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ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო~ 

ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” ღია საზოგადოების ფონდების ქსელის წევრი 
ორგანიზაციაა, რომელიც 1994 წელს ნიუიორკის “ღია საზოგადოების ინსტიტუტმა” 
დააფუძნა. ფონდი ხელს უწყობს ღია, დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ემსახურება საზოგადოებრივი ინტერესების 
წარმოჩენას, მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და საზოგადოებაში 
განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემის დამკვიდრებას. ფონდმა “ღია საზოგადოება 
–საქართველომ”, სხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა საქართველოში სამოქალაქო სექტორის და მედიის განვითარებაში. ფონდი 
ახორციელებს პროექტებს და მხარს უჭერს ისეთ ინიციატივებს და ინოვაციურ 
მიდგომებს, რომლებიც ემსახურება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, 
სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მედიის განვითარებას, სამოქალაქო ღირებულებების 
დამკვიდრებას, ეროვნულ და ევროპულ ინტეგრაციას, ჯანდაცვის სფეროს განვითარებასა 
და სოციალურ თანასწორობას.

წარ მოდ გე ნილ კვლე ვა ში  გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა, შე საძ ლო ა, არ გა მო ხა ტავ დეს ფონდ 
„ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლოს” პო ზი ცი ას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი არ არის პა სუ ხის მ
გე ბე ლი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე 

პუბ ლი კა ცია მომ ზა დე ბუ ლი პრო ექ ტის „საქართველოს ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბის გაზ რ და ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის გზით~ 
ფარ გ ლებ ში. პრო ექ ტი თა ნა და ფი ნან სე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს 
სა ელ ჩოს მი ერ. დო კუ მენ ტ ში წარ მოდ გე ნი ლი მო საზ რე ბე ბი შე საძ ლოა არ გა მო ხა ტავ დეს 
ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს სა ელ ჩოს პო ზი ცი ას. 

მთარგმნელრედაქტორი: ანა გეგეჭკორი
დიზაინერი: თორნიკე ლორთქიფანიძე 



ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლო სა~ და ან გა რი შის ავ ტო რე ბის სა ხე ლით 
გვსურს, გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა გა და უ ხა დოთ სა ქარ თ ვე ლო ში ნი დერ ლან
დე ბის სა მე ფოს სა ელ ჩოს წარ მო მად გენ ლებს ლე ლა ლო მი ას, ნი ნო ბოლ ქ ვა ძეს, 
ფლორ ნუ ი ტენ ელ ზინ გას  და  სა გან გე ბო და სრუ ლუფ ლე ბი ან ელჩს მის აღ მა
ტე ბუ ლე ბა ბა ტონ იოს და უ მას. ფონ დი და დო კუ მენ ტე ბის ავ ტო რე ბი მათ ყუ
რადღე ბა სა და მხარ და ჭე რას ვგრძნობ დით პრო ექ ტის გან ხო რი ცე ლე ბის თი თო
ე ულ ეტაპ ზე. 

გვსურს ასე ვე, მხარ და ჭე რი სა და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის
თ ვის მად ლო ბა ვუთხ რათ სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პულ და ევ რატ ლან ტი კურ სტრუქ
ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ში ყო ფილ სა ხელ მ წი ფო მი ნისტრს, ამ ჟა მად 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გან გე ბო და სრუ ლუფ ლე ბი ან ელჩს ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა
ტებ ში მის აღ მა ტე ბუ ლე ბა ბა ტონ და ვით ბაქ რა ძეს და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო 
საქ მე თა მი ნის ტ რის ყო ფილ მო ად გი ლეს, ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლოს სა გან გე ბო და 
სრუ ლუფ ლე ბი ან ელჩს და ნი ის სა მე ფო სა და ის ლან დი ა ში, მის აღ მა ტე ბუ ლე ბა 
გი გი გი გი ა ძეს.

გა რე ად ვო კა ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით პრო ექ ტის წარ მა ტე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლი ითა მა შეს ჰა ინ რიხ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი 
ბი უ როს დი რექ ტორ მა ნი ნო ლე ჟა ვამ; `ღია სა ზო გა დო ე ბის ევ რო პუ ლი პო ლი ტი
კის ინ ს ტი ტუ ტის~ ანა ლი ტი კოს მა სტა ნის ლავ სეკ რე ა რუმ და იმა ვე ინ ს ტი ტუ ტის 
პროგ რა მის ასის ტენ ტ მა პა მე ლა ვა ლენ ტიმ. ფონ დი მად ლო ბას უხ დის მათ გა წე
უ ლი დახ მა რე ბის თ ვის.        
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შესავალი

2014 წელს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბი თად ძა
ლა ში შეს ვ ლის თა ნა ვე ფონ დი „ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლო~ აქ ტი უ რად 
ჩა ერ თო ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რონ გის პრო ცეს ში და ხე ლი 
შე უწყო მას ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე
ო ბას.  

2016 წელს მო ნი ტო რინ გის  სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და 27 პო ლი ტი კის დო კუ
მენ ტი და წარ მოდ გე ნი ლი  სრუ ლი ან გა რი ში სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის 
20142016 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა
კითხებ ზე. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჩარ თუ ლი იყ ვ ნენ 2016 და 2017 
წლე ბის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი სა 
და 20172020 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის საგ რ ძ ნო ბი ნა წი ლი 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე
ლი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ევ რო პის პარ ლა მენ ტის მი ერ და აისა ხა ოფი ცი ა ლურ 
დო კუ მენ ტებ ში. 

მო ცე მუ ლი ან გა რი ში კომ პ ლექ სუ რად აფა სებს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ 2014
2016 წლის ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის შეს რუ
ლე ბას. სა ქარ თ ვე ლომ დო კუ მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რე ფორ მე ბი გა ა ტა რა, თუმ ცა არის სა კითხე ბი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის, მე დი ის, 
გა ნათ ლე ბის, შრო მის უფ ლე ბე ბი სა, გა რე მოს დაც ვის და სხვა სფე რო ებ ში, 
სა დაც ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას უფ რო მე ტი პროგ რე სის ჩვე ნე ბა სჭირ დე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი მომ ზად და ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე
ლოს~ ში და პრო ექ ტის `საქართველოს ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვ ლა დე ბუ
ლე ბის გაზ რ და ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 
გზით~, რო მე ლიც თა ნა და ფი ნან სე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში ნი დერ ლან დე ბის 
სა მე ფოს სა ელ ჩოს მი ერ. 

ფონ დი `ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლო~ იმედს გა მოთ ქ ვამს, რომ წარ
მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს აღ მას რუ ლე ბე
ლი და სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ე ბის, ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის, მე დი
ის წარ მო მად გენ ლე ბის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის თ ვის და ხელს 
შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ ში შემ დ გო მი ინ ტეგ რა ცი ი სა და სა ბო
ლოო გა ერ თი ა ნე ბა ში გა წევ რი ა ნე ბის პრო ცესს.  

ვა ნო ჩხიკ ვა ძე 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის მე ნე ჯე რი 
ფონ დი `ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო~
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საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შე
მუ შა ვე ბა გა მოკ ვე თი ლი მიზ ნე ბი თა და პრი ო რი ტე ტე ბით, რო მე ლიც 
უნ და მო ი ცავ დეს მო სა მარ თ ლე ე ბის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნი სა 
და გა დამ ზა დე ბის პო ლი ტი კას და შე სა ბა მის რე სურ სებს, რა თა უზ
რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას სა სა მარ თ ლო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ტუ რო ბა.

გაგ რ ძელ დეს რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ისეთ სფე რო ებ ში, რო
გო რიც არის: მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სი და 
სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი, ამას თან 
ერ თად, მოხ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის წარ მო ე ბა ში მხა რე ე ბის 
თა ნას წო რო ბის გაზ რ და და ისე თი სა კითხე ბის გან ხილ ვა და სა მარ თ
ლებ რი ვი წი ნა და დე ბე ბის წარ მოდ გე ნა რო გო რი ცა ა: 
 მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, მი უ კერ
ძო ებ ლო ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის გაზ რ და; 
 სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
 და მო უ კი დე ბე ლი და ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
 არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა, 
რა თა და ცულ იქ ნას ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი; 
 საპ რო ცე სო გა რი გე ბის სის ტე მის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ევ რო
კავ ში რის და ევ რო საბ ჭოს /ა და მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ
ცი ის სტან დარ ტებ თან და პრაქ ტი კას თან; 
 სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში მსხვერ პ ლის სტა ტუ სის და უფ ლე
ბე ბის გან საზღ ვ რა; 
 სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს 
რე ფორ მი რე ბა. 

საკითხი  1 

საკითხი  2 

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და: შექ მ ნი ლია კო მი სია იუს ტი ცი ის საბ ჭოს მი ერ, რო მე ლიც მუ შა ობს 
სტრა ტე გი ა ზე.
არ გა კეთ და: სტრა ტე გია ჯერ ჯე რო ბით დას რუ ლე ბუ ლი სა ხით არ არ სე ბობს.

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და: ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი კონ კ რე ტუ ლი სა კითხე ბი დან გან ხორ ცი ელ და 
მხო ლოდ არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მა. და
ნარ ჩე ნი სა კითხე ბის მი მარ თუ ლე ბით ცალ კე უ ლი მცი რე ნა ბი ჯე ბი იდ გ მე ბა, 
თუმ ცა აქ ტი ვო ბებს შეს რუ ლე ბუ ლად ვერ ჩავ თ ლით.
არ გა კეთ და: გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა: და მო უ კი დე ბე ლი და ეფექ ტი
ა ნი გა მო ძი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში მსხვერ პ ლის 
სტა ტუ სი და უფ ლე ბე ბი. გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი რჩე ბა ასე ვე საპ რო ცე სო სის ტე
მის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის კუთხი თაც. მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი სა მუ შაოა გა სა წე ვი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის, ეფექ ტი ა
ნო ბის, მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის გაზ რ დის და სა მარ თ ლი ა ნი 
სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.
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გან ხორ ცი ელ დეს პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მა 2008 წლის კა ნონ
ში 2013 წლის ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად. კერ ძოდ, გა ნი საზღ ვ როს 
სა თა ნა დო სა კონ ს ტი ტუ ციო ჩარ ჩო პრო კუ რა ტუ რის თ ვის ეფექ ტი
ა ნი ზე დამ ხედ ვე ლო ბით, რა თა მოხ დეს პრო კუ რა ტუ რის მი მართ 
სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის გაზ რ და და ჩა მო ყა ლიბ დეს ჭეშ მა რი ტად 
პრო ფე სი ო ნა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რა (მათ შო რის, თა ნამ შ რო მელ თა 
შე სა ბა მი სი გა დამ ზა დე ბის გზით), რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლი იქ ნე ბა, 
რო გორც პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის, ასე ვე, სხვა არა მარ თ ლ ზო მი ე რი 
ზე გავ ლე ნის გან. 

უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის გამ ჭ
ვირ ვა ლედ და მი უ კერ ძო ებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი 
მო ტი ვა ცი ის გა რე შე, რა თა თა ვიდან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი 
პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი შერ ჩე ვი თი სა მარ თა ლი. 

საკითხი  3 

საკითხი  4

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და: 2015 წელს გან ხორ ცი ელ და ცვლი ლე ბე ბი პრო კუ რა ტუ რის კა ნონ ში, 
რომ ლი თაც შე იც ვა ლა მთა ვა რი პრო კუ რო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე არ ჩე ვის და გა
თა ვი სუფ ლე ბის წე სე ბი, შე იქ მ ნა ახა ლი ერ თე უ ლე ბი  საპ რო კუ რო რო საბ ჭო და 
პრო კუ რორ თა კონ ფე რენ ცი ა.
არ გა კეთ და: არ გან საზღ ვ რუ ლა პრო კუ რა ტუ რის სა თა ნა დო სა კონ ს ტი ტუ ციო 
ჩარ ჩო, ნდო ბა პრო კუ რა ტუ რის სის ტე მის მი მართ კვლავ სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს, გან სა კუთ რე ბით შე საძ ლო პო ლი ტი ზი რე ბის და არა მარ თ ლ ზო მი
ე რი გავ ლე ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში.

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და:  ცალ კე უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით არ სე ბობს და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში, თუმ ცა ეს ტენ დენ ცი ე ბი სუს ტია 
და გა მო ნაკ ლი სის სა ხეს უფ რო ატა რებს, ვიდ რე  წე სის.
არ გა კეთ და: კვლავ რჩე ბა ეჭ ვი კონ კ რე ტულ საქ მე ებ ში სის ხ ლის მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის პო ლი ტი კურ ინ ს ტ რუ მენ ტად გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე.
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სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში გაგ რ ძელ დეს რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და 
რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კა; ხე ლი შე ეწყოს ისეთ მიდ გო მებს, რო
გო რიც არის: არა სა პა ტიმ რო სას ჯე ლი, სა ზო გა დო ებ რი ვად სა სარ გებ
ლო შრო მა, აქ ტი უ რად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო ბა ცი ა, თავ დე ბით 
ნა ად რე ვი გა თა ვი სუფ ლე ბა, აცი ლე ბა და შუ ამ დ გომ ლო ბა. 

უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის გამ ჭ
ვირ ვა ლედ და მი უ კერ ძო ებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი 
მო ტი ვა ცი ის გა რე შე, რა თა თა ვიდნ იქ ნას აცი ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი 
პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი შერ ჩე ვი თი სა მარ თა ლი. 

საკითხი  5

საკითხი  6

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: სრულ დე ბა გარ კ ვე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი რე ა ბი ლი ტა ცი ა რე სო ცი ა ლი ზა
ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.

არ გა კეთ და: არა სა პა ტიმ რო სას ჯე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი კვლავ ძა
ლი ან და ბა ლი ა.

შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: იური დი უ ლი სამ სა ხუ რი შექ მ ნი ლია და მო ქა ლა ქე ებს აწ ვ დის იური დი
ულ დახ მა რე ბას, თუმ ცა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ზე
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შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი არ ბიტ რა ჟის შე სა ხებ კა
ნონ ში.

არ გა კეთ და: პრაქ ტი კა ში და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
და ნერ გ ვის თ ვის ნაკ ლე ბად იდ გ მე ბა ნა ბი ჯე ბი.

გა ი ზარ დოს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე
ბა და მათ ზე დე მოკ რა ტი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა; სა ჩივ რე ბი პო ლი
ცი ი სა და პრო კუ რო რე ბის წი ნა აღ მ დეგ სა ჭი რო ებს პრო ფე სი ო ნა
ლურ და ეფექ ტი ან მე ქა ნიზმს მათ ზე სარ წ მუ ნო რე ა გი რე ბის თ ვის. 
გან ხი ლულ იქ ნას სრულ ფა სო ვა ნი, და მო უ კი დე ბე ლი და ეფექ ტი ა ნი 
გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მსგავ სი 
საქ მე ე ბის გა მო სა ძი ებ ლად. უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას სა მარ თალ
დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი პრო
ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა ეთი კურ სტან დარ ტებ თან და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. 

გან ვი თარ დეს და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი 
(შუამდგომლობა, არ ბიტ რა ჟი); გა და ი ხე დოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
და კა ვე ბის წე სე ბი სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის ნორ მე
ბის შე სა ბა მი სად.

საკითხი  7

საკითხი  8

შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე
ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. და მო უ კი დე ბე ლი მე ქა ნიზ მი მათ ზე სა ჩივ რე
ბის გან სა ხილ ვე ლად არ შექ მ ნი ლა.
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არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტი უ ლად ჩა ტა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, სა კა ნონ მ
დებ ლო ჩარ ჩო სა და სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რი რე ბა ში, თა ვი სუ ფა ლი და სა
მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფი სა (IATF) და 
ევ რო პის უშიშ რო ე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (ეუთოს)/
დემოკრატიული ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ოფი სის 
(ODIHR) მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი ნე ბის მი ე რი ნაკ ლო ვა ნე ბის აღ მოფხ ვ რა, 
მათ შო რის, 2014 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ თან მი მარ თე ბით. 

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:  
 
•  სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს 

მე რე ბი სა და გამ გებ ლე ბის პირ და პირ არ ჩევ ნებს, აწე სებს ხმა თა აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბის 50% + 1 ბა რი ერს, ხო ლო საკ რე ბუ ლოს წევ რ თა პრო პორ ცი უ
ლი არ ჩევ ნე ბის თ ვის ქმნის 4%იან სა არ ჩევ ნო ბა რი ერს;

•  სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე ტა ნი ლი იქ ნა ცვლი ლე ბე ბი მა ჟო რი ტა
რუ ლი ოლ ქე ბის საზღ ვ რე ბის ხე ლა ხა ლი გან საზღ ვ რის შე სა ხებ, რა თა უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი იქ ნეს ხმა თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი;

•  სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში 2016 წლის 22 ივ ნისს შე ტა ნი ლი იქ ნა 
ცვლი ლე ბე ბი იმ მიზ ნით, რომ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ყო სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო
ბა და გა უქ მე ბუ ლი ყო სპე ცი ა ლუ რი სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბი.

არ გა კეთ და:   
•  სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის პა რა ლე ლუ რი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა არ შეც ვ ლი ლა 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მხრი
დან რე კო მენ და ცი ე ბის მი უ ხე და ვად. არ სე ბუ ლი სის ტე მა იწ ვევს დის პ რო პორ
ცი ას პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ხმე ბის და მან და ტე ბის რა ო დე
ნო ბას შო რის.

•  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სპე ცი ა ლუ რი სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბის პრობ ლე მის გა და
საწყ ვე ტად შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა რე გუ ლა ცი ე ბი, სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ებს ჯერ 
კი დევ აქვთ უფ ლე ბა, აირ ჩი ონ მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტე ბი სხვა რა ი ო ნებ ში (არა 
მა თი რე გის ტ რა ცი ის ად გი ლას), რაც სპე ცი ა ლურ სა არ ჩევ ნო უბ ნებ თან და კავ
ში რე ბულ ძი რი თად პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და. 

1 2014 და 2016 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ორი არ ჩევ ნე ბი ჩა
ტარ და  2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი და 2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბი. სა ქარ თ ვე ლომ შე ი ნარ ჩუ ნა არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა ში მიღ წე უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ
რე სი და 2016 წლის ოქ ტომ ბ რის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი შე ფას და რო გორც კონ კუ რენ ტუ ლი და 
ამომ რ ჩე ველ თა ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის და  ნე ბის მი მართ ზო გა დად პა ტი ვის ცე მის გა მომ
ხატ ვე ლი. თუმ ცა, წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის პე რი ოდ ში გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი აღი ნიშ ნე ბო და არ
ჩევ ნე ბის დღის ად მი ნის ტ რი რე ბა ში, აგ რეთ ვე სა არ ჩევ ნო და ვე ბის მოკ ვ ლე ვა სა და გა დაწყ ვე ტა ში. 
სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზამ გარ კ ვე უ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და: მათ შო რის, 2014 წლის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბამ დე შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა მე რე ბი სა და გამ გებ ლე
ბის პირ და პი რი არ ჩევ ნე ბი და 50% + 1 ბა რი ე რი ამ არ ჩე ვი თი თა ნამ დე ბო ბე ბის თ ვის; აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი მიზ ნად ისა ხავს მა ჟო რი ტა რუ ლი სა არ ჩევ ნო ოლ ქე ბის საზღ ვ რე ბის შეც ვ ლას, რა თა 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წინ უზ რუნ ველ ყოს ხმა თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი. თუმ ცა, ეს ცვლი
ლე ბე ბი არ არის საკ მა რი სი არ სე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის სე რი ო ზუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის აღ მო
საფხ ვ რე ლად. შე სა ბა მი სად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნე ბი უფ რო ფუნ და მენ ტუ რი სა
არ ჩევ ნო რე ფორ მის გა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბით კვლა ვაც არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

საკითხი  1 
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის კუთხით 
სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა და შე სა ბა მი სი სა ერ
თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, რო გო რიც არის კო რუფ
ცი ის წი ნა აღ მ დეგ გა ე როს კონ ვენ ცი ა, ეფექ ტი ა ნი იმ პ ლე მენ ტა ცი ა.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და.

გა კეთ და:
•  წინ ს ვ ლა იქ ნა მიღ წე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე

ბის ორ გა ნი ზა ცი ის /ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის რე კო მენ და ცი ა თა უმ რავ
ლე სო ბის შეს რუ ლე ბა ში.

•  ევ რო პის საბ ჭოს კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მებ რ ძოლ სა ხელ მ წი ფო თა ჯგუ
ფის (GRECO) ხუ თი ვე რე კო მენ და ცია I თე მის (ბრალდებები) ფარ გ ლებ ში და 
სა მი რე კო მენ და ცია II თე მის (პარტიების და ფი ნან სე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა) 
და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად იქ ნა შეს რუ ლე ბუ ლი.

•  20142016 წლე ბის თ ვის „ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ 29 ვალ დე
ბუ ლე ბი დან 2016 წლის შუა პე რი ო დის თ ვის 18 შეს რულ და.

•  „ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ სა ქარ თ ვე ლოს ფო რუ მი მუ შა ობ და და 
უზ რუნ ველ ყო გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა მო
ნა წი ლე ო ბა.

•  მი ღე ბუ ლი იქ ნა „ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ 20162017 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მა.

არ გა კეთ და:
•  ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის /ან ტი

კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის რე კო მენ და ცი ა თა უმ რავ ლე სო ბა ნა წი ლობ რივ არის 
შეს რუ ლე ბუ ლი.

•  არ აღი ნიშ ნე ბა წინ ს ვ ლა ევ რო პის საბ ჭოს კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მებ რ
ძოლ სა ხელ მ წი ფო თა ჯგუ ფის (GRECO) მი ერ II თე მის ფარ გ ლებ ში გა ცე მუ
ლი შვი დი რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბა ში.

•  „ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვალ დე ბუ
ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა („ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ~ კა ნონ პ რო ექ
ტის შე მუ შა ვე ბა, სა ჩივ რე ბის ვებ პორ ტა ლი მო ქა ლა ქე თათ ვის და ინ ტე რაქ
ტი უ ლი და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა და რუ კე ბის სის ტე მა) არ შეს რუ ლე ბუ ლა.

•  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ბევ რი ვალ დე ბუ ლე ბა ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო 
გეგ მის სა ფუძ ველ ზე (29დან 12) არ არის რე ლე ვან ტუ რი „ღია მმარ თ ვე ლო
ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ ფა სე უ ლე ბე ბის თ ვის.

2 შენიშვნა: 20142016 წლების ასოცირების დღის წესრიგში ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და 
ადმინისტრაციული/საჯარო სამსახურის რეფორმის სფეროში ჩამოყალიბებულია სამი ძირითადი 
მიზანი. 2014, 2015 და 2016 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში გათვალისწინებული იყო 
ასოცირების დღის წესრიგში ჩამოყალიბებული მიზნების ხელშესაწყობად განსახორციელებელი 
ზომები. მაგრამ კავშირი აღნიშნულ ზომებსა და უფრო ფართო მიზნებს შორის ხშირად კითხვებს 
იწვევდა და, ამასთან, ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში გათვალისწინებული ზოგიერთი საკითხი 
იმგვარად იყო ჩამოყალიბებული, რომ რთული იყო მათი განხორციელების შეფასება. ამის გამო, 
წინამდებარე შეფასება ყურადღებას ამახვილებს უპირველეს ყოვლისა იმაზე, თუ რამდენად 
შესრულდა 20142016 წლებში ასოცირების დღის წესრიგში ჩამოყალიბებული ძირითადი მიზნები, 
ხოლო წლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმებიდან მხოლოდ იმ საკითხებს იხილავს, რომლებმაც 
აშკარად ხელი შეუწყვეს აღნიშნული ძირითადი მიზნების მიღწევას (ან ხელს შეუწყობდნენ, რომ 
განხორციელებულიყვნენ).

საკითხი  1 
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ადმინისტრაციული რეფორმა და საჯარო სამსახური

მი ღე ბუ ლი იქ ნეს ადეკ ვა ტუ რი ზო მე ბი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა დო
ნე ზე, რა თა მოხ დეს კო რუფ ცი ის, გან სა კუთ რე ბით, მა ღა ლი დო ნის 
კო რუფ ცი ის, პრე ვენ ცი ა, გა მოვ ლე ნა და მას ზე რე ა გი რე ბა.

საკითხი  2 

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  დამტკიცდა ახა ლი ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გია და სა მოქ მე

დო გეგ მა და მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა.
•  რეგულარულად ქვეყ ნ დე ბო და ან გა რი შე ბი ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი 

სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე.
•  დამტკიცდა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი

ლე ბე ბი, რო მელ თა ძა ლით, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ქო ნე ბის დეკ ლა რა ცი ე ბის შე
მოწ მე ბის პრო ცე დუ რა, სამ სა ხუ რის და ტო ვე ბის შემ დ გო მი მოთხოვ ნე ბი ქო
ნე ბის დეკ ლა რი რე ბას თან და კავ ში რე ბით ყო ფი ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის თ
ვის და მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის გაძ ლი ე რე ბა.

•  ორგანიზებული იქ ნა ტრენინგები ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს / სა ხელ მ
წი ფო უშიშ რო ე ბის სამ სა ხუ რის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რო
მელ თათ ვის; სა ა გენ ტო ში შე იქ მ ნა ანა ლი ტი კუ რი დე პარ ტა მენ ტი.

არ გა კეთ და:
•  საჯარო სამ სა ხუ რის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ქო ნე ბის დეკ ლა რა ცი ე ბის შე

მოწ მე ბის დაწყე ბა 2017 წლის იან ვარ ში იყო და გეგ მი ლი, მაგ რამ გა და ი დო.
•  დაყოვნდა „ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ~ ახა ლი კა ნო ნის მი ღე ბა 

და სა ბო ლოო კა ნონ პ რო ექ ტი ჯერ არ გა სა ჯა რო ე ბუ ლა.
•  ზოგადად სა ქარ თ ვე ლო ში კვლავ არ არ სე ბობს ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მი მა ღა

ლი დო ნის კო რუფ ცი ის პო ტენ ცი ურ შემ თხ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბი სათ ვის.
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გან ხორ ცი ელ დეს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე ფორ მა, სა დაც აქ ცენ ტი 
გა კეთ დე ბა სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბა სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, 
ქმე დი თი, ეფექ ტი ა ნი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე; და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა
ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  მი ღე ბუ ლი იქ ნა ახა ლი კა ნო ნი „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~.
•  შე მუ შავ და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეთი კის კო დექ სი.
•  ჩა ტარ და ტრენინგები სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის ეთი კი სა და მამ ხი ლე ბელ თა 

დაც ვის სა კითხებ ში.
•  სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რი გი პო ზი ცი ე ბი სათ ვის მომ ზად და თა ნამ დე ბობ რი ვი 

ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი.
•  გა და იდ გა ნა ბი ჯე ბი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში შე ფა სე ბის სის ტე მის შე მო სა ღე

ბად.
•  სა მი ნის ტ რო ებ ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა ადა მი ა ნუ რი 

რე სურ სე ბის სა მარ თა ვად.

არ გა კეთ და:
•  ახა ლი კა ნო ნი „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~ არ შე სუ ლა ძა ლა ში 2017 წლის 

იან ვარ ში, რო გორც ეს და გეგ მი ლი იყო, ვი ნა ი დან დაგ ვი ან და შე სა ბა მი სი კა
ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბის მი ღე ბა.

•  სა ჯა რო მო ხე ლე თა შერ ჩე ვის, და წი ნა უ რე ბი სა და სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი
სუფ ლე ბის სრუ ლად გამ ჭ ვირ ვა ლე და ობი ექ ტუ რი სის ტე მა ჯერ არ არის ჩა
მო ყა ლი ბე ბუ ლი. 
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ციხის საერთაშორისო რეფორმა

სას ტი კი მოპყ რო ბი სა და წა მე ბის წი ნა აღ მ დეგ ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის 
და სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე ბა და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის ძა
ლის ხ მე ვის გაძ ლი ე რე ბა და უს ჯე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მიზ ნით.

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მა ში, პო ლი ცი ა ში, სამ ხედ რო თუ სხვა 
და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში წა მე ბას თან და სას ტიკ მოპყ რო ბას
თან და კავ ში რე ბით წა ყე ნე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბის სიღ რ მი სე უ ლი, გამ
ჭ ვირ ვა ლე და და მო უ კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

საკითხი 1

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და 

2015 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა ადა მი ან თა წა მე ბის, არა ჰუ მა ნუ რი, სას ტი კი ან პა
ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბის ან დას ჯის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
20152016 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, რომ ლის მოქ მე დე ბის ვა და 
2016 წლის დე კემ ბერ ში ამო ი წუ რა. და მა ტე ბით შეს წავ ლას სა ჭი რო ებს სა კითხი, 
აქ ტი უ რად იქ ნა თუ არა გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბი გეგ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, 
რად გან ჯერ არ არის გა მო ცე მუ ლი იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს  გან ხორ ცი ე ლე
ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბის  ან გა რი ში. გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ევა ლე ბო და 
სა მი ნის ტ როს ფარ გ ლებ ში არ სე ბულ ადა მი ან თა წა მე ბის, არა ჰუ მა ნუ რი, სას ტი კი 
ან პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბის ან დას ჯის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ
თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ სა უწყე ბა თა შო რი სო სა კო ორ დი ნა
ციო საბ ჭოს. სა ჭი როა სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე ბა და დახ ვე წა.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  პრო კუ რო რებ სა და გა მომ ძი ებ ლებს ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გი წა მე ბი სა და 

სას ტი კი მოპყ რო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბა თა ეფექ ტი ან გა მო ძი ე ბა ში და წა
მე ბის და ნა შა უ ლე ბის სა თა ნა დო კვა ლი ფი ცი რე ბა ში;

•  გა და სინ ჯუ ლი იქ ნა რე კო მენ და ცი ე ბი/ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბე ბი პრო
კუ რო რე ბის თ ვის წა მე ბის და ნა შა უ ლე ბის ეფექ ტი ან გა მო ძი ე ბას თან და კავ
ში რე ბით;

•  რე ორ გა ნი ზე ბუ ლი იქ ნა თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე
ბუ ლი სამ ხედ რო პო ლი ცი ა.

არ გა კეთ და: არ შე მუ შა ვე ბუ ლა კონ ცეფ ცი ის დო კუ მენ ტი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 
სის ტე მა ში, პო ლი ცი ა ში, სამ ხედ რო და სხვა და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში წა მე
ბი სა და სას ტი კი მოპყ რო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბე ბის გა მო ძი ე ბის ყო ველ მ ხ რი ვი, 
და მო უ კი დებ ლი და ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მის შე სა ხებ (ეს ვალ დე ბუ ლე ბა გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი იყო ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის /ა სო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ
მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ 2014, 2015 და 2016 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მებ ში).
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სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და სა ხალ ხო დამ ც
ვე ლის აპა რა ტის „პრევენციის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის~ მხარ და ჭე
რა, სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და „პრევენციის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის~ მი ერ რო
გორც სა ხელ მ წი ფო, ისე არა სა ხელ მ წი ფო და ხუ რუ ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: გა ფარ თოვ და პრე ვენ ცი ის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის მო ნი ტო რინ გის 
ფარ გ ლე ბი: მან მო იც ვა პრო ბა ცი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა
ში მყო ფი თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბი; ეს სა კითხი შე ტა
ნი ლი იქ ნა 2015 წლის ან გა რიშ ში; ამ ჟა მად პრე ვენ ცი ის ეროვ ნულ მე ქა ნიზმს 
შე უძ ლია ყვე ლა და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბა ში, მათ შო რის რე ლი გი უ რი და წე
სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ მარ თულ ბავ შ ვ თა სახ ლებ ში, შეს ვ ლა (ამ უკა ნას კ ნე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გი პირ ვე ლად 2015 წელს გან ხორ ცი ელ და).

ხდე ბო და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის / პ რე ვენ ცი ის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ
მის ან გა რი შე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი. გა უმ ჯო ბეს და სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლის აპა რატ თან და პრე ვენ ცი ის ეროვ ნულ მე ქა ნიზ მ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბა, გა მო ი ცა პარ ლა მენ ტის დად გე ნი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს ავა ლებ და მათ თ ვის მი ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე
ბის შეს რუ ლე ბას; პარ ლა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი ტეტ მა ჩა ა ტა რა 
სხდო მე ბი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო თა ან გა რიშ ვალ დე ბუ
ლე ბის და სად გე ნად. სა ჭი როა ამ პრაქ ტი კის გაგ რ ძე ლე ბა ახა ლი პარ ლა მენ
ტის მი ერ.

პრე ვენ ცი ის ეროვ ნულ მე ქა ნიზმს 2016 წლის სექ ტემ ბ რი დან მი ე ცა უფ ლე
ბა, ეწარ მო ე ბი ნა ცი ხე ებ ში არ სე ბუ ლი პი რო ბე ბი სა და პა ტი მარ თა და ზი ა ნე
ბე ბის ფო ტო გა და ღე ბა; ეს უნ და გა კეთ დეს სხვა და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ
შიც. სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტ რ მა გა მოს ცა სპე ცი ა ლუ რი 
ბრძა ნე ბა №123 პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ფო ტო გა და ღე ბის შე სა ხებ. 
პრე ვენ ცი ის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის წევ რებ მა გა ი ა რეს ფო ტო გა და ღე ბის სპე
ცი ა ლუ რი კურ სი.
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სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მის, პო ლი ცი ის, სამ ხედ რო და სხვა და
ხუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტი ა ნი ში და და გა რე მო ნი ტო რინ
გის შემ დ გო მი გაძ ლი ე რე ბა ძა ლა დო ბი სა და სას ტი კად მოპყ რო ბის 
ფაქ ტე ბის ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნი სა და მა თი პრე ვენ ცი ის მიზ ნით.

საკითხი 4

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: გა უმ ჯო ბეს და სის ტე მუ რი მო ნი ტო რინ გის და ნა ყო ფის მი ერ ში და 
ინ ს პექ ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სის ტე მა და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე
სე ბუ ლე ბებ ში ჩა ტარ და რი გი თე მა ტუ რი მო ნი ტო რინ გის ვი ზი ტე ბი სა, რომ
ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავ და პა ტი მარ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის და ცი ხე ე ბის პერ
სო ნა ლის მი ერ კა ნო ნე ბი სა და რე გუ ლა ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინგს. 
ან გა რი შე ბი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნისტრს წა რედ გი ნა.

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში მიმ დი ნა რე ობს აუდი ო ვი დეო მო ნი
ტო რინ გის სის ტე მის მო დერ ნი ზე ბა; რამ დე ნი მე ცი ხე ში და მონ ტაჟ და ახა ლი 
ტი პის ვი დე ო სა მეთ ვალ ყუ რეო სის ტე მე ბი.

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტ რ მა და ამ ტ კი ცა პა ტი მარ თა და
ზი ა ნე ბე ბის გა ე როს სტამ ბუ ლის ოქ მის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად დო კუ მენ
ტუ რად და ფიქ სი რე ბის ახა ლი ფორ მე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც 2017 
წლის 1 იან ვ რი დან შე ვი და ძა ლა ში.

ცი ხე ე ბის სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი სა და სხვა თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის ჩა ტარ
და ტრე ნინ გე ბი პა ტი მარ თა და ზი ა ნე ბე ბის ევ რო პუ ლი და გა ე როს სტან დარ
ტე ბის შე სა ბა მი სად ეფექ ტი ა ნად დო კუ მენ ტუ რად და ფიქ სი რე ბის სა კითხებ
ში (ევროპის საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის დახ მა რე ბით). სას წავ ლო 
პროგ რა მა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის მი ერ 
შე მუ შავ და.

არ გა კეთ და: ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბი ცი ხე ებ ში მხო ლოდ 24 სა ა თამ დე ვა დით ინა
ხე ბა, მი უ ხე და ვად სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის რე კო მენ და ცი ე ბი სა მა თი უფ რო ხან გ
რ ძ ლი ვი გო ნივ რუ ლი პე რი ო დით შე ნახ ვის თა ო ბა ზე, რა თა შე საძ ლე ბე ლი იყოს 
არა სა თა ნა დოდ მოპყ რო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბა.

არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის და მო უ კი დე ბე ლი 
მე ქა ნიზ მი, მი უ ხე და ვად 2014 და 2015 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მებ ში მო ცე მუ
ლი დე ბუ ლე ბე ბი სა.
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სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მა ში ჯან დაც ვი სა და პა ტიმ რე ბის თ ვის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ძა ლის ხ მე ვის გაძ ლი ე რე ბა. და ხუ რულ და წე სე ბუ
ლე ბებ ში ან მსგავ სი და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის მო მუ შა ვე სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნა ლის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა და მათ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბის 
მი ნი ჭე ბა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ სას ტი კი მოპყ რო ბის დაგ მო ბა სა 
და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბის თ ვის მი
წო დე ბა ში.

საკითხი 5

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2015 წელს სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტ რ მა და
ამ ტ კი ცა ცი ხე ებ ში ჯან დაც ვის სტან დარ ტე ბი, გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე
ბის მქო ნე პირ თა მკურ ნა ლო ბის და მა ტე ბი თი სტან დარ ტე ბი, პრე ვენ ცი უ ლი 
ჯან დაც ვის პა კე ტი და იმ სა ბა ზი სო მე დი კა მენ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რომ ლე
ბი თაც პა ტიმ რე ბი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში იქ ნე ბი ან უზ რუნ
ველ ყო ფილ ნი.

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა გა ე წე ვათ პა ტი მარ თა შემ დეგ 
კა ტე გო რი ებს:

• არას რულ წ ლო ვა ნებს;
• პა ტი მარ ქა ლებს;
• ორ სულ და მე ძუ ძურ პა ტი მარ ქა ლებს;
•  პა ტიმ რებს ვიქ ტი მი ზა ცი ის ის ტო რი ით, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ

ლე მე ბის და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პა ტიმ რებს.

გარ კ ვე უ ლად გა უმ ჯო ბეს და ელექ ტ რო ნუ ლი მი მარ თ ვი ა ნო ბის სის ტე მა, რო მე
ლიც სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში პა ტი მარ თა გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბას 
ემ სა ხუ რე ბა; და იხ ვე წა სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვა თა კლა სი ფი კა ცია (დაგეგმილი, 
გა და უ დე ბე ლი).

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში თან და თა ნო ბით ხდე ბა სა მე დი ცი ნო 
აპა რა ტუ რის, მათ შო რის სტო მა ტო ლო გი უ რი აპა რა ტუ რის, მო დერ ნი ზე ბა.

2015 წლის აგ ვის ტო დან სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში მთავ რო ბის 
დად გე ნი ლე ბის (№169, 2015 წლის 20 აპ რი ლი) შე სა ბა მი სად მიმ დი ნა რე ობ და 
C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა და პა ტიმ რებს ეძ ლე ო დათ მე დი კა მენ
ტე ბი. 2016 წლის 10 ივ ნისს და იწყო C ჰე პა ტი ტის აღ მოფხ ვ რის პროგ რა მა 
და 30 სექ ტემ ბერს 621 პა ცი ენტს ცი ხე ებ ში მი ე ცა დამ ტ კი ცე ბუ ლი მე დი კა
მენ ტე ბი. ჯან დაც ვი სა და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნის ტ რე ბის ახა ლი ბრძა ნე
ბით დამ ტ კიც დე ბა პა ტიმ რე ბის თ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სა და 
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მე დი კა მენ ტე ბით მა თი უზ რუნ ველ ყო ფის წე სე ბი C ჰე პა ტი ტის აღ მოფხ ვ რის 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში.

ცი ხე ე ბის ექი მებ მა გა ი ა რეს სწავ ლე ბა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის წე სებ თან და 
პა ტი მარ თა გა მო კითხ ვის მი თი თე ბებ თან და კავ ში რე ბით.

შე მუ შავ და სა ო პე რა ციო მი თი თე ბე ბი ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს დრო ე
ბი თი და კა ვე ბის იზო ლა ტო რებ ში მო მუ შა ვე სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი სათ ვის.

არ გა კეთ და: ხში რად და ვის სა გა ნია რე ა ლუ რად გა წე უ ლი სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რო ბი სა და ხა რის ხის სა კითხი. კვლავ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბის მქო ნე პა ტიმ რე ბის
თ ვის დრო უ ლი და შე სა ფე რი სი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის სა კითხი. 
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2013 წლის ივ ლის ში, პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი ახა ლი შრო
მის კო დექ სის შეს რუ ლე ბა, შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
(ILO) სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

ახა ლი შრო მის კო დექ სის ახა ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი თა და პრო ცე დუ
რე ბით გა მაგ რე ბა, და ვე ბის გა დაჭ რი სა და მო ლა პა რა კე ბის კულ
ტუ რის (მედიაციის ცენ ტ რის) გან ვი თა რე ბის თ ვის. ასე ვე, სა მუ შაო 
გა რე მოს უსაფ რ თხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი
ლე ბა და ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის შექ მ ნა, რო მელ
თაც ექ ნე ბათ ადეკ ვა ტუ რი პო ტენ ცი ა ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შე სა
მოწ მებ ლად, ახა ლი შრო მის კო დექ სი სა და შრო მის სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.  

საკითხი 1

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დებს 2013 წელს მი ღე ბუ ლი შრო მის კო დექ
სი, რო მე ლიც გახ და ერ თ ერ თი სა ფუძ ვე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში შრო მის ინ ს პექ
ტი რე ბის მე ქა ნიზ მის შექ მ ნი სა, კო ლექ ტი უ რი და ვე ბის გა დაჭ რი სა და მო ლა
პა რა კე ბის მიზ ნით მე დი ა ცი ის რო ლის გან საზღ ვ რი სა. 

არ გა კეთ და: არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბი, რაც ხელს შე
უწყობ და სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სის ეფექ ტი ა ნად მუ შა ო ბას და აღ
მოფხ ვ რი და მას ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებს. ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
სა ჭი როა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის სტან დარ ტე ბის იმ პ ლე მენ
ტა ცი ის თ ვის, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში „შრომის კო დექ
სის შე სა ხებ~ არ სე ბობს ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც დახ ვე წას და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას სა ჭი რო ებს. ამას გარ და რი გი სა
კითხე ბი სა ერ თოდ არ რე გუ ლირ დე ბა, რაც გა მოს წო რე ბას სა ჭი რო ებს.

სა ერ თო შე ფა სე ბა:  ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  მე დი ა ცი ის ცენ ტ რი  სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სი არე გუ ლი რებს კო

ლექ ტი უ რი და ვე ბის გა დაჭ რის წესს, თუმ ცა ეს რე გუ ლი რე ბა სა კა ნონ მ დებ
ლო დო ნე ზე მა ინც სა ჭი რო ებს სრულ ყო ფას. 8 მე დი ა ტო რი თა ნამ შ რომ ლობს 
სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რ
თან. ისი ნი მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ და ვე ბის გა დაჭ რა ში, რო გორც მი ნის ტ
რის წარ მო მად გენ ლე ბი; გა დამ ზად დ ნენ მე დი ა ტო რე ბი, არ სე ბობს სა მუ შაო 
გა მოც დი ლე ბა და მე დი ა ტორ თა მომ სა ხუ რე ბის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა კო
ლექ ტი უ რი და ვე ბის გა დაჭ რის მიზ ნით.  სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით 20142016 
წლებ ში და ახ ლო ე ბით 25 და ვა ში მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა; 
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•  შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბა  2015 წლის 21 აპ რილს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში შე იქ მ ნა შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ
ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტი, რომ ლის  ძი რი თა დი ფუნ ქ ციაა სა მუ შაო პი რო
ბე ბის მო ნი ტო რინ გი და შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბის ნორ მე ბის დაც ვა. 2016 
წლის 18 იან ვ რის #19 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კიც და შრო მის პი რო ბე ბის ინ
ს პექ ტი რე ბის პროგ რა მა და გა ნი საზღ ვ რა შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე
ბის დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ა ნო ბის წე სი.

არ გა კეთ და: 
•  მე დი ა ცი ის წარ მო ე ბა  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რიგ საქ მე ებ ში იქ ნა გა მო

ყე ნე ბუ ლი და უმე ტე სი მათ გა ნი დას რულ და წარ მა ტე ბით, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ მე დი ა ტორ თა საქ მი ა ნო ბა შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში არ არის დე ტა
ლუ რად გა წე რი ლი სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე. არ არ სე ბობს სრულ ყო ფი ლი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი ბა ზა. სა ხელ წი ფოს მხრი დან მე დი ა ცი ის 
ერ თი ნი რე ეს ტ რი არ არის დამ ტ კი ცე ბუ ლი; ეს ყო ვე ლი ვე კი ეჭ ვ ქ ვეშ აყე
ნებს მე დი ა ცი ის, რო გორც კო ლექ ტი უ რი და ვე ბის გა დაჭ რის მე ქა ნიზ მის 
ეფექ ტუ რო ბას. ამ ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია 
სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის სრულ ყო ფა ზე და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
მხარ და ჭე რა ზე. შე საძ ლოა ით ქ ვას, რომ კო ლექ ტი უ რი და ვე ბის გა დაჭ რი
სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, მხო ლოდ 
ფორ მა ლუ რად შეს რულ და;

•  შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის შექ მ ნი ლი მე ქა ნიზ მი თა ვი სი ფუნ ქ ცი
ე ბით და სა მოქ მე დო პრინ ცი პე ბით, არ შე იძ ლე ბა შე ფას დეს ეფექ ტი ა ნად. 
არ არ სე ბობს მი სი საქ მი ა ნო ბის სრულ ყო ფი ლად მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა
ნონ მ დებ ლო ბა ზა. დე პარ ტა მენ ტ ში ამ ჟა მად სპე ცი ა ლუ რად მომ ზა დე ბუ ლი 
მხო ლოდ 25 მო ნი ტო რი საქ მი ა ნობს. შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის მექ ნიზ მი ფო
კუ სი რე ბუ ლია მხო ლოდ სა მუ შა ოს უსაფ რ თხო ე ბა ზე. მას არ გა აჩ ნია სან ქ
ცი რე ბის მე ქა ნიზ მი, არ შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს მო ნი ტო რინ გი სა კუ თა რი 
სურ ვი ლის შე სა ბა მი სად, მე წარ მე სუ ბი ექ ტის წი ნას წა რი გაფ რ თხი ლე ბი სა 
და მი სი თან ხ მო ბის გა რე შე, მის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი შე
სას რუ ლებ ლად არ არის სა ვალ დე ბუ ლო, დე პარ ტა მენ ტის მი ერ გა მოვ ლე
ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბის და მი ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
და ხუ რუ ლი ა.
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ეფექ ტი ა ნი სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მათ შო რის, 
სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის სის ტე მა ტუ რი მოწ ვე ვის გზით.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ  შეს რულ და

გა კეთ და:  
•  შრომის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, პრე მი ერ 

მი ნის ტ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, პრე მი ე რის აპა რა ტი დან გა და ე ცა სო ცი ა
ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის სამ დივ ნოს ფუნ ქ ცი ა, რის შე დე
გა დაც სა ვა რა უ დოდ უნ და გა აქ ტი ურ დეს კო მი სი ის საქ მი ა ნო ბაც; 

•  საქართველოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი
ნის ტ როს ინი ცი რე ბით შე იქ მ ნა კო მი სი ის სა მუ შაო ჯგუ ფი, რომ ლის ფარ გ
ლებ შიც მზად დე ბა კო მი სი ის სხდო მა ზე გან სა ხილ ვე ლი სა კითხე ბი. ჯგუფ ში 
ჩარ თულ ნი არი ან სო ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რე ბი, სა ხელ მ წი ფო და არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი;

•  2016 წლის 11 აპ რილს გა მარ თულ სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის სხდო მა ზე დამ ტ კიც
და სა მოქ მე დო გეგ მა. 

არ გა კეთ და: ვერ ჩა მო ყა ლიბ და ეფექ ტი ა ნი დი ა ლო გი სო ცი ა ლურ პარ ტ ნი ო
რებს შო რის, ვი ნა ი დან სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის შეხ ვედ რე ბი არ შემ დ გა რა. აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მი წლის მან ძილ ზე სამ მ ხ რი ვი კო მი სია არა თუ კვარ ტალ ში 
ერ თხელ, წე ლი წად ში ერ თხე ლაც კი არ შეკ რე ბი ლა. შექ მ ნის დღი დან სო ცი
ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის შეხ ვედ რა შედ გა მხო ლოდ ორ
ჯერ:  2013 წლის 1 მა ის სა და 2016 წლის 11 აპ რილს, შე სა ბა მი სად უნ და აღი
ნიშ ნოს, რომ 20142016 წლებ ში კო მი სი ის მხო ლოდ ერ თი შეკ რე ბა მოხ და. 
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სა კითხი 4: შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას თან (ILO) დი ა
ლო გი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბა და გაღ რ მა ვე ბა.

საკითხი 4

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის უშუ ა ლო მხარ და ჭე რი
თა და ჩარ თუ ლო ბით გა დამ ზად და 25 შერ ჩე უ ლი მო ნი ტო რი. სა ქარ თ ვე ლოს 
შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი
ვით შექ მ ნილ სხვა დას ხ ვა სა მუ შაო ჯგუფ ში ჩარ თუ ლია შრო მის სა ერ თა შო რი
სო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი. ამას გარ და, მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის 
მხარ და სა ჭე რად შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია ატა რებს სხვა დას ხ ვა 
ტი პის ღო ნის ძი ე ბებს და ხელს უწყობს თა ვის მხრივ თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ
რ მა ვე ბას.

არ გა კეთ და:  და ახ ლო ე ბით 10 წელ ზე მე ტია სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან არ მომ
ხ და რა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის კონ ვენ ცი ა თა ხელ მო წე რა და 
რა ტი ფი ცი რე ბა; შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას თან და ახ ლო ე ბის 
მიზ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი სტან დარ დე ბის დამ კ ვიდ რე ბა ქვე ყა ნა ში, ეს უნ
და მოხ დეს კონ ვენ ცი ე ბი სა და წე სე ბის ხელ მო წე რი თა და რა ტი ფი ცი რე ბით, 
სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი რე ბით, სხვა სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა
ცი ი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის წარ მო ე ბით, რაც არ გა კე თე ბუ ლა. დღემ დე არ 
არის ხელ მო წე რი ლი და რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კონ ვენ ცი
ე ბი, რო გო რი ცაა #131 კონ ვენ ცია მი ნი მა ლუ რი ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ, #183 
კონ ვენ ცია დე დო ბის დაც ვის შე სა ხებ, #176 კონ ვენ ცია მა ღა რო ებ ში უსაფ რ
თხო ე ბი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ, #144 კონ ვენ ცია სამ მ ხ რი ვი 
კონ სულ ტა ცი ე ბის შე სა ხებ. 
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გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სო ცი ა ლურ, პო ლი
ტი კურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა და მა მა კაც თა თა ნას
წო რი მოპყ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის ტექ ს ტი მო ი ცავს სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი
კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას პექტს, თუმ ცა თა ვის ეროვ ნულ 
სა მოქ მე დო გეგ მებ ში მთავ რო ბამ კონ კ რე ტუ ლი ზო მე ბი მხო ლოდ თავ დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს თ ვის და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის თ ვის გა ით ვა ლის წი ნა, 
კერ ძოდ, ეს ზო მე ბი გუ ლის ხ მობ და თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს გენ დე რუ ლი სა
მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას და გენ დე რულ სა კითხებ ზე ტრე ნინ გებს 
მო სა მარ თ ლე თათ ვის. მარ თა ლი ა, და გეგ მი ლი ზო მე ბი გან ხორ ცი ელ და, მაგ
რამ ეს არა ნა ი რად არ შე ე სა ბა მე ბა ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგს, რო მე ლიც 
ეხე ბა მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის თა ნას წო რო ბას ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ 
და სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა ში.

სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა უკი დუ რე
სად და ბა ლი ა: სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ ში 2016 წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ 
ქა ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის რა ო დე ნო ბა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 14%ს შე ად გენს. 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში ქა ლე ბი 11%ს წარ მო ად გე
ნენ. არ ცერ თი მე რი არ არის ქა ლი და არც რო მე ლი მე გუ ბერ ნა ტო რია ქა ლი. 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 69 ხელ მ ძღ ვა ნე ლი დან მხო ლოდ ერ თია 
ქა ლი. 2016 წელს ვერ მო ხერ ხ და კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა
ვალ დე ბუ ლო გენ დე რუ ლი კვო ტე ბის შე სა ხებ კა ნონ პ რო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა. 
ანა ლო გი უ რად, არ არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი სტრა ტე გი ა, პო ლი ტი კა თუ პროგ
რა მე ბი ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის. თუ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო
ბა გეგ მავს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბას, მან უნ და შე ი მუ შა ოს 
სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია სა ქარ თ ვე ლო ში მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის de facto 
უთა ნას წო რო ბის აღ მოფხ ვ რის კენ მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის წა მო საწყე ბად.
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ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან და ახ ლო ე ბა ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო
რი ცა ა: ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბი, ორ სულ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სე ბი, მშობ ლი სა და პრო ფე სი უ ლი ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შე თავ სე ბის წე სე ბი, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
შე სა ბა მი სად.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
20142016 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში შე მუ შა ვე ბუ ლი არ ცერ თი ეროვ ნუ ლი სა
მოქ მე დო გეგ მა არ ით ვა ლის წი ნებს რა ი მე ზო მებს, რომ ლე ბიც გუ ლის ხ მობს 
ორ სუ ლი, ახალ ნამ შო ბი ა რე ვი და მე ძუ ძუ რი ქა ლე ბის დაც ვას და მშობ ლი სა და 
პრო ფე სი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე თავ სე ბის ხელ შეწყო ბას. სა ხელ მ წი ფოს 
მი ერ არ არის წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია ხსე ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის თა ო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ორ სუ ლი, ახალ ნამ
შო ბი ა რე ვი და მე ძუ ძუ რი ქა ლე ბის დაც ვი სა და მშობ ლე ბის დაც ვის შე სა ხებ 
ნა წი ლი არ არის შეს რუ ლე ბუ ლი. მთავ რო ბამ უნ და შე ი მუ შა ოს და გა ნა ხორ ცი
ე ლოს ორ სუ ლი, ახალ ნამ შო ბი ა რე ვი და მე ძუ ძუ რი ქა ლე ბის დაც ვა სა და მშობ
ლე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბი.

ორ სუ ლი, ახალ ნამ შო ბი ა რე ვი და მე ძუ ძუ რი ქა ლე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე
ბუ ლი ყვე ლა პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა 2014 წლამ დე გან ხორ ცი ელ და. სა ქარ
თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ვალ დე ბუ ლო 
დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა ქა ლე ბი სათ ვის. დე დე ბის დახ მა რე ბა უკი დუ რე სად 
და ბა ლია და მას ყვე ლა ორ სულ ქალს არ უხ დი ან. მშო ბელ თა დაც ვის სტან
დარ ტე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ძალ ზე გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ა.
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ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა, მათ შო რის, ამ სა კითხ თან და კავ ში
რე ბით ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა რო გორც ზო გა დად მო სახ ლე ო ბა ში, 
ისე სპე ცი ფი ურ პრო ფე სი ულ ჯგუ ფებ ში, რო გო რი ცაა პო ლი ცი ა, და 
გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ სა და უმ ცი რე სო ბე ბის და სახ ლე ბის ად
გი ლებ ში. მსხვერ პ ლ თათ ვის სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბებ სა და 
თავ შე საფ რებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა:  შეს რულ და

20152016 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში და იხ ვე წა ოჯახ ში ძა ლა დო ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა. ასე ვე გა უმ ჯო ბეს და ოჯახ ში ძა ლა დო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი კა ნო ნე ბის აღ ს რუ ლე ბაც: მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და გა მო
ძი ე ბა თა და პო ლი ცი ის მი ერ გა ცე მუ ლი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის რა ო დე ნო
ბა. ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ყო ველ წ ლი უ რად ატა რებს სა ინ ფორ მა ციო 
კამ პა ნი ებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბით. 2016 წელს სა ხელ მ წი ფომ 
და ა არ სა კრი ზი სუ ლი ცენ ტ რი და შე დე გად მსხვერ პ ლებს უფ რო მე ტად მი უწ
ვ დე ბათ ხე ლი თავ შე საფ რებ ზე.

ამ ჟა მად ოჯახ ში ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის სა კითხ ში სუსტ მხა რეს სო ცი ა ლუ
რი საქ მი ა ნო ბა წარ მო ად გენს. მთელ სა ხელ მ წი ფო ში მხო ლოდ 265 სო ცი ა ლუ
რი მუ შა კი ა, რო მელ თაც, გარ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხე ბი სა, მრა ვა ლი 
ფუნ ქ ცია აკის რი ათ. მთავ რო ბამ უნ და და ა საქ მოს მე ტი პრო ფე სი ო ნა ლი სო
ცი ა ლუ რი მუ შა კი და გა მო ყოს საკ მა რი სი ბი უ ჯე ტი სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა საქ
მი ა ნო ბის რე ფორ მი რე ბი სათ ვის. გარ და ამი სა, მთავ რო ბამ უნ და შე ი მუ შა ოს 
პრე ვენ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ. 
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ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბის წი ნა აღ მ დეგ შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბა და 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შ ვე ბის თ ვის შე და რე
ბით მა ღა ლი პრი ო რი ტე ტის მი ნი ჭე ბა.

საკითხი 1

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბის ახა ლი მე

თო დო ლო გი ი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის სქე მის და ნერ გ ვა, სა დაც მე ტა დაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ბავ შ ვის სა ჭი რო ე ბე ბი.

•  2015 წლის მა ი სი დან, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლურ ე კო
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა/ შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ახა ლი მე თო
დო ლო გი ი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის ახა ლი წე სე ბის გა მო ყე ნე ბით. ასე ვე, შე
მუ შავ და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის ახა ლი წე სე ბი.

•  ან ტი სო ცი ა ლუ რი/ დე ლიკ ვენ ტუ რი ქცე ვის მქო ნე ბავ შ ვე ბის გან ვი თა რე ბის
თ ვის ახალ გაზ რ დუ ლი კლუ ბის, რო გორც ხელ საყ რე ლი კე თილ გან წყო ბი ლი 
სივ რ ცის, მე ნეჯ მენ ტი და გან ვი თა რე ბა.

არ გა კეთ და:
•  ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბის შე სამ ცი რებ ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი ახა ლი მე თო დო ლო

გი ა, რო გორც გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დის უახ ლე სი, 2016 წელს გა მო ცე მუ ლი 
„ოჯახების კე თილ დღე ო ბის კვლე ვა”3, გვიჩ ვე ნებს, სრუ ლად არ პა სუ ხობს 
ბავ შ ვ თა სა ჭი რო ე ბებს, ვი ნა ი დან სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მო სახ ლე ო ბის 
სხვა ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით, კვლა ვაც ყვე ლა ზე მა ღა ლია ბავ შ ვებ თან მი
მარ თე ბა ში.

•  გან სა კუთ რე ბულ მოწყ ვ ლად ჯგუ ფად არ ჩა ით ვა ლა და შე სა ბა მი სი ზო მე
ბი არ გა ტარ და ბავ შ ვ თა ისეთ მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ ზე, რო გო რი ცა ა: ქუ ჩა
ში მცხოვ რე ბი და მო მუ შა ვე ბავ შ ვე ბი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
ბავ შ ვე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ბავ შ ვე ბი, ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ
რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შ ვე ბი და სხვა ჯგუ ფე ბი.

3 გაეროს ბავშვთა ფონდი (2015). მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა. http://unicef.ge/uploads/
Welfare_Monitoring_Survey_GeorgiaGEO_WEB.pdf 
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ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის გან ბავ შ ვე ბის და სა ცა ვად შე სა ბა მის 
ზო მებ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა.

საკითხი 2

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  გა ნახ ლ და ბავ შ ვ თა ძა ლა დო ბის გან დაც ვის რე ფე რი რე ბის (მიმართვიანობის) 

სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა.
• ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ქუ ჩა ში მცხოვ რებ და მო მუ შა ვე ბავ შ ვ თა მომ სა ხუ რე ბე ბი.
•  სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბავ შ ვე ბის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის შექ მ ნი

ლია კრი ზი სუ ლი ცენ ტ რი.

არ გა კეთ და:
•  ბავ შ ვ თა ძა ლა დო ბის რე ფე რი რე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის გა ნახ ლე ბა არ 

აისა ხე ბა პრაქ ტი კა ში. აღი ნიშ ნე ბა კოორდინაციის ნაკლებობა მომ სა ხუ რე ბებს 
შო რის, რე სურ სე ბის არას წო რი ხარ ჯ ვა. 

•  სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის მხრი დან ბავ შ ვის თ ვის აუცი ლე ბე ლი სერ ვი სის მი წო დე
ბა ზე უარის თქმა, ჯერ კი დევ არ კვა ლი ფი ცირ დე ბა სის ტე მის მხრი დან გან
ხორ ცი ე ლე ბულ უგუ ლე ბელ ყო ფად, ანუ  სის ტე მურ ძა ლა დო ბად. 

•  ქუ ჩა ში მო მუ შა ვე და მცხოვ რე ბი ბავ შ ვე ბის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი წარ მო ად გენს გა ცი ლე ბით დი დი და სის ტე მუ რი პრობ ლე მის გა და
ფარ ვის მცდე ლო ბას. არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა: (ა) ამ ბავ შ ვე ბის სტა ტის ტი კის 
შეგ რო ვე ბა, (ბ) სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა, (გ) და ნერ გი ლი სერ ვი სე ბი სა და და ხარ
ჯუ ლი ფი ნან სე ბის ეფექ ტუ რო ბის კვლე ვა და მო ნი ტო რინ გი. 

•  ქუ ჩა ში მო მუ შა ვე და მცხოვ რებ ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბის დროს, ყუ რადღე ბის 
ხე ლოვ ნუ რი გა და ტა ნა ხდე ბა სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ ფაქ ტო რებ ზე, მა შინ, 
რო დე საც ქუ ჩა ში მყო ფი რამ დე ნი მე ათა სი ბავ შ ვის მი მართ, ჩა დე ნი ლია სა ქარ
თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა
უ ლი (ტრეფიკინგი, სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა, ჩაბ მა ან ტი სა ზო გა დო ებ რივ 
საქ მი ა ნო ბა ში და სხვა). სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყვე ლა ღო ნის
ძი ე ბა ამ ბავ შ ვებ თან მი მარ თე ბა ში, არის სწრა ფი, მოკ ლე ვა დი ა ნი და ერ თ ჯე რა
დი; არ ხდე ბა ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ბავ შ ვე ბის ქუ ჩა ში აღ მო ჩე ნის წყა რო 
 მი ზე ზებ ზე, მა თი მშობ ლე ბის და საქ მე ბა სა და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბით უზ
რუნ ველ ყო ფა ზე, რო გორც ეს მოთხოვ ნი ლია გა ე როს სპე ცი ა ლურ მოხ სე ნე ბა ში 
სა ქარ თ ვე ლოს თან მი მარ თე ბით4.

•  შექ მ ნი ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტ რის მუ შა ო ბა არა ე ფექ ტუ რი ა, არ დამ ტ კი ცე ბუ ლა 
სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბავ შ ვე ბის მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტი, 
არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი გა წე უ ლი სერ ვი სე ბის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის 
მო ნი ტო რინ გი, ხო ლო, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მხრი დან, არა კო ორ დი ნი რე ბუ
ლი მუ შა ო ბის გა მო, არ ხდე ბა სა ხელ მ წი ფო ფონ დის თავ შე საფ რებ ში ბავ შ ვე ბის 
გა და მი სა მარ თე ბა მათ თ ვის სერ ვი სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

4 გაეროს სპეციალური მომხსენებელის ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 
ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მო დე ბოერბუკიკიოს საქართველოში ვიზიტის ანგარიში 
(ხელმისაწვდომია 18.01.2017). http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
?NewsID=19836&LangID=E 
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ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნულ სტრა ტე გი ა სა და სა მოქ მე დო გეგ
მა ში ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის თვალ სა ჩი ნოდ ჩარ თ ვა.

საკითხი 3

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ გა კეთ და

გა კეთ და:
• ბავ შ ვ თა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა;
•  სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა პროგ რა მუ ლი სერ ვი სე ბის გა უმ

ჯო ბე სე ბის გზით;
• ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა;
• ხა რის ხი ა ნი და ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა ყვე ლა ბავ შ ვი სათ ვის;
• ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რა;
• ბავ შ ვ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა.

არ გა კეთ და:
•  სა მოქ მე დო გეგ მა ში იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი ბავ შ ვ

თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში არ ეყ რ დ ნო ბა სფე რო ში ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას, სი
ტუ ა ცი ურ ანა ლიზს. სა კითხე ბი შერ ჩე უ ლია პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბე ბის მი
ერ შე და რე ბით ად ვი ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ამო ცა ნე ბის მო წო დე ბით და არა 
ბავ შ ვ თა რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

•  სა მოქ მე დო გეგ მა არ მო ი ცავს: (1) ბავ შ ვე ბის ყვე ლა ჯგუ ფის და ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა ეტაპ ზე სრულ ფა სო ვა ნი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა და შე სა ბა მი სი მე
ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვა; (2) ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბეს თან ბრძო ლის რე ა ლუ რი მე
ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა; (3) ასა კის ნიშ ნით, ასე ვე სხვა ნიშ ნე ბით ბავ შ ვ თა 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პრაქ ტი კის აღ მოფხ ვ რა; (4) ბავ შ ვ თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე ფა სე ბა და გაძ ლი ე რე ბა; (5) ბავ შ ვ თა კე თილ დღე
ო ბი სა და ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სფე რო ში ახა ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის შექ მ ნა 
(ძალადობის მსხვერპლი ბავ შ ვე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ბავ შ ვ თა ფსი ქი კუ რი 
ჯან მ რ თე ლო ბის მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სე ბის შექ მ ნა); (6) ე.წ. ჩრდი ლო ვა ნი 
ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის სრუ ლად და ხურ ვი სა და ალ ტერ ნა ტი უ ლი, სა ო ჯა ხი სერ
ვი სე ბის შექ მ ნა; (7) ბავ შ ვ თა სხე უ ლებ რი ვი სას ჯე ლის აკ რ ძალ ვა; (8) ბავ შ ვ
თა კე თილ დღე ო ბის  სფე რო ში მო მუ შა ვე პრო ფე სი ო ნა ლე ბის (სოციალური 
მუ შა კე ბის, ფსი ქო ლო გე ბის, ფსი ქი ატ რე ბის, ოკუ პა ცი უ რი თე რა პევ ტე ბის, 
ქცე ვის, მეტყ ვე ლე ბის, ფი ზიო თე რა პევ ტე ბის) რა ო დე ნო ბის გაზ რ და; (9) 
ბავ შ ვ თა მომ სა ხუ რე ბე ბის ხა რის ხის მარ თ ვის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვა.
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არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა, 
რა თა და ცულ იქ ნას ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა და მი სი შე სა ბა მი სი რე
სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, ბავ შ ვ თა სა კითხებ ზე მუ შა ო ბი სა და 
შე სა ბა მის ინ ს ტი ტუ ტებ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო რინ გის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით.

საკითხი 4

საკითხი 5

შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და:
•  2015 წელს მი ღე ბულ იქ ნა და ძა ლა ში შე ვი და არას რულ წ ლო ვან თა  მარ თ ლ

მ სა ჯუ ლე ბის კო დექ სი;
•  2016 წლის 1 თე ბერ ვალს, გა მო ი ცა იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის №120 ბრძა ნე

ბა „არასრულწლოვნის მი მართ გან რი დე ბის / გან რი დე ბი სა და მე დი ა ცი ის 
პროგ რა მის გა მო ყე ნე ბის წე სი სა და მხა რე ებს შო რის გა სა ფორ მე ბე ლი ხელ
შეკ რუ ლე ბის ძი რი თა დი პი რო ბე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ~;

•  სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის, სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რი
სა და სა ქარ თ ვე ლოს სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტ რის, 2016 წლის 
15 მარ ტის, ერ თობ ლი ვი, №132/№95/№23, ბრძა ნე ბით დამ ტ კიც და არას რულ წ
ლო ვან თა სა პა ტიმ რო სას ჯე ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და გეგ მ ვი სას ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
შე ფა სე ბის ან გა რი შის მომ ზა დე ბის მე თო დო ლო გი ა, წე სი და სტან დარ ტი;

•  2016 წლის 1 იან ვ რი დან ში ნა პა ტიმ რო ბა გა მო ი ყე ნე ბა არას რულ წ ლო ვან 
მსჯავ რ დე ბულ თა მი მართ;

•  2016 წლის 1 იან ვ რი დან, ამოქ მედ და იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა „არასრულწლოვანთა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში მო სა მარ თ ლის სპე
ცი ა ლი ზა ცი ის სტან დარ ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ~.

შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და:
•  ჩა ტა რე ბუ ლია ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნია 

მრჩე ველ თა საბ ჭოს ფარ გ ლებ ში თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში.
•  მომ ზა დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი თა ვი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა

პარ ლა მენ ტო ან გა რი შის თ ვის ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში ბავ შ ვის უფ ლე
ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სის ტე მუ რი მო ნი ტო რინ გი.

•  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მო ნი ტო რინ გი არას
რულ წ ლო ვან თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა მოწ მებ ლად.

•  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სა ხელ მ წი
ფო/ პე ნი ტენ ცი ა ლუ რი სის ტე მის მო ნი ტო რი გი. 
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2008 წლის 12 აგ ვის ტოს ექ ვ ს პუნ ქ ტი ა ნი შე თან ხ მე ბი სა და მი სი 
შემ დ გო მი გან ხორ ცი ე ლე ბის ზო მე ბის სრუ ლად შეს რუ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ძა ლის ხ მე ვის გაგ რ ძე ლე ბა.

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და.

გა კეთ და: დარ ღ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბა და მა თი გან ხილ ვა რო გორც ად გი ლობ
რივ, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ებ ზე. ვი ნა ი დან მხა რე თა (ევროკავშირი და 
სა ქარ თ ვე ლო) შე საძ ლებ ლო ბებს, სრუ ლად მოგ ვარ დეს პრობ ლე მა, ხელს უშ
ლის რუ სე თის ფე დე რა ცი ის პო ლი ტი კუ რი ნე ბის უქონ ლო ბა, ამ მი მარ თუ ლე
ბით გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვის ინ დი კა ტო რე ბი ა: რუ სე თის მხრი დან დარ ღ ვე ვებ ზე 
მუდ მი ვი და სის ტე მა ტუ რი რე ა გი რე ბა და სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის, 
ფო რუ მე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (გაერო, ეუთო, ევ რო პის საბ ჭო) ინ ფორ მი
რე ბა ამ დარ ღ ვე ვე ბის შე სა ხებ. 

მხა რე თა (ევროკავშირი და სა ქარ თ ვე ლო) შო რის არ სე ბობს ურ თი ერ თ გა გე
ბა ექ ვ ს პუნ ქ ტი ა ნი შე თან ხ მე ბის დარ ღ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბით. რო გორც 
ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭოს მე3 შეხ ვედ რის ერ თობ
ლივ პრეს რე ლიზ შია (02/12/2016) აღ ნიშ ნუ ლი: „ასოცირების საბ ჭომ მო უ წო
და რუ სე თის ფე დე რა ცი ას შე ას რუ ლოს 2008 წლის 12 აგ ვის ტოს მიღ წე უ ლი 
ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და მათ 
გან სა ხო რი ე ლებ ლად 2008 წლის 8 სექ ტემ ბერს შე თან ხ მე ბუ ლი მომ დევ ნო  
ზო მე ბი და და უშ ვას ევ რო კავ ში რის მო ნი ტო რინ გის მი სია სა ქარ თ ვე ლოს რე
გი ო ნებ ში, აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში.~
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ევ რო კავ ში რის, გა ე რო სა და ეუთოს თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ო ბით მიმ
დი ნა რე ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბებ ში კონ ს ტ რუქ ცი
უ ლი მო ნა წი ლე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და მი სი მხარ და ჭე რის უზ რუნ
ველ ყო ფა.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: სა ქარ თ ვე ლოს კონ სულ ტა ცი ე ბი ევ რო კავ ში რის, გა ე რო სა და 
ეუთოს წარ მო მად გე ნელ თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ებ თან ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო 
მო ლა პა რა კე ბე ბის ფარ გ ლებ ში რე გუ ლა რულ ხა სი ათს ატა რებს, რო მელ თა 
მი ზა ნიც არის შეხ ვედ რე ბის დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბა ზე რუ სეთ თან მო ლა
პა რა კე ბებ ში თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ე ბის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა.

2008 წლის რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომის შემ დეგ აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის 
რე გი ონ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში გა ე როს და ეუთოს მი სიე ბის შეწყ ვე ტის შე დე გად 
ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბე ბი ერ თა დერთ პლატ ფორ მად რჩე ბა, 
სა დაც ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ მო სახ
ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კითხე ბის 
გან ხილ ვა შე უძ ლი ა. 

მას შემ დეგ, რაც ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა
ნიზ მი 2009 წელს ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბე ბის მე4 რა უნ დ ზე 
შე იქ მ ნა, მის ფარ გ ლებ ში 72 შეხ ვედ რა ჩა ტარ და ერ გ ნეთ ში (ცხინვალის რე
გი ო ნი/ სამ ხ რეთ ოსე თი). ეს შეხ ვედ რე ბი შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს და ინ ტე რე
სე ბულ მხა რე ებს, რე გუ ლა რუ ლად გა ნი ხი ლონ კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ
ლი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბი, გან საზღ ვ რონ უსაფ რ თხო ე ბის პო ტენ ცი უ რი 
რის კე ბი, მო აგ ვა რონ ინ ცი დენ ტე ბი და გაც ვა ლონ ინ ფორ მა ცი ა. შეხ ვედ რე ბის 
ჩა ტა რე ბას ხელს უწყო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო 
მი სი ის და ეუთოს წარ მო მად გენ ლე ბი.

პარ ტ ნი ო რე ბის კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი მიდ გო მის შე დე გად, 2016 წლის მა ის ში გა
ნახ ლ და  ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის შეხ
ვედ რე ბი გალ ში (აფხაზეთის მი მარ თუ ლე ბა), რომ ლე ბიც 2009 წლი დან ტარ
დე ბო და და 2012 წელს შეწყ და.

ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭომ (2016 წე ლი) „ხაზი გა უს ვა 
ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბა თა ფორ მა ტის უაღ რე სად დიდ მნიშ
ვ ნე ლო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად წარ მო შო ბილ გა მოწ ვე ვებ
თან გა სამ კ ლა ვებ ლად და მათ სა ბო ლო ოდ გა და საჭ რე ლად. ასო ცი რე ბის საბ
ჭო ასე ვე შე თან ხ მ და, რომ ინ ცი დენ ტ თა პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის სრუ ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა აუცი ლე ბე ლია ად გილ ზე ნდო ბის, 
პროგ ნო ზი რე ბის და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის დო ნის ასა მაღ ლებ ლად.~
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ქმე დი თი სა ერ თა შო რი სო ჩარ თუ ლო ბის,  მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლო
ში ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის მან და ტის სრულ ფა
სოვ ნად შეს რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის ხაზ გას მა.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შ რომ
ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
შე თან ხ მე ბულ ფორ მა ტებ ში, მათ შო რის, კონ სულ ტა ცი ე ბის გა
მარ თ ვა, სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბის  აფხა ზე თი სა და ცხვინ ვა ლის 
რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ
თო ბე ბის გაღ რ მა ვე ბის პრო ცეს ში შე სა ბა მი სად ჩა სარ თა ვად გზე ბის 
მო ძი ე ბის მიზ ნით.

საკითხი 3

საკითხი 4

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და.

გა კეთ და: გაგ რ ძელ და ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის მან და ტი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის მან და ტი 
სა ქარ თ ვე ლო ში სრულ ფა სოვ ნად ვერ სრულ დე ბა, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ აკონ ტ რო ლებს ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ას, ევ რო კავ შირ 
 სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭომ ხა ზი გა უს ვა სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან წვლილს ად გილ ზე უსაფ რ თხო ე ბის და სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ
ჩუ ნე ბა ში.

ევ რო კავ ში რის საბ ჭომ გა უგ რ ძე ლა მან და ტი ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ
ლო მი სი ას სა ქარ თ ვე ლო ში 2018 წლის 14 დე კემ ბ რამ დე და ასე ვე გა მო უ ყო 18 
მი ლი ო ნი ევ როს ოდე ნო ბის ბი უ ჯე ტი 2016 წლის 15 დე კემ ბ რი დან 2017 წლის 
14 დე კემ ბ რამ დე პე რი ო დის თ ვის.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და.

გა კეთ და: ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის შე თან ხ მე ბუ ლი ფორ მა ტის 
ფარ გ ლებ ში დი ა ლო გი დამ ყარ და აფხა ზე თის დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბას თან. 
აფხა ზე თის და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ
ლე ბე ბის მზად ყოფ ნა, ითა ნამ შ რომ ლონ პარ ტ ნი ო რებ თან (ევროკავშირსა და 
სა ქარ თ ვე ლოს თან) და ასე თი თა ნამ შ რომ ლო ბის მიმ ღებ ლო ბის ხა რის ხი გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. სამ ხ რეთ ოსეთს, რო მელ საც აფხა ზეთ თან შე და რე ბით უფ რო 
მჭიდ რო პო ლი ტი კუ რი კავ ში რი აქვს რუ სეთ თან, საზღ ვ რე ბი უფ რო ჩა კე ტი ლი 
აქვს და იგი თით ქ მის ყვე ლა ფორ მის ურ თი ერ თო ბას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა.
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კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა კითხ ზე ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე
ლოს შო რის ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის ინ
ტენ სი ფი კა ცი ა, მათ შო რის, რე გუ ლა რუ ლი პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო
გის წარ მო ე ბის გზით.

საკითხი 5

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და.

გა კეთ და:  2015 წლის აპ რილ ში, ბრი უ სელ ში, ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თ
ვე ლოს ოფი ცი ა ლურ პი რებს შო რის გა ი მარ თა „სტრატეგიული დი ა ლო გის~ 
შეხ ვედ რა კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბა სა და აღი ა რე ბის გა რე შე ჩარ თუ ლო ბის 
სა კითხებ ზე. პარ ტ ნი ო რე ბი შე თან ხ მ დ ნენ შეხ ვედ რის არა ფორ მა ლურ ფორ
მატ ზე, ასე ვე დის კუ სი ის დე ტა ლე ბის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გა უხ მა უ რებ ლო
ბა ზე. ეს შეხ ვედ რა გა ი მარ თა რო გორც ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი
რე ბის საბ ჭო სა და ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის 
კო მი ტე ტის წლი უ რი სხდო მე ბის და მა ტე ბი თი შეხ ვედ რა, რომ ლებ ზეც პარ
ტ ნი ო რე ბი, სხვა სა კითხებს შო რის, კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა კითხებ საც 
გა ნი ხი ლა ვენ.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა სა და სა ქარ თ ვე ლო ში კრი ზი სის სა კითხებ ში ევ რო კავ ში
რის სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლის ფარ თო მან და ტი შე საძ ლე ბელს ხდის 
ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთ ში ჩას ვ ლას და დე 
ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბებ თან ურ თი ერ თო ბას. 2016 წელს, სამ ხ რეთ კავ კა სი
ა სა და სა ქარ თ ვე ლო ში კრი ზი სის სა კითხებ ში ევ რო კავ ში რის სპე ცი ა ლუ რი 
წარ მო მად გენ ლის ჰერ ბერტ სალ ბე რის მი თი თე ბით, შვე დი პო ლი ტი კო სი და 
უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი ბა ტო ნი თო მას ჰა მამ ბერ გი ორ ჯერ ეწ ვია აფხა ზეთს და
მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ ტის სტა ტუ სით, რა თა შე ე ფა სე ბი ნა იქ არ სე ბუ ლი მდგო
მა რე ო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხრივ. რო გორც გაცხა დე ბუ ლი იქ ნა „მისიას 
ჰუ მა ნი ტა რულ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და და ის არა ღი ა რე ბის და ჩარ თუ ლო ბის 
ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და. ეს აქ ტი ვო ბა გან
ხი ლუ ლი უნ და იქ ნეს რო გორც ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაღ რ მა ვე ბა ში აფხა ზე თის ჩა სარ თა ვად გზე ბის მო ძი ე ბის მცდე ლო ბა.~

არ გა კეთ და: ცხინ ვა ლის რე გი ონ თან / სამ ხ რეთ ოსეთ თან მი მარ თე ბით ზე მოხ
სე ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა.
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კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბის მიზ ნით, გა წე უ ლი ძა ლის ხ
მე ვის მხარ და ჭე რა, მათ შო რის, აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო
ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბას თან კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის 
გზით, სა ქარ თ ვე ლოს შე რი გე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის პო ლი ტი კი სა და 
ევ რო კავ ში რის არა ღი ა რე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის პო ლი ტი კის ჭრილ
ში, რო მელ ზეც ისი ნი თა ნამ შ რომ ლო ბენ.  

საკითხი 6

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და.

გა კეთ და:  
•  უფასო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის რე ფე რა ლუ რი პროგ რა მა აფხა ზე თი სა და 

ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბის თ ვის;
•  სპეციალური  გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო

ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბის თ ვის ხა რის ხი ა ნი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ
ლე ბის მი სა ღე ბად და ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში მოგ ზა უ რო ბის თ ვის. 
ასე ვე, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის გაგ რ ძე ლე ბა და სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბა ამე რი
კის, ევ რო პის და აზი ის უნი ვერ სი ტე ტებ ში სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი და ფი
ნან სე ბის მეშ ვე ო ბით;

•  სამედიცინო მა რა გე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა აფხა ზე თის თ ვის სა
მე კავ ში რეო მე ქა ნიზ მის მეშ ვე ო ბით.

•  1+4 პროგ რა მა სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბებ ში ჩა რიცხ ვის თ ვის.

ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭო შე თან ხ მ და, რომ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია ისე თი ფარ თო პო ლი ტი კის გაგ რ ძე ლე ბა და გა აქ ტი უ რე ბა, რო მე ლიც 
მთელ სა ზო გა დო ე ბას მო ი ცავს. საბ ჭომ მო უ წო და სა ქარ თ ვე ლოს, გა აგ რ ძე
ლოს მო სახ ლე ო ბის თ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვის ძა ლის ხ მე ვა ქვეყ ნის მთელ ტე
რი ტო რი ა ზე.
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ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა საზღ ვ რო ზო ლის მიღ მა, ვაჭ რო ბის, მოგ ზა უ
რო ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი ნა ბი
ჯე ბის გა დად გ მა, მათ შო რის, კა ნონ მ დებ ლო ბის გა და ხედ ვა, რო გო
რი ცაა „ოკუპირებული ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნი.

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, ყვე ლა 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი სა და ლტოლ ვი ლის თა ვი ანთ 
მუდ მივ საცხოვ რე ბელ ად გი ლას უსაფ რ თხო და ღირ სე უ ლი დაბ რუ
ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა.

საკითხი 7

საკითხი 8

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და.

გა კეთ და:  აფხა ზეთ თან გამ ყო ფი ხა ზის სი ახ ლო ვეს გა იხ ს ნა მრა ვალ ფუნ ქ ცი
უ რი სა ვაჭ რო ცენ ტ რი, რო მე ლიც წა ა ხა ლი სებს ვაჭ რო ბას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
ხა ზის გას წ ვ რივ. ამა ვე შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლია იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი სერ ვი სე ბის სრუ ლი პა კე ტით. ამა ვე ად გი ლას შენ
დე ბა მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რი (დასრულდება 
2017 წელს).

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ არ სე ბობს რა ი მე იური დი უ ლი ან 
რე ა ლუ რი ბა რი ე რი სა ქონ ლი სა და პრო დუქ ტე ბის მოძ რა ო ბის თ ვის აფხა ზე
თის მი მარ თუ ლე ბით. აფხა ზე თის და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის 
დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბე ბი ასეთ მოძ რა ო ბას უკა ნო ნოდ მი იჩ ნე ვენ.

არ გა კეთ და: არ მომ ხ და რა „ოკუპირებული ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნის 
გა და ხედ ვა.

 სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბ ლეა ყო ველ წ ლი უ რად იღებს რე ზო ლუ
ცი ას, რომ ლი თაც დას ტურ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს აფხა ზე თი დან და ცხინ ვა ლის 
რე გი ო ნი დან / სამ ხ რეთ ოსე თი დან ლტოლ ვილ თა და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე
ბულ პირ თა უფ ლე ბა, დაბ რუნ დ ნენ თა ვი ანთ მუდ მივ საცხოვ რე ბელ ად გი ლას; 
ასე მოხ და 20142016 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით გან საზღ ვ რულ 
პე რი ოდ შიც. 
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კონ ფ ლიქ ტის მდგრა დი მოგ ვა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და არ სე ბუ
ლი ფორ მა ტე ბის შე უ ლა ხა ვად, ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა კონ ფ ლიქ ტ
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის მო საგ ვა რებ ლად; კონ ფ ლიქ ტის 
მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბა ერ თ ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი სა კითხი იქ ნე ბა 
მხა რე ებს შო რის პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის დღის წეს რიგ სა და სხვა 
შე სა ბა მის სერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან დი ა ლოგ ში.

სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის 
შე სა ხებ დი ა ლო გის, პო ლი ტი კუ რი ასო ცი რე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სე ბი დან, მათ შო რის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე სარ გე ბე ლი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ად მი
ნის ტ რა ცი უ ლი სა საზღ ვ რო ზო ლის მიღ მა მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო
ბის თ ვის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი გზე ბის მო ძი ე ბა.

საკითხი 9

საკითხი 10

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და.

გა კეთ და: კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა კითხი ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტია 
პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის რო გორც მხა რე ებს შო რის ორ მ ხ რივ დი ა ლოგ ში, ასე ვე 
სა ერ თა შო რი სო აქ ტო რებ თან დი ა ლოგ ში. რო გორც ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე
ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭოს 2016 წლის ერ თობ ლივ პრეს რე ლიზ ში აღი ნიშ ნა: 
„ევროკავშირი მზა დაა გა მო ი ყე ნოს მის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა ინ ს ტ რუ მენ
ტი ყოვ ლის მომ ც ვე ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე, არა ღი ა რე ბი სა და ჩარ თუ ლო
ბის პო ლი ტი კის ჩათ ვ ლით. ევ რო კავ ში რის სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში და სა ქარ თ ვე ლო ში კრი ზი სის სა კითხ ში, ევ რო კავ ში რის 
თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ო ბა ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბებ ში და ევ რო
კავ ში რის მო ნი ტო რინ გის მი სია სა ქარ თ ვე ლო ში ამ მხარ და ჭე რის ნა თელ და 
მტკი ცე მა გა ლი თებს წარ მო ად გენს.~

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო
რი ა ზე მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის 
ჩა ტა რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის 
შე სა ხებ დი ა ლო გის, პო ლი ტი კუ რი ასო ცი რე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა
ცი ის პრო ცე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე სარ გებ ლის შე სა ხებ.

არ გა კეთ და: ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კამ პა ნია არ ჩა ტა რე ბუ ლა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ არა კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე, ევ რო კავ ში რის სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტ რი არ გახ ს ნი ლა აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ სამ
ხ რეთ ოსეთ ში.
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კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და შო რი შო რე ბულ სა ზო გა დო ე ბებ ში, ხალ ხ
თა შო რის კონ ტაქ ტე ბის, ნდო ბის აღ დ გე ნი სა და შე რი გე ბის ძა ლის
ხ მე ვის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, ზო მე ბის გა ტა რე ბა.

საკითხი 11

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  ნდო ბის აღ დ გე ნი სა და ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის (COBERM)5 და 

ევ რო პის საბ ჭოს მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ხელს უწყობს ნდო ბის და ხალ ხ თა შო რის კონ ტაქ ტე ბის აღ დ გე ნას;

•  გა ი მარ თა ქარ თულ აფხა ზუ რი, ქარ თულ ო სუ რი არა ფორ მა ლუ რი დი ა ლო
გი შეხ ვედ რე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის და პო ლი
ტი კო სე ბის მო ნა წი ლე ო ბით; 

•  გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტი იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის მო ნა წი
ლე ო ბით, რა თა ხე ლი შე ეწყოს ქარ თულ აფხა ზურ, ქარ თულ ო სურ არა ფორ
მა ლურ დი ა ლოგს.

ევ რო კავ შირ  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის საბ ჭომ აღ ნიშ ნა, რომ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია გამ ყო ფი ხა ზის გას წ ვ რივ მცხოვ რებ ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის 
გა ფარ თო ე ბის და ნდო ბის აღ დ გე ნის კენ მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შემ დ გო
მი მხარ და ჭე რა კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ თე მებ ში, ასე ვე შე რი გე ბის კენ 
მი მარ თუ ლი ძა ლის ხ მე ვის წა ხა ლი სე ბა. 

5 ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM) არის აპოლიტიკური, 
მიუკერძოებელი და მოქნილი პროგრამა, რომელსაც ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს 
გაეროს განვითარების პროგრამა. COBERMის ამოცანაა, გააუმჯობესოს ხელშემწყობი 
გარემო კონფლიქტით დაზარალებული თემებისათვის. პროგრამის ფარგლებში ხდება 
ადგილობრივ საჭიროებებზე რეაგირება და ისეთი ინიციატივების ხელშეწყობა, რომლებიც 
მიმართულია სოციალური ერთობის და ნდობის აღდგენისაკენ, რაც ხელს უწყობს მშვიდობისა და 
სტაბილურობის დამყარებას.
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მუ შა ო ბა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მე დი ის და მო
უ კი დებ ლო ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის მხარ და ჭე რი სა და ასო
ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად, აუდი ო ვი ზუ ა ლურ 
სფე რო ში კა ნონ მ დებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 
და ახ ლო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის აუდი ო ვი ზუ ა ლურ პო ლი
ტი კა სა და შე სა ბა მის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე, რა სიზ მი სა 
და ქსე ნო ფო ბი ის წი ნა აღ დეგ ბრძო ლის ჩათ ვ ლით, მო საზ რე ბე ბის 
გაც ვ ლის გზით.

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  2016 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით დე კემ ბ რის თ ვის და ი გეგ მა 

~საქართველოს კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და ევ რო კავ ში რის აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის დი რექ ტი ვას შო რის შე უ სა ბა მო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა
კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტის მომ ზა დე ბა” და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბის თ ვის წარ დ გე ნა.  2016 წლის სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ბო ლო 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, რო მე ლიც 9 თვეს მო ი ცავს, მიმ დი
ნა რე ობს კა ნონ მ დებ ლო ბებს შო რის არ სე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბე ბის ან გა რი შის 
მომ ზა დე ბა.

•  სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნულ მა კო მი სი ამ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბის მხრი დან, 2015 წელს გა დად გა ნა ბი ჯე ბი ევ რო კავ ში რის №2010/13/
EU დი რექ ტი ვის (აუდიოვიზუალური მე დი ის მომ სა ხუ რე ბე ბის დი რექ ტი ვა) 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 2015 წლის 1 აპ რილს ძა ლა ში შე სუ ლი სა კა ნონ მ დებ
ლო ცვლი ლე ბე ბით რეკ ლა მი სა და მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნებ ში, შე იც
ვა ლა რეკ ლა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, კერ ძოდ სა ტე ლე ვი ზიო 
სა რეკ ლა მო დრო 12 წუ თამ დე შე იზღუ და სა ათ ში.

•  2015 წლის 1 აპ რილს ძა ლა ში შე სუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით რეკ
ლა მი სა და მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნებ ში, შე იც ვა ლა ტე ლე შო ფინ გ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, კერ ძოდ მა უწყებ ლის ეთერ ში ტე ლე შო ფინ
გის ჩარ თ ვა 12 წუ თამ დე შე იზღუ და სა მა უწყებ ლო სა ათ ში. ამას თან, ერ თ
მა ნე თის გან გა ი მიჯ ნა Teleshoping Spotსა (ტელეშოპინგის სა ხე, რო მე ლიც 
სა რეკ ლა მო წყვე ტა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლია რო გორც კო მერ ცი უ ლი რეკ ლა მა) 
და Teleshopping Windowsთან (ტელეშოპინგის სა ხე, რო მე ლიც ეთერ ში გა
დის რო გორც სა მა უწყებ ლო პროგ რა მა და რომ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა აღე მა
ტე ბა 15 წუთს) და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი (AVMS დი რექ ტი ვის 23ე და 
24ე მუხ ლე ბი).

•  2015 წლის 1 აპ რილს ძა ლა ში შე სუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით კა
ნო ნებ ში რეკ ლა მი სა და მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ სას პონ სო რო მომ სა ხუ რე
ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი სა ტე ლე ვი ზიო დრო შემ ცირ და 4 წუ თამ დე სა ათ ში. 
ანუ, ჯამ ში რეკ ლა მის თ ვის და სპონ სო რო ბის თ ვის 16 წუ თი. 

•  AVMS დი რექ ტი ვის მე10 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, გა ი მიჯ ნა სას პონ სო რო და 
სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბა.  კო მი სი ამ შე ი მუ შა ვა სას პონ სო რო მომ სა ხუ რე
ბის გან მარ ტე ბი თი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო წე სე ბი.
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•  AVMS დი რექ ტი ვის მე11 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა
ცი ებ ში შე ტა ნი ლია სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბის ახა ლი სა ხე  პროგ რა მა
ში პრო დუქ ტის / მომ სა ხუ რე ბის გან თავ სე ბა (ე.წ. ~Product Placement”). ე.წ 
~Product Placement”თან არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დრო ი თი შეზღუდ ვე
ბი, თუმ ცა გან საზღ ვ რუ ლია ის პი რო ბე ბი, რომ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და 
მოხ დეს პროგ რა მა ში პრო დუქ ცი ის / მომ სა ხუ რე ბის გან თავ სე ბა. ე.წ ~Product 
Placement”ის გან თავ სე ბის პი რო ბე ბიც სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია AVMS დი
რექ ტი ვის მოთხოვ ნებ თან. 

•  სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ზე, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის აჭა რის ტე
ლე ვი ზი ი სა და რა დი ოს ეთერ ში იკ რ ძა ლე ბა ტე ლე შო პინ გი, ხო ლო სპონ
სო რო ბა და კო მერ ცი უ ლი რეკ ლა მის გან თავ სე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
მხო ლოდ სპორ ტუ ლი რე პორ ტა ჟის, სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი სა და კონ
კურ სის დროს, კერ ძოდ კი აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის დაწყე ბის, ბუ ნებ რი ვი ინ
ტერ ვა ლი სა და დას რუ ლე ბის დროს. 

•  სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პა კეტ ზე სა მუ შა ოდ, სა ქარ თე ლოს ეროვ
ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის 2015 წლის ან გა
რი შის თა ნახ მად, 2015 წლი დან კო მი სი ა ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 8 წევ რი ა ნი 
სა მუ შაო ჯგუ ფი. ჯფუ ფის საქ მი ა ნო ბა ში, სხვა დი რექ ტი ვებ თან ერ თად, 
„აუდიოვიზუალური მე დი ის მომ სა ხუ რე ბის დი რექ ტი ვის~, პროგ რა მა ში 
პრო დუქ ტის / მომ სა ხუ რე ბის გან თავ სე ბის (Product Placement) შე სა ხებ სა
რე კო მენ და ციო წე სე ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი
სათ ვის სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბა ზე ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი წვდო მი სა 
და შე სა ბა მი სი ტერ მი ნა ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის კუთხით 
ევ რო პულ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის და
გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა შე დის.

არ გა კეთ და:
•  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 და 2015 წლე ბის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო 

გეგ მებ ში არ არის გა წე რი ლი აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია აუდი
ო ვი ზუ ა ლურ სფე რო ში კა ნონ მ დებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას
თან და ახ ლო ე ბა ზე დღის წეს რი გის შე სა ბა მი სად (ნაწილი 2.6 თა ნამ შ რომ
ლო ბის სხვა სფე რო ე ბი, თა ნამ შ რომ ლო ბა მე დი ი სა და აუდი ო ვი ზუ ა ლურ 
სფე რო ში). მარ თ ლი ა, ამ წლებ ში შე სა ბა მი სი აქ ტი ვო ბე ბი გან ხორ ცი ელ და, 
მაგ რამ ადეკ ვა ტუ რი და გეგ მა რე ბის და სა ზო გა დო ე ბის წი ნას წარ ინ ფორ მი
რე ბის (სამოქმედო გეგ მის მეშ ვე ო ბით) გა რე შე და არას რუ ლად. 



56
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

მო წი ნა ვე პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბა მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის, მე დია 
პლუ რა ლიზ მის, დე ფა მა ცი ის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის, ჟურ ნა ლის ტუ
რი წყა რო ე ბის დაც ვი სა და მე დი ის კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე
ბის ას პექ ტებ ზე რე გუ ლა რუ ლი დი ა ლო გის მეშ ვე ო ბით. 

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და:
•  2014, 2015 და 2016 წლის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში არ არის შე სუ

ლი არ ცერ თი აქ ტი ვო ბა, რო მე ლიც ამ სა კითხით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მიზ
ნებს ემ სა ხუ რე ბა. თუმ ცა, ცალ კე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც სხვა მიზ
ნებს ემ სა ხუ რე ბა, კერ ძოდ კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბა (ნაწილი 
2.2: „საგარეო და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა”), მე დი ამ რა ვალ ფე როვ ნე ბას 
ზრდის. ეს აქ ტი ვო ბე ბი ა: ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ენებ ზე სა ინ ფორ მა ციო 
ბრო შუ რე ბის გავ რ ცე ლე ბა და სა ტე ლე ვი ზიო რგო ლე ბის გაშ ვე ბა ევ რო პუ
ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სე ბის შე სა ხებ, შეხ ვედ რე ბი მე დი ის წარ მო მად გენ
ლებ თან, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის ბეჭ დუ რი და აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი 
სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა და გავ რ ცე ლე ბა. იმა ვე პრინ ცი პით, 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხ თა კო მუ ნი კა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 20142017 წლე ბის სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ
მე ბის თა ნახ მად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ოპ როგ რა მე
ბის, გა ზე თებ სა და ჟურ ნა ლებ ში თე მა ტუ რი სტა ტი ე ბის და სტუ დენ ტუ რი 
ესე ე ბის გან თავ სე ბა, ვებ გ ვერ დე ბის მომ ზა დე ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
ენებ ზე, ასე ვე მე დი ამ რა ვალ ფე როვ ნე ბის გაძ ლი ე რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 
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შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის 

2015 წლის ან გა რი შის თა ნახ მად, 2015 წელს კო მი სი ამ და ევ რო პის რე კონ
ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კ მა (EBRD) შე ი მუ შა ვეს სპე ცი ა ლუ რი 
პრო ექ ტი, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბის დი დი ნა წი ლი  90% სლო ვა კე თის მთავ
რო ბის მი ერ, ხო ლო 10% კო მი სი ის მი ერ ფი ნან ს დე ბა. პრო ექ ტის ერ თ ერ
თი კომ პო ნენ ტი (#3) მო ი ცავს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს გან ვი თა რე ბას 
შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: ა) უნი ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა და მა ღალ სიჩ
ქა რი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში 
ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა; ბ) რა დი ო სიხ ში რუ ლი სპექ ტ რი; გ) ბაზ რის ანა ლი ზი; 
დ) მო ნო პო ლი ის წარ მოქ მ ნის პი რო ბებ ში მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

არ გა კეთ და: 
•  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014, 2015 და 2016 წლე ბის ეროვ ნულ სა მოქ

მე დო გეგ მებ ში არ არის გა წე რი ლი აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია 
მე დი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის და და მო უ კი
დებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ დღის წეს რი გის შე სა ბა მი სად (ნაწილი 2.6 თა
ნამ შ რომ ლო ბის სხვა სფე რო ე ბი, თა ნამ შ რომ ლო ბა მე დი ი სა და აუდი ო ვი ზუ
ა ლურ სფე რო ში). 

მე დი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის და და
მო უ კი დებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა.

საკითხი 3
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დას რულ დეს მო ლა პა რა კე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც  ხელ შემ
კ ვ რე ლი მხა რის, ენერ გო გა ერ თი ა ნე ბა ში ფორ მა ლურ გა წევ რი ა ნე
ბას თან და კავ ში რე ბით, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შე სა ბა
მი სად.

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და 

გა კეთ და:  2016 წლის 14 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კის მი ნის ტ რ
მა ხე ლი მო ა წე რა ევ რო პის ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე
ბას თან სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ თე ბის ოქმს. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტი ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბას 2017 წლის გა ზაფხულ ზე მო ახ დენს.
თუმ ცა, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, ენერ გე ტი კუ ლი თა
ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას თან სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ თე ბა 2016 წლის 
სექ ტემ ბერ ში უნ და შე სუ ლი ყო  ძა ლა ში. მი ერ თე ბის ოქმს ხე ლი 2016 წლის 
ოქ ტომ ბერ ში მო ე წე რა და, შე სა ბა მი სად, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი 
გან ცხა დე ბე ბის თა ნახ მად, ოქ მი სა ვა რა უ დოდ  2017 წლის გა ზაფხულ ზე შე ვა 
ძა ლა ში.

არ გა კეთ და: არ გან ხორ ცი ელ და წი ნას წა რი პრო ცე დუ რე ბი (დაკავშირებული 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ინ გ ლი სუ რი დან ქარ თუ ლად თარ გ მ ნას თან და ა.შ.), რაც სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბის  დაჩ ქა რე ბის თ ვის არის 
სა ჭი რო.
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გა და იდ გას ნა ბი ჯე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გო ბაზ რის ევ რო კავ ში რის 
ენერ გო ბა ზარ თან  ინ ტეგ რი რე ბის და სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გო უ საფ
რ თხო ე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სა ფე რი სი, ევ
რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბის, იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გზით 
რე გუ ლა ცი უ რი და ახ ლო ე ბის კენ, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი
სა და ენერ გო გა ერ თი ა ნე ბა ში აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა
მი სად, და სა ქარ თ ვე ლოს  ენერ გო გა ერ თი ა ნე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ფარ გ ლებ ში შე თან ხ მე ბუ ლი ვა დე ბის მი ხედ ვით.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  სა ქარ თ ვე ლოს ნავ თო ბი სა და გა ზის კორ პო რა ცი ამ მო ამ ზა და გა ზის სატ

რან ს პორ ტო ქსე ლის გან ვი თა რე ბის ათ წ ლი ა ნი გეგ მა (20162025);
•  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ელექ ტ რო სის ტე მამ მო ამ ზა და სა ქარ თ ვე ლოს 

ელექ ტ რო გა დამ ცე მი ქსე ლის გან ვი თა რე ბის ათ წ ლი ა ნი გეგ მა (20162026);
•  მზად დე ბა კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 94/22/EC 

დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სად, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა ნახ შირ წყალ ბა დე ბის ძებ ნა 
ძი ე ბის, მო პო ვე ბი სა და წარ მო ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ღე ბი სა და გა მო
ყე ნე ბის  პი რო ბებს;

•  ელექ ტ რო გა დამ ცე მი ქსე ლის გან ვი თა რე ბის ათ წ ლი ა ნი გეგ მა მა რე გუ ლი რე
ბე ლი კო მი სი ის (სემეკი) ნაც ვ ლად მი ღე ბუ ლი იქ ნა ენერ გე ტი კის მი ნის ტ რის 
მი ერ.

არ გა კეთ და:  
•  გა ზის სატ რან ს პორ ტო ქსე ლის გან ვი თა რე ბის ათ წ ლი ა ნი გეგ მა უნ და მო ემ

ზა დე ბი ნა სა ქარ თ ვე ლოს გა ზის ტრან ს პორ ტი რე ბის კომ პა ნი ას (რომელიც 
გა ზის ბა ზარ ზე რე ა ლუ რად წარ მო ად გენს გა და ცე მის / ტ რან ს პორ ტი რე ბის 
სის ტე მის ოპე რა ტორს) და არა იმ კომ პა ნი ის, რო მე ლიც მი წო დე ბის საქ მი
ა ნო ბით არის და კა ვე ბუ ლი, და იგი უნ და და ემ ტ კი ცე ბი ნა მა რე გუ ლი რე ბელ 
ორ გა ნოს (სემეკი).

•  ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 94/22/EC დი რექ ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვა და 2017 
წლის სექ ტემ ბე რი ა. კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პირ ვე ლი პრო ექ ტი 
უკ ვე მზად უნ და ყო ფი ლი ყო, რა თა 2017 წლის სექ ტემ ბერ ში მი სი დრო უ
ლად მი ღე ბა ყო ფი ლი ყო  უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. 
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სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ქსე ლი სა და ურ თი ერ თ
და მა კავ ში რე ბე ლი სის ტე მე ბის გაძ ლი ე რე ბა, კერ ძოდ:
  ელექ ტ რო ე ნერ გი ას თან და კავ ში რე ბით  „შავი ზღვის რე გი ო ნუ ლი 
ელექ ტ რო გა დამ ცე მი ხა ზის~ პრო ექ ტის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გაგ რ ძე
ლე ბა, მათ შო რის მუ შა ო ბის დაწყე ბა 400 კი ლო ვოლ ტი ან გა დამ
ცემ ზე სა ქარ თ ვე ლო (ახალციხე)  თურ ქე თი  (ბორჩხა), აზერ ბა ი
ჯან თან და სომ ხეთ თან ურ თი ერ თ და მა კავ ში რე ბე ლი სის ტე მე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა დამ ცე მი ქსე
ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა;
 რაც შე ე ხე ბა ბუ ნებ რივ აირს, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გაზ სა დე ნის სა
ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე გა ფარ თო ე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის მხარ
და ჭე რა.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  რე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით სა ქარ

თ ვე ლო მო ნა წი ლე ობ და ტრან სა ნა ტო ლი ის ბუ ნებ რი ვი გაზ სა დე ნის (TANAP) 
და არ სე ბის ცე რე მო ნი ა ში. სა ქარ თ ვე ლო ასე ვე და ეს წ რო ბრი უ სელ ში გა
მარ თულ მი ნის ტე რი ალს (2015 წ.), სა დაც ხე ლი მო ე წე რა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ე ბის ერ თობ ლივ გან ცხა დე ბას, ხე ლი შე უწყონ აზერ ბა ი ჯა ნის  სა ქარ
თ ვე ლოს  რუ მი ნე თის ურ თი ერ თ და მა კავ ში რე ბე ლი გაზ სა დე ნის პრო ექ ტის 
(AGRI) გან ხორ ცი ე ლე ბას. აზერ ბა ი ჯა ნი  სა ქარ თ ვე ლო  რუ მი ნე თის პრო
ექ ტის (AGRI) ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბა უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი ა.

•  სამ ხ რეთ კავ კა სი ის მილ სა დე ნის სის ტე მის გა ფარ თო ე ბის პრო ექ ტის (SCPX) 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა მოს
ცა გან კარ გუ ლე ბა მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე მშე ნებ ლო ბის მიზ ნე ბი სათ
ვის მი წის გა მო ყე ნე ბის ნე ბარ თ ვის მი ნი ჭე ბის შე სა ხებ.

•  სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო სის ტე მამ ინ ტენ სი უ რი სამ შე ნებ ლო და სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავ და სა ქარ
თ ვე ლოს ში და და ტრან ს სა საზღ ვ რო გა და ცე მის სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბას.
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სა ქარ თ ვე ლო ში ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და გა ნახ ლე
ბა დი ენერ გოწყა რო ე ბის გან ვი თა რე ბა ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან
ხ მე ბის შე სა ბა მი სად.

საკითხი 4

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და 

ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბანკს (EBRD) შო რის ხე ლი 
მო ე წე რა დო კუ მენტს ეროვ ნუ ლი ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის 
(NEEAP) შე მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით. ეროვ ნუ ლი ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მის (NEEAP) პრო ექ ტი უკ ვე და უ რიგ დათ შე სა ბა მის და ინ ტე
რე სე ბულ მხა რე ებს გან ხილ ვი სა და კო მენ ტა რე ბის თ ვის.

•  ეროვ ნუ ლი გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის სა მოქ მე დო გეგ მის (NREAP) მომ ზა დე
ბის სა კითხი  ამ ჟა მად გა ნი ხი ლე ბა დო ნო რებ თან.

არ გა კეთ და:  
•  ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ არ გან ხორ ცი ე

ლე ბუ ლა სა თა ნა დო ქმე დე ბე ბი სა მარ თ ლებ რი ვი და ახ ლო ე ბის თვალ საზ რი
სით გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნე ბის შე სა
ბა მი სად.
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თი თო ე ულ მა მხა რემ უნ და და ნიშ ნოს და მო უ კი დე ბე ლი მა რე გუ ლი
რე ბე ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლი ა, არე გუ ლი როს გა ზის 
და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რე ბი. ეს მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბე ბი 
იური დი უ ლად გან ცალ კე ვე ბუ ლი და ფუნ ქ ცი უ რად და მო უ კი დე ბე
ლი უნ და იყ ვ ნენ ნე ბის მი ე რი სხვა სა ჯა რო თუ კერ ძო სა წარ მოს გან, 
ბაზ რის მო ნა წი ლის ან ოპე რა ტო რის გან.

მხა რე ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ, რომ ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რე ბის 
ოპე რი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბო დეს კონ კუ რენ ტუ ლი, უსაფ რ თხო და 
ეკო ლო გი უ რად მდგრა დი პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად და არ ხდე ბო
დეს სა წარ მო ე ბის დის კ რი მი ნა ცია უფ ლე ბე ბის და მო ვა ლე ო ბე ბის 
თვალ საზ რი სით.

საკითხი 5

საკითხი 6

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: მა რე გუ ლი რე ბელს და ე ვა ლა, შე ი მუ შა ოს და და ამ ტ კი ცოს წე სე
ბი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მა ნა წი ლე ბე ლი ქსე ლის თ ვის, გა ზის კო მერ ცი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის წე სე ბი და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ი მე დოდ მი წო დე ბის წე სე ბი, 
რაც მო ი ცავს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორ ში აღ რიცხ ვის ერ თი ა ნი სის ტე
მის, ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რე ბის მო ნი ტო რინ გის წე სე ბის და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
აუდი ტის წე სე ბის მომ ზა დე ბას.

არ გა კეთ და: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი მი მარ თუ ლია 
მა რე გუ ლი რებ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ, არ გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლა ღო ნის ძი ე ბე ბი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს თ ვის გა ზი სა და ელექ ტ
რო ე ნერ გი ის სა ცა ლო და სა ბი თუ მო ბაზ რე ბის და მო უ კი დებ ლად, ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის მი სა ცე მად.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის  მე2 ფა ზა. 
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვის 201220167 წლე ბის სა
მოქ მე დო გეგ მის სრუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  გა რე მოს დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვა  გა რე მოს დაც ვი თი ნე ბარ თ ვე ბის 

გა ცე მი სა და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მა ში არ შე ი ნიშ
ნე ბო და გა უმ ჯო ბე სე ბა. კომ პ ლექ სუ რი გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის 
მარ თ ვის სის ტე მა ჯერ არ არის და ნერ გი ლი და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 
გრა ფიკს; გა რე მოს დაც ვი თი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ
ტი მომ ზად და და მი ღე ბუ ლი ა; მუ შავ დე ბა გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე
ბის სა ერ თო მე თო დო ლო გია ჰიდ როპ რო ექ ტე ბი სათ ვის;

•  ჰა ე რის ხა რის ხი  თბი ლის ში და მონ ტაჟ და ავ ტო მა ტუ რი გა ზომ ვის სა მი და
მა ტე ბი თი სად გუ რი, შეს წორ და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტი და მას ში შე ტა ნი ლი 
იქ ნა ბენ ზი ნის ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი, 2017 წლი დან ამოქ მედ დე ბა ჰა ე
რის და ბინ ძუ რე ბის წყა რო ე ბი დან ელექ ტ რო ნუ ლი  ან გა რიშ გე ბის სის ტე მა;

•  ნარ ჩე ნე ბი  დაგ რო ვი ლი ნარ ჩე ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის 
შემ ცი რე ბა  დაახლოებით 230 ტო ნა მდგრა დი ორ გა ნუ ლი დამ ბინ ძუ რე ბე
ლი ვა და გა სუ ლი პეს ტი ცი დე ბის სა ხით შეგ როვ და „იაღლუჯას~ ნა გავ საყ რე
ლი დან, შე ი ფუ თა, მოხ და ტრან ს პორ ტი რე ბა და უსაფ რ თხოდ გა ნად გუ რე ბა 
ბელ გი ა სა და საფ რან გეთ ში; გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის სა ნი ტა რი უ ლი ნა გავ
საყ რე ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა;

•  წყა ლი  მომ ზად და მდი ნა რის აუზის მარ თ ვის სა პი ლო ტე გეგ მა ჭო რო ხი  
აჭა რის წყ ლის აუზის თ ვის; ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გამ წ მენ დი სად გუ რი ბა თუ
მის და მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის თ ვის;

•  ტყე ე ბი და სატყეო მე ურ ნე ო ბა  სატყეო კო დექ სის სა ბო ლოო პრო ექ ტი 
მზად არის, ტარ დე ბა სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი, დრო უ ლად და იწყო და კვლა ვაც 
მიმ დი ნა რე ობს სხვა დას ხ ვა საქ მი ა ნო ბის უმ რავ ლე სო ბა, მათ შო რის შე სა ბა
მი სი კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბის შედ გე ნა ან/და შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბის ჩა
ტა რე ბა;

6 აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ ევ რო კავ ში რი   სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი ეხე
ბა გა რე მოს დაც ვის სფე როს ფარ თო სპექტრს. სხვა დას ხ ვა პრი ო რი ტე ტე ბის ფარ გ ლებ ში ჩა მოთ
ვ ლი ლი ზო გი ერ თი სა ხის საქ მი ა ნო ბა, რო გო რიც არის ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო 
გეგ მის სრუ ლად შეს რუ ლე ბა ან ზო გი ერ თი მე დი ა პ რი ო რი ტე ტი, რო გო რიც არის ბი ომ რა ვალ ფე
რო ნე ბის დაც ვა და /ან კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, ეხე ბა სა კითხებს, რო მელ თა გა დაჭ რას ევ რო კავ ში რი 
  სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის თა ნახ მად გა ცი ლე ბით ხან გ რ ძ ლი ვი ვა და სჭირ დე ბა. 

7 მარ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა
ვა 20122016 წლე ბის ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მა, მაგ რამ სხვა დას ხ ვა გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი ზო მის თ ვის არ არ სე ბობ და სა თა ნა დო ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა და თით ქ მის არ არ სე ბობს 
ინ ფორ მა ცია მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ხელ მ წი ფოს სა ერ თო 
გა რე მოს დაც ვი თი ხარ ჯე ბი და ბა ლი და არა საკ მა რი სია იმი სათ ვის, რომ ადეკ ვა ტუ რად გა და იჭ რას 
ქვეყ ნის ძი რი თა დი ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი. ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მა 
მო ი ცავს უამ რავ სა კითხს, რომ ლე ბიც სხვა პრი ო რი ტე ტებ შია გა შუ ქე ბუ ლი.
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•  ბირ თ ვუ ლი და რა დი ა ცი უ ლი უსაფ რ თხო ე ბა – დამ ტ კი ცე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი 
ქი მი უ რი, ბი ო ლო გი უ რი, რა დი ა ცი უ ლი და ბირ თ ვუ ლი დაც ვის სტრა ტე გია 
და სა მოქ მე დო გეგ მა  20152019 წლე ბის პე რი ო დი სათ ვის; შე მუ შა ვე ბუ ლი 
და მი ღე ბუ ლია „ბირთვული და რა დი ა ცი უ ლი უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ ახალ 
კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბიც, რომ ლე ბიც მო ი ცავს უსაფ რ თხო ე ბის სა
კითხებს; გა ნახ ლ და ცენ ტ რა ლუ რი სა ცა ვი  სპე ცი ა ლუ რი ობი ექ ტი, სა დაც 
ხმა რე ბი დან ამო ღე ბუ ლი რა დი ო აქ ტი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი ინა ხე ბა და ლუ ქუ
ლი სა ხით (მათ შო რის რე გე ნე რი რე ბუ ლი რა დი ო აქ ტი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც მიჩ ნე უ ლია უპატ რო ნოდ); მო დერ ნი ზე ბუ ლია რა დი ო აქ ტი უ რი 
ნარ ჩე ნე ბის სა მარ ხის უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მა. 

არ გა კეთ და: გა რე მოს დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვა  გა რე მოს დაც ვი თი ნე
ბარ თ ვე ბის გა ცე მი სა და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მა არ 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა; „გარემოსდაცვითი ზი ა ნის დათ ვ ლის~ სის ტე მა არ გა უქ
მე ბუ ლა და არ მომ ხ და რა გა რე მოს დაც ვი თი დარ ღ ვე ვე ბის თ ვის სან ქ ცი ე ბის 
გან საზღ ვ რის სის ტე მის ანუ ლი რე ბა, რა თა მიღ წე უ ლი ყო ფი ლი ყო შე სა ბა მი
სო ბა გარ მოს დაც ვი თი ვალ დე ბუ ლე ბის დი რექ ტი ვას თან; გა რე მოს დაც ვი თი 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მომ ზა დე ბა ჩა მორ ჩე ბა დად გე ნილ გრა ფიკს.
     
•  გა რე მოს დაც ვის ინ ტეგ რი რე ბა სხვა სექ ტო რებ ში – ქვე ყა ნა ში კვლა ვაც არ 

არის გა რე მოს დაც ვი თი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ან მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და გა რე მოს დაც ვი თი სა კითხე ბის ინ
ტეგ რი რე ბას ეკო ნო მი კურ სექ ტო რებ ში. 

•  ჰა ე რის ხა რის ხი   თბი ლის ში არ არის გა ტა რე ბუ ლი ტრან ს პორ ტის მოძ
რა ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის /ოპ ტი მი ზა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, ისე ვე, რო გორც 
არ მოქ მე დებს ინ ტერ მო და ლუ რი გა და ზიდ ვე ბის სქე მე ბი უსაფ რ თხო და 
მდგრა დი ტრან ს პორ ტი რე ბის მიზ ნე ბის თ ვის. ტექ ნი კუ რი დათ ვა ლი ე რე ბი სა 
და გა მო ნა ბოლ ქ ვის კონ ტ რო ლის სქე მე ბი მან ქა ნე ბის თ ვის არ არის დად გე
ნი ლი. სა ავ ტო მო ბი ლო პარ კის ხან დაზ მუ ლო ბის ასა კის შემ ცი რე ბის ღო ნის
ძი ე ბე ბი მხო ლოდ 2017 წლის იან ვ რი დან იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი და კვლავ სა ჭი
რო ებს ტეს ტი რე ბას.

•  სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბი – კა ნონ მ დებ ლო ბა კვლა ვაც არ არის მოყ ვა ნი ლი შე
სა ბა მი სო ბა ში ბა ზე ლის კონ ვენ ცი ას თან, მომ ზად და კა ნონ პ რო ექ ტი, მაგ რამ 
მი სი სა ჯა რო მოს მე ნა და გან ხილ ვა არ შემ დ გა რა; გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რო დის 
იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი; მი უ ხე და ვად ჰო ლან დი ის მთავ რო ბის და ფი ნან სე ბი სა და 
ცა ნას და ურა ვის და რიშ ხა ნის შემ ც ვე ლი ნაც რის და წი დის დე ტა ლუ რი შეს
წავ ლი სა,  ტე რი ტო რია არ იქ ნა გაწ მენ დი ლი. და ახ ლო ე ბით 100,000 ტო ნა 
და რიშ ხა ნის შემ ც ვე ლი ნარ ჩე ნე ბია დაგ რო ვი ლი; 

•  წყლის ხა რის ხი  ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გამ წ მენ დი ნა გე ბო ბე ბი ფოთ ში, ურეკ
ში, ბორ ჯომ ში არ აშე ნე ბუ ლა. 
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ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მომ ზა დე ბა, დამ ტ კი ცე ბა და გან ხორ
ცი ე ლე ბა; კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბის გან საზღ ვ რა  გა რე მო ზე ზე
მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სფე რო ებ ში, სტრა ტე გი უ ლი გა რე მოს დაც
ვი თი შე ფა სე ბა, ნარ ჩე ნე ბის პო ლი ტი კა (მათ შო რის, ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვა, ნა გავ საყ რე ლე ბი, მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბის ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვა, ნარ ჩე ნე ბის ნა გე ბო ბე ბის იდენ ტი ფი კა ცია და კლა სი ფი კა
ცი ა, ურ ბა ნუ ლი ნარ ჩე ნი წყლე ბის გაწ მენ და), წყლის პო ლი ტი კა და 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვა (ადამიანების მი ერ მოხ მა რე ბის თ
ვის გან კუთ ვ ნი ლი წყლის ხა რის ხის ჩათ ვ ლით), ბი ომ რა ვალ ფე როვ
ნე ბა (მათ შო რის გა რე უ ლი ფრინ ვე ლე ბის კონ სერ ვა ცი ა, ბუ ნებ რი ვი 
ჰა ბი ტა ტის და ვე ლუ რი ფლო რი სა და ფა უ ნის კონ სერ ვა ცი ა), გა რე
მოს დაც ვის სა ერ თო  სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის (SEIS) ფარ გ ლებ ში 
სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ როს თ ვის გა რე მოს დაც ვი თი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბის  თან მიმ დევ რუ ლი მე თო დის გან ვი თა რე ბა და სა ზო გა
დო ე ბის თ ვის გა რე მოს დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

რა გა კეთ და: 
•  გა რე მოს დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვა  შე მუ შავ და გა რე მოს დაც ვი თი შე

ფა სე ბის კა ნონ პ რო ექ ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს სტრა ტე გი ულ გა რე მოს დაც
ვით შე ფა სე ბას, რომ ლის მი ღე ბა საც 2017 წელს ვა რა უ დო ბენ. 

•  ნარ ჩე ნე ბის სექ ტო რი  ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა, ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვის 20162030 წლე ბის სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, აგ რეთ ვე 
რამ დე ნი მე კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტი, რომ ლე ბიც ეხე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ
ჩე ნე ბის, სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის და ა.შ. მარ თ ვას.    

•  წყლის სექ ტო რი – მომ ზად და რამ დე ნი მე კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტი წყლის 
მარ თ ვის სფე რო ში, მათ შო რის ჩამ დი ნა რე წყლის ჩაშ ვე ბის შე სა ხებ, თუმ
ცა კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბის მი ღე ბა და მო კი დე ბუ ლია წყლის რე სურ სე ბის 
მარ თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე (იხილეთ ქვე მოთ); არ სე ბულ საზღ ვაო კო დექ
ს ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი (ახალი ეკო ლო გი უ რი თა ვი) შე მუ შა
ვე ბუ ლია და მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა 2017 წლის გა ზაფხულ ზე.

•  სა ერ თო გა რე მოს დაც ვი თი სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა (SEIS) – მიმ დი ნა რე ობს 
SEIS II ფა ზა  აღ მო სავ ლე თის პრო ექ ტი.

არ გა კეთ და:  
•  წყლის სექ ტო რი – კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბი ცხო ველ თა ნარ ჩე ნე ბის, ნარ ჩე

ნე ბის დაწ ვის და ჯან დაც ვის ნარ ჩე ნე ბის, აგ რეთ ვე მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო
ბის ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ არ იქ ნა მომ ზა დე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი.

•  წყლის სექ ტო რი – კა ნო ნი წყლის რე სურ სე ბის მარ თ ვის შე სა ხებ მომ ზად და 
2015 წლის შე მოდ გო მა ზე, ჩა ტარ და სა ჯა რო გან ხი ლ ვე ბი და სა მი ნის ტ რო
ებს შო რის კონ სულ ტა ცი ე ბი, მაგ რამ მი სი მი ღე ბა შე ჩე რე ბუ ლი ა. 
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის სტრა ტე გი ი სა და 
20142020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა.8

აარ ჰუ სი სა და რო ტერ და მის კონ ვენ ცი ე ბის სრუ ლი იმ პ ლე მენ ტა
ცია და გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ეს პო ოს კონ ვენ ცი ი სა და გო თენ ბურ გის 
ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის.

საკითხი 3

საკითხი 4

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: შე მუ შა ვე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბი ომ რა
ვალ ფე როვ ნე ბის სტრა ტე გია და 20142020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა; შე
მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლია და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის მარ თ ვის შვი დი 
გეგ მა, შვი დი შე მუ შა ვე ბუ ლი ა, მაგ რამ დამ ტ კი ცე ბუ ლი არ არის; შე მუ შავ და 
„ზურმუხტის ქსე ლის~ ტე რი ტო რი ე ბის მარ თ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი
პე ბი.

არ გა კეთ და: მომ ზად და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნის 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
მოთხოვ ნებს. ის უნ და გახ დეს ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვის კა ნონ მ დებ
ლო ბის ჩარ ჩო და ით ვა ლის წი ნებ დეს ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის, აგ
რეთ ვე სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბის მოთხოვ ნებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
პრო ექ ტი ორი წე ლია მზად დე ბა, კვლავ რჩე ბა სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც არ არის 
შე თან ხ მე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შო რის ან არ არის გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა ვად კა ნონ ში.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: გა რე მოს დაც ვი თი შე ფა სე ბის კა ნონ პ რო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს აარ
ჰუ სის კონ ვენ ცი ის მოთხოვ ნებს.

არ გა კეთ და:  არ მომ ზა დე ბუ ლა სა თა ნა დო სა მოქ მე დო გეგ მა ეს პო ოს კონ ვენ
ცი ის და გო თენ ბურ გის ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. 

8 ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის რამ დე ნი მე სა ხე ო
ბა საკ მა ოდ აქ ტი უ რად ხორ ცი ელ დე ბა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა სხვა
დას ხ ვა დო ნო რის გან მო დის და აღი ნიშ ნე ბა სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის (არასამთავრობო 
ორ გა ნი ზა ცე ბი, აკა დე მი უ რი წრე ე ბი) აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა. თუმ ცა, ად გი ლი აქვს შე ფერ ხე ბებს, 
რაც გა მო ი ხა ტე ბა სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დე ბის გა და ცი ლე ბა ში.  
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კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დი ა ლო გის გაღ რ მა
ვე ბა, რომ ლის მი ზა ნია კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
ახა ლი გლო ბა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მომ ზა დე ბა და ხელ მო წე რა.

სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა და ზო მე ბის მი ღე ბა კლი მა ტის ცვლი ლე ბის 
შერ ბი ლე ბი სა და მას თან ადაპ ტი რე ბის მიზ ნით; და კა ნონ მ დებ ლო ბის 
და ახ ლო ე ბა ევ რო კავ ში რის აქ ტებ თან და სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტ რუ მენ
ტებ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად.9

საკითხი 5

საკითხი 6

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და: სა ქარ თ ვე ლომ ხე ლი მო ა წე რა პა რი ზის შე თან ხ მე ბას კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის შე სა ხებ  
არ გა კეთ და:  პა რი ზის შე თან ხ მე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა ჯერ არ მომ ხ და რა. 

საერთო შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა
გაკეთდა: 
•  2015 წელს წარდგენილი იქნა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის 

(INDC) დოკუმენტი (მესამე ეროვნული შეტყობინება) გაეროს კლიმატის 
ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ;

•  ქვეყნებისათვის მიზანშეწონილი კლიმატის შემარბილებელი ქმედებები 
დაბალნახშირბადიანი შენობებისთვის (ენერგოდამზოგველი ზომები) 
წარედგინა და დარეგისტრირდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 
კონვენციის სამდივნოში; 

•  მომზადდა და გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 
რეესტრში დარეგისტრირდა ქვეყნებისათვის მიზანშეწონილი კლიმატის 
შემარბილებელი ქმედება „ბიომასის ეფექტიანი გამოყენება სოფლის 
თანაბარზომიერი, კლიმატისგან დაცული და მდგრადი განვითარებისთვის.~ 

•  ორივე ქვეყნისათვის მიზანშეწონილი კლიმატის შემარბილებელი ქმედება 
საჭიროებს გადახედვას მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

•  მომზადდა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმები მერების შეთანხმების 
11 ხელმომწერიდან 9 ქალაქისთვის; მათ შორის მდგრადი ენერგეტიკის 
8 სამოქმედო გეგმა ქალაქების: თბილისი, რუსთავი, თელავი, ბათუმი, 
ზუგდიდი, ქუთაისი, ახალციხე და გორი წარედგინა მერების შეთანხმების 
სამდივნოს. 

არ გაკეთდა:  ატმოსფეროში გამონაბოლქვის შემცირების სტრატეგიის 
შემუშავება10  კვლავაც გრძელდება და ჩამორჩება დამტკიცებულ გრაფიკს. 
ეროვნული ადაპტაციის გეგმა არ არის მომზადებული და ჩამორჩება 
დამტკიცებულ გრაფიკს. 

9 ექ ს პერ ტ თა აზ რით, კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სფე რო ში მიღ წე უ ლი გარ კ ვე უ ლი პროგ რე სის მი უ
ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლოს არ გა აჩ ნია ერ თი ა ნი სტა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა ამ სფე რო ში, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფ და კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სა კითხე ბი სად მი კო ორ დი ნი რე ბულ მიდ გო მას, მათ შო
რის ადაპ ტი რე ბის და შერ ბი ლე ბის გეგ მე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის მომ ზა დე ბას. ერ თა
დერ თი გა მო ნაკ ლი სია ატ მოს ფე რო ში გა მო ნა ბოლ ქ ვის შემ ცი რე ბის სა ხელ მ წი ფო სა კო ორ დი ნა ციო 
კო მი ტე ტი. გარ და ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სამ დივ ნოს მი ერ რე გის ტ რი რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის 
მი ზან შე წო ნი ლი კლი მა ტის შე მარ ბი ლე ბე ლი ქმე დე ბე ბი (შემოკლებით ემშქ ან NAMA) სა ვა რა უ
დოდ გა და ი ხე დე ბა მა თი ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით.
10 ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა ში არ იყო მო ცე მუ ლი ვა დე ბი. მარ თა ლი ა, ატ მოს ფე რო ში გა მო
ნა ბოლ ქ ვის შემ ცი რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა 2013 წელს და იწყო და 2014 წელს უნ და დას რუ
ლე ბუ ლი ყო, სა ბო ლოო პრო ექ ტი 2017 წლის გა ზაფხულ ს თ ვის დას რულ დე ბა.
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის თ ვის მარ კე ტინ გის სტან დარ
ტე ბის ეტა პობ რი ვი მი ღე ბის ხელ შეწყო ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის 
უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტი სა და ხა რის ხის სქე მე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით.

საკითხი 1

11 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ამო ღე ბუ ლი იყო ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2014 წლის 
სა მოქ მე დო გეგ მი დან, ამი ტომ ეს დო კუ მენ ტი ეფუძ ნე ბა 2015 წლის ან გა რიშ სა და 2016 წლის 9 
თვის ან გა რიშს.

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტის ხელ შეწყო ბის 
მიზ ნით, 2015 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა რამ დე ნი მე სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი, რომ ლე
ბიც ეხე ბა ცხო ველ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და რე გის ტ რი რე ბას, ცხო ველ თა და ა
ვა დე ბე ბის კონ ტ როლს, ქი მი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გან თავ სე ბას ბა ზარ ზე და სხვა სა
კითხებს. გარ და ამი სა, შე მუ შავ და „საკანონმდებლო და ახ ლო ე ბის სი ა~, რო მე ლიც 
ევ რო კავ შირს წა რედ გი ნა იმა ვე წლის თე ბერ ვალ ში. 2016 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა 
სა მი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში. 20152016 წლებ ში 
მო ეწყო რამ დე ნი მე შეხ ვედ რა, სა დაც ფერ მე რებს, კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად
გენ ლებ სა და სტუ დენ ტებს მი ე წო და ინ ფორ მა ცია ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეს
ვ ლის მოთხოვ ნე ბი სა და იმ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 
მი სა ღე ბია სა კა ნონ მ დებ ლო და ახ ლო ე ბის ფარ გ ლებ ში. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ
ტის მი ერ ამ სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი დამ ტ კი ცე ბამ დე, ისი ნი აიტ ვირ თა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ვებ გ ვერ დ ზე, რა თა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შე საძ
ლებ ლო ბა ჰქო ნო დათ, წარ მო ედ გი ნათ თა ვი ან თი შე ნიშ ვ ნე ბი.
ხა რის ხის სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის ეროვ ნულ მა ცენ ტ რ მა, საქ პა ტენ ტ მა, 20152016 წლებ ში მო აწყო ორი 
რე გი ო ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ა, და ბეჭ და ერ თი ბუკ ლე ტი და ერ თი სა ინ ფორ მა ციო ხა
სი ა თის ბი უ ლე ტე ნი და გა მარ თა ორი შეხ ვედ რა გე ოგ რა ფი უ ლი აღ ნიშ ვ ნე ბის თა
ო ბა ზე ფერ მე რებ თან, მე წარ მე ებ თან, ვე ტე რი ნა რებ სა და ლა ბო რა ტო რი ე ბის თა
ნამ შ რომ ლებ თან.
თუმ ცა, უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მი ღე ბუ ლი სა მარ თ ლებ ლი ვი აქ ტე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. შე სა ბა მის სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებს საკ მა ოდ მცი რე 
კო მუ ნი კა ცია აქვთ სა ზო გა დო ე ბას თან; რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა და 
ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მე2 კონ გ რეს მა აღ ნიშ ნა, რო მე ლიც უმ თავ რე სად სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის მწარ მო ებ ლებს აერ თი ა ნებს, მათ იშ ვი ა თად აწ ვ დი ან ინ ფორ მა ცი ას 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ, რის შე დე გა დაც ეს მოთხოვ ნე
ბი ხში რად უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა. კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ანა ლო გი უ რი 
მდგო მა რე ო ბაა ხა რის ხის სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბი თაც. შე სა
ბა მი სად, მი ღე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ა ლუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხი ძა ლი ან 
და ბა ლი ა.

არ გა კეთ და: მარ თა ლი ა, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სტრა ტე გი ის და სა კა ნონ მ დებ
ლო და ახ ლო ე ბის პროგ რა მის გა ნახ ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბის 2015 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის კომ პო ნენტს წარ მო ად გენ და, 
მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა გა და ი დო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ რა ტი ფი ცი რე
ბამ დე და იგი 2016 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში სა ერ თოდ არ იყო გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი.
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა, ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კო
ო პე რა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით მას შ ტა ბის ეკო ნო მი ის გაძ ლი ე რე ბის, 
სა კონ სულ ტა ციო და გა ნათ ლე ბის სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის გზით 
წარ მო ე ბი სა და ექ ს პორ ტის გაზ რ დის მიზ ნით; და სი ცოცხ ლი სუ ნა
რი ა ნი საკ რე დი ტო და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო
ბის გა მარ ტი ვე ბის გზით.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და 

გა კეთ და: კო ო პე რა ტი ვე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და რამ დე ნი მე 
აქ ტი ვო ბა. 2016 წელს მო ეწყო და ახ ლო ე ბით 20 შეხ ვედ რა კო ო პე რა ცი ის მნიშ
ვ ნე ლო ბი სა და უპი რა ტე სო ბე ბის შე სა ხებ აუდი ტო რი ის ინ ფორ მი რე ბის თ ვის. 
2015 წელს, კო ო პე რა ტი ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, 544მა 
სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტივ მა მი ი ღო აღ ჭურ ვი ლო ბა (მოტობლოკები 
და ხე ლის სა თე სი და ნად გა რე ბი), ხო ლო კო ო პე რა ტი ვე ბის 387მა მე პა ი ემ 
ტრე ნინ გი გა ი ა რა სა გა და სა ხა დო სფე როს სა კითხებ ში. სხვა ორი ტრე ნინ გი 
 სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და ევ რო კავ შირ ში თაფ ლის ექ
ს პორ ტი რე ბის სა კითხებ ზე, 2016 წელს მო ეწყო. იმა ვე წელს, რამ დე ნი მე კო
ო პე რა ტივს შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა, წარ მო ედ გი ნა სა კუ თა რი პრო დუქ ცია და
მო უ კი დებ ლო ბის დღეს თან და კავ ში რე ბულ სა ზე ი მო ღო ნის ძი ე ბებ ზე, ხო ლო 
10მა კო ო პე რა ტივ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო წლის ბო ლოს გა მარ თულ გა მო
ფე ნა ში. 2015 წელს, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტომ შე ი მუ შა ვა თაფ ლის მწარ მო ე ბე ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის მო ნა ცემ თა 
ბა ზა, რო მე ლიც მათ შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, წა რად გი ნონ მოთხოვ ნა ლა ბო
რა ტო რი ულ შე მოწ მე ბა ზე, მი ი ღონ ამ შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი და ინ ტერ ნეტ ში 
გა ნა თავ სონ ინ ფორ მა ცია სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ. ანა ლო გი უ რი წინ
ს ვ ლა 2016 წლის ან გა რიშ შიც აღი ნიშ ნა, რაც კითხ ვას აჩენს იმის თა ო ბა ზე, 
რა ი მე და მა ტე ბით აქ ტი ვო ბას გუ ლის ხ მობს ეს თუ უმოქ მე დო ბას.

სა კონ სულ ტა ციო და გა ნათ ლე ბის სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სტრა ტე გი ის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი ა. ამ მიზ
ნით 2013 წელს შე იქ მ ნა 51 სა ინ ფორ მა ციო და სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რი 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით და სოფ ლის მე
ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს 9 რე გი ო ნუ ლი სამ მარ თ ვე ლო. ამ ჟა მად მათ ში 247 
ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. 2015 წელს, ამ ცენ ტ რე ბის და სამ მარ თ ვე ლო ე ბის 
პერ სო ნალს 67 ტრე ნინ გი ჩა უ ტარ და სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე. იმა ვე წელს, 28 
ტრე ნინ გი ჩა ტარ და ფერ მე რე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბის სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი ცენ ტ რი, რო მე ლიც 2014 წელს შე
იქ მ ნა და და ახ ლო ე ბით 300 თა ნამ შ რო მელს ით ვ ლის, კი დევ ერ თი უწყე ბა ა, 
რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა კონ სულ ტა ციო და სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ
ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე ცნო ბა რე ბის და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის შე მუ შა
ვე ბი სა და ფერ მე რე ბის თ ვის ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბის მეშ ვე ო ბით. 2015 
წელს ამ ცენ ტ რ მა შე ი მუ შა ვა ერ თ წ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის ცნო ბა რე ბი, ბი ო
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აგ რო წარ მო ე ბის სას წავ ლო პროგ რა მა, შე ად გი ნა სა ქარ თ ვე ლო ში ბი ო ფერ მე
რე ბის სი ა, მო ამ ზა და ტექ ნო ლო გი უ რი რუ კე ბი და ჩა ა ტა რა მა თი ფი ნან სუ რი 
ანა ლი ზი. ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა იმ დი დი რა ო დე ნო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ
ლე ბიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბით არი ან და კა ვე ბუ ლი, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი აქ ტი ვო
ბე ბი არ არის საკ მა რი სი რა ი მე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბით და კა ვე ბულ თათ ვის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი
საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 2015 წელს, შე ღა ვა თი ა ნი სა სოფ ლო სა
მე ურ ნეო საკ რე დი ტო სქე მე ბის მეშ ვე ო ბით, გა ი ცა 143,737,982 ლა რის ღი რე
ბუ ლე ბის 3,482 სეს ხი და 37,101,511 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 436 სეს ხი. 
2016 წელს ეს რა ო დე ნო ბა 30,301,137 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 650 სეს ხამ დე 
და 35,256,544 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 677 სეს ხამ დე შემ ცირ და. თუმ ცა, 
სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა მე2 კონ გ რე სის თა ნახ მად, ამ სქე მებ თან წვრილ 
ფერ მე რებს ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი წვდო მა აქვთ. 2015 წელს, 6,895 აგ რო სა
დაზღ ვე ვო პო ლი სი იქ ნა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, რომ ლე ბიც 4,751 ჰექ ტარ სა
სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წას ფა რავ და. 2016 წელს ეს ციფ რი 15,134 პო ლი სამ
დე გა ი ზარ და. ეს რა ო დე ნო ბაც ძა ლი ან მცი რე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
2014 წლის აღ წე რის თა ნახ მად, ფერ მე რე ბი 787,700 ჰექ ტარ სა სოფ ლო სა მე
ურ ნეო მი წას ფლო ბენ. შე სა ბა მი სად, სა ეჭ ვოა აგ რო დაზღ ვე ვის პროგ რა მის 
ზო გა დი ეფექ ტი ა ნო ბა. 

არ გა კეთ და: სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებ ში ქალ თა და მოწყ ვ ლა
დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თ ვის მცდე ლო ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა რთუ ლი შე სა ფა სე ბე ლი ა. 
მე პა ი ე ე ბის მოწყ ვ ლა დო ბის თა ო ბა ზე არა ნა ი რი კონ კ რე ტუ ლი მო ნა ცე მე ბი არ 
არის აღ რიცხუ ლი, ხო ლო ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა და ბა ლია თუ გა ვით ვა ლის წი
ნებთ, რომ არ სე ბობს 214 საბ ჭო, რომ ლებ საც ქა ლე ბი თავ მ ჯ დო მა რე ო ბენ (და 
რო მელ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, დი რექ ტო რე ბის
გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა), ხო ლო თით ქ მის 1600 კო ო პე რა
ტივს შო რის ქალ თა კო ო პე რა ტი ვი მხო ლოდ 23ია.
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სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2015 წელს სურ სა თის ეროვ ნულ მა სა ა გენ ტომ მუ შა ო ბა და იწყო ინ ს
ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის გეგ მა ზე და შეხ ვედ რა გა მარ თა ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ინ
ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (CIB) ექ ს პერ ტებ თან, რა თა გა ნე საზღ
ვ რათ  სურ სა თის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს სა ჭი რო ე ბე ბი. 2016 წელს, სურ სა თის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს პერ სო ნა ლის
თ ვის რამ დე ნი მე ტრე ნინ გი მო ეწყო, მათ შო რის MS Accessის, სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სა და ინ გ ლი სურ ენა ში. 20152016 წლებ ში, იმ 
თა ნამ შ რომ ლებ მა, რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი არი ან სა კა ნონ მ დებ ლო და ახ ლო ე ბის 
პრო ცეს ში, რამ დე ნი მე მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სი გა ი ა რეს და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღეს სას წავ ლო ტუ რებ ში, რა თა სა კუ თა რი ცოდ ნა და უნა რე ბი გა ე უმ ჯო ბე სე ბი
ნათ. რამ დე ნი მე სას წავ ლო ვი ზი ტი, ტრე ნინ გი და შეხ ვედ რა მო ეწყო სა საზღ ვ
რო ინ ს პექ ცი ის პუნ ქ ტებ ზე ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი, ვე ტე რი ნა რუ ლი და სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის შე მოწ მე ბის სა კითხ ზე. ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი
თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში შე ძე ნი ლი იქ ნა ახა ლი აღ ჭურ ვი ლო ბა სა მი სა
საზღ ვ რო ინ ს პექ ცი ის პუნ ქ ტის თ ვის. 

ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა ლა ბო რა ტო რი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
მათ შო რის ლა ბო რა ტო რი ე ბის პერ სო ნა ლის თ ვის ტრე ნინ გე ბის და სე მი ნა რე ბის 
ორ გა ნი ზე ბის, სტან დარ ტი ზე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გ ვის და უკე თე სი 
აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ძე ნის გზით. 2015 წელს, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მეც ნი ე
რო კ ვ ლე ვით მა ცენ ტ რ მაც მი ი ღო აღ ჭურ ვი ლო ბა და ავე ჯი, ხო ლო მის მა თა ნამ
შ რომ ლებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს რამ დე ნი მე ტრე ნინ გ ში. 2016 წელს ქვეყ ნის 
ლა ბო რა ტო რი ებ მა მიკ რო ბი ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის თ ვის სრულ ქმე
დუ ნა რი ა ნო ბას მი აღ წი ეს, ხო ლო სსიპ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ლა
ბო რა ტო რი ას სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცია მი ე ნი ჭა კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა ზე 
მცე ნა რე თა და ა ვა დე ბე ბის, სურ სა თის და ცხო ვე ლუ რი საკ ვე ბის მიკ რო ბი ო ლო
გი ის და სხვა სფე რო ებ ში. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა მე2 კონ გ რეს მა 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ხა რის ხი გა მო ყო, რო გორც 
ფერ მე რე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი ერ თ ერ თი პრობ ლე მა. 

სა კა ნონ მ დებ ლო და ახ ლო ე ბის თ ვის სა ჭი რო მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ში კერ
ძო სექ ტო რის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, 2016 წელს, ხე ლი მო ე წე რა მე მო რან დუმს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს რამ დე ნი მე უწყე ბა სა და აშ შ ის სა ერ თა
შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) „სასოფლოსამეურნეო წარ მო ე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის აღ დ გე ნის~ პრო ექტს შო რის. ამან უწყე ბებს შე საძ ლებ ლო ბა მის
ცა 29 კომ პა ნი ის 50 თა ნამ შ რომ ლის თ ვის ტრე ნინ გე ბი  ჩა ე ტა რე ბი ნათ  სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის მარ თ ვის სის ტე მებ სა და სტან დარ ტებ ზე.

არ გა კეთ და: ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2015 წლის სა მოქ მე
დო გეგ მის თა ნახ მად, უნ და შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო ტრე ი ნინ გე ბის პროგ რა მა იმ თა
ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი არი ან სა კა ნონ მ დებ ლო და ახ ლო ე ბის 
პრო ცეს ში. თუმ ცა, ამ ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა 2015 წელს არ დას რუ ლე ბუ ლა, 
ხო ლო 2016 წლის გეგ მა ში შე ტა ნი ლი არ იყო.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი ინ ს ტი ტუ
ტე ბის მო დერ ნი ზე ბა, მათ შო რის ამ პრო ცეს ში ყვე ლა შე სა ბა მი სი 
ინ ტე რეს ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ო ბის გზით.

საკითხი 3
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სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2015 წლის თე ბერ ვალ ში მი ღე ბუ ლი იქ ნა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან
ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 20152020 წლე ბის თ ვის. 2016 წელს, გა ე როს სურ
სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (FAO) მხარ და ჭე რით, სა
ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რომ მუ შა ო ბა და იწყო სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა ზე; ამ მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუ ფი შე იქ მ ნა. გა ე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მომ ზად და სტრა ტე გი ის 
პრო ექ ტი და წა რედ გი ნა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას. ეს დო კუ მენ ტი 2016 წლის 
30 დე კემ ბერს დამ ტ კიც და. თუმ ცა, ამ დო კუ მენ ტის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ
ლე ბა კითხ ვის ნიშ ნებს აჩენს, ვი ნა ი დან მას ში ძი რი თა დად ისე თი სა კითხე
ბია შე ტა ნი ლი, რომ ლებ საც მა ნამ დე დამ ტ კი ცე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი მო ი ცავს, 
კერ ძოდ, 20102017 წლე ბის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია და 2015
2020 წლე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა. 

არ გა კეთ და: 2016 წელს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რომ მუ შა ო ბა და
იწყო სა ქარ თ ვე ლოს სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ექ ს ტენ ცი ის ეროვ ნულ სტრა ტე
გი ა ზე და ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2016 წლის სა მოქ მე დო 
გეგ მის 9 თვის ან გა რი შის თა ნახ მად, მიმ დი ნა რე ობ და სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე
სე ბუ ლი მხა რის გა მოხ მა უ რე ბე ბი სა და შე ნიშ ვ ნე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა. სტრა ტე
გი ის მი ღე ბა 2016 წელს იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, მაგ რამ 2017 წლის იან ვ რის 
და საწყის ში ის არც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ოფი ცი ა ლურ ვებ გ
ვერ დ ზეა ხელ მი საწ ვ დო მი და არც სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე ში, 
ანუ ოფი ცი ა ლურ ჟურ ნალ ში, რო მელ შიც სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის მი ერ მი ღე
ბუ ლი ყვე ლა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი ქვეყ ნ დე ბა.  

ევ რო კავ შირ ში აპ რო ბი რე ბუ ლი მო დე ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ეფექ ტი
ა ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის 
მი მართ პროგ რე სუ ლი და ახ ლო ე ბა.

საკითხი 4
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განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი

ერ თობ ლი ვი სა მუ შა ო სა და გაც ვ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის ევ რო პულ სივ რ ცე ში სა ქარ თ ვე ლოს შემ დ გო მი ინ ტეგ
რა ცი ის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, ბო ლო ნი ის პრო ცეს ში სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ნა წი ლე ო ბის კონ ტექ ს ტ ში, სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტე ბის და მო
უ კი დებ ლო ბი სა და ავ ტო ნო მი ის ხელ შეწყო ბის ჩათ ვ ლით.

საკითხი 1

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და
გა კეთ და:
•  გა და ხე დილ იქ ნა ეროვ ნუ ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო ჩარ ჩო. გან ხორ ცი ელ და 

„ეროვნული საკ ვა ლი ფი კა ციო ჩარ ჩოს გან ვი თა რე ბი სა და ევ რო პუ ლი კვა ლი ფი
კა ცი ე ბის ჩარ ჩო ებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის~ პრო ექ ტი. მომ ზად და 
ეროვ ნუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ახა ლი ჩარ ჩოს პრო ექ ტი;

•  და იწყო უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში აკ რე დი ტა ცი ი სა და ავ ტო რი ზა ცი ის 
სტან დარ ტე ბის გა და ხედ ვა და შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო მო დე ლე ბის გან ვი თა
რე ბა. 

•  ჩა ტარ და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის დი აგ
ნოს ტი კა და პრობ ლე მე ბის ანა ლი ზი;

•  ზო გა დი და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ზრდის 
მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბი და სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი, მათ შო რის სსსმ, შშმ და მსჯავ რ დე ბუ ლი/ ბ რალ დე ბუ ლი პირ თათ
ვის. ბა კა ლავ რი ა ტის წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის გან ხორ ცი ელ და სა ხელ მ
წი ფო სტი პენ დი ე ბის პროგ რა მა. 

•  გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე დე გე ბის შე სა ფა სებ ლად და გა ნათ ლე ბის სფე როს ხა
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 20152016 წლებ ში ჩა ტარ და სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვე ბის TIMSS, PISA, PIRLS ძი რი თა დი კვლე ვა. მომ ზად და და და მუ შავ და მო
ნა ცემ თა ბა ზე ბი, გან ხორ ცი ელ და მა თი ანა ლი ზი.

•  2015 წელს შე მუ შავ და ზო გად გა ნათ ლე ბა ში ICT ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის 
პო ლი ტი კის კონ ცეფ ცია (ICT Policy). მოხ და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე
ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა და მარ თ ვის ახა ლი სა ინ ფორ მა ციო სის
ტე მის და ნერ გ ვა.

•  გან ხორ ცი ელ და მას წავ ლე ბელ თა სერ ტი ფი ცი რე ბის არ სე ბულ სის ტე მა ში შე ფა
სე ბის ახა ლი კომ პო ნენ ტის  SABERის (Systems Approach for Better Education 
Results) და მა ტე ბა. შე მუ შავ და მას წავ ლებ ლის შე ფა სე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე
მა;

•  ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და იწყო ელექ ტ რო ნუ ლი ჟურ ნა
ლის და ნერ გ ვა; 

•  ერ თი ან ევ რო პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცეს თან უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის
ტე მის და ახ ლო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ბო ლო ნი ის პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ჯგუ ფის ფარ გ ლებ ში (BFUG) გან ხორ ცი ელ და შეხ ვედ რე ბი და სა ერ თა შო რი
სო სე მი ნა რე ბი;

•  სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა და ევ რო პუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სივ რ ცის ხა
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სტან დარ ტე ბი სა და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის 
(ESG) ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის სტან დარ ტე ბი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბის 
სა მუ შაო დო კუ მენ ტი. 2016 წელს ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და „განათლების ხა რის ხის 
გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში, ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მე
ქა ნიზ მე ბის გა ნახ ლე ბის მიზ ნით.
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აკა დე მი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა და 
სტუ დენ ტე ბი სა და აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის მო ბი ლო ბის ხელ შეწყო
ბა ახა ლი Erasmus+  ის პროგ რა მის და მკვლე ვარ თა მო ბი ლო ბი სა და 
ტრე ი ნინ გის მა რი სკლო დოვ ს კა კი უ რის პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით.

საკითხი 2

სა ერ თო შე ფა სე ბა: შეს რულ და
გა კეთ და:
•  შე იქ მ ნა ახა ლი სა ინ ფორ მა ციო ვებ  გ ვერ დი www.erasmusplus.org.ge ინ ტე რაქ

ცი უ ლი ფუნ ქ ცი ით და საგ რან ტო და ფი ნან სე ბის სა ძი ე ბო სის ტე მა www.pro
georgia.ge;

•  სტუ დენ ტ თა მო ბი ლო ბის გაზ რ დის მიზ ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი სათ ვის 
ჩა ტარ და სა ინ ფორ მა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბი (შეხვედრები, სე მი ნა რე ბი, თე მა ტუ რი 
ტრე ნინ გე ბი და სხვა) Erasmus+  ის პროგ რა მის შე სა ხებ, მომ ზად და და გავ
რ ცელ და სა ინ ფორ მა ციო ვი დეო რგო ლი. ევ რო პელ პარ ტ ნი ო რებს მი ე წო დათ 
ინ ფორ მა ცია ქარ თუ ლი უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე
სა ხებ;

•  გან ხორ ცი ელ და გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა. 2015 წელს დამ ტ
კიც და „საქართველოში უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა სწავ ლე ბის ხელ შეწყო ბის 
პროგ რა მა~. 

•  უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე
ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და სკოლის მას წავ ლე ბელ თა ონ ლა ინ 
სის ტე მა ში ჩარ თ ვა და და მე გობ რე ბა ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მას წავ ლებ ლებ თან 
(eTwinning Plus).  

•  ინ გ ლი სუ რი ენის მას წავ ლე ბელ თათ ვის ჩა ტარ და ენობ რი ვი და მე თო დუ რი 
სატ რე ნინ გო კურ სე ბი. გან ხორ ცი ელ და ინ გ ლი სუ რი ენის სპე ცი ა ლის ტის (En
glish Language Fellow) პროგ რა მა, გა დამ ზად და 796 მას წავ ლე ბე ლი;

•  პროგ რა მის „ასწავლე და ის წავ ლე სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად~ ფარ გ ლებ ში ინ
გ ლი სუ რი ენის სწავ ლე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და უცხო ე ლი მო ხა ლი სე მას
წავ ლებ ლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოყ ვა ნა და მა თი სა ჯა რო სკო ლებ ში გა და ნა
წი ლე ბა;

•  სა ქარ თ ვე ლოს და უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის გან ხორ ცი ელ და ეროვ
ნუ ლი გა მოც დე ბის გავ ლის გა რე შე სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ
ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბის პროგ რა
მე ბი;

•  მთე ლი სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე სწავ ლე ბის კონ ცეფ ცი ის ფარ გ ლებ ში გან ხორ
ცი ელ და გრან ტე ბი სა და და ფი ნან სე ბის პროგ რა მე ბი;

•  შე მუ შავ და პრო ფე სი უ ლი სტუ დენ ტე ბის / პ რო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ
ლებ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო მო ბი ლო ბის მო სამ ზა დე ბე ლი პროგ რა მე ბი. პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა მი ერ სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და ვი ზი ტი პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კა ში;

• გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტი  „მასწავლებელი მეგ ზუ რი ევ რო პის კენ~. 

არ გა კეთ და:
•  ევ რო პუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ჩარ ჩოს თან თავ სე ბა დი ეროვ ნუ ლი კვა ლი ფი კა ცი

ე ბის ახა ლი ჩარ ჩოს დამ ტ კი ცე ბა;
•  სსიპ  გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის ENQAში გა

წევ რი ა ნე ბის თ ვის წი ნას წა რი შე ფა სე ბის ან გა რი შის დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბა.
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პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და ტრე ნინ გი სად მი (VET) სტრა ტე გი
უ ლი მიდ გო მის წა ხა ლი სე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ
ლე ბი სა და ტრე ნინ გის სის ტე მის ევ რო კავ ში რის პრო ფე სი უ ლი გა
ნათ ლე ბი სა და ტრე ნინ გის სტრუქ ტუ რე ბის მო დერ ნი ზა ცი ას თან 
და ახ ლო ე ბის მიზ ნით, კო პენ ჰა გე ნის პრო ცე სის შე სა ბა მი სად და მი
სი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით.

საკითხი 3

სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  გა და ი ხე და პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მე ქა ნიზ

მე ბი EQARFთან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის თვალ საზ რი სით;
•  და ი ნერ გა ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა და და იწყო მი სი გან ვი თა

რე ბა/ ხელ შეწყო ბა; გან ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე
ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის კუთხით.  სას წავ
ლო მა სა ლე ბი ადაპ ტირ და სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტ თა სწავ ლა ს წავ ლე ბის პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნად წარ სა
მარ თად. გან ხორ ცი ელ და მსჯავ რ დე ბულ თა, ყო ფილ პა ტი მარ თა და მა თი 
ოჯა ხის წევ რ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი;

•  გან ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის გა და ხედ ვა/ გან ვი თა რე ბა და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სა მო დუ ლო პროგ რა მე ბის შექ მ ნა DACUMის მე
თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით;

• და იწყო კა რი ე რის და გეგ მ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და იმ პ ლე მენ ტა ცი ა;
• შე მუ შავ და მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა;
•  გან ვი თარ და რი გი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ინ

ფ რას ტ რუქ ტუ რა, მოხ და მა თი რე ა ბი ლი ტა ცი ა, გა ნახ ლე ბა და თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნი კით აღ ჭურ ვა. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ადაპ ტი რე ბულ იქ ნა სსსმ მოს წავ
ლე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. და ი ნერ გა ინ ფორ მა ცი ულ  სა კო
მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი;

•  და იწყო არ სე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო კა ნონ მ დებ ლო ბის გა
და ხედ ვა, კო პენ ჰა გე ნის პრო ცე სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ერ თო ევ რო პუ
ლი მიდ გო მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

•  მომ ზად და არა ფორ მა ლუ რი/ ფორ მა ლუ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის აღი
ა რე ბის კონ ცეფ ცი ა. შე მუ შავ და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის 
წე სი. გან ხორ ცი ელ და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის სის ტე მის 
პი ლო ტი რე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში;

• და იწყო სსსმ და შშმპ სტუ დენ ტე ბის და საქ მე ბის წა ხა ლი სე ბა/ მ ხარ და ჭე რა;
•  მოხ და ეს ტო ნუ რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა ქარ თუ ლი პრო ფე სი უ ლი 

სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გა საზ რ დე ლად. 
და იწყო პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის და გა დამ ზა დე ბის სის ტე მე ბის მო
დერ ნი ზე ბა UNDPSDC პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში. გა და ი ხე და პრო ფე სი ულ 
გა ნათ ლე ბა ში სო ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის ფორ მა ტი და და იწყო მი სი გან
ვი თა რე ბა.
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•  გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩა მო ყა
ლიბ და ,,დასაქმებაზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის სის
ტე მის კონ ცეფ ცი ა~;

•  ხელ მი საწ ვ დო მი, ინ კ ლუ ზი უ რი და ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ
ყო ფის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბის პრო ექ ტი;

•  ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ებ ზე ჩა ტარ და დამ საქ მე ბელ თა მოთხოვ ნე ბის შეს
წავ ლა /ა ნა ლი ზი და და ი ყო მა თი პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ ში ინ ტეგ რი რე ბა; 
გან ხორ ცი ელ და 100 პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტის რე დაქ ტი რე ბა და შე მუ შავ
და 99 პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტის პრო ექ ტი;

•  და იწყო მო დუ ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა და გან ვი
თა რე ბა;

•  გან ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბი;

•  ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში გან
ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მე ბი;

•  პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გა
ზი ა რე ბის მიზ ნით უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნა სას წავ ლო ტუ რე ბი სხვა დას ხ ვა 
ქვეყ ნებ ში;

•  და იწყო პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი დან უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხურ
ზე სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შექ მ ნა. შე მუ შავ და სა მოქ მე დო 
გეგ მა და ჩა მო ყა ლიბ და პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
ინ ტეგ რი რე ბის კონ ცეფ ცი ა;

•  და იწყო სა ჯა რო სკო ლებ ში პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
და ნერ გ ვა;

•  გან ხორ ცი ელ და „დასაქმებისა და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მე ბის 
ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის 2016 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა (EU
VEGE)~.

არ გა კეთ და: 
•  ფორ მა ლუ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში პრო ფე სი უ ლი გა დამ

ზა დე ბის სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზის 
მომ ზა დე ბა;

•  ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი პი რე ბი სათ ვის პრო ფე სი უ ლი გა
ნათ ლე ბის და უფ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შექ მ ნა;

•  ~პროფესიული გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს ახა ლი კა ნონ პ რო ექ ტის 
ინი ცი რე ბა;

•  არა ფორ მა ლუ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის ახა ლი წე სი სა და 
პი რო ბე ბის დამ ტ კი ცე ბა;

•  არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბა ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა
ნი ის მომ ზა დე ბა და და ნერ გ ვა.
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სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:
•  2014 წელს შე მუ შავ და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის საკ ვან ძო კომ პე ტენ

ცი ე ბის ჩარ ჩო დო კუ მენ ტი. შე მუ შავ და და გან ხორ ცი ელ და სა ხელ მ წი ფო 
არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა. მომ ზად და ახალ გაზ რ დუ ლი საქ
მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა;

•  შე იქ მ ნა არა სამ თავ რო ბო ახალ გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა და შე მუ
შავ და მათ თან კო მუ ნი კა ცი ის ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა. გა ი მარ თა 
ახალ გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი (ყოველწლიურად);

•  2014 წელს დამ ტ კიც და ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი, შე მუ შავ
და სა ხელ მ წი ფო ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მა;

•  გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და ელ ჩე ბის პროგ რა მა „იყავი შე
ნი ქვეყ ნის ახალ გაზ რ და ელ ჩი~;

•  უცხო ეთ ში მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლი მო ზარ დე ბის თ ვის ჩა ტარ და სხვა დას ხ ვა 
შე მეც ნე ბი თი კონ კურ სე ბი. გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტი „მომავლის ბა ნა კი~;

•  ამოქ მედ და „მოხალისეობის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა  სა ქარ თ ვე ლოს მო
ხა ლი სე~, და იწყო მო ხა ლი სე ო ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა.

არ გა კეთ და: 
• ტრე ნერ თა პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა;
•  ახალ გაზ რ დუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ

მის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა;
•  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „ახალგაზრდული საქ მი ა ნო ბის მხარ და ჭე რის შე სა

ხებ~  კა ნონ პ რო ექ ტის დახ ვე წა და პარ ლა მენ ტ ში წარ დ გე ნა. 

ახალ გაზ რ დო ბის პო ლი ტი კი სად მი სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მის წა ხა
ლი სე ბა და ახალ გაზ რ დე ბი სა და ახალ გაზ რ და და საქ მე ბულ თათ ვის 
არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გაც ვ ლე ბი სა და თა ნამ შ
რომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა, რო გორც კულ ტუ რა თა შო რი სი დი ა ლო გი
სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რის სა შუ ა ლე ბა, მათ 
შო რის ახალ გაზ რ დო ბის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის პროგ რა მე ბის 
მეშ ვე ო ბით.

საკითხი 4
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელოვნებისა და კულტურის საბჭო

კულ ტუ რუ ლი თვით გა მო ხატ ვის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვი სა და 
ხელ შეწყო ბის შე სა ხებ იუნეს კოს 2005 წლის კონ ვენ ცი ის იმ პ ლე
მენ ტა ცი ის ხელ შეწყო ბა.

საკითხი 1

საერთო შეფასება: არ შესრულდა

არ გაკეთდა: 
•  კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და 

ხელშეწყობის შესახებ იუნესკოს 2005 წლის კონვენციის განხორციელების 
ხელშეწყობა: კულტურის სფეროში სახელმწიფო და სამოქალაქო აქტორებს 
შორის იუნესკოს 2005 წლის კონვენციის შესახებ ცოდნა ძალზე დაბალია;

•  2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ 
კულტურის სამინისტროს ექვსი თვის ანგარიშში არ არის ნახსენები 
საქმიანობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა სხვადასხვა კულტურული ჯგუფის 
(როგორებიც არიან ეთნიკური, რელიგიური თუ გენდერული უმცირესობები 
და სხვ.) წარმომადგენელთა კულტურულ თვითგამოხატვას, ან რაიმე 
სპეციალური პროექტები სხვადასხვა ჯგუფის სოციალური ჩართულობის 
ხელშესაწყობად;

•  არ გადადგმულა ნაბიჯები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
მრავალფეროვნების დასაცავად და მისი ფასეულობის ასამაღლებლად;

•  არ არის მიღებული კანონპროექტი არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ;

•  მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების 
დაცვა გათვალისწინებულია „კულტურის სტრატეგია 2025~ის 
განხორციელების ერთერთი მოსალოდნელი შედეგის სახით, არ არის 
მითითებული მექანიზმები და არც რეალური ნაბიჯები გადადგმულა 
ამ შედეგის მისაღწევად. საქართველოს სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის 
კულტურულ მემკვიდრეობას და კულტურული თვითგამოხატვის 
მრავალფეროვნებას საფრთხე ემუქრება;

•  საქართველოს მატერიალური და არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის რეგიონული, გეოგრაფიული, ტიპოლოგიური და 
კრეატიული მრავალფეროვნება და მისი დაცვის აუცილებლობა არ არის 
სათანადოდ ასახული „კულტურის სტრატეგია 2025~ში;

•  საქართველოში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ღიად იზღუდება 
კულტურული თვითგამოხატვა და მხატვრული თავისუფლება და ირღვევა 
კულტურულ ქონებაზე უფლებები და ეს სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანიების ან უწყებების მხრიდან რეაგირების გარეშე რჩება.
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კულტურის სფეროში თანამშრომლობა

სა ერ თო შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და:  
•  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 2016 წელს მი ღე ბუ ლი „კულტურის სტრა

ტე გია 2025~ არ არის სრულ ყო ფი ლი, გან სა კუთ რე ბით კულ ტუ რუ ლი მემ კ
ვიდ რე ო ბის სფე როს თან მი მარ თე ბა ში, და ვერ იქ ნე ბა მიჩ ნე უ ლი ინ კ ლუ ზი
უ რი კულ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტად. კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა 
არ აღიქ მე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მდგრა დი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა
რე ბის ერ თ ერთ საყ რ დე ნად.

•  „კულტურის სტრა ტე გია 2025~ში არ არის მი თი თე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბის სფე რო ში სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბი სა და სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩარ ჩოს დახ ვე წის აუცი ლებ ლო ბა. არც რის კე ბის პრე ვენ ცია და მარ თ ვაა 
ნახ სე ნე ბი. გარ და ამი სა, არ ექ ცე ვა სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ფი ზი კუ რი დაც ვის სა ჭი რო ე ბას: ეს მხო ლოდ 
მე3 თა ვის („სპეციფიკური ამო ცა ნე ბი~) ბო ლოს, მე14 პუნ ქ ტ შია გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი.

•  არ არის მი ღე ბუ ლი „ICOMOS სა ქარ თ ვე ლოს~ მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი დო კუ
მენ ტი „კულტურულ მემ კ ვიდ რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო
ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში~.

•  მი უ ხე და ვად ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით და ასო ცი რე ბის დღის წეს
რი გით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა, არ აღი ნიშ ნე ბა ცვლი ლე ბა სა ხელ მ
წი ფოს ხედ ვა ში: სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს რე ა ლუ რი პო ლი ტი კა კულ
ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სფე რო ში ადას ტუ რებს, რომ კულ ტუ რუ ლი და 
ბუ ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბა კვლავ აღიქ მე ბა დაბ რ კო ლე ბად ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის. სა ქარ თ ვე ლოს უნი კა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი და ბუ ნებ
რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბა მსხვერ პ ლად ეწი რე ბა ეგ რეთ წო დე ბულ „ეკონომიკურ 
გან ვი თა რე ბას~.

•  არ არ სე ბობს კავ ში რი კულ ტუ რულ და ბუ ნებ რივ მემ კ ვიდ რე ო ბა სა და ქვეყ
ნის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბას შო რის. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბის მი ერ 2014 წელს მი ღე ბულ „საქართველოს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა 2 0 2 0 ~  ში ნახ სე ნე ბიც კი არ არის კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბა.

•  სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო და სა ქარ თ
ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო არ ას
რუ ლე ბენ სა კუ თარ მი სი ას კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვი სა და მი სი 
ფა სე უ ლო ბის ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით.

•  კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის შე სა ხებ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის პრო ცე სი არ არის გამ ჭ ვირ ვა ლე და მო ნა წი ლე ო
ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი: სა მი ნის ტ რო ში აღარ არ სე ბობს პრო ფე სი უ ლი საბ ჭო ე ბი.

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ კ ლუ ზი უ რი კულ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის გან ვი თა
რე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი და ბუ ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ
ნე ბი სა და ვა ლო რი ზა ცი ის სა კითხებ ზე სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი გან
ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით თა ნამ შ რომ ლო ბა.

საკითხი 2
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სა ერ თო შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 
•  ქარ თუ ლი კულ ტუ რის მოღ ვა წე ებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ 

ევ რო კავ ში რის პროგ რა მა Creative Europeში;
•  2016 წელს მომ ზად და და დამ ტ კიც და კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის 

დო კუ მენ ტი  „კულტურის სტრა ტე გია 2025~;
•  კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩა ტარ და სა

ზო გა დო ე ბას თან სა კონ სულ ტა ციო და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი.

არ გა კეთ და:
•  კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტი არ ეფუძ ნე ბა კულ ტუ

რის სფე რო ში ინ კ ლუ ზი უ რი პო ლი ტი კის ხედ ვას და მას ში არ არის გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით გან საზღ ვ რუ ლი პრი
ო რი ტე ტე ბი;

•  სა ზო გა დო ე ბას თან სა კონ სულ ტა ციო და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე 
ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი იყოს ძი რი თა დად სა მი ნის ტ როს წარ მო მად
გე ნელ თა გა მოს ვ ლებ ზე და არა სა მუ შაო პრო ცეს სა და ექ ს პერ ტე ბის, სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო თა წარ მო მად
გენ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე;

• ჯერ არ შე მუ შა ვე ბუ ლა კულ ტუ რის სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ მა;
•  სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტი პრი ო რი ტე ტის სა ხით არ ით ვა ლის წი ნებს მხატ

ვარ თა მო ბი ლო ბას და თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ხელ შეწყო ბას.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კულ   ტუ  რის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის 
მხარ   და  ჭე  რა კულ   ტუ  რუ  ლი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის პროგ   რა  მებ   ში, მათ 
შო  რის Creative Europe პროგ   რა  მა  ში.

საკითხი 3

•  სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სფე
რო ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მიმ ღებ ორ გა ნო ებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
სა კითხი: კომ პე ტენ ტუ რო ბის ნაკ ლე ბო ბა კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის 
ეროვ ნულ სა ა გენ ტო ში მძი მე გავ ლე ნას ახ დენს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე
ო ბის სფე რო ზე.

•  სა ქარ თ ვე ლო ში კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სფე როს რე ა ლურ პო ლი ტი
კა ში არ არ სე ბობს კარ გი მარ თ ვის პრინ ცი პე ბი, რაც ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი 
და ბუ ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბის თ ვის შე უქ ცე ვად ზი ანს იწ ვევს. 
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ანა ნაც ვ ლიშ ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ციაცი ის თავ მ ჯ დო
მა რე ა. მას აქვს სა ქარ თ ვე ლო ში და უცხო ეთ ში დემოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბი სა და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში რვა წლის მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. იგი მუ შა ობ და 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ის პრო ექ ტის რე გი ო ნულ კო ორ დი ნა ტო რად ევ რო კავ ში რის მი ერ და
ფინან სე ბულ რამ დე ნი მე პრო ექ ტ ში და ასე ვე ექ ს პერ ტად სა ერ თა შო რი სო სამ თავ რო
ბო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, რო გო რე ბიც არის ევ რო პის საბ ჭო, ეუთო, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სახ ლე ბის ქსე ლი და ა.შ. ქნი ნაც ვ ლიშ ვი ლი რი გი პუბ ლი კა ცი
ე ბის და კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის ავ ტო რი ა. მას მო პო ვე ბუ ლი აქვს იური დი უ ლი მეც ნი
ე რე ბის ბა კა ლავრის ხა რის ხი თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, სა მარ თ ლის 
მა გის ტ რის ხა რის ხი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში ცენ ტ რა ლურ ევ რო პულ უნი
ვერ სი ტეტ ში (20062007, უნ გ რე თი) და სა მარ თ ლის მაგის ტ რის ხა რის ხი ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნიტა რუ ლი სა მარ თ ლის სფე რო ში (20112012, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო).

ერეკ ლე ურუ შა ძე პრო ექ ტის მე ნე ჯე რია „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ
თ ვე ლო ში” და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ორ გა ნი ზა ცი ის კვლევით და ად ვო კა ტი რე ბის მუ
შა ო ბას ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კი სა და რე ფორ მე ბის სფე რო ში. 2009 წელს 
„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლო ში” მუ შა ო ბის დაწყე ბი დან იგი 
წამ ყ ვან როლს ას რუ ლებ და ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სის ტე მე ბის შე ფა სე ბე
ბის (საქართველოს ძი რი თა დი ინ ს ტი ტუ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის მი მო ხილ ვა) მომ ზა დე ბა
ში. „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლო ში” მუ შა ო ბის დაწყე ბამ დე ბნი 
ურუ შა ძე მუ შა ობ და აშ შ ის ეროვ ნუ ლი დე მოკ რა ტი ის ინ ს ტი ტუტ ში, BBCს მო ნი ტო
რინ გის სამ სა ხურ ში და მშვი დო ბის, დემოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი ურ ინ ს
ტი ტუტ ში. მას აქვს მა გის ტ რის ხა რის ხი სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ ში. 

ცი რა ჭან ტუ რია „ციხის სა ერ თა შო რი სო რე ფორ მის” (PRI) სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი
ო ნულ ოფის ში თორ მე ტი წე ლია მუ შა ობს. 2010 წელს იგი ორ გა ნი ზა ცი ის რე გი ო ნუ ლი 
დი რექ ტო რი გახ და. მას წა მე ბის პრე ვენ ცი ი სა და ცი ხე ე ბის მო ნი ტო რინ გის სფე რო
ში მუ შა ო ბის 11 წე ლი წად ზე მე ტი ხნის გა მოც დი ლე ბა აქვს. ქნი ჭან ტუ რია აქ ტი უ
რად იყო ჩარ თუ ლი სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში გა ე როს წა მე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 
კონ ვენ ცი ის ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის (OPCAT) რა ტი ფი ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ კამ
პა ნი ებ ში, შემ დეგ კი გა ხორ ცი ე ლე ბა ში. 20062007 წლებ ში იგი თავ მ ჯ დო მა რე ობ და 
სა ქარ თ ვე ლო ში ცი ხე ე ბის მო ნი ტო რინ გის ერ თ ერთ საბ ჭოს. 2007 წლი დან ქნი ჭან
ტუ რია „ციხის სა ერთა შო რი სო რე ფორ მას” წარ მო ად გენ და წა მე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 
სა ა გენ ტო თა შო რი სო სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭო ში. იგი მო ნა წი ლე ობ და ქვეყ ნის წა მე ბის 
სა წი ნა აღ მ დე გო ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. 
ამ ჟა მად მო ნა წი ლე ობს სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის 
/ ხელ შეკ რუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გ ში, კერ ძოდ, წა მე ბი სა და არა სა
თა ნა დო მოპყ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სფე რო ში. ქნმა ჭან ტუ რი ამ წარ ჩი ნე ბით 
და ამ თავ რა სა ქარ თ ვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი ხა რის ხით სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბა ში, ხო ლო სა მარ თალ ში ხა რის ხი გრი გოლ რო ბა ქი ძის სა ხე ლო ბის უნი
ვერ სი ტეტ ში მი ი ღო. ამ ჟა მად იგი აგ რ ძე ლებს სწავ ლას სა ჯა რო პო ლი ტი კის სფე რო სა 
და მე ნეჯ მენ ტ ში იორ კის უნი ვერ სი ტეტ ში (გაერთიანებული სა მე ფო). 

ნი ნო ელ ბა ქი ძე თბი ლი სის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სახ ლის თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ა. ქნმა 
ელ ბა ქი ძემ „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლ ში” მუ შა ო ბა 2002 წელს და იწყო და 2014 წლის 
1 ოქ ტომ ბ რამ დე პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რად მუ შა ობ და. მი სი მუ შა ო ბის ძი რი თა
დი სფე როა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მე ე ბი, ასე ვე ოჯახ ში 



ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ე ბი. ქნი ელ ბა ქი ძე ასე ვე მუ შა ობ და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში წარ დ გე ნილ 20მდე საქ მე ზე. 20052006 წლებ
ში ის იყო ბრი ტა ნე თის საბ ჭოს პრო ექ ტის „პროკურატურის რე ფორ მა”, მე2 ფა ზა, 
მიწ ვე უ ლი კონ სულ ტან ტი. მან 2003 წელს და ამ თავ რა თბი ლი სის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სა მარ თალ ში მა გის ტ რის ხა რის ხით, ხო ლო 
2006 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რი გახ და. 

ბა ბუ ცა პა ტა რაია ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია „საფარის” დი რექ ტო რია და აქ ტი უ რად არის 
ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ქალ თა მოძ რა ო ბა ში. იგი თა ნამ შ რომ ლობს სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან რო გორც ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტი ქალ თა სა კითხებ ში და ადა მი
ა ნის უფ ლე ბებ ზე, ქალ თა უფ ლე ბებ სა და დის კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო კა ნონ მ
დებ ლო ბა ზე ლექ ცი ებს კითხუ ლობს სხვა დას ხ ვა უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში. მას მი ღე
ბუ ლი აქვს სა მარ თ ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი ცენ ტ რა ლურ ევ რო პულ უნი ვერ სი ტეტ ში 
და თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში. 

ანა აბა ში ძე ორ გა ნი ზა ცი ის „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ ვის” თავ მ ჯ დო
მა რე ა. იგი შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ა ში და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში. იგი ტრე ნინ გებს უტა რებს პრაქ ტი
კოს იურის ტებს სა ქართვე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა და 
ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის (შეცვლილი სა ხით) გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
ქნი აბა ში ძე ავ ტო რია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის შე სა ხებ რამ დე ნი მე ან
გა რი ში სა და გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის შე სა ბა მი სად ბავ შ ვის უფ ლე ბე
ბის დაც ვის შე სა ხებ პუბ ლი კა ცი ე ბი სა. მას სა ქარ თ ვე ლოს ტექ ნი კურ უნი ვერ სი ტეტ ში 
მი ღე ბუ ლი აქვს ბა კა ლავ რის ხა რის ხი, ხო ლო თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ
ში  სა მარ თ ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი.

ანა არ გა ნაშ ვი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ ვის” 
პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი ა. იგი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა სო
ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის სფე რო ში 2003 წლი დან მუ შა ობს. 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში ედ გა სა თა ვე ში გედ
ნე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენტს და ბავ შ ვე ბი სა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის ცენ ტ რებს. გარ და ამი სა, ქნი არ გა ნაშ ვი ლი 
ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და „იუნისეფის” პრო ექ ტ ში, რო მე ლიც ბავ შ ვ თა 
კე თილ დღე ო ბის სა კითხებ ზე იყო მი მარ თუ ლი. 2009 წელს, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში თა ვი სი წვლი ლი სათ ვის, მან მო ი პო ვა 
კო ა ლი ცი ის „დამოუკიდებელი ცხოვ რე ბის თ ვის” – შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ქარ თულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა კო ა ლი ცი ის – 
მხრი დან აღი ა რე ბა. იგი ავ ტო რია მრა ვა ლი კვლე ვი სა და ან გა რი ში სა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, ქა ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 
ბა კა ლავ რი სა და მა გის ტ რის ხა რის ხე ბი შრო მით თე რა პი ა ში მან ილი ას სა ხე ლო ბის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მი ი ღო, ხო ლო მა გის ტ რის ხა რის ხი სა მარ თალ ში – 
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

მურ მან მარ გ ვე ლაშ ვი ლი  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „მსოფლიო გა მოც დი ლე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის” (WEG) დი რექ ტო რი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო
ფე სო რი, კონ სულ ტან ტი ენერ გე ტი კის სა კითხებ ში. კვლე ვის ინ ტე რე სები მო ი ცავს 
ენერ გე ტი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ანა ლი ზს, გა ნათ ლე ბას და სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტი ვო ბას სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 



მი ხე ილ ბე ნი ძე სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო
გა დო ე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ა. 2010 წლი დან ჩარ თუ ლია არ ჩევ ნე ბის დაკ
ვირ ვე ბი სა და ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან და კავ ში რე ბულ პრო ექ ტებ ში. 
იგი ფლობს პორ ტოს ბიზ ნეს სკო ლის მა გის ტ რის ხა რისხს ბიზ ნე სის მარ თ ვა ში. 

მაია მი ქა შა ვი ძე  მეც ნი ე რე ბის დოქ ტო რი, მას. კო მუ ნი კა ცი ი სა და პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის მკვლე ვა რი ა. ამ ჟა მად ის სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინ ს
ტი ტუ ტის პრო ფე სო რი და მარ თ ვის აკა დე მი ის ტრე ნე რი ა. მი სი ძი რი თა დი ინ ტე რე სია 
პო ლიტ . კო მუ ნი კა ცია ფო კუ სით ჟურ ნა ლის ტი კა სა და მას მე დი ა ზე. 

ლა შა მე ლა ძე 2014 წლი დან გა ნათ ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის ცენ ტ რის პროგ რა მე ბის 
მე ნე ჯე რი ა. ამ ჟა მად ის კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ორ გა ნი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბას ევ რო
ინ ტეგ რა ცი ი სა და სა ჯა რო პო ლი ტი კის ანა ლი ზის სფე რო ში. ის ფლობს მა გის ტ რის 
ხა რისხს და არის სა ერ თა შო რის პროგ რა მის „დემოკრატიის, მმარ თ ვე ლო ბი სა და არ
ჩევ ნე ბის სფე რო ში რე სურ სე ბის შექ მ ნა“ (BRIDGE) სრუ ლად აკ რე დი ტე ბუ ლი ფა სი ლი
ტა ტო რი. 

მი ხე ილ პა კა ცოშ ვი ლი 2014 წლი დან ბი ო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბა თა ასო ცი ა ცია 
„ელკანას” პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი ა. ამ ჟა მად ის კა ხე თის და იმე რე თის რე გი ო ნებ ში ტუ
რიზ მის სფე რო ში ჩარ თუ ლი ღა რი ბი თე მე ბის და მე წარ მე ე ბის ხელ შეწყო ბის პრო
ექტს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. მას გა აჩ ნია სა მარ თ ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი რი გის სა მარ
თ ლის სკო ლი დან.  

მი ხე ილ მირ ზი აშ ვი ლი  სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბის რე გი ო ნუ ლი ცენ ტ რის დი რექ ტო
რი ა, იგი მუ შა ობს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის, რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის, 
კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის და პრე ვენ ცი ის, დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბი სა და ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თე მებ ზე. გავ ლი ლი აქვს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ად ვო კა ტი რე ბის 
პროგ რა მა კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო და სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი
ერ თო ბა თა სკო ლა ში. არის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე მომ ზა დე ბუ ლი გზამ კ ვ
ლე ვის თა ნა ავ ტო რი.

მა ნა ნა ქოჩ ლა ძე ცენ ტა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ბან კე ბის დამ კ ვირ ვე ბელ თა 
ქსე ლის კო ორ დი ნა ტო რია ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო რე გი ონ ში. ასე ვე არის ად გი
ლობ რი ვი გა რე მოს დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის  „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვა“  დამ ფუძ ნე ბე
ლი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. 20082010 წლებ ში იყო ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა და ევ რო პარ
ლა მენ ტის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო საბ ჭოს წევ რი „ევროპის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის სა გა რეო 
მან და ტის შუ ა ლე დუ რი გა და ხედ ვის თ ვის”. მა ნა ნა ქოჩ ლა ძემ 2004 წელს გოლ დ მა ნის 
გა რე მოს დაც ვი თი პრი ზი მი ი ღო ბა ქო თ ბი ლი სი ჯე ი ჰა ნის კამ პა ნი ის თ ვის. გა ნათ ლე
ბით ბი ო ლო გი ა. არის გა რე მოს დაც ვის და ენერ გე ტი კის სა კითხებ ზე არა ერ თი ან გა
რი შის ავ ტო რი და თა ნა ავ ტო რი. 

მა რი ნე მი ზან და რი ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, აღ მო სავ ლეთ პარ ტ
ნი ო რო ბის ხე ლოვ ნე ბი სა კულ ტუ რის საბ ჭოს თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, პრო ექ ტის  
„პარტნიორობა უკე თე სი გა რე მოს თ ვის”  მე ნე ჯე რი, მო ნი ტო რინ გის სა ერ თა შო რი სო 
ექ ს პერ ტი, ევ რო კავ ში რის პროგ რა მებ სა და პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბის 11 წლი ა ნი გა
მოც დი ლე ბით 
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