე
კოლეჯში

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

MCA-ის
მხარდაჭერით
მუშაობა
დაიწყო
მასწავლებელთა რეალურ სამუშაო გარემოში
ტრენინგების განხორციელების კონცეფციაზე.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების
(GIZ)-ის
მხარდაჭერით
განხორციელდა ტრენინგი ენერგოეფექტურობში.
ტრენინგში
ჩართული
იყო
სამშენებლო
მიმართულების 10-მდე პროფესიული პედაგოგი.
GIZ-ის ორგანიზებით ასევე განხორციელდა
სემინარი
ტურიზმის
მიმართულებით
კურიკულუმების
შექმნაში.
სემინარში
ჩართულები იყვნენ ტურიზმის მიმართულების
პროფესიული მასწავლებლები.
შემუშავდა მასწავლებელთა გარე შეფასების
რუბრიკა (შეფასების სქემა), რომელიც ორ
ძირითად სფეროს მოიცავს: 1) საკლასო გარემოს
შექმნა, (2) სწავლება. შემუშავებული რუბრიკის
დახვეწის მიზნით, მოხალისე პედაგოგების
ვიდეოგაკვეთილების შეფასების საფუძველზე,
ჩამოყალიბდა რუბრიკის საბოლოო სამუშაო
ვერსია.
ინერგება ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის
(EFQM) მოდელი სამ საჯარო და სამ კერძო
კოლეჯში.
აღნიშნული
კოლეჯებისათვის,
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების
(GIZ)
ორგანიზებითა
და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს
მხარდაჭერით
ხარისხის
მართვის/მენეჯმენტის ევროპული მოდელის
(EFQM Excellence Model) დანერგვის მიზნით,
გაიმართა
ტრენინგის
ციკლი
„გზა
სრულყოფისკენ“.
2015 წლის პირველ ნახევარში გაიმართა სამუშაო
შეხვედრები და პილოტირებაში ჩართულმა
კოლეჯებმა უზრუნველყვეს თვითშეფასების
500
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ტრეინინგები ადმინისტრაციული
პერსონალის მინიმუმ 100
თანამშრომლისათვის (მართვა,
სტრატეგიული დაგეგმვა,
კომუნიკაცია, ადგილობრივი
შრომის ბაზრის კვლევა,
მარკეტინგი, ა.შ.)

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ -განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)
ევროკავშირი

კითხვარების
შევსება.
დასრულდა
თვითშეფასების ანალიზი. კოლეჯებმა დაიწყეს
მზადება სერთიფიცირების ეტაპისათვის და
ჩატარდა შესაბამისი ტრენინგები.
2015 წლის მეორე ნახევრაში წარმატებით
წარიმართა ვალიდაციის პროცესი და EFQM
მოდელის დანერგვის პროცესში
ჩართულმა
კოლეჯებმა (3 სახელმწიფო და 3 კერძო კოლეჯი)
მოიპოვეს EFQM-ის სერთიფიკატები.
ორმა სახელმწიფო კოლეჯმა (საზოგადოებრივი
კოლეჯი „იბერია“ და პროფესიული კოლეჯი
„ფაზისი“)
შესაბამისი
პროცედურების
გავლისსაფუძველზე
მოიპოვეს ISO 9001-ის
სერთიფიკატები.
2015 წლის 27 თებერვალს, კერძო კოლეჯების
ასოციაციის მიერ განხორციელდა სემინარი
„ეკონომიკური
საქმიანობით
მიღებული
შემოსავლებისა და მასთან დაკავშირებული
ხარჯების გამოანგარიშება მოგების გადასახადის
გაანგარიშების
მიზნებისათვის“,
რომელშიც
ჩართული იყო 15-მდე საჯარო პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულება.
2015 წლის მაისიდან ივლისის ჩათვლით,
ჩატარდა
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ხარისხის
მართვის
მენეჯერების
ტრენინგი
მოდულურ
საგანმანათლებლო პროგრამებში (56 მონაწილე
საჯარო
და
კერძო
პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან).
2015 წლის დეკემბერში (1-3 დეკემბერი)
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების პროფესიული ორიენტაციისა
და
კარიერის
დაგეგმვის
მენეჯერების
შესაძლებლობების
გაუმჯობესების
მიზნით
განხორციელდა ტრენინგი, რომელშიც ჩართული
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იყო 20- მდე სპეციალისტი.
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პროფესიული განათლების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა - სისტემაში
სპეციალური საჭიროების მქონე და
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირების ჩართვა, მათი
რაოდენობის ეტაპობრივი ზრდა,
ადაპტირებული სასწავლო გარემოს
ფორმირება, სასწავლო მასალების
ადაპტირება, კოლეჯების
უზრუნველყოფა შესაბამისი
ადამიანისეული რესურსით

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სპეციალური საჭიროების მქონე და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე სტუდენტთა სასწავლო
პროცესის მხარდაჭერის მიზნით, პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაერთნენ
ინკლუზიური
პროფესიული
განათლების
სპეციალისტები
და
სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა
ასისტენტები, მობილობისა და ორიენტაციის
ტრენერები, ჟესტური ენის თარჯიმნები და სხვა
სპეციალისტები (საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
უზრუნველყოფს
დამხმარე
თანამშრომლების
დაფინანსება).
მიმდინარეობს პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ფიზიკურ
გარემოს
მისაწვდომობის გაუმჯობესება. უნივერსალური
დიზაინის გათვალისწინებით, არქიტექტურული
პროექტები
შეიქმნა
ხუთი
პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის და
სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაიწყო ხუთივე
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში.
დაიწყო
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
კვალიფიკაციის
ზრდა
ინკლუზიური განათლების საკითხებში.
ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
კურსდამთავრებულთა
დასაქმებაზე
ზრუნვა
და
მხარდაჭერითი
დასაქმების მოდელის დანერგვა საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით.
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ნორვეგიის
სახელმწიფოს
ფინანსური
მხარდაჭერით ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს
პროექტის
„ინკლუზლიური
განათლების
დანერგვა
პროფესიული
განათლებისა
და
გადამზადების
სისტემაში“.
აღნიშნული
პროექტის
ფარგლებში
სსსმ
პროფესიულ
სტუდენტთა
მხარდაჭერისთვის
ცენტრმა
განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:
შემუშავდა
მოდულები:
„ინდივიდუალური
მიდგომები სსსმ პროფესიული სტუდენტის
განათლებისას და პროფესიული ტესტირება.“
აღნიშნული მოდული გაიარა პროფესიული
სასწავლებლის 400-მა მასწავლებელმა (53%).
ასევე შემუშავდა მოდული „სსსმ მოსწავლეთა
პროფესიული ორიენტაცია და კონსულტაცია“.
მოდული
განკუთვნილია
სსსმ
მოსწლეთა
მასწავლებლებისთვის,
ინკლუზიური
განათლების
სპეციალისტებისთვის
და
განათლების
სამინისტროს
ფსიქოლოგიური
სამსახურის
კარიერის
დაგეგმვის
მენეჯერებისთვის.
აღნიშნული
მოდულის
განხორციელება დაიწყება 2016 წლიდან.
შემუშავდა და ჩატარდა ჟესტური ენის კურსები
(პირველი დონე) ყრუ პირებისთვის, მათი
მშობლების, მასწავლებლების და ჟესტური ენის
თარჯიმნებისთვის. წელს კურსები გაიარა და
ჟესტურ ენა შეისწავლა 48 პირმა. კურსები
განკუთვნილია
ნებისმიერი,
მათ
შორის
პროფესიული
სასწავლებლის
სპეიალისტებისთვის,
ვინც
მუშაობს
ყრუ
პირებთან.
შემუშავდა მოდული „სმენის დაქვეითების მქონე
მოსწავლეთა
სწავლება“.
მოდულის
განხორციელება დაიწყება 2016 წლიდან.
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ზოგადი განათლების მიღმა
დარჩენილი პირებისათვის
პროფესიული განათლების
დაუფლების შესაძლებლობის
შექმნა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

546

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განხორციელება
მსჯავრდებულების, ყოფილი
მსჯავრდებულების,
პრობაციონერებისა და
თავისუფლება შეზღუდული
პირებისათვის

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იუსტიციის
სამინისტრო
სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის
სამინისტრო

დაიწყო მუშაობა ჟესტური ენის სასწავლო
მეთოდოლოგიის
შექმნაზე
კერძოდ
შემუშავებულია სცენარი ჟესტური ენის სასწავლო
ფილმისთვის. 2016 წელს აღნიშნული სცენარის
მიხედვით დაგეგმილია ფილმის გადაღება.
შემუშავდა და ჩატარდა მოდულები: ბრაილის
სისტრემა და მისი სწავლების მეთოდოლოგია“,
„მცირემხედველ
მოსწავლეთა
სწავლება“
„სივრცეშ ორიენტაცია და მობილობის სწავლება
მცირემხედველი და უსინათლო პირებისთვის“.
აღნიშნული მოდულები წელს გაიარა სკოლის 50
ამდე სპეციალისტმა. თუმცა ზემოხსენებული
მოდულები განკუთვნილია ასევე პროფესიული
სასწავლებლის სპეციალისტებისთვის.
შემუშავდა ბრაილის სწავლების მეთოდოლოგიის
ელექტორნული ვერსია.
მიმდინარეობს
მუშაობა
პროფესიული
განათლების
შესახებ
საქართველოს
ახალ
კანონპროექტზე,
რომელიც
ითვალისწინებს
ზოგადი
განათლების
მიღმა
დარჩენილი
პირებისათვის
პროფესიულ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ
გამოყო
საჭირო
ბიუჯეტი,
შეიმუშავა და დაამტკიცა შესაბამისი პროგრამები,
განხორციელდა პარტნიორ სამინისტროებთან
თანამშრომლობით ბენეფიციართა რაოდენობისა
და მათთვის სასურველი საგანმანათლებლო
პროგრამების
იდენტიფიცირება.
სასჯელაღსრულების სამინისტროს მიეწოდა იმ
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზისა
და
აღჭურვილობის ჩამონათვალი, რაც საჭიროა
სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში ამა თუ
იმ პროფესიული კურსის დანერგვისათვის.
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2015 წელს შესაბამის პროგრამებში ჩაერთო 700
მდე ბენეფიციარი.
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოსა
და
პრობაციის
რეგიონული
ბიუროების
ხელშეწყობით, 2015 წლის იანვარ-დეკემბერში,
სხვადასხვა
სახის
პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩაერთო 80
პირობით მსჯავრდებული.
ევროკავშირის
დახმარებით
მიმდინარეობს
ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამის
„პოზიტიური
აზროვნების
უნარების
განვითარება“ მოდულის შექმნა ბრიტანელი
ექსპერტის
ხელმძღვანელობით,
რომელშიც
ჩართულია სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი,
პრობაციის სააგენტო და პრევენციის ცენტრი.
ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებით შეიქმნა
ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამა „პოზიტიური აზროვნების უნარების განვითარება
(Thinking For a Change)“ მოდული, ბრიტანელი
ექსპერტის
ხელმძღვანელობითა
და
პენიტენციური
დეპარტამენტის,
პრობაციის
სააგენტოსა
და
პრევენციის
ცენტრის
თანამშრომლების რესურსით.
სამივე სტრუქტურაში მიმდინარეობს პროგრამის
პილოტირება, რომლის დასრულების შემდგომაც,
საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება პროგრამის
ჩასწორება და შემდგომი სრული იმპლემენტაცია.
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პროფესიულ განათლებაში
მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის
მიზნით კვლევების
განხორციელება და შესაბამისი
პოლიტიკის დაგეგმვა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

548

გარემოსდაცვით საკითხებთან,
კერძოდ კი
ბიომრავალფეროვნებასთან
დაკავშირებით „კომენიუსის“
სამწლიანი პროექტის „ELENA“-ს
განხორციელება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სსიპ მასწავლებელთა

2015 წლის პირველ ნახევარში, სამინისტრომ
განახორციელა
კვლევა
იმ
გარემოებების
გამოსავლენად, რაც ხელს უშლის სხვადასხვა
მოწყვლად
ჯგუფებს,
რომ
დაეუფლონ
პროფესიულ განათლებას. მოცემული კვლევის
სამიზნე
ჯგუფები
იყვნენ:
შეზღუდული
შესაძლებლობისა
და
სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები,
დევნილები/ლტოლვილები, ქუჩის ბავშვები,
სახელმწიფო
ზრუნვიდან
გამოსული
ბენეფიციარები, სოციალურად დაუცველები,
ვეტერანები,
ეროვნული
უმცირესობის
წარმომადგენლები, რეპატრირებული მესხები.
კვლევის რეკომენდაციების საფუძველზე დაიწყო
მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის
პროფესიული
განათლების ხელმისაწვდომობის კონცეფციის
შემუშავება. ასევე შემუშავებულია ეთნიკური
უმცირესობების
განათლების
პოლიტიკის
დოკუმენტის სამუშაო ვერსია, რომლის ერთერთი კომპონენტია პროფესიული განათლება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ მუშაობა დაიწყო NEET (Youth not in
employment,
education
or
training)
-ის
პრობლემატიკაზე. სამინისტროს მიერ პირველ
ეტაპზე
დაგეგმილია
NEET-ის
ჯგუფების
იდენტიფიცირება და
საკითხის კვლევის
მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება, შემდგომ ეტაპზე
კი პრობლემის გადასაჭრელად სისტემური
გზების დასახვა.
პროექტი
გეგმიურად
მიმდინარეობს.
წარდგენილია პროექტის შუალედური ანგარიში
შესრულებულ სამუშაოებზე. მომზადებულია
ბიომრავალფეროვნებაზე ჩართული ქვეყნების
შედარებითი კვლევა, ასევე შემუშავებულია
კომპეტენციების
დოკუმენტი,
ნათარგმნია
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პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

სასწავლო მოდული, ასევე შემუშავებულია
დამატებითი
აქტივობები.
2015
წლის
ოქტომბერში
გაიმართა
მასწავლებელთა
ტრენინგი,
რომელსაც
18
მასწავლებელი
დაესწრო.
ტრენინგის მონაწილეები აღნიშნული მოდულის
პილოტირებას (დანერგვას სასწავლო პროცესში)
განახორციელებენ 2015-2016 წლებში.

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
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საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონის საჯარო სკოლების 10
სერტიფიცირებული პედაგოგის
ვიზიტი ქ. ვარშავაში, პოლონეთის
რესპუბლიკა, კოპერნიკის
სამეცნიერო ცენტრში

ფიზიკის მასწავლებლების
ტრეინინგები ევროპის ბირთვული
კვლევების ორგანიზაციაში (CERN)

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
ევროპის კულტურული კონვენციის განათლებისა და
ფარგლებში პროფესიონალთა
მეცნიერების
ტრეინინგების პროგრამის
სამინისტრო
„პესტალოცი“ განხორციელება

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
კოპერნიკის
სამეცნიერო
ცენტრი

გადამზადებულმა
მასწავლებლებმა
განახორციელეს აქტივობები და 2015 წლის
ბოლოს წარადგინეს შესრულებული სამოშაოების
ანგარიშები.
აღნიშნული ვიზიტი არ განხორციელებულა,
ვინაიდან კოპერნიკის მხარემ, მენეჯმენტში
ცვლილებების გამო, ვიზიტის ორგანიზებისგან
თავი შეიკავა. 2016 წლის გაზაფხულიდან
იგეგმება თანამშრომლობის გააქტიურება.

ევროკავშირი
2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
კოპერნიკის
სამეცნიერო
ცენტრი

საქართველოს მასშტაბით, კონკურსის წესით
შეირჩა ფიზიკის 15 მასწავლებელი. შერჩეული
მასწავლებლები ევროპის ბირთვული კვლევების
ცენტრში ვიზიტით იმყოფებოდნენ 2015 წლის 1017 ოქტომბერს.

ევროკავშირი
2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
კოპერნიკის

ხელი მოეწერა ადმინისტრაციულ შეთანხმებას
ევროპის საბჭოსა და სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს
შორის.
შეთანხმება
ითვალისწინებს
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სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
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საქართველოს სკოლის
მასწავლებელთა ონლაინ
სისტემაში ჩართვა და ევროპის
ქვეყნების მასწავლებლებთან
დამეგობრების ხელშეწყობა
(eTwinning Plus)

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

სამეცნიერო
ცენტრი
ევროკავშირი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

„პესტალოცის“
პროგრამის
ფარგლებში
10
ქართველი მონაწილის დაფინანსებას 4500 ევროს
ოდენობით. (აღნიშნული თანხა განსაზღვრულია
ევროპის საბჭოს ქვეყნების მიერ გამართულ
ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.) 2015
წლის 28-30 აპრილს, ჩატარდა ევროპის საბჭოს
პროგრამის „პესტალოცის“ სამუშაო შეხვედრა,
რომელშიც მონაწილოება მიიღეს 16 უცხოელმა
და
19-მა
ადგილობრივმა
განათლების
სპეციალისტმა.
შეხვედრა
ეხებოდა
თემას
„კარიერული
წინსვლა
სკოლის
ბაზაზე
პროფესიული განვითარების გზით“.
„პესტალოცის“
პროგრამის
ფარგლებში,
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრის მიერ შერჩეულია 9 ქართველი
მასწავლებელი. ევროპის საბჭოს მხრიდან 5-მა
მასწავლებელმა მიიღო დასტური დაგეგმილ
სემინარებში და შეხვედრებში მონაწილეობის
მისაღებად.
სისტემაში ჩართვა და ევროპის ქვეყნების
მასწავლებლებთან დამეგობრების eTwinning Plus
პროგრამა 2013 წლიდან დაიწყო, ამ ეტაპზე
პროექტში ჩართულია 349 მასწავლებელი, 144
სკოლა, ხოლო აქტიური პროექტია 515, რომელსაც
ქართველი და ევროპელი მასწავლებლები
ერთობლივად ახორციელებენ.
2015 წელს
მომზადდა გასული წლის ანგარიში, შემუშავდა
2015 წლის სამოქმედო გეგმა. 2015 წლის მაისში, ქ.
ბრიუსელში, ჩატარდა პროგრამის მენეჯმენტის
სამუშაო შეხვედრა, ასევე აღინიშნა პროგრამის
(eTwinning) 10 წლის იუბილე, რომელსაც
ესწრებოდნენ გამარჯვებულ პროექტში ჩართული
ქართველი მასწავლებლები და მოსწავლეები.
პროექტში
ჩართული
მასწავლებლების
წახალისების მიზნით ყოველწლიურად ხდება
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მასწავლებელთა მივლინება ევროპის ქვეყანებში
სხვადასხვა ტიპის სემინარებსა და ვორქშოფებზე
დასასწრებად.
2015 წლის 16-19 ივლისის, 7 მასწავლებელი
იმყოფებოდა სომხეთში კონტაქტურ სემინარზე.
2015 წლის 4-11 სექტემბერს, მასწავლებლის
სახლში,
პროგრამაში
რეგისტრირებული
მასწავლებლებისთვის
ჩატარდა
ვორქშოპი
თემაზე „პროექტების ინიცირება და მართვა“.
შემუშავდა
ტრენინგ-მოდულები,
რომლის
მიხედვით
მოხდება
რეგისტრირებული
მასწავლებლებისთვის ტრენინგების ჩატარება.
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ქართველი და ევროპელი
მასწავლებლების მიერ
ერთობლივი პროექტების
განხორციელების გზით
პროფესიულ განვითარებაზე
ზრუნვა

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 22-24 ოქტომბერს ბრიუსელში
გაიმართა eTwinning-ის კონფერენცია, რომელიც
ეძღვნებოდა პროგრამის 10 წლის იუბილეს.
აღნიშნულ
ღონისძიებაზე
დასასწრებად
მივლინებულ
იქნა
ორი
ქართველი
მასწავლებელი.
2015 წლის 12 დეკემბერს გაიმართა შემაჯამებელი
კონფერენცია, რომელსაც დაესწრო პროგრამაში
რეგისტრირებული 70 მასწავლებელი.
იხ. № 552-ე პუნქტი.

ევროკავშირი
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

509

554

555

საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონის საჯარო სკოლების
გერმანული ენის (16), ფრანგული
ენის (10), ინგლისური ენის (20)
პედაგოგის სტაჟირება შესაბამის
ქვეყნებში (გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა,
საფრანგეთის რესპუბლიკა და
დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებული სამეფო)
ინგლისური ენის
მასწავლებელთათვის ენობრივი და
მეთოდური სატრეინინგო
კურსების ჩატარება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაფინანსდა გერმანული და ინგლისური ენის
მასწავლებლების სტაჟირება. მასწავლებლების
ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
განხორციელდება 2016 წლის დასაწყისში.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

აშშ-ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი

დაიგეგმა
ინგლისური
ენის
მასწავლებლებისთვის ენობრივი და მეთოდური
სატრენინგო კურსი. მოდიფიცირება ჩაუტარდა
ტრენინგ-მოდულს. რეგისტრაცია გაგრძელდა
ივნისის ბოლომდე. დაწყებულია ტრენინგების
განხორციელება. 2015 წლის აგვისტოს ბოლომდე,
ჩატარდა
ტრენინგები
მსურველი/დრეგისტრირებული
მასწავლებლებისათვის.
შემუშავდა
ახალი
ტრენინგ-მოდულები.
პროგრამა დასრულდა 2015 წლის ივნისში.
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში,
გადამზადდა
796
მასწავლებელი
შემდეგ
ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი,
მცხეთა,
სამტრედია,
სიღნაღი,
საგარეჯო,
გურჯაანი, ზესტაფონი, ზუგდიდი, თელავი,
სენაკი, ფოთი, ქობულეთი, ხაშური, შუახევი.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
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ინგლისური ენის სპეციალისტის
(English Language Fellow)
პროგრამის განხორციელება
საქართველოში

პროგრამის „ასწავლე და ისწავლე
საქართველოსთან ერთად“
ფარგლებში ინგლისური ენის
სწავლების მიზნით უცხოელი
მოხალისე მასწავლებლების

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ -

2014-2015 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში,
პროგრამის ფარგლებში, 47 ინგლისურენოვანი
მოხალისე მასწავლებელი იყო განაწილებული
საქართველოს 30 რაიონის 47 საჯარო სკოლაში.
მოხალისე
მასწავლებლები
სკოლებში
510

საქართველოში ჩამოყვანა და მათი
საჯარო სკოლებში გადანაწილება

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

აწარმოებდნენ ფორმალურ და არაფორმალურ
სწავლებას.
დამატებით,
15
ჩინურენოვანი
მოხალისე მასწავლებელი განაწილებული იყო
თბილისის 15 საჯარო სკოლაში. სემესტრის
დასრულებასთან
დაკავშირებით,
მოხალისე
მასწავლებლებს
გადაეცათ
პროგრამაში
მონაწილეობის
დამადასტურებელი
სერტიფიკატები.
2015 წლის ივლისში, დასრულდა 2015-2016
სასწავლო წლისთვის მოხალისე მასწავლებელთა
შერჩევა. შეირჩა 18 ინგლისურენოვანი და 1
ფრანგულენოვანი მოხალისე მასწავლებელი.
2015 წლის 9 ნოემბრის მდგომარეობით, 2015-2016
სასწავლო წლის პირველი სემესტრისთვის,
პროგრამის
ფარგლებში,
30
ინგლისურენოვანი მოხალისე მასწავლებელი
განაწილებულია საქართველოს 22 რაიონის 34
საჯარო სკოლაში.
2015
წლის
28-29
ნოემბერს
პროგრამის
ფარგლებში,
უცხოენოვანი
მოხალისე
(28
მსმენელი) და ადგილობრივი უცხოური ენის
მასწავლებლებისათვის (34 მსმენელი) ჩატარდა
შუალედური ტრენინგი „თანასწავლება და
კლასის
მართვა“(12
საკონტაქტო
საათი).
შეხვედრაზე
განხილული იქნა
სწავლების
სხვადასხვა
მეთოდები,
პრაქტიკული
მაგალითები
კლასში
სხვადასხვა
დონის
სტუდენტებთან
მუშაობისას,
ასევე
ადგილობრივი
უცხოური
ენის
მასწავლებლებისათვის ჩატარდა პრე-ტესტი.
2015 წლის ბოლოს პროგრამაში ჩართულია 28
ინგლისურენოვანი,
1
ფრანგულენოვანი
მოხალისე
მასწავლებელი.
სამეგრელო-ზემო
სვანეთი 5, რაჭა 1, აჭარა 4, გურია 3, შიდა
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პროფესიული სტუდენტების/
პროფესიული განათლების
მასწავლებლების საერთაშორისო
მობილობის მოსამზადებელი
პროგრამის შემუშავება (უცხო ენა,
კულტურა და ჩვევები);
პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა მიერ სხვა
ქვეყნების გამოცდილების
გაზიარება

საჯარო მოხელეთათვის
პროფესიულ საქმიანობასთან
თავსებადი და მათ საჭიროებებზე
მორგებული მაღალი
დონის/შედეგზე ორიენტირებული

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

დონორების
დახმარება

სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

სსიპ - საქართველოს
იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირი

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ქართლი 4, ქვემო ქართლი 2, იმერეთი 5, კახეთი
4, თბილისი 1.
ისინი თანამშრომლობენ
საქართველოს 40 საჯარო სკოლასთან და 100
ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებელთან.
ასევე პროგრამაში ჩართულია 16 ჩინურენოვანი
მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც ასწავლიან
ჩინურ ენას თბილისის 16 სკოლაში. პროგრამის
ფარგლებში
მოსწავლეებში
მოტივაციის
ამაღლებისა
და
ესეს
წერის
პრაქტიკის
გაუმჯობესების მიზნით გამოცხადდა წერითი
კონკურსი 6-7, 8-9, 10-11-12 კლასის მოსწავლეებს
შორის.
შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“ და
Macmillan Education-ის ორგანიზებით 2015 წლის
16, 17 და 18 მარტს, ქალაქ თბილისში ჩატარდა
ტრენინგი
პროფესიული
კოლეჯების
მასწავლებლებისათვის (44 მასწავლებელი).
იხ. № 526-ე პუნქტი.
2015 წლის 7-13 სექტემბერს, პოლონეთის
რესპუბლიკაში განხორციელდა პროფესიული
განათლების მასწავლებლთა ვიზიტი ქართულ
და პოლონურ მხარეებს შორის გამოცდილების
გაზიარების
მიზნით.
პროფესიულ
მასწავლებლებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგი
ელექტრონულ სწავლებაში.

2015 წლის 15 მაისს, საქართველოს მთავრობის
№930
განკარგულების
საფუძველზე,
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და
ბრიტანეთის
საბჭოს
შორის
გაფორმდა
ხელშეკრულება.
512

უცხო ენის კურსების შეთავაზება
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პროფესიული განათლების სფეროში განათლებისა და
საერთაშორისო გამოცდილების
მეცნიერების
გაზიარება - სასწავლო ტურების
სამინისტრო
უზრუნველყოფა

2015

561

საჯარო და კერძო სკოლების
მასწავლებლებისთვის სკოლებში
ევროკავშირის შესახებ სწავლების
ხელშეწყობის თემაზე კონკურსის
ჩატარება

2015

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და

ბრიტანეთის
საბჭოს
ადმინისტრირებით,
ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელი ტესტი
განხორციელდა იუსტიციის სამინისტროსა და
მის დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ების 173
თანამშრომლისათვის.
გადამზადების კურსი
დაიწყო 2015 წლის 30 სექტემბერს.
დონორების
პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან 2015 წლის
დახმარება
განმავლობაში დაფინანსდა არაერთი ვიზიტი
სხვადასხვა ქვეყნებში (იტალიის რესპუბლიკა,
გაეროს
პოლონეთის
რესპუბლიკა,
ავსტრიის
განვითარების
რესპუბლიკა,
გერმანიის
ფედერაციული
პროგრამა
რესპუბლიკა, ფინეთის რესპუბლიკა, ბელარუსის
(UNDP)
რესპუბლიკა,
ხორვატიის
რესპუბლიკა,
ესპანეთის სამეფო, საფრანგეთის რესპუბლიკა,
ევროკავშირი
უკრაინა), სადაც განხორციელდა უცხო ქვეყნების
გამოცდილების
გაზიარება
პროფესიული
გერმანიის
განათლების
მიმართულებით.
აღნიშნულ
საერთაშორისო
ვიზიტებში მონაწილეობა მიიღეს სამინისტროს
თანამშრომლობის პროფესიული
განათლების
განვითარების
საზოგადოება
დეპარტამენტის
წარმომადგენლებმა,
ასევე
(GIZ)
სამინისტროს სსიპ-ებისა და და პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
წარმომადგენლებმა.
სახელმწიფო
განხორციელდა სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის
ბიუჯეტი
შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, ფრიდრიხ
ებერტის ფონდისა და სსიპ - მასწავლებლის
ფრიდრიხ
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
ებერტის ფონდი ერთობლივი პროექტი- „მეგზური ევროპისკენ“.
სსიპ საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა
და
ევროკავშირის
შესახებ

2015 წლის 13-14 მარტს, მასწავლებლის სახლში
გაიმართა
კონფერენცია.
კონფერენციაზე
დაჯილდოვდა
2014 წლის კონკურსის 10
გამარჯვებული.
კონფერენციას
დაესწრო
საქართველოს
ყველა
რეგიონის
100
მასწავლებელი.
513

ევროკავშირის
შესახებ

562

კოპენჰაგენის პროცესით

განათლებისა და

2015 წლის 28-29 სექტემბერს,
სსიპ „საინფორმაციო
ცენტრი
ნატოსა
და
ევროკავშიროს შესახებ“ , საქართველოში ნატოს
სამეკავშირეო
ოფისის
მხარდაჭერით,
თბილისიდან და სამეგრელოდან მოწვეული
პედაგოგებისთვის გაიმართა ორდღიანი სემინარი
- „ნატო - არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური
განვითარებისთვის“.
ამ
ღონისძიების
ფარგლებში,
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნულ
ცენტრში,
29
სექტემბერს,
პედაგოგებთან
გაიმართა
საინფორმაციო
შეხვედრა
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
აქტუალურ
საკითხებზე:
„მასწავლებლის
საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული
წინსვლის
სქემასა“
და
საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებასთან
დაკავშირებულ სიახლეებზე.

2015

სახელმწიფო

2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლებთან,
რომლის ფარგლებში მასწავლებლები გაეცნენ
სქემასთან დაკავშირებულ სიახლეებს.
2015
წლის
ნოემბრის
ბოლოს,
ცენტრის
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების
ჯგუფის
კონსულტანტებმა
შეადგინეს
კონკურსის
კრიტერიუმები.
საქართველოში
ნატოს
სამეკავშირეო
ოფისის
წარმომადგენლებთან
ერთად განხორციელდა კრიტერიუმების დახვეწა,
რის შემდეგაც 2015 წლის 2 დეკემბერს
გამოცხადდა
კონკურსი
მონაწილეთა
რეგისტრაციისთვის.
2015 წელს მუშაობა გაგრძელდა 2014 წელს
514
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გათვალისწინებული საერთო
ევროპული მიდგომების
შესაბამისად, ასევე ასოცირების
შესახებ შეთანხმების მოთხოვნათა
გათვალისწინებით, „პროფესიული
განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის
ჰარმონიზაცია
პროფესიული განათლების
რეფორმის სტრატეგიის 2015 წლის
გეგმის განხორციელება, რომელიც
შესაბამისობაშია ბრიუგეს
კომუნიკეს (კოპენჰაგენის
პროცესის ნაწილი) მოთხოვნებთან

მეცნიერების
სამინისტრო

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემა
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტო

ბიუჯეტი

2015

მომზადებულ
კანონპროექტზე,
გაიმართა
სამუშაო
შეხვედრები
სამინისტროს
სტრუქტურულ
ერთეულებსა
და
დაქვემდებარებულ სააგენტოებს შორის შიდა
შეთანხმებების
მიღწევის
მიზნით.
მომზადებულია
კანონპროექტის
საბოლოო
ვერსია.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის სამოქმედო გეგმა 80-მდე აქტივობას
მოიცავს და მის განხორციელებაში ჩართულები
არიან
სამინისტროს
სტრუქტურული
დონორების
ერთეულები,
სააგენტოები,
პარტნიორი
დახმარება
საერთაშორისო ორგანიზაციები. 2015 წლის
იანვარში,
სამინისტრომ
განიხილა
ყველა
ევროკავშირი
ჩართული
მხარის
საოპერაციო
გეგმები,
რომლებიც
დაფუძნებულია
სტრატეგიის
სამოქმედო
გეგმაზე.
გეგმის
შესრულების
გაეროს
მონიტორინგი კვარტალურად ხორციელდება.
განვითარების
2015 წლის დეკემბერში, დასრულდება წლიური
პროგრამა
გეგმის
შესრულების
მონიტორინგი
და
(UNDP)
მომზადდება შესაბამისი ანგარიში. სტრატეგიის
განხორციელების მონიტორინგში სამინისტროს
გერმანიის
მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს ევროკავშირის
საერთაშორისო
ტექნიკური
დახმარების
პროექტი
თანამშრომლობის (მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის
შედგენა,
საზოგადოება
კონსულტირება და სხვა).
(GIZ)
2015 წლის იანვრიდან ნოემბრის თვის ჩათვლით
სსიპ ჩატარდა
პროფესიული
სასწავლებლების
ათასწლეულის
მასწავლებელთა
ტრენინგები
სხვადასხვა
გამოწვევის
მიმართულებით.
ფონდი საქართველო
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დამამთავრებელი სკოლის
მოსწავლეების
ინფორმირებულობის გაზრდა
იურიდიული განათლების
სისტემის და ზოგადად
იურიდიული პროფესიების
თაობაზე ერთიან-ეროვნულ
გამოცდებზე რეგისტრაციის
დაწყებამდე სკოლებში საჯარო
ლექციების ჩატარების გზით
არაფორმალური პროფესიული
განათლების აღიარების სისტემის
პილოტირება გარკვეულ
სფეროებში

სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს
იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გაწერილია პროექტის სახით, დაგეგმილია
2016/17 სასწავლო წლის დასაწყისში შეხვედრების
ორგანიზება მოსწავლეებთან. მიმდინარეობს
დონორებთან მოლაპარაკება მოსწავლეებისთვის
განკუთვნილი
საინფორმაციო
ბროშურის
შემუშავებისა
და
ბეჭდვის
დაფინანსების
თაობაზე.

2015 წლის თებერვალში, დამტკიცდა ეროვნული
პროფესიული საბჭოს (სათათბირო ორგანო)
ახალი შემადგენლობა და მუშაობას შეუდგა
ახალი
ფორმატის
შესაბამისად.
საბჭომ
ჩამოაყალიბა 9 თემატური ჯგუფი, რომელთაგან
ერთ-ერთი
იმუშავებს
არაფორმალური
განათლების
აღიარების
საკითხებზე.
დადგენილია ის 4 მიმართულება, რომელშიც
განხორცილდება
აღიარების
პილოტირება
დამტკიცებული არაფორმალური განათლების
აღიარების წესის შესაბამისად. დაწყებულია
მუშაობა აღიარების წესის შემუშავებაზე.
2015
წლის
სექტემბერში,
დასრულდა
არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
პოლიტიკის
(კონცეფციის)
დოკუმენტზე
მუშაობა. 2015 წლის ოქტომბერში, შეიქმნა
არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
პილოტირების ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი,
რომელიც
დაეხმარება
პროფესიული
პროგრამების
განმახორციელებელ
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შესაძლებლობების გაუმჯობესება
არაფორმალური განათლების
აღიარებაში

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პილოტირებაში მონაწილე დაწესებულებებებს,
არაფორმალური განათლების აღიარების წესისა
და შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებაში.
პილოტირებისთვის
მომზადების
პროცესში
გამოვლინდა პრობლემები, რომელიც ეხება
მსურველების
დაფინანსებას,
შეფასების
სტანდარტების
პრობლემას
არაფორმალური
განათლების აღიარებაში, სრული კვალიფიკაციის
გაცემის
შესაძლებლობას,
ნაწილობრივი
კვალიფიკაციის
აღიარების
დროს
დამადასტურებელი
დოკუმენტის
გაცემის
შესაძლებლობას. 2015 წლის 16 დეკემბერს
აღნიშნულ
ხარვეზებზე
იმსჯელა
არაფორმალური
განათლების
თემატურმა
ჯგუფმა.
შედეგად,
დაიწყო
მუშაობა
პროფესიული კრედიტის დაანგარიშების წესის
პროექტსა და პროფესიული სერტიფიკატის/
დიპლომის დანართის პროექტზე.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანებით, №8/ნ 2011 წლის 3
თებერვალს
დამტკიცდა
არაფორმალური
პროფესიული განათლების აღიარების პირობები
და წესი. ევროპის ტრენინგ ცენტრთან ერთად
2014 წელს შემუშავებული არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
აღიარების
კონცეფციის
საფუძველზე
2015
წლის
განმავლობაში
მიმდინარეობდა
მუშაობა
არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
აღიარების პირობებისა და წესის პროექტზე.
ასევე, შემუშავდა პროფესიული კრედიტის
მინიჭების წესისა და პირობების პროექტი.
ამჟამად,
წლის
ბოლომდე
მიმდინარეობს
არაფორმალური
პროფესიული
განათლების
აღიარების პირობებისა და წესის პროექტის
პილოტირება
ათასწლეულის
გამოწვევის
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არაფორმალური განათლების
აღიარებაში ცნობიერების
ამაღლების კამპანიის მომზადება
და დანერგვა

პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სკოლის
მოსწავლეთათვის
საგანმანათლებლო ექსკურსიებისა
და სასწავლო ტურების
ორგანიზება

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორის
დახმარება

ათასწლეულის
გამოწვევა
საქართველოს
პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის
განვითარების“
დახმარებით,
მიმდინარეობს
მუშაობა არაფორმალური განათლების აღიარების
პილოტირებაში მონაწილე დაწესებულებებთან.
მიმდინარე
აქტივობები
მიზნად
ისახავს
არაფორმალური განათლების აღიარების გზით
კვალიფიკაციის მინიჭების შესაძლებლობების
გაძლიერებას.
მიმდინარეობს
სატრენინგო
მასალების შემუშავების პროცესი.
2015
წლის
სექტემბერში,
დასრულდა
არაფორმალური
განათლების
განახლებულ
კონცეფციაზე მუშაობა.

2015 წელს, მოეწყო 1166 სასწავლო ექსკურსია,
მათ შორის 147 პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში.
ასევე,
მოეწყო
922
გაფართოებული
შეხვედრა
სხვადასხვა
პროფესიის წარმომადგენლებთან.
2015 წელს, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების
სკოლამ
განახორციელა
აქტივობები
საქართველოს
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში,
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
სახელმწიფო ენის, როგორც მეორე ენის
შესწავლის, ასევე საჯარო მმართველობისა და
ადმინისტრირების პროგრამის
შესწავლის
კუთხით.
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არაფორმალური განათლების
სახელმწიფო პროგრამის შექმნა და
ტრენერთა პროგრამის შემუშავება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
მე-2
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
მდგომარეობით,
საჯარო
მმართველობისა
და
ადმინისტრირების
პროგრამით სწავლება გაიარა 360-მა საჯარო
მოხელემ, ხოლო სახელმწიფო ენის სწავლების
პროგრამით სწავლება გაიარა 1013-მა საჯარო
მოხელემ.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში „საქმისწარმოების
ავტომატიზებული
სისტემის
(edocument)
ოპერირების“ სასწავლო კურსის ფარგლებში
გადამზადება
გაიარა
მუნიციპალიტეტებში
დასაქმებულმა
78-მა
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მოხელემ.
ტრენინგის
ფარგლებში
ასევე
მოხდა
ხუთასამდე
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის
ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით.
2015 წლის 28 იანვარს, საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა № 01/115
ბრძანებით დაამტკიცა სამინისტროს პროგრამები,
მათ
შორის,
არაფორმალური
განათლების
სახელმწიფო პროგრამებისა და ტრენერთა
პროგრამის
შემუშავება.
ახალგაზრდობის
საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის მიერ,
წარმოდგენილია ახალგაზრდული საქმიანობის
განვითარების სტრატეგია, იდენტიფიცირებულია
ახალგაზრდული საქმიანობის მიმართულებები
და მათი კლასიფიკაციის საკითხი. შემუშავდა
ახალგაზრდული
საქმიანობის
დანაწილების
სქემა, ფუნქციების მიხედვით.
2015 წელს შეიქმნა ახალგაზრდული საქმიანობის
განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი.
2015 წლის მარტში, დასრულდა არაფორმალური
განათლების პროგრამაზე მუშაობა. შემუშავდა
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების
სტრატეგია, რომელიც მოიცავს: ახალგაზრდული
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საქმიანობის მიმართულებებს ახალგაზრდული
მუშაკის
კომპეტენციებს,
ახალგაზრდული
საქმიანობის
დაფინანსების
საკითხებს
და
ახალგაზრდობის
სფეროში
მომუშავე
ორგანიზაციების ჭრილებს.
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კვალიფიციური მიგრანტების
სამშობლოში დროებითი
დაბრუნების პროგრამის (TRQN III)
განხორციელება

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
(IOM)
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სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროსთან ერთად
ახალგაზრდა ელჩების პროგრამის
განხორციელებაში აქტიური
მონაწილეობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

572

საქართველოს სახელმწიფო
ახალგაზრდული პოლიტიკის
სამოქმედო გეგმის შესრულება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების
სტრატეგიის დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის
შემუშავების შემდეგ, იგეგმება აღნიშნული
დოკუმენტის პრეზენტაცია და განხილვა ყველა
დაინტერესებულ მხარესთან ერთად. განხილვის
დასრულების შემდეგ, დაგეგმილია დოკუმენტის
დამტკიცება.
2015
წელს,
პროექტის
ფარგლებში,
განხორციელდა
ნიდერლანდებსა
და
ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყნებში მცხოვრები
მაღალკვალიფიციური ქართველი მიგრანტების
18
სამუშაო
მივლინება
საქართველოში,
კონკრეტული
სამუშაოს
განხორციელების
მიზნით წინასწარ შერჩეულ სტრუქტურებში.
პროგრამა
წარმატებით მიმდინარეობს 10
ქვეყანაში: ამერიკის შეერთებული შტატებში,
გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში,
საფრანგეთის
რესპუბლიკაში,
დიდი
ბრიტანეთისა
და
ჩრდ.
ირლანდიის
გაერთიანებულ
სამეფოში,
ავსტრიის
რესპუბლიკაში,
თურქეთის
რესპუბლიკაში,
ლიტვის
რესპუბლიკაში,
პოლონეთის
რესპუბლიკაში,
უკრაინასა
და
ჩეხეთის
რესპუბლიკაში.
მომზადდა
ახალგაზრდული
პოლიტიკის
სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი დამტკიცდა 2015
წლის 29 იანვარს, გაწერილია 2014-2020 წლებზე
და
ახალგაზრდული
პოლიტიკის
ოთხ
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სტრატეგიულ მიმართულებას ფარავს:
– მონაწილეობა;
– განათლება, დასაქმება და მობილობა;
– ჯანმრთელობა;
– სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა.

573

ახალგაზრდობის სფეროში
მომუშავე ორგანიზაციებს შორის
თანამშრომლობის განვითარების
ხელშეწყობა

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის დეკემბერში შედგა საკოორდინაციო
საბჭოს
წლის
შემაჯამებელი
შეხვედრა,
რომელზეც
გაიმართა
ახალგაზრდული
პოლიტიკის
მონიტორის
პრეზენტაცია.
ახალგაზრდული
პოლიტიკის
მონიტორი
წარმოადგენს პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის
განხორციელებაზე კონტროლის ელექტრონულ
მექანიზმს, სადაც გარდა გეგმის შესრულებასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციებისა,
პერმანენტულად განთავსდება ახალგაზრდობის
სფეროში
განხორციელებული
კვლევები,
სიახლეები, პუბლიკაციები და ა.შ.
სამინისტროში
არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაციების (NGO) ბაზის მეშვეობით
რეგულარულად ხორციელდება სამინისტროსა
და რეგისტრირებულ
ორგანიზაციებს შორის
ინფორმაციის
გაცვლა-გამოცვლა
და
ახალგაზრდული
არასამთავრობო
ორგანიზაციების ინიციატივების მაქსიმალური
ხელშეწყობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების
ბაზაში
დარეგისტრირებულია
231ახალგაზრდობის
სფეროში
მომუშავეა
არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ყოველწლიურად ტარდება
საქართველოს
ახალგაზრდული
ორგანიზაციების
ფორუმი,
რომელშიც
მონაწილეობენ
ახალგაზრდული
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, რეგიონალურ და ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
ხელისუფლების
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ევროპაში ქართული კულტურის
პოპულარიზაციისა და დიალოგის
განვითარების მიზნით,
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართული
ფოლკლორული ანსამბლების
მხარდაჭერა (საჭირო
აღჭურვილობით, მუსიკალური
საკრავებით, ფორმებით და ა. შ.
უზრუნველყოფა)
ევროპაში ქართული კულტურის
პოპულარიზაციისა და დიალოგის
განვითარების მიზნით,
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართული
ფოლკლორული ანსამბლების
ღონისძიებებში ჩართვის
ხელშეწყობა

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სარეზერვო
ფონდი

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სარეზერვო
ფონდი

წარმომადგენლები,
ასევე
ახალგაზრდული
პოლიტიკის განვითარების საკითხებზე მომუშავე
სპეციალისტები, ექსპერტები ადგილობრივი და
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან.
2015
წლის
დეკემბერში
ჩატარდა
ახალგაზრდული
და
ახალგაზრდობის
საკითხებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების ფორუმი, რომელშიც 180
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
იღებდა
მონაწილეობას.
2015 წელს , ეროვნული კოსტუმები გადაეცა
აზერბაიჯანში მოღვაწე ფოლკლორულ ანსამბლსა
და საკრავი ინსტრუმენტები გერმანიაში მოღვაწე
ფოლკლორულ ანსამბლს.

განხორციელდა საფრანგეთსა
არსებული
ქართული
ორგანიზაციების
ქართულ
ანსამბლებთან დაკავშირება.

და ბელგიაში
დიასპორული
ფოლკლორულ
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იუნესკოს 2005 წლის
„კულტურული თვითგამოხატვის
მრავალფეროვნების დაცვისა და
ხელშეწყობის შესახებ“ კონვენციის
შესრულების ოთხწლიანი (20092012 წწ.) ანგარიშის მომზადება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

იუნესკოს 2005 წლის
„კულტურული თვითგამოხატვის
მრავალფეროვნების დაცვისა და
ხელშეწყობის შესახებ“ კონვენციის
შესრულების სამოქმედო გეგმაზე
მუშაობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

საქართველოს
იუნესკოს
საქმეთა
ეროვნული
კომისია

საქართველოს
იუნესკოს საქმეთა
ეროვნული კომისია

საქართველოს
იუნესკოს საქმეთა
ეროვნული კომისია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

ევროკავშირი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქართველოს
იუნესკოს
საქმეთა
ეროვნული
კომისია
ევროკავშირი

იუნესკოსთან
კომუნიკაციის
შედეგად
განისაზღვრა, რომ კონვენციის შესრულების
ანგარიშის წარდგენა განხორციელება 2016 წლის
30 აპრილამდე, რომელიც მოიცავს 2009-2016
წლებში შესრულებულ ღონისძიებებს. ანგარიშის
მომზადების მიზნით შეიქმნა უწყებათშორისი
სამუშაო ჯგუფი.

გაეროს
განათლების,
მეცნიერებისა
და
კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) 2005 წლის
„კულტურული
თვითგამოხატვის
მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის
შესახებ“ კონვენციის შესრულების სამოქმედო
გეგმის მომზადების მიზნით, დაწყებულია
საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა.
2015
წლის
დეკემბერში,
საქართველოს
დელეგაცია
დაესწრო
კულტურული
თვითგამოხატვის, მრავალფეროვნების დაცვისა
და ხელშეწყობის კომიტეტის მე-9 სესიას, სადაც
წარმნოდგენილი იყო კონვენიცის ფარგლებში
განხორციელებული 10 წლიანი ანგარიში.
2015 წლის 23 დეკემბერს, ევროპის სახლში
გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა
დაცვის
სამინისტროსა
და
იმ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს
შორის,
რომლებიც თავიანთი მისიისა და მიზნების
შესაბამისად „კულტურული თვითგამოხატვის
მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის
შესახებ“
კონვენციის
იმპლემენტაციის
მონაწილენი არიან. მემორანდუმის მიხედვით,
523

მხარეები
ითანამშრომლებენ
მიზნების განსახორციელებლად.
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„ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობა“
პროგრამის განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კონვენციის

2015 წლის პირველ ნახევარში, დ. ბააზოვის
ქართველ ებრაელთა ისტორიის მუზეუმის მიერ
მომზადდა საპროექტო განაცხადი ფილმის
შექმნის თაობაზე.
სსიპ
კინოს,
თეატრის,
მუსიკის
და
ქორეოგრაფიის მუზეუმის მიერ მომზადდა
საპროექტო
განაცხადი
საქართველოში
კულტურული მრავალფეროვნების ამსახველი
ალბომის შექმნის თაობაზე.
ეროვნულ
უმცირესობათა
კულტურის
თვითმყოფადობის
შენარჩუნების
კუთხით
განხორციელდა მთელი რიგი პროექტები:






„აზერბაიჯანული ხალიჩები - ტრადიციის
შენარჩუნება“ სსიპ - მირზა ფათალი
ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის
მუზეუმის პროექტი, რომლის მიზანია
აზერბაიჯანული
ხალიჩის
ტრადიციის
შენარჩუნება,
ქსოვის
ტექნოლოგიის
შესწავლა
და
ახალგაზრდებში
მისი
პოპულარიზაცია;
გაიმართა ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“ფესტივალში
ეროვნულ
უმცირესობათა
კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების
180-მდე ბავშვი მონაწილეობდა;
გამოიცა გერმანელი მხატვრების პაულ და
ელენ
ფრანკენების
ცხოვრებისა
და
შემოქმედების ამსახველი ალბომი, რომელიც
საქართველოში
მოღვაწე სხვა გერმანელი
მხატვრების ნამუშევრებსაც მოიცავს;
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გამოიცა კოსტა ხეთაგუროვის ორენოვანი
კრებული,
რომელიც
ოსი
მწერლის
შემოქმედების პოპულარიზაციას ემსახურება;
ა(ა)იპ
„ქალთა
თანადგომის“
პროექტი
„ოსური კლასიკური მუსიკის საღამო“,
რომლის
მიზანია
ოსური
კლასიკური
მუსიკის გაცნობა;
„კავკასიურ
სახლში“
„კულტურული
მრავალფეროვნების
საერთაშორისო
დღისადმი“
მიძღვნილი
ტრადიციული
ხელოვნების გამოფენა გაიმართა;
მოეწყო სერგო ფარაჯანოვისადმი მიძღვნილი
გამოფენა „XXI საუკუნის სიზმარი“ ქართველ
და
უკრაინელ
ხელოვანთა
თანამონაწილეობით;
საქართველოში 2017 წელს დაგეგმილი
გერმანული
კოლონიური
კულტურის
საიუბილეო
თარიღის
აღნიშვნის
წინმსწრებად, 2015 წელს მიმდინარეობს
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული
გერმანული
მრავალფეროვანი
მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია - კვლევა“,
კერძოდ,
გერმანული
კოლონიების
ისტორიული
დასახლებების,
მათი
ურბანული ქსოვილის, საკულტო და საერო,
მათ
შორის
საზოგადოებრივი,
ინდუსტრიული
თუ
საცხოვრებელი
არქიტექტურის
უნიკალური
ნიმუშების
ინვენტარიზაცია;
საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას
შორის
კულტურული
მემკვიდრეობის
სფეროში დაფუძნებული პარტნიორული
შეთანხმების
ფარგლებში
მომზადდა
თბილისში მდებარე ნორაშენის ტაძრის
საპროექტო
დოკუმენტაცია
და
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საქართველოში ევროპის
მემკვიდრეობის დღეების (EHD)
გამართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
სექტემბერი
ოქტომბერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
დასრულდა
თბილისში
მდებარე სურბ გევორქის საკათედრო ტაძრის
მრავალწლიანი
პროექტი,
რომელშიც
მონაწილეობას
იღებდნენ
კედლის
მხატვრობის სომეხი რესტავრატორები;
საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას
შორის
კულტურული
მემკვიდრეობის
სფეროში დაფუძნებული პარტნიორობის
ფარგლებში განხორციელდა ქობულეთის
მუნიციპალიტეტში მდებარე კვირიკე ჯამეს
(ხის მეჩეთი) გადახურვა.

2015
წელს
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტომ სამხრეთ
კავკასიაში
გერმანული
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
კავშირთან
თანამშრომლობით განახორციელა საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებული
გერმანული
მრავალფეროვანი
მემკვიდრეობის,
კერძოდ,
გერმანული
კოლონიების
ისტორიული
დასახლებების, მათი ურბანული ქსოვილის,
საკულტო
და
საერო,
მათ
შორის
საზოგადოებრივი,
ინდუსტრიული
თუ
საცხოვრებელი
არქიტექტურის
უნიკალური
ნიმუშების
ინვენტარიზაცია-დოკუმენტირება;
ასევე,
განხორციელდა
იმ
კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების
იდენტიფიცირება,
რომლებსაც
გადაუდებელი
საკონსერვაციო
ჩარევები ესაჭიროებათ.
2015 წელს საქართველო მიუერთდა ევროპის
ქვეყნების
ინიციატივას
და
ევროპის
მემკვიდრეობის
დღეების
თემად
შეირჩა
ინდუსტრიული მემკვიდრეობა. 2015 წლის
განმავლობაში განხორციელდა საქართველოს
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საქართველოში საერთაშორისო
ფესტივალებისა და ბაზრობების
გამართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინდუსტრიული
მემკვიდრეობის,
კერძოდ
ჭიათურა-ზესტაფონი-ფოთის
ინდუსტრიული
წრედის პირველადი კვლევა, მათ შორის
საარქივო და საველე კვლევები. აღნიშნული
კვლევის მასალები გამოიცა ბროშურის სახით და
წარდგენილ
იქნა
ჭიათურაში
ნორვეგიის
კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან
ერთად
ორგანიზებულ
საერთაშორისო
კონფერენციაზე.
2015 წლის 2-7 ივნისს, გაიმართა სტუდენტური
ფილმების
საერთაშორისო
კინოფესტივალი
„ამირანი“.
2015 წლის 30-31 მაისსა და 1 ივნისს, გაიმართა
საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი
„ოქროს პეპელა - 2015“.
2015 წლის 12-30 მაისს, გაიმართა გამოჩენილი
ქართველი დირიჟორის და საზოგადო მოღვაწის
ჯანსუღ კახიძის 80 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი ფესტივალი.
2015 წლის აგვისტოში, გაიმართა კლასიკური
მუსიკის ფესტივალი ,,ღამის სერენადები“.
2015 წლის სექტემბერში, ჩატარდა ბათუმის
საერთაშორისო კინოფესტივალი.
2015 წლის სექტემბერში, ჩატარდა ანიმაციური
ფილმების ფესტივალი ,,ნიქოზი“.
2015 წლის სექტემბერი-ოქტომბერში, ჩატარდა
ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ,,თოფუზი“.
2015 წლის ოქტომბერში, ჩატარდა კინო-ტელე
ოპერატორთა საერთაშორისო კინოფესტივალი.
2015 წლის ოქტომბერში ჩატარდა საერთაშორისო
კინოფესტივალი ,,ოქროს თვალი“;
2015 წლის ოქტომბერში ჩატარდა დოკუმენტური
ფილმების ფესტივალი ,,სინედოკი“.
2015ბწლის ოქტომბერში, ჩატარდა ბავშვთა
ფილმების
საერთაშორისო
ფესტივალი
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ლიტერატურული ფორუმდიალოგის გამართვა ქართველი
და უცხოელი გამომცემლებისთვის

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
მაისი

გოეთეს
ინსტიტუტი

სსიპ - ქართული
წიგნის ეროვნული
ცენტრი

582

მთარგმნელობითი სემინარების
გამართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ქართული
წიგნის ეროვნული
ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

,,ჯიფონი“.
2015 წლის ოქტომბერში, ჩატარდა ევროპული
კინოაკადემიის ნორჩ მაყურებელთა ჯილდის
ცერემონია.
2015
წლის 10-18 ოქტომბერს, გაიმარტა
კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი
თელავში“.
2015 წლის 5-13 დეკემბერს ქ. მილანში
საერთაშორისო ბაზრობაზე ,,L’Artigiano in Fiera”
სახელოსნო „ლურჯი სუფრებისა“ და ქართული
მინანქრის ნიმუშები იქნა ექსპონირებული.
გაიმართა რიგით მე-5 ლიტერატურული ფორუმდიალოგი, რომელშიც ქართველ გამომცემლებთან
ერთად მონაწილეობა მიიღო 15 უცხოელმა
გამომცემელმა, ლიტერატურის კრიტიკოსებმა და
ჟურნალისტებმა.

ფრანგული
ინსტიტუტი

2015 წლის
აპრილი ნოემბერი

ბრიტანეთის
საბჭო
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ბრიტანეთის
საბჭო
გოეთეს
ინსტიტუტი
ფრანგული
ინსტიტუტი

2015 წლის 29 მარტიდან 3 აპრილის ჩათვლით, ქ.
ფრანკფურტში გაიმართა 5 დღიანი სემინარები
ქართული ლიტერატურის გერმანულ ენაზე
მთარგმნელებისთვის. სულ მონაწილეობა მიიღო
6-მა
მონაწილემ.
სემინარებს
ხელმძღვანელობდნენ ქართველი და გერმანელი
ექსპერტები.
2015 წლის 8-12 ივნისს, ფრანკფურტის წიგნის
ბაზრობასთან
თანამშრომლობით
რეგიონის
(საქართველო, უკრაინა, სომხეთის რესპუბლიკა)
საგამომცემლო სფეროს 25 წარმომადგენლისთვის
პროფესიული სემინარები ჩატარდა.
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ქართული ლიტერატურის უცხო
ენებზე თარგმნისა და გამოცემის
ხელშეწყობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - ქართული
წიგნის ეროვნული
ცენტრი
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საქართველოს მონაწილეობა
წიგნის საერთაშორისო
ბაზრობებში (ფრანკფურტი,
ლონდონი, ლაიფციგი)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - ქართული
წიგნის ეროვნული
ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მთარგმნელობითი პროგრამების ფარგლებში 2015
წლის იანვარი-მარტის პერიოდში დაფინანსდა 50
პროექტი: ქართული ლიტერატურა უცხოენოვან
თარგმანებში
(32
პროექტი),
უცხოური
ლიტერატურა
ქართულ
თარგმანებში
(18
პროექტი). მარტი-მაისის პერიოდში ქართული
ლიტერატურის
უცხო
ენებზე
თარგმნის
მიმართულებით დაფინანსდა 15 პროექტი.
2015
წლის
16-22
ნომბერს,
გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკის ქ. შტრალენში,
ქართველი
და
გერმანელი
ექსპერტების
ხელმძღვანელობით
გაიმართა
5
დღიანი
სემინარები
ქართველი
და
გერმანელი
მთარგმნელებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 12-მა მონაწილემ.
2015 წლის 7-11 სექტემბერს, ბრიტანეთის
საბჭოსთან და ნორიჩის მწერალთა ცენტრთან
თანამშრომლობით, ქართველი და ბრიტანელი
ექსპერტების ხელმძღვანელობით
ჩატარდა 5
დღიანი სემინარი ქართველი და ბრიტანელი
მთარგმნელებისთვის.
ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 2015 წლის 12-15
მარტს,
საქართველო
წარსდგა
ეროვნული
სტენდით. მასზე წარმოდგენილი იყო 10-მდე
ქართველი გამომცემლის ახალი ნამუშევრები.
მოეწყო
გერმანულ
ენაზე
ნათარგმნი
„ვეფხისტყაოსნის“
პრეზენტაცია.
ბაზრობის
ფარგლებში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები
ლაიფციგისა და ფრანკფურტის ბაზრობების
საერთაშორისო ორგანიზაციების და უცხოური
გამომცემლობების წარმომადგენლებთან.
2015 წლის 30 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით
საქართველომ მონაწილეობა მიღო ბოლონიის
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საბავშვო წიგნის ბაზრობაზე. ქართულ სტენდზე
წარმოდგენილი
იყო
10-მდე
ქართული
საგამომცემლო სახლი.2015 წლის 14-16 აპრილს,
საქართველო ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე
ეროვნული სტენდით წარსდგა. ეროვნულ
სტენდზე
წარმოდგენილი
იყო
ქართველი
გამომცემლების უახლესი გამოცემები, ცენტრის
და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით
გამოცემული
ქართველი
ავტორების
უცხოენოვანი
თარგმანები
და
ტურიზმის
ეროვნული
სააგენტოს
საინფორმაციო
ბუკლეტები.
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საქართველოს მონაწილეობა
საერთაშორისო თეატრალურ
ფესტივალებში (ედინბურგი, ა.შ)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 14-18 ოქტომბერს, საქართველო
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნული
სტენდით წარსდგა. ოთხი დღის განმავლობაში,
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს მხარდაჭერით, ქართული წიგნის
ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა
და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით
სხვადასხვა
ფორმატის
ლიტერატურული
ღონისძიებები გაიმართა.
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის
მუსიკალური
კომედიისა
და
დრამის
პროფესიული სახელმწიფო თეატრმა 2015 წლის
30 იანვრიდან 12 თებერვლამდე მონაწილეობა
მიიღო ავსტრალიაში ქ. პერთში „Fringe Wold
Festival 2015“-ში სპექტაკლით „კარმენი“.
2015 წლის 14-19 მარტს, თითების თეატრმა
მონაწილეობა
მიიღო
იზმირის
მეცხრე
საერთაშორისო თოჯინების ფესტივალში.
2015 წლის 12-21 ივნისს „სამეფო უბნის თეატრმა“
მონაწილეობა მიიღო სიბიუს საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალში.
530

სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა
და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო 2015 წლის
12-19 აპრილს ჩეხეთის რესპუბლიკის ქ. ბრნოს
თეატრალური
სკოლების
საერთაშორისო
ფესტივალში. ასევე, 2015 წლის 9-15 მაისს ქ.
სიდეში საერთაშორისო ფესტივალში „IFSSAT“ და
2015 წლის 28 აპრილიდან 4 მაისამდე
ქ.
კიშინიოვის
თეატრალური
სკოლების
საერთაშორისო ფესტივალში.
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსულმა
პროფესიულმა
სახელმწიფო
დრამატულმა
თეატრმა 2015 წლის 7-10 აპრილს მონაწილეობა
მიიღო
ქ.
სანკტ-პეტებურგში
მე-17
საერთაშორისო ფესტივალსა და 2015 წლის 25-29
მაისს ქ. ხერსონში მე-17 საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალში.
2015 წლის 5-8 ივნისს, „თითების თეატრმა“
მონაწილეობა
მიიღო
საერთაშორისო
ფესტივალში Tallin Treff, ხოლო „რკინის
თეატრმა“ 2015 წლის 7-11 მაისს მონაწილეობა
მიიღო შავი ზღვის მე-16 საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალში.
სსიპ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის
თოჯინების სახელმწიფო თეატრმა მონაწილეობა
მიიღო UNIMA-ს საერთაშორისო ფესტივალში
სპექტაკლით „იავნანამ რა ჰქმნა“. ასევე, წარსდგა
სომხეთში, ქ. ვანაძორში თუმანიანის სახელობის
ფესტივალზე „ზღაპრების დღე“ სპექტაკლით
„მზის სხივი“ და ქ. ალმატის მე-4 მსოფლიო
თოჯინური
თეატრების
ფესტივალზე
531

586

საქართველოს მონაწილეობა კინოს
საერთაშორისო ფესტივალებში
(ბერლინი, ნიონი, კანი, ანესი,
ჯიფონი, ტალინი)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კინემატოგრაფიის
ეროვნული ცენტრი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სპექტაკლით „ფერადი ნისლების სანაპირო“.
სსიპ
შოთა
რუსთაველის
სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
წარსდგა პოლონეთის რესპუბლიკის გდანსკის
შექსპირის ფესტივალზე.
სსიპ
კოტე
მარჯანიშვილის
სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო
დრამატული
თეატრის
მონაწილეობა
ბელარუსიის
რესპუბლიკაში,
ქ. მინსკში საერთაშორისო
თეატრალურ ფორუმში „TEART“.
სსიპ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა
პროფესიული
სახელმწიფო
თეატრის
მონაწილეობა
უკრაინაში
ორ
ფესტივალში ქ. ვანიცაში „პადოლსკური თოჯინა“
და ქ. პოლტავაში „გზამკვლევი ვარსკვლავი“.
სსიპ ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის
აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრის მონაწილეობა ლიტვაში, ქ.
იონავაში მე-12 საერთაშორისო თეატრალურ
ფესტივალში „Aidas-2015“;
ეროვნული
კინოცენტრი
ბერლინის
65-ე
საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში
ორგანიზებულ ევროპული კინოს ბაზრობაზე
(EFM) 2015 წლის თებერვალში მეათედ წარსდგა.
კინობაზრობაზე გაიხსნა საქართველოს სტენდი,
სადაც ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებოდა
ფესტივალისა და ბაზრობის სტუმრებს და
კინოპროფესიონალებს
ქართული
კინოს
დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ, ასევე
ახალი ქართული ფილმების და განვითარების
სტრატეგიის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ წელს
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის
დროს პრესტიჟულ გალა დაჯილდოებაზე „კინო
მშვიდობისთვის“,
წარმოდგენილი
იყო
2
ქართული ფილმი ზაზა ურუშაძის
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„მანდარინები“ ნომინაციაში ყველაზე ღირებული
ფილმი (Cinema for Peace Award for The Most
Valuable Movie of the Year) და გიორგი ოვაშვილის
„სიმინდის კუნძული“, როგორც საუკეთესო
საერთაშორისო მწვანე ფილმი(The International
Green Film Award).
„მანდარინები“ ოსკარის და ოქროს გლობუსის
ნომინანტი გახდა.
2015 წლის 5-15 მარტს, გამართული სოფიის
კინოფესტივალის
ფარგლებში
გაიმართა
ქართული კინოს ფოკუსი, რომლის ფარგლებშიც
18 ფილმის ჩვენება გაიმართა.
კინოფესტივალის
საკონკურსო
პროგრამაში
მონაწილეობდა
ნუცა
ალექსი-მესხიშვილის
ფილმი „კრედიტის ლიმიტი“.
ფესტივალის
ფარგლებში
გამართულ
კოპროდუქციის ბაზრობაზე (Sofia Meetings)
წარდგენილი იყო პროექტი „მეზობლები“,
რომლის რეჟისორია გრიგოლ აბაშიძე, ხოლო
პროდიუსერი ლაშა ხალვაში. პროექტმა მიიღო
სექციის ერთადერთი პრიზი 10 000 ევრო ფილმის
პოსტპროდუქციისთვის.
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული
ცენტრი აქტიურად მუშაობს ნიონის კრეატიული
დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე 21-ე
საუკუნის ქართული დოკუმენტური კინოს
რეტროსპექტივის გამართვის საორგანიზაციო
საკითხებზე.
2015

წლის

8-19

მაისს,

ტორონტოს
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საერთაშორისო კინო ფესტივალზე „Toronto
International Film Festival –Tiff“ (მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე პრესტიჟული ღონისძიება,
რომელიც
1976
წლიდან
იმართება)
განხორციელდა
ქართული
ფილმების
რეტროსპექტივა - „Discovering Georgian Cinema“.
წარმოდგენილი იყო 14 სრულმეტრაჟიანი და 4
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი.
2015 წლის 13-22 მაისს, ეროვნული კინოცენტრი
კანის კინობაზრობაზე 2015 წელს უკვე მეცხრედ
იქნა წარმოდგენილი საქართველოს პავილიონით
(№ 105, Village International Riviera).
2015 წელს, მიმდინარეობდა პიარ-კამპანია ლ.
თუთბერიძის
ფილმის
,,მოირა“
ამერიკის
კინოაკადემიის ჯილდოს ,,ოსკარის“ ნომიმაციაზე
წარსადგენად.

587

საერთაშორისო გამოფენის
„ელინისტური სამყაროს ბრინჯაოს
მონუმენტური ქანდაკება“
გამართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

ჯონ პოლ გეტის
ფონდი

2015 წლის
ივლისი აგვისტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

588

შიდა ქართლის ქართულიტალიური არქეოლოგიური
პროექტის განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

იტალიის

2015 წლის 13-29 ნოემბერს, საქართველო ფოკუს
ქვეყანად
იყო
წარმოდგენილი
ტალინის
კინოფესტივალზე „Tallinn Black Nights Film
Festival“.
2015 წლის 14 მარტიდან 21 ივნისის ჩათვლით,
ექსპოზიცია გახსნილი იყო ფლორენციაში,
პალაცო სროციში.
2015
წლის
28
ივლისიდან,
ექსპოზიცია
წარმოდგენილია აშშ-ში, ლოს ანჯელესში ჯ. პოლ
გეტის მუზეუმში, ხოლო შემდეგ წარმოდგენილ
იქნება ვაშინგტონის ხელოვნების ეროვნულ
გალერეაში.
2015 წლის ივლისში, საერთაშორისო ჯგუფი
ჩამოვიდა
საქართველოში
საველე
არქეოლოგიური კვლევების ჩატარების მიზნით.
მზადდება ერთობლივი ნაშრომი.
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სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

589

ჯავახეთის ქვის ხანის
შემსწავლელი საერთაშორისო
ექსპედიციის ჩატარება (ქართულფრანგული)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
ზაფხული შემოდგომა

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი
590

591

ნოქალაქევის მრავალფენიანი
ნამოსახლარის შესწავლისათვის
შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება
(ქართულ-ბრიტანული)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

ძალისას არქეოლოგიური ძეგლის
კონსერვაციის პროექტის
განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
ივლისი აგვისტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ვინჩესტერის
უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს სამინისტრო
სამეცნიერო
კვლევების
ეროვნული
ცენტრი (CNRS)
(საფრანგეთის
რესპუბლიკა)

2015

კონსერვაციისა
და
რესტავრაციის
ინსტიტუტი
(იტალიის
რესპუბლიკა)

მომზადდა ერთობლივი სტატია ფრანგი და
ქართველი მეცნიერების მიერ და მიმდინარეობს
საველე სამუშაოების მოსამზადებელი კვლევები.
მზადდება ერთობლივი ქართულ-ფრანგული
პროექტის ერთობლივი ანგარიში.

2015 წელს ქართულ-ინგლისურ -ამერიკული
საერთაშორისო ჯგუფის მიერ საქართველოში
ახალგაზრდა თაობის კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით განხორციელდა საველე არქეოლოგიური
კვლევები
და
აღმოჩენილი
არეფაქტების
კამერალური სამუშაოები. 2015 წლის ბოლოს
მომზადდა კვლევის ანგარიში ქართულ და
ინგლისურ ენებზე.
მიმდინარეობს ძეგლზე გარემო ფაქტორების
ზემოქმედების მონიტორინგი, დაზიანებების
პრევენცია და ძეგლის კონსერვაციის სტრატეგიის
შემუშავებისათვის
საჭირო
ინფორმაციის
მოგროვება. მიმდინარეობს ძალისას ძეგლის
განვითარების პროექტი.

იტალიის
რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
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ს სამინისტრო

592

არუხლოს ნეოლითური
გორანამოსახლარის კვლევა
(ქართულ-გერმანული)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
აგვისტო სექტემბერი

გერმანიის
არქეოლოგიის
ინსტიტუტი
(DAI)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

593

პრეისტორიული რკინის
მეტალურგიის ინდუსტრიული
ადგილების კვლევა ლეჩხუმის
ტერიტორიაზე

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

ოქსფორდის
უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

2015 წლის ზაფხულ-შემოდგომაზე, წარმატებით
განხორციელდა
საველე
არქეოლოგიური
კვლევები.
მიმდინარეობს
კამერალური
სამუშაოები და მზადდება კვლევის ანგარიში.
ამასთანავე, გათვალისწინებულია ბოლნისის
ახალ
მუზეუმში
რეგიონში
აღმოჩენილი
ნეოლითის პერიოდის ამსახველი ექსპოზიციის
მომზადება.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს,
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და
ოქსფორდის
უნივერსიტეტის
მიერ
მიმდინარეობს
ერთობლივი
პროექტით
გათვალისწინებული დაზვერვითი სამუშაოები
ისტორიულ
მთიან კოლხეთში, ლეჩხუმის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე,
ასევე
მიმდინარეობს ლაბორატორიული კვლევები.
2015 წლის აპრილში, საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის
სამეცნიერო
სესიაზე
გაიმართა
ჩატარებული კვლევების შესახებ საანგარიშო
მოხსენების წარდგენა.

594

საქართველოს მონაწილეობა
ხელოვნების საერთაშორისო
ფორუმებსა და ფესტივალებში
(ვენეციის ხელოვნების ბიენალე და

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინგლისში
ტარდება
ისტორიულ
მთიან
კოლხეთში დაზვერვითი სამუშაოების დროს
მოპოვებული მასალის ანალიტიკური კვლევა
(წიდების და მადნის შემცველი ქანების ქიმიური
შემადგენლობის კვლევა).
საქართველო 2015 წლის 9 მაისიდან 22
ნოემბრამდე მონაწილეობას იღებს ვენეციის
საერთაშორისო
ხელოვნების
გამოფენაში,
პროექტით „მცოცავი საზღვარი“, რომელიც ერთ536

ა.შ.)

ერთ მთავარ საგამოფენო სივრცეში - არსენალეში
„Sale d’Armi“-ში არის განთავსებული.
საქართველომ
2015
წლის
18-28
ივნისს,
მონაწილეობა მიიღო პრაღის კვადრიენალეში
„Prague Quadrennial of Performance Design and
Space“ ნაციონალური პავილიონით, ასევე სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიამ მონაწილეობა
მიიღო კვადრიენალეს სტუდენტურ სექციაში.
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საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის დიმიტრი ერმაკოვის
(1846-1916) არქივის ფოტო მასალის
გამოფენა ქ. გენტში (ბელგია),
წმინდა პეტრეს სააბატოს
მუზეუმში

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

კულტურის დღეების გამართვა
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და
პირიქით

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

გენტის
ისტორიული
სახლები

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველომ 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 30
ოქტომბრის ჩათვლით მონაწილეობა მიიღო
სტამბოლისა
და
კიევის
საერთაშორისო
თანამედროვე ხელოვნების ბიენლაეებში „ზღვის
წყალი - ფიქრის ფორმის თეორია“ და „კიევის
სკოლა“, გამოფენით „ფიქრის ფორმის მანიფესტი
- გაუჩინარების გზა“.
პროექტის განსახორციელებლად მიმდინარეობს
საორგანიზაციო სამუშაოები და დამატებითი
რესურსების მოძიება გამოფენის 2016 წელს
გამართვის მიზნით.

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2015 წლის 28 ივნისიდან 8 ივლისამდე, გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
ქ.
ბონში,
საერთაშორისო საკონფერენციო ცენტრში გაეროს
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
ორგანიზაციის
(UNESCO)
მსოფლიო
მემკვიდრეობის
კომიტეტის
39-ე
სესიაზე
გაიმართა საქართველოს პრეზენტაცია.
მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები 2-6
ნოემბერს, ქ. ვარშავაში, „ქართული კინოს
დღეების“ ორგანიზების მიზნით.
537

2015 წლის 9-16 ოქტომბერს, პოლონეთის
რესპუბლიკის, ქ. გდანსკში შექსპირის თეატრში
გაიმართა ქართული კულტურის კვირეული.
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საჯარო სამსახურების
დაძმობილების პროგრამა
(Twinning) ფარგლებში
„საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს
ინსტიტუციონალური
განვითარების მხარდაჭერა“
პროექტის განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015 წლის
იანვარი აპრილი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 22 აპრილს,
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
ეროვნული
სააგენტოსა
და
ესტონეთში
საქართველოს
საელჩოსა
ინიციატივით,
ესტონეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამოფენა
„ქართული ანბანის სამი სახეობა“ გაიხსნა.
სსიპ
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
თანამშრომლების მონაწილეობით 2015 წლის
პირველ ნახევარში, განხორციელდა სასწავლო
ვიზიტი იტალიის რესპუბლიკაში კულტურული
ლანდშაფტების და ევროპის ლანდშაფტების
კონვენციის იმპლემენტაციის თემაზე. ჩატარდა
ტრენინგი
„საგამოძიებო
ტექნიკა
და
საერთაშორისო
ნორმები
კულტურული
მემკვიდრეობით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ“
(პაოლო ჯორჯო ფერი - 2015 წლის 17-20 მარტი),
„სემინარი ორგანიზაციულ ერთეულებს შორის
კოორდინაციის შესახებ“ (საცვერია სპეცანო,
ტერეზა კაპუა 16-20 მარტი) და საექსპერტო
ვიზიტები
სხვადასხვა
კომპონენტების
მიმართულებით პროექტის ხელშეკრულების
შესაბამისად. გაიმართა პროექტის დასკვნითი
კონფერენცია.
2015
წელს,
დასრულდა
მემკვიდრეობის
სფეროში
„საქართველოს კულტურული
დაცვის
ეროვნული
ინსტიტუციონალური

კულტურული
Twinning-ის
მემკვიდრეობის
სააგენტოს
განვითარების
538

მხარდაჭერა“ პროექტი, რომელსაც კულტურული
მემკვიდრეობის
ეროვნულ
სააგენტოში
ახორციელებდა
იტალიის
რესპუბლიკის
კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურული
ღონისძიებებისა და ტურიზმის სააგენტო დანიის
კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან
თანამშრომლობით.
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თანამშრომლობა ნორვეგიის
სამეფოს კულტურული
მემკვიდრეობის დირექტორატთან
საქართველოში კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროს მართვის
გაუმჯობესების მიზნით

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნორვეგიის
სამეფოს საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

პროექტის შედეგად, 2015 წლის იანვრიდან
აპრილის ჩათვლით, შემუშავდა კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროს განვითარებისათვის
უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები:
 „მსოფლიო
მემკვიდრეობის
შესახებ“
კანონპროექტი;
 მართვის
გეგმების
სახელმძღვანელო
პრინციპები;
 „კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსის“
პროექტის
სარჩევი
და
შესაბამისი
ინსტრუქციები;
 ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის
მართვის გაუმჯობესების მიზნით - სფეროს
ადმინისტრირების
გაუმჯობესების
რეკომენდაციები.
2015 წელს, სფეროს გაუმჯობესების მიზნით
მიმდინარეობდა
შემდეგი
პროექტების
განხორციელება:
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
მონაცემთა
მართვის
სისტემისა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
გეოინფორმაციული სისტემის (GIS) შექმნა და
შემდგომი განვითარება;
 აქტივობები პროფესიული უნარ-ჩვევების
განვითარებისათვის
მიმდინარეობს
ნოქალაქევის
არქეოლოგიურარქიტექტურული
კომპლექსის
მართვის
539
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მსოფლიო მემკვიდრეობის
მართვის შესაძლებლობის
გაძლიერების, საზოგადოების
ცნობიერებისა და ჩართულობის
ამაღლების ხელშეწყობა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გეგმის
განვითარება,
ნოქალაქევის
არქეოლოგიურ-არქიტექტურული
კომპლექსის
ნანგრევების
კონსერვაციის
ვორქშოფის ორგანიზება და ნოქალაქევის
„ხის სახლის“ აღდგენასთან დაკავშირებული
ვორქშოფის გამართვა;
 მცირე და საშუალო ისტორიული ქალაქების
მართვის
გაუმჯობესების
პროექტის
ფარგლებში გაიმართა 2 საერთაშორისო
კონფერენცია - ქ. ჭიათურასა და თბილისში,
რომელიც
შეეხო:
ინდუსტრიული
მემკვიდრეობის მართვისა და კულტურული
მემკვიდრეობის
სფეროში
კრიმინალის
აღმოფხვრის მექანიზმებს.
2014 წლიდან, საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ
დაიწყო
მოლაპარაკებები
კულტურული
მემკვიდრეობის კვლევისა და რესტავრაციის
საერთაშორისო
ცენტრთან
(ICCROM)
საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში რეგიონული საწვრთნელი პლატფორმის
ჩამოყალიბების მიზნით.
2015 წლის 23 მაისს, ეროვნულ სააგენტოსა და
ICCROM-ს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს
„საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის
მართვისა
და
კონსერვაციის
პოლიტიკის
განვითარების
მხარდაჭერის
შესახებ“.
მემორანდუმი მიზნად ისახავს ეროვნული
სააგენტოს მეთოდოლოგიურ და საექსპერტო
მხარდაჭერას.
საწვრთნელი პლატფორმის
ჩამოსაყალიბებლად
მომზადდა
სამწლიანი
სამოქმედო გეგმა.
აღნიშნული პლატფორმის ჩამოსაყალიბებლად
ICCROM-ის ცენტრისა და ქართული მხარის
ერთობლივი მუშაობის შედეგად განხორციელდა
540
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არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში
საზოგადოების
ინფორმირებულობის,
ცნობიერების ამაღლებისა და
ჩართულობის უზრუნველსაყოფი
ღონისძიებების გამართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დარგში არსებული ვითარების კომლექსური
კვლევა
(უნივერსიტეტების
პროგრამები,
კურიკულუმები,
ბიბლიოთეკების
ხელმისაწვდომი რესურსები, განხორცილებული
კონსერვაციების მეთოდოლოგია და ტექნიკა),
რომელიც უკვე შემუშავებული პლატფორმის
სახით დასრულდება 2017 წელს.
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის შესახებ კონვენციის იმპლემენტაციის
მიზნით, 2015 წელს დაიხვეწა არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
მართვის
პრინციპების და დაცვის მექანიზმები, რაც
მომავალში
აისახება
კულტურული
მემკვიდრეობის ახალ კანონ-პროექტში.
ახალციხის
უნივერსიტეტთან
გაფორმდა
მემორანდუმი კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
2015
წელს
მსოფლიო
მემკვიდრეობის
საპრეზენტაციო
ნუსხისათვის
წარსადგენად
მომზადდა ნომინაცია: „ქართული ანბანის სამი
უძველესი სახეობის ცოცხალი კულტურა“.
უფროსკლასელთათვის
ჩატარდა
მორიგი
ყოველწლიური კონკურსი. 2015 წლის თემაა
„გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
გამოყენების ტრადიციები“. მომზადდა და
გამოიცა კონკურსის მორიგი საილუსტრაციო
ბროშურა. 2015 წლის 10 ივნისს, შედგა
გამარჯვებულების
დაჯილდოების
ცერემონიალი.
არამატერიალური
მემკვიდრეობის
შესახებ
ინფორმირებულობის ხელშესაწყობად გამოიცა
ბროშურა
„დედაენა“
და
გავრცელდა
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.
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2015
წელს
შემუშავდა
არამატერიალური
მემკვიდრეობის
მონაცემთა
ბაზისა
და
ინტერაქტიული
ვებ-გვერდის
კონცეფცია,
რომელიც მომავალში დაედება საფუძვლად
დარგის თანამედროვე მართვის მექანიზმებს.
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პროფესიული სემინარების
გამართვა ქართველი
გამომცემლებისთვის

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
მარტი ნოემბერი

ფრანკფურტის
წიგნის ბაზრობა

სსიპ - ქართული
წიგნის ეროვნული
ცენტრი
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„Creative Europe“-ის სამუშაო
ქსელთან საქართველოს
ოფიციალური მიერთების მიზნით
შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში

ქართული
მხარემ
მიიღო
მონაწილეობა
საერთაშორისო ფორუმებში, რომელიც იუნესკოს
არამატერიალური
მემკვიდრეობის
სექციის
პატრონაჟით გაიმართა, კერძოდ კიევში (უკრაინა)
და
სოფიაში
(ბულგარეთის
რესპუბლიკა)
გამართულ სემინარებში.
2015 წლის 8-12 ივნისს, ფრანკფურტის წიგნის
ბაზრობასთან
და
გოეთეს
ინსტიტუტთან
თანამშრომლობით
გაიმართა
4
დღიანი
პროფესიული სემინარი ქართველი, უკრაინელი
და სომეხი გამომცემლებისთვის. სემინარებს
გაუძღვნენ გერმანელი ექსპერტები წამყვანი
საგამომცემლო სახლებიდან.
2015
წლის
12-14
ნოემბერს,
სემინარის
მონაწილეებისთვის ჩატარდა შემაჯამებელი 3
დღიანი სემინარი.
2015 წლის 24 თებერვალს, ქ. ბრიუსელში, ხელი
მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც
საქართველო
ევროკავშირის
პროგრამის
„შემოქმედებითი
ევროპა“
წევრი
გახდა.
ჩამოყალიბდა
შემოქმედებითი
ევროპის
კულტურისა და მედიის „დესკები“.
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:


2015 წლის 19 მარტს, საქართველოს
კულტურისა
და
ძეგლთა
დაცვის
სამინისტროში „შემოქმედებითი ევროპის“
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სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი









პოლონეთის
რესპუბლიკის
ოფისის
ხელმძღვანელმა
ევროკავშირის
პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“
შესახებ პრეზენტაცია გამართა;
2015 წლის 17 აპრილს, საქართველოს
კულტურისა
და
ძეგლთა
დაცვის
სამინისტროში „შემოქმედებითი ევროპის“
ლიტვის
რესპუბლიკის
ოფისის
ხელმძღვანელმა
ევროკავშირის
პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“
შესახებ პრეზენტაცია გამართა.
2015 წლის 27 მაისს, საქართველოში
"შემოქმედებითი
ევროპის"
ორივე
ქვეპროგრამის
ოფისების
ხელმძღვანელებმა მონაწილეობა მიიღეს
დიასპორის
პირველ
პროფესიულ
ფორუმში
„გაუზიარე გამოცდილება
სამშობლოს";
2015 წლის 30 მაისს, საქართველოში
"შემოქმედებითი
ევროპის"
ორივე
ქვეპროგრამის
ოფისების
ხელმძღვანელებმა პრეზენტაცია გამართეს
პროგრამის შესახებ კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის მიერ ორგანიზებულ
გასვლით
შეხვედრაზე
ჟურნალისტებისთვის;
საქართველოში ‘შემოქმედებითი ევროპის“
MEDIA ოფისმა, ეროვნულ კინოცენტრთან
ერთად, მონაწილეობა მიიღო ევროპულ
კინომარკეტში (Le Marché du Film) და
კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის
ფარგლებში
გამართულ
სხვა
ღონისძიებებში. MEDIA ოფისი, MEDIA
ქვეპროგრამის წევრ სხვა ქვეყნებთან
ერთად, წარმოდგენილი იყო ევროპულ
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პავილიონზე;
2015 წლის 15 ივნისს, კავკასიის რეგიონის
მულტიმედია
ინდუსტრიის
ღონისძიებაზე
ICG
2015
განხორციელდა MEDIA ქვეპროგრამის
შესახებ პრეზენტაცია;
2015 წლის 18 ივნისს, „შემოქმედებითი
ევროპის“
CULTURE
ოფისის
ხელმძღვანელმა
გამართა
ღია
საინფორმაციო
შეხვედრა
პროგრამის
შესახებ ბენეფიციარებისათვის;
2015 წლის 19 ივნისს, საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრში
გაიმართა
MEDIA
ქვეპროგრამის
პრეზენტაცია
და
ქართული
აუდიოვიზუალური
სექტორისთვის
პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერის
შესაძლებლობების განხილვა;
2015 წლის 27 ივნისს, პროგრამის
„შემოქმედებითი ევროპა“ ქართველმა
დესკებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
რეგიონალური
მაუწყებლის
ქვემო
ქართლის TV-ს პირდაპირ ეთერში, სადაც
განხილული
იყო
„შემოქმედებითი
ევროპის“
პროგრამის
ორივე
მომართულების ფარგლებში მხარდაჭერის
შესაძლებლობები;
2015 წლის 24-26 ივნისს, ‘შემოქმედებითი
ევროპის“
CULTURE
ოფისის
ხელმძღვანელმა მონაწილეობა მიიღი
პრაქტიკულ
სასწავლო
კურსში
„შემოქმედებითი
ევროპის“
შესახებ.
სასწავლო კურსში მიღებული ცოდნა
გაუზიარდა ყველა დაინტერესებულ პირს;
2015 წლის 30 ივნისს, ევროკომისიაში
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გაიგზავნა პროგრამის „შემოქმედებითი
ევროპა“
ქართველი
დესკების
სააპლიკაციო დოკუმენტაციის საბოლოო
ვერსია;
2015 წლის 9 ივლისს, „შემოქმედებითი
ევროპის“
CULTURE
ოფისის
ხელმძღვანელმა
გამართა
ღია
საინფორმაციო
შეხვედრა
პროგრამის
შესახებ ბენეფიციარებისათვის;
2015 წლის 20 აგვისტოს, „შემოქმედებითი
ევროპის“
CULTURE
ოფისის
ხელმძღვანელმა
გამართა
ღია
საინფორმაციო
შეხვედრა
პროგრამის
შესახებ ბენეფიციარებისათვის, კერძოდ
განხილული იყო პროგრამის ფარგლებში
„თანამშრომლობის
პროექტების“
კონკურსის პრიორიტეტები და პირობები;
2015
წლის
18
სექტემბერს,
გაიმართარეგიონული
კონფერენცია,
რომლის ფარგლებში მოეწყო ევროსაბჭოსა
და
ევროკავშირის
ერთობლივი
პროექტების ოფიციალური გახსნა და
პრეზენტაცია - „თემების მიერ მართული
ურბანული სტრატეგიები ისტორიული
ქალაქებისთვის“
(COMUS)
და
„ევროკავშირისა
და
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების პროგრამა კულტურა
და
კრეატიულობა“.
კონფერენციის
ფარგლებში
ასევე
გაიმართა,
პროგრამის„შემოქმედებითი
ევროპა“ ოფიციალური პრეზენტაცია.
2015 წლის 5 ნოემბერს თბილისის
სახელმწიფო
სამხატვრო
აკადემიაში
„შემოქმედებითი ევროპის“ CULTURE
ოფისის ხელმძღვანელმა გამართა საჯარო
545

603

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
კულტურის პროგრამის
ფარგლებში საქართველოს
კულტურის პოლიტიკაზე
მუშაობის პროცესში ევროკავშირის
ექსპერტების ჩართვა

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ლექცია
„კულტურის
სექტორი
ევროკავშირში
და
პროგრამა
„შემოქმედებითი ევროპა“.
 2015 წლის 25 ნოემბერს ქ. ბრიუსელში,
ბელგია
„შექმოქმედებითი
ევროპის“
დესკმა გამართა შექვედრა ევროკომისიის
განათლების,
აუდიოვიზუალური
და
კულტურის
მმართველი
სააგენტოს
კოორდინატორებთან.
 2015 წლის 22 დეკემბერს საქართველოში
„შემოქმედებითი
ევროპის“
დესკმა
მონაწილეობა
მიიღო
საქართველოს
ახალგაზრდა
ორგანიზაციების
მე-7
ფორუმში.
ფორუმის
ფარგლებში
გაიმართა ორგანიზაციების გამოფენა „ღია
სივრცის“ მეთოდით, სადაც დასწრების
შესაძლებლობა ჰქონდა
ყველა
დაინტერესებულ მსურველს. გამოფენაზე
წარდგენილი
იყო
„შემოქმედებითი
ევროპის“ სტენდი, რომელიც მოიცავდა
შტენდერს და საინფორმაციო მასალას.
ყველა
მსურველს
მიეცა
მოკლე
კონსულტაციის გავლის შესაძლებლობა
და გადაეცა საინფორმაციო ბუკლეტები
პროგრამის შესახებ.
2015 წლის 30 იანვარს, გაიმართა კონფერენცია
„საქართველოს
კულტურის
სტრატეგია:
ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები“.

ევროკავშირი
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
კულტურის
პროგრამის“
ფარგლებში
ევროკავშირის
ექსპერტის, რაგნარ სიილის მიერ შემუშავდა
კულტურის
სტრატეგიის
შემუშავების
გზამკვლევი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით
კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის
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განმსაზღვრელი სამუშაო დოკუმენტია.
2015
წლის
14-17
ივლისს,
კულტურის
სტრატეგიის
შემუშავების
პროცესთან
დაკავშირებით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს ეწვია ევროკავშირის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის კულტურის პროგრამა 2- ის
ექსპერტმა
ტექნიკური
დახმარება
გაუწია
კულტურის
პოლიტიკის
სამმართველოს,
სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ეფექტურად
წარმართვაში.
2015 წლის 31 ივლისს, ჩატარდა უწყებათაშორისი
ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა, სადაც
შეხვედრის მონაწილეები გაეცნენ კულტურის
სტრატეგიის
შემუშავების
პროცესის
მიმდინარეობას, კულტურის დარგში ქვეყნის
მასშტაბით
გამოვლენილ
პრობლემებს,
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
მიერ შემუშავებულ პრიორიტეტებსა და მიზნებს
და
სტრატეგიის
პროცესში
სხვადასხვა
სამთავრობო
უწყებებთან
თანამშრომლობის
გეგმებს.

604

ევროპის საბჭოსთან
თანამშრომლობა რეგიონულ
პროექტის „თემების მიერ
მართული ურბანული
სტრატეგიები ისტორიულ
ქალაქებში“ ფარგლებში
(2015-2016)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო

2015

ევროპის საბჭო
ევროკავშირი

2015 წლის იანვრიდან, მიმდინარეობს პროექტის
საწყისი ფაზა. გამოიყო პროექტის ეროვნული
კოორდინატორი, დამუშავდა საწყისი ეტაპის
სამოქმედო გეგმა. შედგა კომუნიკაცია კანდიდატ
ქალაქებთან და შეირჩა პილოტური ქალაქი.
2015 წლის 18 სექტემბერს, ქ. თბილისში გაიმართა
რეგიონალური კონფერენცია - „თემების მიერ
მართული
ურბანული
სტრატეგიები
ისტორიული ქალაქებისთვის (COMUS) და
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ევროკავშირისა
და
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ კულტურისა და შემოქმედების
პროგრამა“.

605

კულტურის სფეროში
საკანონმდებლო საქმიანობის
განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

606

2015-2016 წლებისათვის
კულტურის სფეროს სტრატეგიის
შემუშავება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის ჩათვლით
პროექტის
ფარგლებში
ჩატარდა
რიგი
რეგიონალური
სემინარებისა
და
სამუშაო
შეხვედრებისა.
ასევე
პერიოდულობით
იმართებოდა
საკოორდინაციო
შეხვედრები
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროში.
2015 წელს მომზადდა შემდეგი საკანონმდებლო
ინიციატივები:
 „სახელმწიფო
ქონების
შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი;
 ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსის
ჰარმონიზაციის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი: კულტურის შესახებ,
კულტურული
მემკვიდრეობის
შესახებ,
პროფესიული
თეატრების
შესახებ,
მუზეუმების შესახებ და საბიბლიოთეკო
საქმის შესახებ საქართველოს კანონებში.
შეიქმნა კულტურის სტრატეგიის ვებ-გვერდი:
culturepolicy.ge,
რომელზეც
თავსდება
და
მუდმივად ახლდება შემდეგი ინფორმაცია:
ჩატარებული შეხვედრები, შეხვედრების ოქმები,
სიახლეები,
კვლევები,
შესაბამისი
კანონმდებლობა, პოლიტიკის დოკუმენტები,
შეხვედრების ფოტომასალა, ინფოგრაფიკები,
კითხვარი და ა.შ.
„კულტურა 2025“
სტრატეგიის შემუშავების
პროცესის ეფექტურად წარმართვის
მიზნით,
სამინისტროში შეიქმნა კულტურის პოლიტიკის
სამმართველო.
ასევე
შეიქმნა
კულტურის
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607

608

არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის მართვის
სახელმძღვანელო პრინციპების
შემუშავება

ევროპის საბჭოსთან
თანამშრომლობა პროექტის
„ადგილობრივი და რეგიონული
თემების შესაძლებლობების
გაძლიერება კულტურული
მემკვიდრეობის მართვისათვის“
ფარგლებში
(2015-2017)

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

ევროპის საბჭო
ევროკავშირი

სტრატეგიის გარე საკოორდინაციო ჯგუფი,
რომელიც შედგება 34 წევრისაგან პროცესის
გამჭვირვალობისა
და
ინკლუზიურობის
უზრუნველყოფის მიზნით.
სტრატეგიის შემუშავების პროცესში შეხვედრები
გაიმართა საქართველოს ყველა რეგიონში. 12
შეხვედრას სულ 1128 ადამიანი დაესწრო. გარდა
რეგიონული
შეხვედრებისა,
გაიმართა
10
დარგობრივი
შეხვედრაც,
რომლებში
მონაწილეობაც კულტურის სხვადასხვა დარგში
მოღვაწე 268 ადამიანმა მიიღო.
მსოფლიო არამატერიალური მემკვიდრეობის
კონვენციის საფუძველზე, ეროვნული სააგენტოს
მიერ მომზადდა საქართველოს არამატერიალური
მემკვიდრეობის
კანონპროექტი
და
სახელმძღვანელო პრინციპები.

მიმდინარეობს
თანამშრომლობა
ევროპის
საბჭოსთან, აღნიშნულ საკითხზე საექსპერტო
მისიის მოვლინების მიზნით.

სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო
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იუნესკოს წინასწარი ნუსხის
განახლება

ვანის მუზეუმის სარეაბილიტაციო
პროექტის განხორციელება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა
კონტრაქტი
მსოფლიო
მემკვიდრეობის ცენტრთან, რომელიც ასევე
მოიცავს ქვეყნის დახმარებას წინასწარი ნუსხის
განახლებისათვის.
მზადდება
ტექნიკური
დავალება ქართველი ექსპერტების ჯგუფის
დასაქირავებლად.

2015

მსოფლიო ბანკი

მიმდინარეობს
ვანის
მუზეუმის
სარეაბილიტაციო პროექტი. 2015 წლის პირველი
ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ახალი
მინაშენის
კონსტრუქციული
ნაწილის
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. მინაშენის
კარკასული
ნაწილი დამთავრებულია და
ამოსულია სახურავის ნიშნულზე. სამუზეუმო
კომპლექსის
მთლიან
პროექტირებაზე
გრძელდება მუშაობა.

მუნიციპალური
განვითარების
ფონდი

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

611

ვანის სატაძრო ქალაქისა და მისი
შემოგარენის
აეროფოტორგაფირება და
ლაზერული სკანირება

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

2015 წლის
იანვარი მარტი

გერდა ჰენკელის
ფონდი

გერმანელ
პარტნიორთან
პრუსიის
კულტურული
მემკვიდრეობის
ფონდთან
ერთობლივი
გადაწყვეტილებით,
პროექტის
მასშტაბი იზრდება.
მიმდინარეობს
დამატებითი
რესურსების
მოძიება, პროექტის 2016 წელს დაწყების მიზნით.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული
ლაბორატორიული კვლევები.

სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი

612

დმანისის არქეოლოგიური
შესწავლა

პრუსიის
კულტურული
მემკვიდრეობის
ფონდი
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს

იტალიის
რესპუბლიკის
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ეროვნული მუზეუმი

613

614

ვარძიის კლდეში ნაკვეთი
კომპლექსის
მულტიდისციპლინარული კვლევა
და შესაბამისი ფიზიკური
სამუშაოების გატარება (2015-2018)

სპორტულ შეჯიბრებებზე
უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი
წესრიგის უზრუნველყოფის,
მაყურებელთა მხრიდან
ძალადობის პრევენციისა და
აღმოფხვრის მიზნით მხარეებს
შორის საერთაშორისო
პოლიციური თანამშრომლობის
განვითარება:
 საუკეთესო პრაქტიკისა და
გამოცდილების გაცნობის
მიზნით შესაბამის წევრი
ქვეყნების პოლიციურ
დანაყოფებში სასწავლო

კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

საგარეო საქმეთა
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს სამინისტრო

2015

ფლორენციის
უნივერსიტეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ -საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
გარემოს ეროვნული
სააგენტო
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015 წელს. გაგრძელდა ვარძიის კლდეში ნაკვეთი
კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კვლევა
და შესაბამის ფიზიკური სამუშაოების მეორე
ეტაპი.
საკვლევი
კომპონენტის
მეთოდოლოგიურ
დახმარებას და გამაგრებითი სამუშაოების
ზედამხედველობას,
ახორციელებენ
მაღალი
რანგის საერთაშორისო სპეციალისტები.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით,
შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომპეტენციის
ფარგლებში,
თანამშრომლობს
წევრ
სახელმწიფოთა
შესაბამის
პოლიციურ
დანაყოფებთან.
შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩაერთვნენ ქ.
ბაქოში (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა) გამართულ
პირველ
ევროპულ
თამაშებში
მონაწილე
საქართველოს
დელეგაციის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ღონისძიებებში.
შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
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ვიზიტების განხორციელება;
კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით საერთაშორისო
ტრეინინგებში მონაწილეობა;
დაგეგმილი საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების
უსაფრთხოების მიზნით წევრ
სახელმწიფოთა შესაბამის
დანაყოფებთან
თანამშრომლობა/ინფორმაციის
გაცვლა; თანამშრომლობა
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
შესაბამისი პოლიციური
დანაყოფების ფეხბურთის
ინფორმაცის ეროვნულ
პუნქტებთან (National Football
Information Points);
ევროპის საბჭოს მაყურებელთა
მხრიდან ძალადობის
შემცირების მუდმივმოქმედ
კომიტეტთან (T-RV Standing
Committee) თანამშრომლობა
სპორტულ შეჯიბრებებზე
უსაფრთხოებისა და
საზოგადოებრივი წესრიგის
უზრუნველყოფის სფეროში

ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტი,
კომპეტენციის
ფარგლებში,
მჭიდროდ
თანამშრომლობს
UEFA-ს
წარმომადგენლებთან.
2015 წლის სექტემბერში, საქართველოსა და
შოტლანდიის ეროვნულ ნაკრებებს შორის
გასამართი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი
საკვალიფიკაციო
მატჩის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიზნით, განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა
შეხვედრა გამართეს შოტლანდიის პოლიციის
შესაბამისი დანაყოფის წარმომადგენლებთან.
შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
ცენტრის ადმინისტრაციისა და განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს ევროპის პოლიციის
კოლეჯის (CEPOL) ყოველწლიურ გაცვლით
პროგრამაში
თემაზე:
„საზოგადოებრივი
წესრიგის
დაცვა
და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა“. ამ მიზნით, 2015 წლის 21-27
ივნისს,
სამინისტროს
წარმომადგენლები
ოფიციალური
ვიზიტით
ეწვივნენ
დიდი
ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოს შესაბამის
პოლიციურ დანაყოფებს, სადაც გაეცნენ მათ
საქმიანობას,
პირადი
შემადგენლობის
ტრენინგებს
და ტაქტიკას საზოგადოებრივი
წესრიგის
დაცვის
საკითხებში.
ვიზიტის
ფარგლებში
გაიმართა
შეხვედრა
დიდი
ბრიტანეთის
ფეხბურთის
უსაფრთხოების
პოლიციური
დანაყოფის
(UKFPU)
წარმომადგენლებთან.
მაშტაბურ
საერთაშორისო
ღონისძიებებზე
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და მასების
მართვის
სფეროში
ევროპის
საუკეთესო
პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების
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მიზნით, შსს სპეციალური და საგანგებო
ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები
2015 წლის 15 - 20 ივნისს, სამუშაო ვიზიტით
იმყოფებოდნენ ლატვიის რესპუბლიკაში ქ.
რიგაში. აღნიშნული ვიზიტი ითვალისწინებდა
ლატვიის სახელმწიფო პოლიციის შესაბამისი
სამსახურების მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის
დაცვისა
და
მასობრივი
ღონისძიებების
უსაფრთხოების
ორგანიზების
საკითხებში
ქართული
მხარისთვის
გამოცდილების
გაზიარებას.
2015
წლის
15
სექტემბერს,
თბილისში,
საერთაშორისო პოლიციური თანამშრომლობის
განვითარებისა
და
ევროპის
საუკეთესო
პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების
მიზნით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა შსს
სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტისა და იტალიის შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
უსაფრთხოების
სექტორის
წარმომადგენელებს
შორის.
შეხვედრის
ფარგლებში, იტალიურმა მხარემ
გამოთქვა
საქართველოს
შესაბამის
დანაყოფებთან
ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარებისთვის
მზადყოფნა.
2015
წლის
8
ოქტომბერს,
თბილისში
საერთაშორისო პოლიციური თანამშრომლობის
განვითარებისა
და
ევროპის
საუკეთესო
პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების
მიზნით,
შსს სპეციალური და საგანგებო
ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა
გამართეს სამუშაო შეხვედრა ავსტრიის შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ფედერალური პოლიციის
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სპორტულ შეჯიბრებებზე
უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ატაშე კარლჰაინც გორტანოსთან.
2015
წლის
29
ოქტომბერს
პოლიციური
თანამშრომლობის განვითარებისა და ევროპის
საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების
გაზიარების მიზნით,
გაცნობითი ხასიათის
შეხვედრა გაიმართა საქართველოში საფრანგეთის
რესპუბლიკის საელჩოს შიდა უსაფრთხოების
ატაშე ბრუნო ბალდუკთან.
2015 წლის 4 დეკემბერს განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები
შეხვდნენ
ისრაელის
პოლიციისა
და
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ატაშეს იოსი
დორონს. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებზე
მხარეებმა
ისაუბრეს ერთობლივად
განხორციელებულ
პროექტებზე
და
საზოგადოებრივი
წესრიგის
დაცვისა
და
უსაფრთხოების
სფეროში
ორმხრივი
თანამშრომლობის პრიორიტეტები განიხილეს.
ევროპის
საბჭოს
TR-V
მუდმივმოქმედი
კომიტეტისა
და
უეფა-ს
ერთობლივი
საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ საქართველოში
სპორტული ღონისძიებების უსაფრთხოებისა და
მომსახურების სფეროში არსებული ვითარების
შესახებ
მომზადებული
ანგარიშისა
და
რეკომენდაციების
გათვალისწინებით,
შსს
სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტში
დაგეგმილია
შესაბამისი
სტრუქტურული
დანაყოფის
ჩამოყალიბება,
რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე გასამართ სპორტულ
ღონისძიებებზე
საზოგადოებრივი
წესრიგის
დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე.
სპორტულ ღონისძიებებზე მასების მართვის
სფეროში თანამშრომელთა ცოდნის დონის
554

წესრიგის დაცვის, მაყურებელთა
მხრიდან ძალადობის პრევენციისა
და აღმოფხვრის მიზნით
ეფექტური
შიდასახელმწიფოებრივი
მექანიზმის ჩამოყალიბება და
საერთაშორისო სტანდარტებთან
მიახლოება:
 სპორტულ შეჯიბრებებზე
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის სფეროში
შესაბამისი ნორმატიული
აქტების შემუშავება;
 აღნიშნულ სფეროში ჩართულ
სუბიექტებს შორის
კოორდინირებული
ქმედებებისა და
თანამშრომლობის მიზნით
შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება (შესაბამისი
დოკუმენტების შემუშავება,
ერთობლივი ტრეინინგები და
სხვა);
 მასების მართვის სფეროში
ტრეინინგების ჩატარება
(კერძოდ სტადიონებზე)

საქმეთა სამინისტრო
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

დონორების
დახმარება

ამაღლების მიზნით, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო
ღონისძიებების
ცენტრის
განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის პასუხისმგებელი
დანაყოფების წარმომადგენლებისათვის, როგორც
მეთაურებისთვის, ასევე ტაქტიკურ დონეზე,
პერიოდულად
ტარდება
შიდაუწყებრივი
პრაქტიკული ტრენინგები სტადიონებზე. 2015
წლის 25 თებერვლიდან 7 მარტის ჩათვლით
მასების მართვის საკითხებზე პრაქტიკული
ტრენინგები
ჩაუტარდა
3
ასეულს
(300
თანამშრომელი).
2015 წლის 15-26 ივნისს, საქართველოში აშშ-ის
საელჩოს სახელმწიფო
ანტინარკოტიკულ და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის
საერთაშორისო ბიუროს (INL) ორგანიზებით, ქ.
თბილისში
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტის დანაყოფების ბაზაზე ჩატარდა
საზოგადოებრივი
წესრიგის
დაცვისა
და
უსაფრთხოების
საკითხებში
ერთობლივი
ტრენინგი. საერთო ჯამში მომზადება გაიარა 300მა თანამშრომელმა.
დაწყებულია
შიდასახელმწიფოებრივი
მექანიზმების
ჩამოყალიბება.
მიმდინარეობს
მუშაობა იმის თაობაზე, რომ „სპორტული
შეჯიბრების მანიპულაციების შესახებ“ ევროპის
საბჭოს
კონვენციის
საქართველოს
მიერ
სავალდებულოდ აღიარებისა და შემდგომი
იმპლემენტაციის
მიზნით
გასატარებელ
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
შექმნილმა
უწყებათაშორისი კომისიამ შეითავსოს სპორტულ
შეჯიბრებებზე უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვის, მაყურებელთა მხრიდან
ძალადობის
პრევენციისა
და
აღმოფხვრის
555
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უწყებათაშორისი კომისიის შექმნა
„სპორტული შეჯიბრებების
მანიპულაციების შესახებ“ ევროპის
საბჭოს კონვენციაზე საქართველოს
მხრიდან ხელმოწერასა და
შესაბამის ღონისძიებებთან
დაკავშირებით

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
პირველი
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიზნით ეფექტური შიდასახელმწიფოებრივი
მექანიზმის ჩამოყალიბების საკითხი.
მასობრივი არეულობებისა და არასანქცირებული
შეკრებების დროს საზოგადოებრივი წესრიგის
დაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პირადი
შემადგენლობის პრაქტიკული შესაძლებლობების
ამაღლების მიზნით, 2015 წლის 7- 9 დეკემბერს
ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სამართალდამცავი
ორგანოების
მოქმედება
მასობრივი
არეულობებისა
და
არასანქცირებული
მიტინგების დროს საზოგადოებრივი წესრიგის
აღდგენის
მიზნით".
სწავლება
გაიმართა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვაზიანის
სამხედრო აეროდრომზე და მასში მონაწილეობა
მიიღო
განსაკუთრებული
დავალებათა
დეპარტამენტის 1064 სამხედრო მოსამსახურემ.
2015 წლის 7 აპრილს, საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროში
გაიმართა
„სპორტული
შეჯიბრების
მანიპულაციების შესახებ“ ევროპის საბჭოს
კონვენციის საქართველოს მიერ სავალდებულოდ
აღიარებისა და შემდგომი განხორციელების
მიზნით
გასატარებელ
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
უწყებათაშორისი
კომისიის
პირველი სხდომა.
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„სპორტული შეჯიბრებების
მანიპულაციის წინააღმდეგ
ევროპის საბჭოს კონვენციის“
დებულებების შესრულება:
ა) თანამშრომლობის ეროვნული
პლატფორმის შექმნა;
ბ) ეროვნული პლატფორმის
ღონისძიებათა გეგმის განსაზღვრა;
გ) სტრატეგიის შემუშავება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 11 თებერვალს, საქართველოს
მთავრობის განკარგულების № 42 საფუძველზე
შეიქმნა,
„სპორტული
შეჯიბრებების
მანიპულაციების შესახებ“ ევროპის საბჭოს
კონვენციის საქართველოს მიერ სავალდებულოდ
აღიარებისა და შემდგომი იმპლემენტაციის
მიზნით
გასატარებელ
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით,
უწყებათაშორისი
კომისია.
უწყებათაშორისი კომისიის პირველი სხდომის
ფარგლებში,
შემუშავებული
იქნა
რეკომენდაციები „სპორტული შეჯიბრებების
მანიპულაციის წინააღმდეგ“ ევროპის საბჭოს
კონვენციის
დებულებების
ეფექტიანი
შესრულების მიზნით.

618

„სპორტული შეჯიბრებების
მანიპულაციის წინააღმდეგ
ევროპის საბჭოს კონვენციის“
რატიფიცირება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
პირველი
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს „სპორტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების პაკეტის
მომზადება.

619

ევროპის საბჭოს T-RV (ევროპის
საბჭოს კონვენცია სპორტულ
შეჯიბრებებზე მაყურებელთა
მხრიდან გამოვლენილი
ძალადობის თაობაზე)
მუდმივმოქმედი კომიტეტისა და
უეფას 2014 წლის 20-23 მაისს
საქართველოში საკონსულტაციო
ვიზიტის ფარგლებში
მომზადებული ანგარიშისა და
რეკომენდაციების შესრულება:
ა) ეროვნულ დონეზე
უწყებათაშორისო საკოორდინაციო

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროპის საბჭო

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

მიმდინარეობს კანონში შესატან ცვლილებათა
პაკეტის პროექტზე მუშაობა.
რეკომენდაციების შესასრულებლად, გაკეთდა
ანალიზი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე.
მიმდინარეობს მუშაობა აღნიშნული აქტივობების
შესასრულებლად.
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მექანიზმის შექმნა;
ბ) სპორტულ შეჯიბრებებზე
უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვისა და
მომსახურების სფეროში ერთიანი
სტრატეგიის შემუშავება
საქართველოს სპორტული
ფედერაციების, ასოციაციების,
კავშირების და სხვა სპორტული
ორგანიზაციების დაფინანსების
კრიტერიუმებისა და
სტანდარტების შემუშავება
სპორტული ინფრასტრუქტურის
მონაცემთა ბაზის
შექმნა/განვითარება, საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული
სპორტული ინფრასტრუქტურის
ელექტრონული რუქის შექმნა
2014 წლის 13-15 ოქტომბერს
საქართველოში „ეპასის“ (EPAS)
საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ
მომზადებული ანგარიშისა და
რეკომენდაციების შესრულება:
ა) ევროპის სპორტის ქარტიის
ეფექტიანი შესრულება;
ბ) მასობრივი სპორტის
განვითარება;
გ) ფიზიკური აღზრდა და
განათლება

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
მეორე
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შემუშავებულია
საქართველოს
სპორტული
ფედერაციების, ასოციაციების, კავშირებისა და
სხვა სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების
კრიტერიუმები და სტანდარტები. მიმდინარეობს
აღნიშნული რეფორმის დანერგვის პროცესი.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელდა სპორტული ობიექტების შესახებ
ამომწურავი ინფორმაციის დამუშავება და
მიმდინარეობს ელექტრონული რუქის წინამოსამზადებელი სამუშაოები.
მომავალ წელს
შეიქმნება
სპორტული
ინფრასტრუქტურის
ელექტრონული რუქა.
მიმდინარეობს სპორტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების 2015-2020 წლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელება, მიმდინარეობს მუშაობა
სპორტის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის
თაობაზე;
ჩატარდა
კვლევა
სპორტში
გენდერული
თანასწორობის შესახებ;
შემუშავდა
სპორტული
ორგანიზაციების
აღიარებისა და დაფინანსების კრიტერიუმები
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ტექნიკური დახმარება
ინფორმაციის გაცვლისთვის
პროგრამის (TAIEX) ფარგლებში
ევროპის საბჭოს დოპინგ
საწინააღმდეგო კონვენციის
ეროვნულ დონეზე კანონპროექტის
შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით
სემინარის/სამუშაო შეხვედრის
ორგანიზება საქართველოში

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ევროპის საბჭოს დოპინგ
საწინააღმდეგო კონვენციის
დებულებების შესრულება ეროვნულ დონეზე დოპინგის
წინააღმდეგ კანონპროექტის
შემუშავება

ა(ა)იპ - ეროვნული
ანტი-დოპინგური
სააგენტო

ევროპის საბჭოს დოპინგ
საწინააღმდეგო კონვენციის
მონიტორინგის კომიტეტის (T-DO)
საკონსულტაციო ვიზიტი
საქართველოში

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ტექნიკური დახმარება
ინფორმაციის გაცვლისთვის
პროგრამის (TAIEX) ფარგლებში
სპორტში კარგი მმართველობის

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის I
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2015 წლის
IV
კვარტალი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
IV
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გაეროს
განათლების,
მეცნიერებისა და
კულტურის
ორგანიზაცია
(UNESCO)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროპის საბჭო

2015 წლის
პირველი
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტროს
ინიციატივითა
და
ევროკავშირის
ორგანიზებით
(TAIEX-ის
პროგრამის ფარგლებში), 2015 წლის 28-29 მაისს,
ქ. თბილისში გაიმართა სემინარი - „სპორტში
ანტი-დოპინგის
პოლიტიკის
განვითარება“.
ღონისძიების მიზანი იყო დოპინგსაწინააღმდეგო
პოლიტიკისა და სხვა შესაბამისს საკითხებზე
ღონისძიების მონაწილეთა პროფესიული ცოდნის
ამაღლება.
ღონისძიებას
უძღვებოდნენ
გამოცდილი
და
მაღალკვალიფიციური
ევროპელი ექპერტები.
შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ევროპის
საბჭოს „დოპინგსაწინააღმდეგო კონვენციისა“ და
„სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის
შესახებ“ გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და
კულტურის
ორგანიზაციის
(UNESCO)
საერთაშორისო
კონვენციის
დებულებების
შესრულების მიზნით უზრუნველყოფს არსებულ
კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებებისა
ან/და ახალი კანონპროექტის მომზადებას.
განხორციელდა ვიზიტი 2015
წლის 2-3
დეკემბერს. ხსენებული ვიზიტის ფარგლებში
ევროპელი ექსპერტები შეხვდნენ დოპინგის
საკითხებში ჩართულ სამთავრობო უწყებების
სპორტული მოძრაობის, , სპორტული მედიცინის
ასოციაციის, საქართველოს ანტი-დოპინგური
სააგენტოს წარმომადგენლებს, ასევე შეხვედრები
გაიმართა
სპორტსმენებთან.
ექსპერტებმა
შეაფასეს არსებული მდგომარეობა და 2016 წლის
იანვარში მოგვაწვდიან რეკომენდაციებს.
2015
წელს
განაცხადი
არ
გაკეთებულა
ევროკომისიაში.

ევროკავშირი
559

627

628

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სემინარის გამართვა ევროკავშირის
ექსპერტების მონაწილეობით
სპორტის შესახებ კანონის, კარგი
მმართველობა სპორტში და სხვა
თემებზე
სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელება, სასპორტო
განათლებისა და მეცნიერების
განვითრების სამოქმედო გეგმის
შემუშავება 2015-2020 წლებისთვის
და საქართველოს მთავრობისთვის
დასამტკიცებლად წარდგენა
სპორტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების 2015-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელება
და მონიტორინგი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
IV
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
გამოვლინდა უფრო სიღრმისეული კვლევისა და
ანალიზის საჭიროება, ასევე უფრო მეტი
პარტნიორი ორგანიზაციისა და სუბიექტის
ჩართულობა.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს სპორტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების 2015-2020 წლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელება და მონიტორინგი.
ჩატარდა ტენდერი და საქართველოს ათი
რეგიონის ოც ქალაქში იგეგმება მასობრივი
სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
აღნიშნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში,
ევროპის
ახალგაზრდული
ოლიმპიური
ფესტივალის „თბილისი2015“-ის მაღალ დონეზე
მასპინძლობისათვის
დაიგეგმა
ახალი
სპორტული
ობიექტების
მშენებლობა.
სამუშაოების
შესრულება
სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება სახელმწიფო შპს
„სპორტმშენსერვის“
დაევალა,
რომელმაც
მიმდინარე წლის ივლისის თვეში დაასრულა
მუშაობა
და
შედეგად
მივიღეთ
ორი
საერთაშორისო
სტანდარტების
სპორტული
ობიექტი:
– „საწყლოსნო კომპლექსი“ - მაღალი დონის
ტრიბუნებითა
და
ელექტრონული
მოწყობილობით,
რომელშიც
560
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კონფერენციის ორგანიზება
უცხოელი ექსპერტების
მონაწილეობით (თემა:
მუნიციპალიტეტების როლი
სპორტის განვითარებაში,
ევროპულ მოდელზე - კლუბურ
სისტემაზე გადასვლა, სპორტში
კერძო ინვესტიციების მოზიდვის
ხელშეწყობა)
მრგვალი მაგიდის ორგანიზება
უცხოელი ექსპერტების
მონაწილეობით (თემა: ფიზიკური
აღზრდა სკოლისა და
საუნივერსიტეტო
დაწესებულებებში, არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენცია და
სპორტის ხელმისაწვდომობა
„სპორტულ შეჯიბრებებზე და
განსაკუთრებით ფეხბურთის
მატჩებზე უსაფრთხოების,
საზოგადოებრივი წესრიგისა და
მომსახურების ინტეგრირებული
მიდგომის შესახებ ევროპის საბჭოს
კონვენციის“ ხელმოწერა

შესაძლებელი
იქნება
წყალბურთის,
ცურვის, სინქრონული ცურვის და წყალში
ხტომის ტურნირების ჩატარება; და
– „ახალი სპორტის სასახლე“ - რომელშიც
ორი დარბაზი (დიდი დარბაზი 3600
გულშემატკივარს, მცირე არენა კი 600
გულშემატკივარს იტევს) მოეწყო.
კონფერენციაზე განსახილველი საკითხებისა და
თემების
შესახებ
დისკუსიები
გაიმართა
ალტერნატიულ
ფორმატში
(მაგ.:
წარმომადგენლობითი შეხვედრები, სემინარები,
კონსულტაციები,
კვლევები).
აღნიშნული
გარემოებით მოიხსნა კონფერენციის ჩატარების
აუცილებლობა.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
II
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
მეორე
ნახევარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015 წლის 23 ოქტომბერს მოეწყო შეხვედრა
სპორტული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან, რომლებსაც მიეწოდათ
ინფორმაცია ხსენებული საკითხების თაობაზე.

სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

2015 წლის
IV
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„სპორტულ შეჯიბრებებზე და განსაკუთრებით
ფეხბურთის
მატჩებზე
უსაფრთხოების,
საზოგადოებრივი წესრიგისა და მომსახურების
ინტეგრირებული მიდგომის შესახებ ევროპის
საბჭოს
კონვენციის“
ხელმოწერა
დამოკიდებულია
ევროპის
საბჭოს
მიერ
კონვენციის მიღებაზე და შემდგომ მისი
ხელმოწერისთვის გახსნაზე.

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

561

632
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საზღვარგარეთ შექმნილი
ქართული სპორტული
გუნდებისათვის სისტემატიური
დახმარების აღმოჩენა და მათი
ასპარეზობაში ჩართულობის
წახალისება

რეგიონული რისკების
ელექტრონული ატლასის (ERRA)
განვითარება

დიასპორის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სარეზერვო
ფონდი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

634

კანონით „სამოქალაქო
უსაფრთხოების შესახებ“
გათვალისწინებული ნორმატიული
აქტების შემუშავება:
 „სამოქალაქო უსაფრთხოების
ეროვნული გეგმის
დამტკიცების შესახებ“;
 „საგანგებო სიტუაციების
მართვის ერთიანი სისტემის
შესახებ“;
 „სამოქალაქო უსაფრთხოების

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
სხვა სახელმწიფო
უწყებები

2015 წლის მაისში, ქ. თბილისში გაიმართა
ტრადიციული
ტურნირი
მინიფეხბურთში
(ფუტსალი) „ისტორიული დიასპორის თასი“,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ფერეიდნელი
და ჰერელი ქართველებით დაკომპლექტებულმა 8
გუნდმა.
2015
წლის 30
აგვისტოს, აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის კახის რაიონში ჩატარდა დავით
ყიფიანის სახელობის ტურნირის ფინალური
მატჩი. აღნიშნულ ჩემპიონატში 2015 წელს 8
გუნდი მონაწილეობდა.
აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში ტექნოგენურ
და ბუნებრივ კატასტროფებზე პრევენცია,
მზადყოფნა და რეაგირება - PPRD EAST 2-ის
ფარგლებში, 2015 წლის 18-22 მაისს, ქ. თბილისში
ჩატარდა რეგიონალური სემინარი. სემინარზე
განხილულ იქნა ERRA-ს სისტემის ახალი
ფუნქციები და შეთანხმებულ იქნა ERRA-ს
განახლება. ძირითად თემას წარმოადგენდა
ეროვნული
საგზაო
რუკების
თემატური
მიზნობრიობის აღწერა და ERRA-ს საერთო
რეგიონალური განრიგის ზოგადი მონახაზის
შეთანხმება.
2015 წლის 24 სექტემბერს, საქართველოს
მთავრობამ
მიიღო №508 დადგენილება
„სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ მომზადდა საქართველოს
კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“
გათვალისწინებული
ნორმატიული
აქტების
პროექტები: „საგანგებო სიტუაციების მართვის
ერთიანი სისტემის შესახებ“ და „სამოქალაქო
უსაფრთხოების სფეროში მასპინძელი ქვეყნის
მხარდაჭერის ღონისძიებების შემუშავების წესი“.
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სფეროში მასპინძელი ქვეყნის
მხარდაჭერის ღონისძიებების
შემუშავების წესი“
გეოინფორმაციული ხაზით
მომუშავე შესაბამისი
პერსონალის გადამზადება;
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სფეროში სამეთაურო
სამაგიდო ვარჯიშების და
სამოქალაქო დაცვის სფეროში
ოპერატიული მართვის
კურსების ორგანიზება;
საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლების მიმართულებით
სოციალური ხასიათის
ბეჭდური და ვიდეო
სადემონსტრაციო მასალების
შექმნა თემატიკაზე: „საგანგებო
სიტუაციების პრევენცია და
მათზე რეაგირება“

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2015 წლის 18-21 მაისს, ქ. ლვოვში (უკრაინა)
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს
EADRSS-ის
საველე
ვარჯიშის
„უკრაინა2015“ მოსამზადებელ შეხვედრაში.
2015 წლის 18-22 მაისს, თბილისში PPRD East-2
პროგრამის (აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში
ტექნიკურ
და
ბუნებრივ
კატასტროფების
პრევენცია, მზადყოფნა და რეაგირება) მეორე
ფაზის ფარგლებში დაგეგმილ ტრეინინგში
თემაზე
გეოინფორმაციული
საკითხები
გადამზადდა საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს 5 თანამშრომელი.
2015 წლის 20-22 მაისს, დაბა მესტიაში საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ სწავლებაში
ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის თემატიკაზე,
„პრევენციისა და საგანგებო სიტუაციებზე
მზაობის სისტემების გაძლიერება - მეორე
ეტაპი" პროექტის ფარგლებში.
2015 წლის 1-3 ივნისს, საგანგებო სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო ქ. ოსლოში გაეროს
ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციის
ოფისის (OCHA) და გაეროს გარემოსდაცვითი
პროგრამის (UNEP) ერთობლივი ჯგუფის მიერ
ორგანიზებულ
„ეკოლოგიური
ხასიათის
საგანგებო სიტუაციების ფორუმში“.
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საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო 2015 წლის
2015 წლის 10-17 ივნისს, ქ. ერევანში გაეროს
ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციის
ოფისის (OCHA) და გაეროს გარემოსდაცვითი
პროგრამის (UNEP) ერთობლივი ჯგუფის მისიაში
სომხეთის
რესპუბლიკაში,
ტერიტორიული
ადმინისტრირებისა და საგანგებო სიტუაციების
სამინისტროში
ოფიციალური
ვიზიტის
ფარგლებში.
2015 წლის 25-26 ივნისს, ბრუსელში, (ბელგია)
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო „Migrants in
Countries in Crisis (MICIC)“ ინიციატივის
დაგეგმილ მეორე რეგიონალურ კონსულტაციაში
თემაზე: „მიგრანტების ჩართვა კატასტროფების
რისკების შემცირებასა და მზადყოფნაზე“.
2015 წლის 29 ივნისიდან - 2 ივლისის ჩათვლით,
ქ. ლვოვში (უკრაინა), საგანგებო სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს EADRSS-ის საველე
ვარჯიშის „უკრაინა - 2015“ ბოლო დამგეგმავ
შეხვედრაში.
შსს-ს
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტომ, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ
გამოწვეული რისკების შემცირების ხაზით,
საგანგებო
სიტუაციების
დროს
სკოლის
აღსაზრდელებისა და პერსონალის მზადყოფნის
უზრუნველყოფის, მათთვის მოქმედების წესების
სწავლების,
ინციდენტზე კოორდინირებული
რეაგირების
უნარ-ჩვევების
გაუმჯობესების
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მიზნით, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო
დაწესებულებებში, ჩაატარა სწავლებები და
სიმულაციური ვარჯიშები.
ევროკავშირის დაფინანსებული „DIPECHO III“-ის
„ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების“
პროგრამის
ფარგლებში,
საერთაშორისო
ორგანიზაციის „Save the Children International“-ის
მიერ
სააგენტოს
კოორდინაციითა
და
მონაწილეობით
მომზადდა
ბეჭდური
სადემონსტრაციო
მასალები,
რომელიც
განკუთვნილი იყო ბავშვებისათვის და ეხებოდა
საგანგებო სიტუაციების დროს სამოქმედო
პროცედურებს:
 ბუნებრივი
კატასტროფების
რისკის
შემცირება - გზამკვლევი საბავშვო ბაღის
აღმზრდელებისთვის;
 ბუნებრივი
კატასტროფების
რისკის
შემცირება - საილუსტრაციო ბარათები
საბავშვო ბაღის აღმზრდელებისთვის და
აღსაზრდელებისთვის;
 მომზადდა
სატელევიზიო,
საგანმანათლებლო ანიმაციური ფილმები
მიწისძვრის, ხანძრისა და წყალდიდობის
თემებზე.
2015 წლის 20-25 სექტემბერს, ქ. ლვოვში, ნატოს
კატასტროფებზე
რეაგირების
ევროატლანტიკური
საკოორდინაციო
ცენტრისა
(EADRCC) და უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო
სიტუაციების
სამსახურის
ერთობლივი
ორგანიზებით,
გაიმართა
კატასტროფების
შედეგების მართვის საერთაშორისო საველესაშტაბო
სწავლება
„უკრაინა
2015“.
ღონისძიებაში 22 ქვეყნისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების 1100-ზე მეტმა წარმოდგენილმა
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მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნულ ღონისძიებას
ესწრებოდა საგანგებო ღონისძიებების სააგენტოს
16 წარმომადგენელი.
2015 წლის 19-20 ოქტომბერს, საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში
გამართულ თემატურ შეხვედრებში ქ. მცხეთის
მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების რისკის
მართვის
გეგმის
შემუშავების
თაობაზე,
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა;
2015 წლის 20-22 ოქტომბერს, შსს - სსიპ საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ PPRD
აღმოსავლეთ
2-ის
პროგრამის
ეროვნულ
საკონსულტაციო ჯგუფის მეორე შეხვედრაში.
შეხვედრის მიზანი იყო, PPRD აღმოსავლეთ 2-ის
პროგრამის
ძირითადი
აქტივობების
მიმდინარეობისა და 2015 წლის მიღწევების
მოკლე მიმოხილვა. აღნიშნულ შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღეს
სხვადასხვა
სამინისტროების,
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებმა;
კატასტროფების შემცირებასთან დაკავშირებით
თბილისში
4
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში, ჩატარდა
სიმულაციური
ვარჯიშები.
2015 წლის 11 ნოემბერს, კატასტროფების
რისკების შემცირების გაეროს ოფისის (UNISDR)
ორგანიზებით ჩატარდა რეგიონალური სემინარი,
რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს,
ყაზახეთის, ყირგიზეთის და სომხეთის 8 ქალაქის
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მუნიციპალიტეტების, ამ ქვეყნების საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურების, ასევე
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
და
საქართველოში
მოქმედი
სხვადასხვა
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
ღონისძიება
მიეძღვნა
„სტაბილური ქალაქები ცენტრალურ აზიასა და
სამხრეთ კავკასიაში“ პროექტის ფარგლებში
მიღწეულ
შედეგებს
და
მიღებული
გამოცდილების
გაზიარებას.
შეჯერდა
კატასტროფების რისკების შემცირების გეგმები
რეგიონის
8
ქალაქისთვის.
ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო შსს-ს 2 თანამშრომელმა;
2015 წლის 17-19 ნოემბერს, ვაზიანის სამხედრო
ბაზაზე
,,პარტნიორობა
ქვეყნებს
შორის“
პროგრამის
ფარგლებში,
განხილულ
იქნა
კრიზისების დროს უწყებათაშორისი სამხედროსამოქალაქო სამომავლო ვარჯიშის დაგეგმვის
საკითხები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს 5 თანამშრომელმა;
2015 წლის 18 ნოემბერს, ბრიუსელში, ბელგიაში
(ნატოს
შტაბბინა)
–
ჩატარდა
სემინარი
„სტაბილურობა
ურთიერთდაკავშირებულ
სამყაროში“ (CEPC), რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს ერთმა თანამშრომელმა;
2015 წლის 24 ნოემბერს ბორჯომში ASB-ს
(არბაითენ-სამარიტენ-ბუნდი) მიერ ჩატარებულ
კონფერენციაში „კატასტროფის რისკის შემცირება
ინკლუზიური მიდგომით“, მონაწილეობა მიიღო
შსს-ს ერთმა თანამშრომელმა;
2015 წლის 26-27 ნოემბერს უკრაინა, კიევში 567

„სუამის“ საგანგებო სიტუაციების საკითხებზე
სამუშაო ჯგუფის მე-13 სხდომაზე მონაწილეობა
მიიღო შსს-ს ერთმა თანამშრომელმა.
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ქიმიური, ბიოლოგიური,
რადიაციული და ბირთვული
(ქბრბ) საფრთხეების შემცირების
ეროვნული სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში:
 ქბრბ საფრთხის შემცველი
ობიექტებისა და ადგილების
სრული აღრიცხვა და რუკების
შედგენა;
 ქბრბ ინციდენტებზე
რეაგირების გეგმების
შემუშავება;
 ამ გეგმებზე დაყრდნობით
ერთობლივი ტრეინინგების
განხორციელება;
 ქიმიურ, ბიოლოგიურ,
რადიაციულ და ბირთვულ
ინციდენტებზე რეაგირების
ჯგუფის გადამზადება და
შესაბამისი აღჭურვა

სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - „ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“

თავდაცვის
საფრთხეების
შემცირების
ოფისი
საქართველოში
(DTROG)

უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული
რეფორმის შედეგად, ქიმიური, ბიოლოგიური,
რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
უწყებათშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელ უწყებად
განისაზღვრა
საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური. ქბრბ საფრთხეების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
უწყებათშორის
საკოორდინაციო
საბჭოსთან
არსებული
სამდივნოს
საქმიანობას
ახორციელებს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი
(მთავრობის დადგენილება #463, 07/09/2015).
2015
წელს,
ქიმიური,
ბიოლოგიური,
რადიაციული
და
ბირთვული
(ქბრბ)
საფრთხეების
შემცირების
ეროვნული
სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში:


გრძელდება საქართველოს ტერიტორიაზე
არსებული ქიმიური, ბიოლოგიური და
რადიაციული საშიში ობიექტებისა და
ადგილების
აღრიცხვისა
და
მათი
ელექტრონულ რუქებზე დატანის პროცესი;



მიმდინარეობს ქბრბ ინციდენტებზე და
ავარიებზე რეაგირების გეგმების შესწავლა,
შეფასება და განახლება;



მიღებულია

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

ბიოლოგიურ

საფრთხეებზე
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რეაგირების
ეროვნული
გეგმა;
"ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამის"
ფორმატში
მიმდინარეობს
უწყებრივ გეგმაზე მუშაობა.


ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად
(SEVESO III), მიმდინარეობს ,,პოტენციურად
საშიში
ობიექტების
უსაფრთხოების“
პასპორტის შემუშავება;



2015 წლის 12-13 აგვისტოს, ამბროლაურის
რაიონ
სოფელ
ურავში
ჩატარდა
დაკონსერვებული
დარიშხანის
ქარხნის
ნარჩენების
მონიტორინგი
და
გაუვნებელყოფის
ქართულ-ჰოლანდიური
პროექტი;



2015 წლის 11 ნოემბერს, მიღებულ იქნა
საქართველოს
კანონი
"რადიოაქტიური
ნარჩენების შესახებ";



საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7
ოქტომბრის
N2171
განკარგულებით
დამტკიცებულია
ატომური
ენერგიის
საერთაშორისო
სააგენტოს
ბირთვული
დაცულობის მხარდაჭერის ინტეგრირებული
გეგმა (INSSP 2015-2019);



გლობალური უსაფრთხოების პროგრამის
ფარგლებში, დაავადებათა კონტროლისა და
პრევენციის ცენტრის (US/CDC) ექსპერტული
მხარდაჭერით - რჩეული აგენტებისა და
ტოქსინების განყოფილების ჯგუფის (DSAT)
დახმარებით,
შემუშავდა „საქართველოს
ბიორისკების სამეთვალყურეო პროგრამის"
569

(GBOP - Georgia Bio-risk Oversight Program)
კონცეფცია;


მიმდინარეობს
მუშაობა
საქართველოს
კანონპროექტზე
,,საფრთხის შემცველი
ქიმიური ნივთიერებებით ან ქიმიური
ნარევებით გამოწვეული დიდი ავარიების
პრევენციის შესახებ“;



დადგენილ იქნა საქართველოში არსებული
სახიფათო ობიექტები (საცავები), რომლებიც
მოიხმარენ ან ინახავენ
ქიმიურ და
რადიოაქტიურ ნივთიერებებს. აღნიშნული
ობიექტების
უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად,
პერიოდულად
ხორციელდება
ადგილზე
არსებული
ვითარების
შესწავლა,
განისაზღვრება
ობიექტთა მოწყვლადობა, რის შემდგომაც
ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები;



საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 13
მარტის #528 განკარგულებით განისაზღვრა
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროს
ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოების
დეპარტამენტის
სსიპ
ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოების სააგენტოდ გარდაქმნა;



შსს-ს
ოპერატიულ-ტექნიკური
დეპარტამენტის მიერ შედგენილ იქნა
სასწავლო სახელმძღვანელო „საკონტროლოგამტარ პუნქტში რადიაციულ ნივთიერებათა
აღმოჩენა და რეაგირება. 2015 წელს
გადამზადდა შსს-ს საპატრულო პოლიციისა
570

და
შემოსავლების
თანამშრომელი;

სამსახურის

326



სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ოპერატიულ-ტექნიკურმა
დეპარტამენტმა
მოამზადა სასწავლო მასალები ბირთვული,
რადიაციული და ქიმიური უსაფრთხოების
საკითხებზე სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო
დაცვის პერსონალისთვის. 2015 წლის
დეკემბერში
შსს-ს
აკადემიასთან
კოორდინირებით, ქ. ფოთსა და ქ. ბათუმში
მომზადდა
სანაპირო
დაცვის
20
თანამშრომელი;



სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ოპერატიულ-ტექნიკური
დეპარტამენტის
ექსპერტების
მიერ
მუშავდება
შსს-ს
სასაზღვრო პოლიციის პერსონალისათვის
ბირთვული და რადიაციული მასალის
აღმოჩენისა
და
მათზე
რეაგირების
საკითხებში
სტანდარტული
სამოქმედო
პროცედურების პროექტი;



გაიხსნა და ამოქმედდა საკონტროლო
გამტარი პუნქტი კარწახი (სამანქანო), სადაც
დამონტაჟებულია
ბირთვული
და
რადიაციული
მასალების
დეტექტირებისათვის საჭირო პორტალური
მონიტორები, შესაბამისი საკომუნიკაციო და
სხვა სახის ინფრასტრუქტურით;



2015 წლის 2 ოქტომბერს, ნიუ-იორკში (აშშ)
გაერთიანებული
ერების
ორგანიზაციის
შტაბ–ბინაში, გენერალური ასამბლეის 70–ე
სესიის
ფარგლებში,
საქართველოს
571

მთავრობისა და გაერო–ს რეგიონთაშორისი
დანაშაულისა
და
მართლმსაჯულების
კვლევის
ინსტიტუტის
(UNICRI)
ორგანიზებით
გაიმართა
ღონისძიება
„ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და
ბირთვული
საფრთხეების
შემცირების
ეროვნული
სამოქმედო
გეგმები
საერთაშორისო
უსაფრთხოების
გამოწვევების საპასუხოდ და ხელოვნური
ინტელექტის
აქტუალობა“
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღო
საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
წარმომადგენელმაც;


2015

2015 წლის 8 დეკემბერს, გაეროს შტაბ-ბინაში
საქართველოს მისიის თავჯდომარეობით
გაიმართა "ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური,
რადიოლოგიური და ბირთვული (ქბრბ)
რისკების შემცირებისა და უსაფრთხოების
მმართველობის შესახებ გაეროს მეგობართა
ჯგუფის" (UN Group of Friends of CBRN Risk
Mitigation and Security Governance) პირველი,
დამფუძნებელი
სხდომა.
აღნიშნული
მეგობართა ჯგუფის შექმნის ინიციატივა
საქართველოს მისიას ეკუთვნის და იგი
წარმოადგენს
საქართველოს
მთავრობის
მასპინძლობით და გაეროს დანაშაულისა და
მართლმსაჯულების
კვლევის
რეგიონთაშორის ინსტიტუტთან (UNICRI)
თანამშრომლობით 2014 და 2015 წლებში
გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში
ქბრბ
საკითხებზე
გამართული
ღონისძიებების ლოგიკურ გაგრძელებას.
წელს

ჩატარდა

შემდეგი
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ტრენინგები/სწავლებები:


2015 წლის 10-12 მარტს, ქ. სარაევოში
(ბოსნია-ჰერცეგოვინა),
საგანგებო
სიტუაციების მართვის სააგენტოს ორმა
თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღო ქბრბ
დარგში
პირველადი
მორეაგირეების
შესაძლებლობების
გაზრდის
შესახებ
სასწავლო კურსში;



2015 წლის 20-24 აპრილს, ქ. ვუშკოვში
(ჩეხეთი), საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო ნატო-ს საერთაშორისო სასწავლო
კურსში „ქბრბ შემთხვევების პირველადი
მორეაგირეთა ტრენერებისათვის“;



2015 წლის 24 აპრილს, ქ. მონტანაში
(ბულგარეთი)
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის სააგენტოს ორმა თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღეს
ნატოს ეგიდით
გამართულ,
პროგრესული
წვრთნების
კურსში, რომელიც შეეხებოდა რეგიონალურ
თანამშრომლობას
ქბრბ
ინციდენტებზე
რეაგირების და მზადყოფნის სფეროში;



2015 წლის 25 აპრილს-4 მაისს, ქიმიური,
ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული
საფრთხეების
შემცირების
სფეროში
გამოცდილების გაზიარების მიზნით, შსს-ს
თანამშრომელთა ჯგუფი ეწვია აშშ-ის
გამოძიების ფედერალურ ბიუროს. ვიზიტის
ფარგლებში, ქართველი ექსპერტები გაეცნენ
ამერიკელი
კოლეგების
გამოცდილებას
ბირთვული და რადიაქტიული მასალების
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აღმოჩენის, მოპყრობისა და
წარმოების მიმართულებით;

გამოძიების



2015 წლის 4–8 მაისს, ქ. ბათუმში, ამერიკის
შეერთებული შტატების საელჩოს ექსპორტის
კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების
პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი
მასობრივი
განადგურების
იარაღის
კომპონენტებისა და ბირთვული კონტროლის
გამოვლენის
შესახებ.
ტრენინგში
მონაწილეობდა საპატრულო პოლიციის 10
თანამშრომელი;



2015 წლის 16-17 დეკემბერს, გაიმართა
სიმულაციური ვარჯიში
,,კოორდინაცია
გადაუდებელი მდგომარეობებისას, სემინარი
ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების
ფარგლებში“. ვარჯიშში მონაწილეობა მიიღო
შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების 40-მა
წარმომადგენელმა;



2015 წლის 27-28 ივნისს, აშშ-ის საფრთხეების
შემცირების
პროგრამის
ფარგლებში
დაავადებათა
კონტროლის
და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ
ცენტრში, ამავე ცენტრის ბიოუსაფრთხოების
ოფიცრებმა შსს-ს წარმომადგენლებს და ქბრბ
რეაგირების ჯგუფს ჩაუტარეს ტრენინგი
თემაზე:
„ბიოუსაფრთხოების
და
ბიორისკების შეფასება და მზადყოფნა";



2015 წლის 22-23 ივლისს, თბილისში
„ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და
ბირთვული
რისკების
შემცირების
გამოცდილების
გაზიარების
ცენტრი“-ს
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(Project Cycle Management within CoE CBRN)
ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში
ჩატარდა
ტრენინგი,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტოს სამმა თანამშრომელმა;


2015 წლის 22–23 ივლისს, ევროკავშირის
ინიციატივის - „ქბრბ რისკების შემცირების
გამოცდილების გაზიარების ცენტრები“ ფარგლებში,
ჩატარდა პროექტის მართვის
ტრენინგი
საქართველოში,
რომელსაც
ესწრებოდნენ
სხვადასხვა
სახელმწიფო
უწყების წარმომადგენლები;



2015 წლის 28-30 ივლისს, ქ. თბილისში,
ერთობლივი ბიოლოგიური ჩართულობის
პროგრამის (CBEP) ფარგლებში, გაიმართა
ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და
ბირთვული ეროვნული რეაგირების ჯგუფის
ტრენინგი/სამუშაო
შეხვედრა
თემაზე:
„ბიოლოგიური
ინციდენტების
შესახებ“.
გადამზადდა შსს-ს საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტოს 28 თანამშრომელი;



2015 წლის 27-31 ივლისს, შსს-ს რეფორმებისა
და
განვითარების
სააგენტოს
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა
მიიღო
უზბეკეთში, ქ. ტაშკენტში, ინტერპოლის
რადიოლოგიური და ბირთვული გამოძიების
მეხუთე
მოსამზადებელ
კურსში
რადიოლოგიური
და
ბირთვული
დანაშაულის გამოძიების თემაზე;



2015 წლის 17-28 აგვისტოს, ევროკავშირის და
გაეროს
დანაშაულისა
და
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მართლმსაჯულების კვლევითი ინსტიტუტის
(UNICRI) B1 პროექტის ფარგლებში, რიჩარდ
ლუგარის
სახელობის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში ჩატარდა
ლაბორატორიული
ბიოუსაფრთხოების/ბიოდაცვის ორკვირიანი
სწავლება ქართველი და სამხრეთ კავკასიის
წამყვანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
და
ვეტერინარული
სამსახურების
სპეციალისტებისთვის. სულ მონაწილეობდა
31 სპეციალისტი, აქედან 15 ქართველი
სპეციალისტი;


2015 წლის 24-28 აგვისტოს, ქ. ვილნიუსში
(ლიტვა), ქბრბ შემთხვევებზე პირველადი
მორეაგირე
ტრენერების
საერთაშორისო
კურსში მონაწილეობა მიიღო შსს-ს საგანგებო
სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამმა
წარმომადგენელმა;



2015 წლის 2 სექტემბერს, ქ. თბილისში
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
ენერგეტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისა
და ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნული
ადმინისტრაციის დაფინანსებით გაიმართა
სემინარი თემაზე ,,რადიაქტიური მასალის
ტრანსპორტირების უსაფრთხოების დაცვის
ცნობიერების ამაღლება“; გადამზადდა შსს-ს
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
ორი თანამშრომელი;



2015 წლის 14-16 და 17-19 სექტემბერს,
ევროკავშირის და გაეროს დანაშაულისა და
მართლმსაჯულების კვლევითი ინსტიტუტის
(UNICRI)
C4
პროექტის
ფარგლებში,
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დაავადებათა
კონტროლის
და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ
ცენტრში ჩატარდა ტრენინგები თემაზე
„ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
და
ბიოლოგიური დაცვის რისკის მართვა
საქართველოსთვის“.
გადამზადდა
ლაბორატორიების
და
ბიომასალაზე
მომუშავე ორგანიზაციების 70 სპეციალისტი;


2015 წლის 14-18 სექტემბერს, აშშ-ის
თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს
(DTRA) მიერ ჩატარებულ სწავლებაში
"ქიმიურ და ბიოლოგიურ შემთხვევებზე
რეაგირების შესახებ“ მონაწილეობა მიიღო
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორმა
წარმომადგენელმა;



2015 წლის 14-15 სექტემბერს, უნგრეთში, ქ.
ბუდაპეშტში,
აშშ-ს
ენერგეტიკის
დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული
უსაფრთხოების ადმინისტრაციის (NNSA),
ბირთვული კონტრაბანდის აღმოჩენისა და
შეკავების სამსახურის (NSDD) მიერ ჩატარდა
რიგით მეექვსე საერთაშორისო სემინარი
საზღვარზე
მობილური
დეტექტორის
სისტემის
აღსრულებაზე.
ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის თანამშრომელმა;



2015 წლის 15-18 სექტემბერს, აშშ-ის
თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების
სააგენტოსა (DTRA) და აშშ–ის საელჩოს
ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე
,,ქიმიური და ბიოლოგიური შემთხვევებისა
და
ინციდენტების
დროს
დახმარება,
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დაგეგმვა და რეაგირება” გადამზადდა შსს-ს
რეფორმებისა და განვითარების სააგენტოს
ორი, შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს სამი და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ორი თანამშრომელი;


2015 წლის 28–30 სექტემბერს, მოლდოვაში,
მოლდოვის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის
სამინიტროს კლიმატის ცვლილებისა და
ენერგეტიკის დეპარტამენტის ორგანიზებითა
და
ბირთვული
და
რადიოლოგიური
საქმიანობის
რეგიონალური
ეროვნული
სააგენტოს დაფინანსებით გაიმართა წვრთნა
თემაზე ,,ბირთვული და რადიოლოგიური
მასალის
უკანონო
გადაადგილებაზე
რეაგირება“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საპატრულო
პოლიციის
ერთმა
თანამშრომელმა;



2015 წლის 5-9 ოქტომბერს, NATO-ს ეგიდით
ბულგარეთის რესპუბლიკის ქ. მონტანას
პროფესიონალური სახანძრო-სამაშველო და
სამოქალაქო თავდაცვის ტრენინგ ცენტრის
ბაზაზე გამართულ საერთაშორისო ქბრბ
ტრენინგ-კურიკულუმში, თემაზე ,,ქიმიური,
ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვულ
საფრთხეებზე
პირველადი
მორეაგირეებისათვის
არასავალდებულო
სახელმძღვანელო წესები და მინიმალური
სტანდარტების
(NBG/MS)
შემუშავება“,
მონაწილეობა
მიიღო
შსს-ს
ერთმა
თანამშრომელმა;



2015 წლის 27 ოქტომბერს, აშშ-ის თავდაცვის
საფრთხის შემცირების სააგენტოსა (DTRA)
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და აშშ–ის საელჩოს ორგანიზებით ქ.
თბილისში ჩატარდა სიმულაციური ვარჯიში
თემაზე
,,ქიმიური
და
ბიოლოგიური
შემთხვევებისა და ინციდენტების დროს
დახმარება,
დაგეგმვა
და
რეაგირება”.
სიმულაციურ ვარჯიშში მონაწილეობდა შსსს
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს 22 თანამშრომელი;


2015 წლის 2-3 ნოემბერს, ქ. თბილისში
რადიაციული საფრთხეების შემცირების
პროგრამის ფარგლებში, საქართველოდან
რუსეთის ფედერაციაში ბირთვული საწვავის
გატანასთან
დაკავშირებულ
სამუშაო
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა;



2015 წლის 3-5 ნოემბერს, ყვარელში, შვედ
ექსპერტებთან
ერთად,
რადიოაქტიური
ნარჩენების
სახელმწიფო
სტრატეგიის
შემუშავების
საკითხების
განხილვაში
მონაწილეობა მიიღო შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს ერთმა თანამშრომელმა;



2015 წლის 8-15 ნოემბერს, ქ. ვილნიუსში
სამუშაო შეხვედრაში, თემაზე „ბირთვული
უსაფრთხოების, რადიაციული კონტროლისა
და
დაცვის
სისტემების
ელემენტები“,
მონაწილეობა მიიღო შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს ერთმა თანამშრომელმა;



2015 წლის 24-26 ნოემბერს ქ. თბილისში
გაეროს
ჰუმანიტარული
დახმარების
კოორდინაციის ოფისის (OCHA) და გაეროს
გარემოსდაცვითი
პროგრამის
(UNEP)
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ორგანიზებით
ჩატარებულ
სამუშაო
შეხვედრაში,
თემაზე:
„ეკოლოგიური
საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნა
და სწრაფი შეფასების ინსტრუმენტი“,
მონაწილეობდა მიიღო შინაგან საქმეთა
სამინისტროს 16 თანამშრომელი;


2015 წლის 30 ნოემბრიდან - 4 დეკემბრამდე,
გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ქ.
ბერლინში,
სამეცნიერო გამოცდილების
გაზიარების
სამუშაო
შეხვედრაში
სამეცნიერო-ტექნიკური
გამოცდილების
გაზიარება გერმანიისა და აღმოსავლეთ
ევროპის
ქვეყნებს
შორის
თემაზე
,,მარეგულირებელი ორგანოს მხარდაჭერა
ავარიული მზადყოფნის და რეაგირების
გეგმების ადაპტირება ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტოს და ევროკავშირის
სტანდარტებზე“,
მონაწილეობა
მიიღო
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
ერთმა
თანამშრომელმა;



2015 წლის 7-12 დეკემბერს, გერმანიაში, ქ.
ობერომერგაუში,
NATO-ს
სასწავლო
ცენტრში,
სასწავლო
კურსში
თემაზე
„კრიზისებზე
რეაგირება“,
მონაწილეობა
მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთმა
თანამშრომელმა;



საბაჟო
დეპარტამენტის
არასატარიფო
კონტროლის
სამმართველოს
მიერ,
საერთაშორისო
პრაქტიკის
გათვალისწინებით, გადამზადდა საბაჟო
გამშვები პუნქტების 161 თანამშრომელი,
სახელმწიფო
საზღვარზე
ქიმიური
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თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლება კატასტროფების რისკის
შემცირების საკითხებზე

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
„გადავარჩინოთ
ბავშვები“
„კეთილი
სამარიტელების
ორგანიზაცია“
(ASB)
„ოქსფამი“
(OXFAM)
„საქართველოს
წითელი ჯვრის
საზოგადოება“
გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)
გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

საფრთხეების
იდენტიფიცირების
შესაძლებლობების
გაუმჯობესებასა
და
ქიმიურ
ნივთიერებებთან
მომუშავე
პერსონალის უსაფრთოხების კულტურის
განვითარების კუთხით.
შსს-ს
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს სხვადასხვა ტრეინინგებსა და სამუშაო
შეხვედრებში:
 2015 წლის 10-12 მარტს, ქ. სარაევოში
(ბოსნია-ჰერცეგოვინა),
სააგენტოს
თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღო ქბრბ
დარგში
პირველადი
მორეაგირეების
შესაძლებლობების
გაზრდის
შესახებ
სასწავლო კურსში;
 2015 წლის 23-26 მარტს, ჯ. მარშალის
ცენტრში (გერმანია), სასწავლო კურსში
ევრო-ატლანტიკური
უსაფრთხოების
შესახებ, მონაწილეობა მიიღო საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
1
წარმომადგენელმა;
 2015 წლის 13-17 აპრილს, ქ. ობერამერგაუში
(გერმანია)
განთავსებულ
ნატო-ს
სკოლაში საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო „სამოქალაქო-სამხედრო საგანგებო
სიტუაციების დაგეგმარებისა და დახმარების
აღმოჩენის შესახებ“ კურსში;
 2015 წლის 20-24
აპრილს, ქ. ვუშკოვში
(ჩეხეთი), საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო
ნატო-ს
„ქბრბ
შემთხვევების
პირველადი მორეაგირეთა ტრენერებისათვის
საერთაშორისო სასწავლო კურსში“;
 2015 წლის
24 აპრილს, ქ. მონტანაში
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(ბულგარეთი),
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
პროგრესული
წვრთნების კურსში, რომელიც შეეხებოდა
რეგიონალურ
თანამშრომლობას,
ქბრბ
ინციდენტებზე რეაგირების და მზადყოფნის
სფეროს.
2015 წლის 28-29 აპრილს, ქ. ბრიუსელში
(ბელგიის სამეფო), ნატო-ს შტაბბინაში,
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
ევროატლანტიკური
კატასტროფებზე
რეაგირების
კოორდინაციის
ცენტრის
(EADRSS)
ორგანიზებით
დაგეგმილ
მოხალისეთა
საგანგებო
სიტუაციების
სამსახურის შესახებ სემინარში;
2015 წლის
4-8 მაისს, ქ. შვანზებურგში
(შვეიცარია),
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა მიიღო
„სამოქალაქო
უსაფრთხოების მართვის“ ტრენინგ კურსში;
2015 წლის 11-15 მაისს, ქ. ობერამერგაუში
(გერმანია), განთავსებულ ნატო-ს სკოლაში
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
თანამშრომელმა
მონაწილეობა
მიიღო
„კრიზისების მართვის კურსში“;
2015 წლის 18-21 მაისსა და 29 ივნის - 2
ივლისში, ქ. ლვოვში (უკრაინა), ნატო-ს
საველე
ვარჯიშის
დაგეგმარების
კონფერენციებში მონაწილეობა მიიღო 3
თანამშრომელმა;
2015 წლის 1-3 ივნისს, ქ. სტოკჰოლმი
(შვედეთი), საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს თანამშრომელმა მონაწილეობა
მიიღო
„სამოქალაქო დაცვის ჯგუფის
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სემინარში“;
2015 წლის 13-19 ივნისს, ქ. ტინგლევში
(დანია), საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს
თანამშრომლებმა
გაიარეს
საბაზისო სასწავლო კურსი თემაზე სამოქალაქო თავდაცვის სფეროში ევროპული
მექანიზმები,
სამოქალაქო
დაცვა
და
კატასტროფის დროს მასპინძელი ქვეყნის
მხარდაჭერა;
2015 წლის 15-16 ივნისს,
ქ. ვარშავის
(პოლონეთი) სახანძრო სამსახურის მთავარ
სკოლაში გაიმართა გაცნობითი ხასიათის
ვიზიტი. 2015 წლის
21-27 სექტემბერს,
პროექტის
მეორე
ფაზის
ფარგლებში,
დაგეგმილ
სიმაღლეზე
სამაშველო
ოპერაციებში გადამზადდა სააგენტოს 13
თანამშრომელი;
2015 წლის 25-26 ივნისს, ქ. ბრიუსელში
(ბელგია), გამართულ მეორე რეგიონალურ
კონსულტაციაში
თემაზე:
„კრიზისებით
გამოწვეული
სახელმწიფო
მიგრანტები“
მონაწილეობა მიიყო 1 თანამშრომელმა;
2015 წლის 15-17 ივლისს,
ქ. ტარაზში
(ყაზახეთი),
„დახმარებისა
და
უსაფრთხოების საკითხებზე“ რეგიონალურ
სწავლებაში მონაწილებდა 3 თანამშრომელი;
2015 წლის 28-30 ივლისს, ქ. თბილისში, ქბრბ
ეროვნული რეაგირების ჯგუფის სასწავლო
და სავარჯიშო სემინარებში მონაწილეობა
მიიღო 5 წარმომადგენელმა;
2015 წლის 14-18
აგვისტოსა და 14-18
სექტემბერს, ქ. ობერომერგაუში (გერმანია),
ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში
დაგეგმილ მასპინძელი ქვეყნის მხარდაჭერის
ტრეინინგებში მონაწილეობა მიიღო 2
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თანამშრომელმა;
2015 წლის 23-27 აგვისტოს, ქ. ბათუმში და 30
აგვისტო-2 სექტემბერს, ქ. ახალციხეში,
სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს
მიერ
ჩატარდა
ტრენინგი
აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის და სამცხეჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების
ტერიტორიული
დანაყოფების
თანამშრომლებისა და მუნიციპალიტეტის
უფლებამოსილ
პირთათვის
„საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
საკითხებზე“,
რომლის
ფარგლებში
გადამზადდა
50
ადამიანი;
2015 წლის 24-28 აგვისტოს,
სვეტლაია
როჩაში
(ბელარუსია),
დაგეგმილ
„დახმარებისა
და
უსაფრთხოების“
ტრეინინგში
მონაწილეობა
მიიღო
3
თანამშრომელმა;
2015 წლის 24-28 აგვისტოს, ვილნიუსში
(ლიტვა), დაგეგმილ ქბრბ შემთხვევებზე
პირველადი
მორეაგირე
ტრენერების
საერთაშორისო კურსში მონაწილეობა მიიღო
3 თანამშრომელმა;
2015 წლის 26-27 აგვისტოს, ტაბაწყურსა და
გარდაბანში,
BP-ის მიერ ორგანიზებულ
ტრეინინგში, რომელიც ეხებოდა ნავთობის
სიმულაციური დაღვრისას ველური ბუნების
მობინადრეების გადარჩენას, მონაწილეობა
მიიღო 2 თანამშრომელმა,;
2015 წლის 29 აგვისტოდან 4 სექტემბერის
ჩათვლით, ქ. ტინგლევში (დანია), PPRD East
2-ის
პროგრამის
ფარგლებში
დანიის
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
(DEMA) საგანგებო სამსახურის კოლეჯში
ჩატარებულ BAT 2-ის საბაზისო ტრენინგში
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მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა;
2015 წლის 2 სექტემბერს, ქ. თბილისში,
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
ენერგეტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის,
ბირთვული
უსაფრთხოების
ეროვნული
ადმინისტრაციის ორგანიზებით გამართულ
სემინარში
თემაზე:
,,რადიოაქტიური
მასალის ტრანსპორტირების უშიშროების
დაცვის
ცნობიერების
ამაღლება“,
მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა;
2015 წლის 8-10 სექტემბერს, ქ.თბილისში
გაეროსა
და
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
საელჩოს
ორგანიზებით
გამართულ ტრეინინგში
„სამოქალაქოსამხედრო
საგანგებო
დახმარების
სავარჯიშო“ (CMEP), მონაწილეობა მიიღო 5
თანამშრომელმა;
2015 წლის 15-17 სექტემბერს,
ქ.მინსკში
(ბელორუსია), გამართულ PPRD East 2
პროგრამის
სამუშაო
შეხვედრაში
მონაწილეობა მიიღო 2 თანამშრომელმა.
შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა
წყალდიდობების
რისკების
შეფასების
საკითხები;
2015 წლის 15-18 სექტემბერს, აშშ-ის
თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების
სააგენტოსა (DTRA) და აშშ–ის საელჩოს
ორგანიზებით
ჩატარებულ
ტრენინგში
თემაზე - ,,ქიმიური და ბიოლოგიური
შემთხვევებისა და ინციდენტების დროს
დახმარება,
დაგეგმვა
და
რეაგირება”,
მონაწილეობა მიიღო 6 თანამშრომელმა;
2015 წლის 17-18 სექტემბერს, პოლონეთის
საერთაშორისო მხარდაჭერის ცენტრის მიერ
დაფინანსებული
პროექტის
ფარგლებში
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"წყალდიდობის საწინააღმდეგო ადრეული
გაფრთხილება და პრევენცია მდინარეების
კაბალისა და დურუჯის განსაკუთრებული
გათვალისწინებით
საქართველოში"
დაგეგმილ სამუშაო შეხვედრა/სწავლებაში
თემაზე - "საგანგებო სიტუაციების და
მაშველ-მოხალისეთა
მომზადება",
მონაწილეობა მიიღო 4 თანამშრომელმა;
2015 წლის 21-25 სექტემბერს,
ქ.პრაღაში
(ჩეხეთი), ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს
მიერ
დაფინანსებული
პროექტის
„შესაძლებლობების განვითარება
დიდი
ავარიების პრევენციისთვის საქართველოში“
ფარგლებში დაგეგმილ სასწავლო ვიზიტში
მონაწილეობა მიიღო 1 თანამშრომელმა;
2015 წლის 27 სექტემბერ-3 ოქტომბერს, ქ.
ჰელსინკსა და კიტტლაში (ფინეთი), PPRD
EAST-2 პროექტის ფარგლებში,
ფინეთის
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით
დაგეგმილ ბარენცის სამაშველო სწავლება
2015- ში მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს 3
თანამშრომელმა;
2015 წლის 30 სექტემბერს, ლაგოდეხში და 1
ოქტომბერს ყვარელში, პოლონეთის საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
მხარდაჭერით
"წყალდიდობის საწინააღმდეგო ადრეული
გაფრთხილება და პრევენცია მდინარეების
კაბალისა და დურუჯის განსაკუთრებული
გათვალისწინებით
საქართველოში"
პროექტის ფარგლებში,
წყალდიდობის
საშიშროების დროს წინასწარ შემუშავებული
სცენარის
მიხედვით
განხორციელდა
სიმულაციური
სწავლება,
რომელშიც
ჩართული იყო სააგენტოს 13 თანამშრომელი;
2015 წლის 11-13 ნოემბერს, ქ. მინსკში
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(ბელორუსია), UNICEF-ის კატასტროფების
რისკების
შემცირების
სემინარში,
მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს ორმა
თანამშრომელმა;
 2015 წლის 19 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის
ჩათვლით, კრწანისის ეროვნულ სასწავლო
ცენტრში
ჩატარებულ
ერთობლივ
სამეთაურო-საშტაბო
სწავლებაში
„დიდგორი-2015“,
მონაწილეობა
მიიღო
სააგენტოს 3 თანამშრომელმა;
 2015 წლის 23-24 ოქტომბერს, ქ. თბილისში,
შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს
მეხანძრე-მაშველებმა
საქართველოს
წითელი
ჯვრის
საზოგადოებასთან
ერთად,
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის
ფარგლებში,
საგანგებო
სიტუაციებზე
კოორდინირებულ მოქმედებების მიზნით,
ჩაატარეს
მასშტაბური
სიმულაციური
სწავლება. ღონისძიება სამი ფაზისაგან
შედგებოდა: საამქროში გაჩენილი ხანძრიდან
დაშავებულების გამოყვანა, ავტოსაგზაო
შემთხვევის შედეგად ხევში გადავარდნილი
ავტომანქანიდან
დაზარალებულების
გამოყვანა
და
წყალდიდობის
დროს
დასახლებული პუნქტიდან მოსახლეობის
ევაკუაცია. აღნიშნული სწავლების დროს
ნაჩვენები იყო, როგორც ხანძრის ჩაქრობა,
ასევე არაერთი სამაშველო ღონისძიება,
სადაც წითელი ჯვრის წარმომადგენლებთან
ერთად 50-მდე მეხანძრე-მაშველი იყო
ჩართული;
 2015 წლის 21-25 ოქტომბერს, ქ. ბუქარესტში
(რუმინეთი), გამართულ სასწავლო ტურში
„საქართველოში საგანგებო სიტუაციების
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მართვის შესაძლებლობათა გაძლიერება“,
მონაწილეობა მიიღო 3 თანამშრომელმა;
2015 წლის 30 ოქტომბერს, ქ. თბილისში,
DIPECHO
3 პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებულ შეხვედრაში, რომელშიც
მონაწილეობას იღებდნენ ქ. ახალციხის,
ბათუმის და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების
უფლებამოსილი პირები და ამავე ქალაქების
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
ტერიტორიული
დანაყოფების
თანამშრომლები,
მონაწილეობა
მიიღო
სააგენტოს 7 თანამშრომელმა;
2015 წლის 2-6 ნოემბერს, ქ. ანკარაში
(თურქეთი),
კატასტროფების
დროს
ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციების
კურსში
მონაწილეობა
მიიღო
1
თანამშრომელმა;
2015 წლის 7-13 ნოემბერს, ქ. ტინგლევში
(დანია), PPRD EAST
2 პროგრამის
ფარგლებში ჩატარებულ BAT 3 ტრენინგ
კურსში მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს 4
თანამშრომელმა;
2015 წლის 11-12 ნოემბერს, ქ. სტამბულში
(თურქეთი),
BSEC-ის
საგანგებო
სიტუაციებზე თანამშრომლობის სამუშაო
ჯგუფების
და
მეკავშირე
ოფიცრების
შეხვედრაში
მონაწილეობა
მიიღო
1
თანამშრომელმა;
2015 წლის 7-10 დეკემბერს, ქ. მცხეთის N1
საჯარო
სკოლაში
ჩატარებული
სსიპ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების,
კერძოდ
მცხეთა-თიანეთის
რეგიონის
მანდატურებისათვის
„საგანგებო
სიტუაციების მართვისა და უსაფრთხოების
სასწავლო“
თეორიულ
ტრენინგში
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მონაწილეობა
მიიღო
სააგენტოს
3
თანამშრომელმა;
 2015 წლის 9-11 დეკემბერს, ქ. თბილისის
საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარ
სამმართველოში, შპს „თბილისის პარკის“
წარმომადგენლებისათვის
ჩატარებულ
თეორიულ სწავლებაში თემაზე - „საგანგებო
სიტუაციებში მოქმედებისა და ქცევის
წესები“, მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს 5
თანამშრომელმა.
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უზრუნველყოფილ იქნას
საქართველოს მთავრობის მიერ
2014 წლის #1215 განკარგულებით
უკვე დამტკიცებული „2015-2017
წლების საქართველოს რეგიონული
განვითარების პროგრამის“
განხორციელებაზე სათანადო
მონიტორინგი - შესაბამისი
მექანიზმებისა და პროცედურების
შემუშავება-გამოყენების
მხარდაჭერა; აგრეთვე, შესაბამისი
მონიტორინგის
განხორციელებისას,
მხედველობაში იქნას მიღებული
პროგრამაში გაწერილი
ინდიკატური ბიუჯეტების
დაზუსტებული მონაცემები
„საქართველოს რეგიონული
განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონპროექტის
მომზადება და წარდგენა შემდგომი
განხილვებისთვის

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროექტი

მომზადდა 2015-2017
წლების რეგიონული
განვითარების პროგრამის შესრულების პირველი
6
თვიანი კონსოლიდირებული
ანგარიშის
პროექტი. მიმდინარეობს მუშაობა რეგიონული
განვითარების პროგრამის შესრულების წლიური
ანგარიშის მოსამზადებლად.

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მომზადდა „რეგიონული პოლიტიკისა
და
განვითარების დაგეგმვის შესახებ საქართველოს
კანონის“ პროექტი, რომელიც შიდა უწყებრივი
განხილვებისა და კონსულტაციების შემდეგ, 2015
წლის 25 დეკემბერს, წარედგინა საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციას
მთავრობის
სხდომის დღის წესრიგში შესატანად.
589
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დასრულებული სამოქმედო
გეგმების პროექტების წარდგენა
საქართველოს მთავრობისთვის

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015 წლის
იანვარი აპრილი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

სახელმწიფო
რწმუნებულებისგუბერნატორების
ადმინისტრაციები

გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

მუნიციპალიტეტები
შვეიცარიის
განვითარებისა
და
თანამშრომლობი
ს სააგენტო (SDC)
ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
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ადგილობრივი
თვითმმართველობების და
სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის ადმინისტრაციების
საჯარო მოხელეთა ტრეინინგების
შემდგომი საჭიროებების შესწავლა
და საჭიროებებზე მორგებული
ტრეინინგების
გაგრძელება/შემდგომი

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
სსიპ - ვანო
ხუხუნაიშვილის
სახელობის
ეფექტიანი

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
გაეროს
განვითარების
პროგრამა

2015
წლის
20
აგვისტოს,
საქართველოს
მთავრობამ
მიიღო
განკარგულება
№1750
„რეგიონული
განვითარების
სტრატეგიების
სამოქმედო
გეგმების
შემუშავების
სახელმძღვანელოს
დამტკიცების
შესახებ“.
სახელმძღვანელოს
მიხედვით
დაიწყო
ინტენსიური სამუშაოები 2015-2017 წლების
სამოქმედო გეგმების განახლების მიზნით.
განახლდა
რეგიონების
განვითარების
სტრატეგიების
განხორციელების
2015-2017
წლების
სამოქმედო
გეგმები,
რომლებიც
მოწონებულ იქნა სამხარეო საკონსულტაციო
საბჭოების
მიერ.
ასევე,
დამტკიცებული
სახელმძღვანელოს
შესაბამისად,
მომზადდა
„საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
დასაფინანსებელი
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
და
რეგიონული
პროექტების შერჩევის პროცედურების და
კრიტერიუმების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
2013
წლის
7
თებერვლის №23 დადგენილებაში ცვლილებები,
რომლებიც საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის
25 ნოემბრის №594 დადგენილებით მიიღო.
ტრენინგების
საჭიროებების
შესწავლა
განხორციელებულია.
ცენტრის დირექტორის 2014 წლის 14 ნოემბრის
ს/8 ბრძანებით დამტკიცებული ტრენინგების
გეგმით2015
წელს
ჩატარდა
შემდეგი
ტრენინგები:
სახელმწიფო
რწმუნებული-გუბერნატორების
ადმინისტრაციების მოხელეთათვის:
 თვითმმართველობის
საკანონმდებლო
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უზრუნველყოფა

მმართველობის
სისტემის და
ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის
ცენტრი

(UNDP)
შვეიცარიის
განვითარებისა
და
თანამშრომლობი
ს სააგენტო (SDC)
ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობი
ს საზოგადოება
(GIZ)







საფუძვლები;
სახელმწიფო შესყიდვები;
ადამიანური რესურსების მართვა;
საბიუჯეტო პროცედურები;
საპროექტო წინადადებები, ფონდების
მოძიება და პროექტების მართვა;
ადმინისტრაციული წარმოება.

თვითმმართველი ერთეულის მოხელეებისთვის:
 საკანონმდებლო ჩარჩო - ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მოხელეთა
უფლებამოსილებები
და
ვალდებულებები;
 ევროინტეგრაციის საკითხები;
 პროექტების მართვა და ინიცირება;
 ადამიანური რესურსების მართვა;
 სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავება, პრიორიტეტების განსაზღვრა
და რისკების შეფასება ;
 პროგრამული ბიუჯეტი;
 შიდა აუდიტი;
 სივრცითი დაგეგმვა;
 მშენებლობის ზედამხედველობა;
 ქონების მართვა და განკარგვა;
 მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი
თვითმმართველობის განხორციელებაში;
 სტატისტიკურ
მონაცემთა
ბაზების
შემუშავება, მართვა და გამოყენება;
 არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირების და მუნიციპალური
საწარმოების მართვა.
2015 წელს ჩატარებულ გეგმიურ ტრენინგებში
მონაწილეობა
მიიღო
თვითმმართველი
ერთეულების და სახელმწიფო რწმუნებულების591
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საქართველოს რეგიონებში
„რეგიონული განვითარების
სააგენტოების“ შექმნისა და
ეფექტიანი საქმიანობის
ხელშეწყობა; მათ შორის
საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის გათვალისწინებით,
შესაბამისი სახელმძღვანელო
დოკუმენტების (კონცეფციის
დოკუმენტი, ტიპობრივი
დებულება) შემუშავება და
წარდგენა/რეკომენდირება
ადგილობრივი და სამხარეო
ადმინისტრაციებისთვის;
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
სასწავლო ტურების ორგანიზების
ხელშეწყობა შესაბამის საკითხებზე

რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

გუბერნატორების
ადმინისტრაციების
1539
მოხელემ. მათ შორის, მუნიციპალიტეტებიდან 1444
მოხელემ,
ხოლო
სახელმწიფო
რწმუნებული–გუბერნატორების
ადმინისტრაციებიდან -95 მოხელემ.
მომზადდა კონცეფციის დოკუმენტის პროექტი
საქართველოში „ა.ი.პ. რეგიონული განვითარების
სააგენტოების“
შექმნისა
და
ეფექტიანი
საქმიანობის ხელშეწყობისთვის. ასევე, მომზადდა
შესაბამისი სააგენტოს ტიპობრივი დებულების
პროექტი.
2015 წლის 16-19 სექტემბერს, „რეგიონული
განვითარების სააგენტოების“ შექმნისა და
ეფექტიანი საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ
გამოცდილების
გაზიარების
მიზნით,
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
წარმომადგენლები
სასწავლო
ვიზიტით
იმყოფებოდნენ სლოვაკეთის რესპუბლიკაში.
2015 წლის 14-23 დეკემბერს, „რეგიონული
განვითარების სააგენტოების“ შექმნისა და
ეფექტიანი
საქმიანობის
ხელშეწყობის
და
თვითმმართველობის შესახებ გამოცდილების
გაზიარების მიზნით, საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს თანამშრომლები, სახელმწიფო
რწმუნებული-გუბერნატორები,
მთავრობის
ადმინისტრაციის
წარმომადგენლები,
თვითმმართველი
ქალაქების
მერები
და
მუნიციპალიტეტების გამგებლები სასწავლო
ვიზიტით
იმყოფებოდნენ
პოლონეთსა
და
ჩეხეთის რესპუბლიკებში.
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საქართველოს სახელმწიფო
უწყებებთან და ევროკავშირის
შესაბამის სტრუქტურებთან
აქტიური თანამშრომლობა,
ევროკავშირის ახალ
თანამეგობრობის პროგრამებში
ჩართულობის და ევროკავშირის
სააგენტოებთან თანამშრომლობის
ხელშეწყობის მიზნით

ევროკავშირის დახმარების
ფარგლებში, არსებული საჯარო
სამსახურების ინსტიტუციური
გაძლიერების ინსტრუმენტების,
თემატური პროგრამების,
საზღვრისპირა და რეგიონული
თანამშრომლობის პროგრამების
დაგეგმვისა და განხორციელების
საერთო კოორდინაცია

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

2015 წლის 24 თებერვალს, ქ. ბრიუსელში, ხელი
მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც
საქართველო ევროკავშირის პროგრამა - „Creative
Europe“-ის („შემოქმედებითი ევროპა“) წევრი
გახდა. იხილეთ № 602-ე პუნქტი.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი აქტიურად იყო ჩართული
ევროკავშირის პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ს
ასოცირებული
წევრის
სტატუსით
მონაწილეობასთან დაკავშირებით გამართულ
მოლაპარაკებებში.
2015 წლის 3 ივნისს
წარმატებით
დასრულდა
მოლაპარაკებების
პროცესი
ევროკომისიასთან
და
შედეგად
შეთანხმდა შესაბამისი ორმხრივი შეთანხმების
ტექსტი ევროკომისიასთან, რომლის ხელმოწერა
გაიმართება 2016 წლის პირველ ნახევარში.

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

ამასთან,
საქართველოს
წარმატებით
თანამშრომლობს
ევროკავშირის
შემდეგ
სააგენტოებთან: EUROJUST, FRONTEX, EUROPOL,
CEPOL, EASA.
2015 წელს დასრულდა საჯარო სამსახურების
დაძმობილების (Twinning) ოთხი პროექტი Support to the institutional development of the
National Agency for Cultural Heritage Preservation of
Georgia; - Strengthening Management of Protected
Areas of Georgia; - Capacity Building of the Academy
of the Ministry of Finance of Georgia; - Strengthening
Administrative Capacity of the Georgian Revenue
Service in Taxation). დაიწყო ოთხი პროექტის
განხორციელება - Capacity Building of the
Investigation Service of the Ministry of Finance of
Georgia; - Legal Approximation of Georgian Civil
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Aviation of the MoESD; - Capacity Building of the
Employment Support Services (ESS); - Support to
Strengthening of E-Governance in Georgia II of the
the Data Exchange Agency (MoJ).
ასევე, Twinning -ის ერთ პროექტზე დასრულდა
კონტრაქტზე მოლაპარაკებები და პროექტის
განხორციელება დაიწყება 2016 წლის იანვარში.
დასრულდა
Twinning-ის
ორ
საპროექტო
მონახაზზე მუშაობა და მიმდინარეობს Twinningის სამ საპროექტო მონახაზზე მუშაობა.
2015
წლის
გეგმით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულების მიზნით, პროგრამა
SIGMA-ს ექსპერტების ჩართულობით, მუშაობა
მიმდინარეობდა
საქართველოს
ოთხ
სახელმწიფო უწყებასთან . შესაბამის უწყებებთან
გაიმართა
კონსულტაციები
და
შეირჩა
პრიორიტეტული მიმართულებები პროგრამა
SIGMA-ს ფარგლებში მომდევნო 18 თვის (2015
წლის ივლისი - 2016 წლის დეკემბერი)
თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
2015 წლის განმავლობაში,
განსახილველად
შემოვიდა
ინფორმაციის
გაცვლისთვის
ტექნიკური დახმარების (TAIEX) 40 განაცხადი,
რომლებიც
განსახილველად
და
დასამტკიცებლად
ევროკომისიის
შესაბამის
სამსახურში
გაიგზავნა.
38
განაცხადზე
დადებითი პასუხია მიღებული.
ევროკომისიასთან და შავი ზღვის აუზის
შესაბამის
ქვეყნებთან
კონსულტაციების
საფუძველზე, შეთანხმდა ევროკავშირის 20142020 წლების საზღვრისპირა თანამშრომლობის
პროგრამის სტრატეგია და ერთიანი ოპერაციული
დოკუმენტი, რომელიც საფუძვლად დაედება
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ევროკავშირის ფინანსურ
ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის ხელშეწყობა
ევროკავშირის დახმარების
მობილიზებისა და ერთობლივი
პროექტების დაგეგმვისა და
განხორციელების მიზნით

ევროკავშირის დახმარების 2014

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

ევროპულ და

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

2015 წლის

სახელმწიფო

2015 - 2020 წლების პროგრამის განხორციელებას.
ევროკავშირის საზღვრისპირა ტერიტორიული
თანამშრომლობის
პროგრამის
ფარგლებში,
გაიმართა
საინფორმაციო
შეხვედრები
საქართველოს რეგიონებში და გამოცხადდა
საპროექტო კონკურსები საქართველო-სომხეთის
და
საქართველო-აზერბაიჯანის
ორმხრივი
პროგრამების ფარგლებში.
ჩატარდა
4
შეხვედრა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა
და
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებთან
ევროკავშირის
საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამებში
მონაწილეობის პროცედურებთან დაკავშირებით.
მიმდინარეობდა
აქტიური კონსულტაციები
ევროკომისიასთან, სამეზობლო საინვესტიციო
ფონდის (NIF) მისიასთან და
ევროკავშირის
წევრი
ქვეყნების
წარმომადგენლობებთან
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმების
პრიორიტეტების მხარდასაჭერად ფინანსური
დახმარების მობილიზებასთან დაკავშირებით.
ევროპულმა მხარემ, NIF-ის 2014-2020 წლის
სტრატეგიაში კერძო სექტორისა და მცირე
მეწარმეთა მხარდაჭერა ასახა, როგორც ერთ-ერთი
დამატებითი პრიორიტეტული მიმართულება,
რომლის
ფარგლებში,
მომავალში
NIF-ის
ფონდიდან
განხორციელდება
დახმარების
პროექტები.
ამასთან, ევროკავშირის წევრმა
ქვეყნებმა საკუთარი ფინანსური რესურსების
დაგეგმვისას,
გაითვალისწინეს
ასოცირების
შესახებ შეთანხმების ფარგლებში არსებული
საჭიროებები,
როგორც
პრიორიტეტული
სფეროები,
რომელთა
დაფინანსება
განხორციელდება ახლო მომავალში.
2015 წლის 13 იანვარს, ხელი მოეწერა
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წლის სამოქმედო გეგმის
პრიორიტეტული
მიმართულებების საფინანსო
შეთანხმებების ხელმოწერა

ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

I-II
კვარტალი

ბიუჯეტი
ევროკომისია

ევროკავშირის დახმარების 2014 წლის სამოქმედო
გეგმის 44,5 მილიონი ევროს ღირებულების
„მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
DCFTA
განხორციელების
ხელშეწყობის“
პროგრამის საფინანსო შეთანხმებას.
2015
წლის
14
მაისს,
ხელი
მოეწერა
„მართლმსაჯულების სექტორის მხარდამჭერი“
50 მილიონი ევროს ღირებულების პროგრამის
საფინანსო შეთანხმებას.
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ევროკავშირის დახმარების 2015
წლის სამოქმედო გეგმის
პრიორიტეტული
მიმართულებების შესაბამისი
დოკუმენტების მომზადება
საფინანსო შეთანხმებების
ხელმოწერის მიზნით

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015 წლის
III-IV
კვარტალი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

ევროკავშირის ინიციატივა „მეტი მეტისათვის“
ფარგლებში, 2014 წელს, საქართველოსთვის
გამოყოფილი 30 მილიონი ევროდან, 2015 წლის
22 აპრილს, ხელი მოეწერა 8 მილიონი ევროს
ღირებულების საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც
ითვალისწინებს
საქართველოს
საჯარო
უწყებებში
ინსტიტუციური
გაძლიერების
პროექტების განხორციელებას. ასევე, 2015 წლის
14 მაისს, ხელი მოეწერა „ადამიანის უფლებების
დაცვის“ 10 მილიონი ევროს ღირებულების
პროგრამის საფინანსო შეთანხმებას.
მიმდინარეობს
პროცედურები
2015
წლის
სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების შესაბამისი
დოკუმენტებისა და საფინანსო შეთანხმებების
მომზადებასთან
დაკავშირებით,
შემდეგი
მიმართულებით:
 სოფლის
და
სოფლის
მეურნეობის
განვითარება (50 მილიონი ევრო);
 საჯარო სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობა
(30 მილიონი ევრო);
 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
მხარდაჭერა (6 მილიონი ევრო).
ევროკავშირის

ინიციატივა „მეტი მეტისათვის“
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ფარგლებში
კონსულტაციები
ჩამონათვალზე.
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ევროკავშირის დახმარების 2016
წლის სამოქმედო გეგმის
პრიორიტეტული
მიმართულებების საქართველოს
მთავრობასა და ევროკომისიას
შორის შეთანხმების კოორდინაცია
და შესაბამისი დოკუმენტების
მომზადების დაწყება
საქართველოს სახელმწიფო
უწყებებისთვის კონსულტაციების
გაწევა ევროკავშირის დახმარების
ფარგლებში, არსებული და ახალი
ინსტრუმენტების გამოყენების
პროცედურებთან და მათზე
ხელმისაწვდომობასთან
დაკავშირებით
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციასა და ფინანსთა
სამინისტროსთან თანამშრომლობა,
დონორთა დახმარების
კოორდინაციასთან
დაკავშირებული ელექტრონული
მონაცემთა ბაზის შემუშავების და
ამოქმედების პროცესში

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015 წლის
I-II
კვარტალი

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015 წლის
I კვარტალი

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

მთავრობის
ადმინისტრაცია
ფინანსთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მიმდინარეობს
აქტიური
კონკრეტული
პროექტების

მიმდინარეობს დარგობრივი უწყებების მიერ
მოწოდებული საპროექტო იდეების განხილვის
პროცედურები და პრიორიტეტებზე შეთანხმება.

ევროკომისია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

2015 წლის თებერვალში და მარტში, ჩატარდა 2
შეხვედრა
ევროკავშირის
პროექტებში
მონაწილეობის პროცედურებთან დაკავშირებით
არასამთავრობო
სექტორისა
და
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან.

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციის
აქტიური მუშაობისა და სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის
თანამონაწილეობით,
ამოქმედდა
დონორთა
დახმარების
კოორდინაციასთან
დაკავშირებული ელექტრონული მონაცემთა
ბაზა. აღნიშულ ბაზაში, სხვადასხვა დონორი
ორგანიზაციების პროექტების გარდა, ასახულია
ევროკავშირის
დახმარებების
ფარგლებში
მიმდინარე პროექტები. პროექტების შესახებ
ინფორმაციის ახლდება რეგულარულად.
2015
წელს,
ევროკომისიის
ინიციატივით,
მონიტორინგისა
და
შეფასების
სისტემის
საქართველოში
დამკვიდრების
მიზნით,
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატის
კოორდინაციით,
განხორციელდა
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საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციასთან
თანამშრომლობა დონორთა
საკოორდინაციო ინსტიტუციური
მექანიზმის შემუშავების მიზნით

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკომისია

მთავრობის
ადმინისტრაცია

დამოუკიდებელ
ექპერტთა
მისია.
მისიის
ფარგლებში,
შეხვედრები
გაიმართა
დამოუკიდებელ ექსპერტებსა და დარგობრივი
სამინისტროს
წარმომადგენლებს
შორის,
მომზადდა შუალედური ანგარიში და საგზაო
რუქა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის
დანერგვისთვის.
2015 წელს, საჯარო უწყებებისა და დონორების
ჩართულობით გაიმართა 8 საკოორდინაციო
შეხვედრა,
რომელთა
ფარგლებში
მიმდინარეობდა მსჯელობა შემდეგ საკითხებზე:
 დონორთა
საკოორდინაციო
ქმედითი
მექანიზმის ჩამოყალიბება;
 კარგი მმართველობა (საჯარო სამსახურის
რეფორმის პროგრამის ფარგლებში);
 კანონის
უზენაესობა
და
მართლმსაჯულება;
 ეკონომიკური ზრდა
 ადამიანური კაპიტალის განვითარება;
 ეროვნული
რესურსების
მდგრადი
გამოყენება;
 სოციალური
კეთილდღეობა
(მიმდინარეობს დაგეგმვა).

კარი VIII: ინსტიტუციური, ზოგადი და დასკვნითი დებულებები
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ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ინიციატივაში
საქართველოს მონაწილეობის
კოორდინაცია

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაინტერსებულ მხარეებთან თანამშრომლობით
შემუშავდა და
ევროკავშირს წარედგინა
წინადადებები „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“
და
ევროპის
სამეზობლო
პოლიტიკის
გადახედვასთან დაკავშირებით.
გაგრძელდა
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ინიციატივაში საქართველოს
შესაბამისი უწყებებისა და სამინისტროების
დელეგაციების მონაწილეობის კოორდინაცია.
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ქართულმა
მხარემ
მონაწილეობა
მიიღო
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ რიგის სამიტში და
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში
გამართულ შემდეგ ღონისძიებებში:
 2015 წლის 24 თებერვალს, ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ინიციატივის
ფარგლებში
გაიმართა
სემინარი ინდუსტრიული პოლიტიკისა და
ინოვაციის შესახებ;
 2015 წლის 4 მარტს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-8 პანელის შეხვედრა
ტრანსპორტის საკითხებზე;
 2015 წლის 5-6 მარტს, ქ. ბუდაპეშტში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ პანელის
შეხვედრა
მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე;
 2015 წლის 20 მარტს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
I
პლატფორმის
„დემოკრატია, კარგი მმართველობა და
სტაბილურობა“ (Democracy,
Good
Governance and Stability) ფარგლებში
საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) პანელის მეოთხე
შეხვედრა;
 2015 წლის 23 აპრილს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
II პლათფორმის მე-13
შეხვედრა ეკონომიკური ინტეგრაციისა და
ევროკავშირის
პოლიტიკასთან
დაახლოების საკითხებზე;2015 წლის 6-7
მაისს, ქ. მინსკში გაიმართა ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ პანელის
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შეხვედრა შრომით მიგრაციაზე;
2015 წლის 6-7 მაისს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
II
პლატფორმის
შეხვედრა
და
ამავე
პლატფორმის
ფარგლებში მესამე სემინარი.
2015 წლის 3 ივნისს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
სემინარი
ბიომრავალფეროვნებისა
და
ბუნების
დაცვის საკითხებზე (EaP seminar on
biodiversity and nature protection);
2015 წლის 4 ივნისს, ქ. სტოკჰოლმში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ პანელის
შეხვედრა
საჯარო
სამსახურის
რეფორმასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე;
2015 წლის 15 ივნისს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ IV პლატფორმის მე-13
შეხვედრა;
2015 წლის 16-17 ივნისს, ქ. რიგაში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-12 შეხვედრა საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის საკითხებზე
(IBM);
2015 წლის 17-19 ივნისს, ქ. ბრიუსელში
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
III
პლატფორმის
ფარგლებში,
გაიმართა
ევროკავშირის
ენერგომდგრადობის კვირეული (Sustainable
Energy Week);
2015 წლის 24-26 ივნისს, ქ. კიშინოვში
გაიმართა
სემინარი,
რომელიც
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განიხილავდა
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ქვეყნებში კულტურულ და
კრეატიული
სექტორის
პოტენციალს
(Connect, Develop, invest);2015 წლის 1
ივლისს,
ქ.
ბრიუსელში
გაიმართა
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
I
პლატფორმის - „დემოკრატია, კარგი
მმართველობა
და
სტაბილურობა“ შეხვედრა;
2015 წლის 1 ივლისს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
მცირე და საშუალო საწარმოების მიმართ
პოლიტიკის საკითხებზე პანელის მეექვსე
შეხვედრა;
2015 წლის 3 ივლისს, ქ. ამსტერდამში
გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის პანელის
შეხვედრა;
2015 წლის 21 სექტემბერს - 2 ოქტომბერს, ქ.
კრაკოვში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ფარგლებში გაიმართა
ტრენინგი საბაჟო საკითხებზე (customs
training workshop);
2015 წლის 30 სექტემბერს-1 ოქტომბერს, ქ.
ბრიუსელში
გაიმართა
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
მე-5
პანელის შეხვედრა CSDP-ს საკითხებზე;
2015 წლის 5-6 ოქტომბერს, გაიმართა
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-2 პანელის შეხვედრა
სტატისტიკისა და შრომითი ბაზრის
სტატისტიკის საკითხებზე;
2015 წლის 6-7 ოქტომბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
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პარტნიორობის“
პანელის შეხვედრა
გარემოს
დაცვისა
და
კლიმატური
ცვლილების საკითხებზე;
 2015 წლის 20-21 ოქტომბერს, ქ. ოდესაში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-7 პანელის შეხვედრა
მცირე
და
საშუალო
მეწარმეებთან
დაკავშირებული პოლიტიკის საკითხებზე;
 2015 წლის 22-23 ოქტომბერს, ქ. კიევში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-14 პანელი ვაჭრობის
საკითხებზე,
რომელიც
განიხილავდა
ვაჭრობის
სფეროში
ტექნიკურ
რეგულაციებს;
 2015 წლის 22 ოქტომბერს, ქ. ვილნიუსში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-9 პლათფორმა საჯარო
ადმინისტრაციის რეფორმის საკითხებზე;
 2015 წლის 13 ნოემბერს, ქ. რომში გაიმართა
ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-8 პანელის შეხვედრა
კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე;
 2015 წლის 23 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მაღალი თანამდებობის
პირების შეხვედრა (SOM);
 2015 წლის 24 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ I პლათფორმის მე-14
შეხვედრა;
 2015 წლის 26 ნოემბერს, ქ. თბილისში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
არაფორმალური
მინისტერიალი;
 2015 წლის 26-27 ნოემბერს, ქ. თბილისში
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„პარტნიორობა
მობილურობისათვის“
ფარგლებში
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2014-2017 წლებისთვის
ევროინტეგრაციის საკითხთა
კომუნიკაციისა და ინფორმაციის

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
პანელის
შეხვედრა
მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე;
 2015 წლის 2 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მე-13 შეხვედრა საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის საკითხებზე
(IBM);
 2015 წლის 2 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ II პლათფორმის მე-12
შეხვედრა;
 2015 წლის 11 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში
გაიმართა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ III პლათფორმის მე-14
შეხვედრა
ენერგოუსაფრთხოების
საკითხებზე.
2015 წლის 17 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა
ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მე4 შეხვედრა სოფლის მეურნეობის განვითარების
საკითხებზე.
გრძელდება
აქტიური
თანამშრომლობა
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
სამოქალაქო
საზოგადოების
ფორუმის
საქართველოს
ეროვნულ პლატფორმასთან.
სრულად
გადაიხედა
და
განახლდა
თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე და
განხორციელებული
პროექტების
შესახებ
ინფორმაციული მატრიცა (ე.წ. scoreboard).

მომზადდა
„ევროინტეგრაციის
საკითხთა
კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ 20142017 წლებისთვის საქართველოს მთავრობის
603

შესახებ საქართველოს მთავრობის
სტრატეგიის განხორციელების
კოორდინაცია

ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

სტრატეგიის“ 2014 წლის სამოქმედო გეგმის
ანგარიში.
წარმატებით განხორციელდა „ევროინტეგრაციის
საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის
შესახებ 2014-2017 წლებისთვის საქართველოს
მთავრობის სტრატეგიის“ 2015 წლის სამოქმედო
გეგმის კოორდინაცია. 2015 წლის სამოქმედო
გეგმის
ფარგლებში
ჩატარდა
არაერთი
საინფორმაციო კამპანია და აქტივობა. 2015 წელს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის
მიერ გაიმართა 400-მდე შეხვედრა, როგორც
დედაქალაქში, ასევე, რეგიონებში. დისკუსიები
გაიმართა
25
000-ზე
მეტ
საქართველოს
მოქალაქესთან.
ამასთან,
მომზადდა
„ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და
ინფორმაციის შესახებ 2014-2017 წლებისთვის
საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის“ 2016
წლის სამოქმედო გეგმა.
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივითა
და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის
სამთავრობო კომისიის დავალებით, სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის აპარატებიდან და
მუნიციპალიტეტებიდან გუბერნატორის, მერისა
და გამგებლის მოადგილეების დონეზე მოხდა
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს
ინტეგრაციის
საკითხებზე
პასუხისმგებელ პირთა ნომინირება.
1-2 დეკემბერს, ქ. ყვარელში, სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის ორგანიზებით აღმოსავლეთ
საქართველოს
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებისთვის
(35
მონაწილე)
გაიმართა ორდღიანი სემინარი.
შეიქმნა ელექტრონული ბაზა - ,,სტრატეგიული
კომუნიკაციის
კალენდარი’’,
რომელშიც
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თავმოყრილი იქნება სახელმწიფო უწყებებისა და
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების,
ასევე,
ყველა
დაინტერესებული
მხარის
ღონისძიებები ევროპულ და ევროატლანტიკურ
საკითხებზე კომუნიკაციის მიმართულებით.
ამჟამად, ბაზა განთავსებულია სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატის
ვებ-გვერდზე
და
ფუნქციონირებს საცდელ რეჟიმში, ხოლო 2016
წლიდან სრულად ამოქმედდება.
შემუშავდა საინფორმაციო გზავნილები, რომლის
მიხედვით მომზადების პროცესშია სოციალური
ვიდეო რგოლები ევროინტეგრაციის პროცესზე
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის.
უკვე მომზადდა ვიდეო რგოლები სოფლის
მეურნეობის, კულტურისა და განათლების
მიმართულებით, რომელიც განთავსდა წამყვან
მედია საშუალებებში.
მიმდინარეობს დოკუმენტური ფილმის გადაღება,
რომელშიც
ხაზგასმული
იქნება,
რომ
ევროკავშირი არის საქართველოს უმთავრესი
დონორი
და
მოსახლეობას
მიეწოდება
ინფორმაცია ევროკავშირის იმ დახმარების
პროგრამების შესახებ, რომლებიც სოლიდურ
საფუძველს
ქმნიან
ქვეყანაში
მდგრადი
დემოკრატიული
პრინციპების
განმტკიცებისათვის,
საბაზრო
ეკონომიკის
განვითარებისათვის და ეფექტიანი სახელმწიფო
მმართველობის მოდელის ფორმირებისათვის
ევროკავშირის
საუკეთესო
პრაქტიკის
შესაბამისად.
გამოიცა წიგნი - „საქართველოს ევროპული გზა პოლიტიკური და კულტურული პერსპექტივები“.
გამოიცა
კვარტალური
ჟურნალის
,,საქართველოს ევროპული გზა’’ 4 ნომერი.
საქართველოს
მიერ
„სავიზო
რეჟიმის
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იუსტიციის სამინისტროს
სსიპ - საქართველოს
შესაბამის დეპარტამენტებთან
იუსტიციის სასწავლო
თანამშრომლობით სპეციალური
ცენტრი
სასწავლო პროგრამის
შემუშავება/დანერგვა
ევროკავშირთან ასოცირების
შესახებ შეთანხმების არსის,
მიზნის, ამოცანების,
მოსალოდნელი შედეგების შესახებ
სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფების
ინფორმირებულობის გაზრდის და
ამ მიმართულებით ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის“ (VLAP)
განხორციელების შესახებ 2015 წლის 8 მაისს
გამოქვეყნებული ევროკავშირის მესამე ანგარიშში
მოცემული რეკომენდაციის შესაბამისად, 20142017 წლებისთვის ევროინტეგრაციის საკითხთა
კომუნიკაციისა
და
ინფორმაციის
შესახებ
საქართველოს
მთავრობის
სტრატეგიის
ფარგლებში
შემუშავდა
„ევროკავშირისაქართველოს
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის საკითხებზე ინფორმაციისა
და კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმა“. აღნიშნული
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, მომავალ უვიზო
რეჟიმთან
დაკავშირებით
დამზადდა
ორი
საინფორმაციო რგოლი, რომელიც განთავსდა
სატელევიზიო და რადიო სივრცეში, ასევე
სოციალურ მედიაში. ამასთან, მომავალი უვიზო
რეჟიმის
პირობებში,
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
მათი
უფლებებისა
და
მოვალეობების გაცნობის მიზნით დაიბეჭდა და
გავრცელდა 85 000 ცალი ბროშურა (65 000 ცალი
ქართულ ენაზე და 20 000 ცალი აფხაზურ, ოსურ,
რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე).
მოდული მომზადებულია იუსტიციის სასწავლო
ცენტრის კლინიკის მიერ.
მიმდინარეობს
ევროკავშირის
წარმომადგენლობასთან
მოლაპარაკება
მიზნობრივი
ჯგუფების
იდენტიფიცირების და ტრენინგების ჩატარების
დაფინანსების თაობაზე.
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ასოცირების საბჭოს
გადაწყვეტილებებისა და
რეკომენდაციების შესახებ
სამოქალაქო საზოგადოების
პლატფორმისთვის ინფორმაციის
მიწოდება

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

2015 წლის
დეკემბერი

ფინანსურ
დანახარჯებს არ
მოითხოვს

ასოცირების შესახებ შეთანხმების დაგეგმვისა და
მისი
შესრულების
მონიტორინგის
განხორციელების პროცესში მიმდინარეობდა
აქტიური
თანამშრომლობა
სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლებთან, მათ შორის
სახელმწიფო
მინისტრის
საზოგადოებრივ
მრჩეველთა
საბჭოსთან
საქართველოს
ევროკავშირში
ინტეგრაციის
საკითხებზე,
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
სამოქალაქო
საზოგადოების
ფორუმის
საქართველოს
ეროვნული პლატფორმისა“
და ასოცირების
შეთანხმების
ფარგლებში
ჩამოყალიბებულ
ევროკავშირი-საქართველოს
სამოქალაქო
საზოგადოების
პლატფორმის
წარმომადგენლებთან.
2015
წლის
13
ნოემბერს,
საქართველოს
მთავრობასა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
სამოქალაქო
საზოგადოების
ფორუმის
საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის
თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

დამატებით განხორციელებული ღონისძიებები
დაგეგმილი აქტივობა
1

ენერგეტიკული ბაზრის ევროპულ
სტანდარტებთან დაახლოების
მიზნით, ცვლილებების შეტანა
საქართველოს კანონში
„ელექტროენერგეტიკისა და
ბუნებრივი გაზის შესახებ“

პასუხისმგებელი
უწყება
ენერგეტიკის
სამინისტრო

აქტივობის
ვადები
2015

დაფინანსების
წყარო
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შესრულების მდგომარეობა
2014 წლის 12 დეკემბერს, ძალაში შევიდა
ცვლილებები
„ელექტროენერგეტიკისა
და
ბუნებრივი
გაზის
შესახებ“
საქართველოს
კანონში, რომლის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი
ამოქმედდა 2015 წლის 1 იანვრიდან. აღნიშნული
მუხლი ითვალისწინებს გადამცემი სისტემის
ოპერატორის დაარსებას, რომელიც ფუნქციურად
ახლოსაა ელექტროენერგიის ბაზრის მოწყობის
შესახებ დირექტივა 2009/72/EC-ში ასახულ
გადამცემი სისტემის ოპერატორთან.
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2

საქართველოს სოფლის
მეურნეობის განვითარების
სტრატეგიის შემუშავება და
დამტკიცება

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015
წლის
აპრილში,
დამტკიცდა
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარების 10
წლიანი
გეგმა
(2015
-2025),
რომელსაც
„საზღვართშორისი
ვაჭრობისათვის
ელექტროენერგიის
ქსელებზე
დაშვების
პირობების“
შესახებ
რეგულაცია
714/2009
ითვალისწინებს.
მომზადდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის
განვითარების სტრატეგია 2015-2020 წლებისთვის,
რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 11 თებერვლის N167 განკარგულებით.

i

საქართველოს მთავრობის 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 წლიური
ანგარიშის მომზადება დაევალა საქრთველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.
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