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წინასიტყვაობა

2000 წლის 31 ოქტომბერს გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო მნიშვნელოვანი  რეზო ლუცია N1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. რეზოლუციაში 
უშიშროების საბჭო ხაზს უსვამს გენდერული საკითხების გათვალისწინების მნიშვნელობას ყველა სახის კონფლიქტის პრევენციისა და გადაჭრის, სამშვიდობო 
პროცესების, მშვიდობის შენარჩუნების, რეაბილიტაციისა თუ რეკონსტრუქციის პროცესებში. გაეროს უშიშროე ბის საბჭოს მიერ დღემდე მიღებული თერთმეტი 
მომდევნო რეზოლუცია1 ყურადღებას ამახვილებს ქალთა მონაწილეობაზე კონფლიქტის გადაჭრის, პრევენციისა და მართვის საკითხებზე  გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში. 

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება (S/PRST/2005/52) მოუწოდებს გაეროს წევრ ქვეყნებს „გააგრძელონ 1325 რეზოლუციის განხორციელება 
ეროვნული სამოქმედო გეგმებისა თუ სხვა ეროვნული სტრატეგიების საშუალებით“.

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა საქართველომ 2012-2015 წლებში მიიღო და განახორციელა. პირველ 
ეროვნულ გეგმაზე მუშაობის პერიოდში, მათ შორის შემუშავების, დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების დროს, დაგროვილი გამოცდილება დეტალურადაა 
აღწერილი ანგარიშში, რომელიც  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რეგიონალური ინიციატივის „ქალების ერთიანდებიან კონფლიქტის გარშემო: 
ანგარიშვალდებულების შექმნა გაეროს უშიშროების საბჭოს N1325 რეზოლუციის განხორციელებისათვის“2  ფარგლებში გამოქვეყნდა.

2014 წელს, გაეროს უშიშროების საბჭოს N1325 რეზოლუციის განსახორციელებელი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შუალედურმა დამოუკიდებელმა შეფასებამ 
გეგმის განხორციელების პროცესის მიღწევები და ნაკლოვანებები3  გამოავლინა. 2014 წლის წლიურ ანგარიშსა4  და „საქართველოში ადამიანის უფლებებისა 
და თავისუფლებების მდგომარეობის შესახებ 10 დეკემბრის ანგარიშში“5 სახალხო დამცველმა გადაწყვე ტილების მიღების პროცესში კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ და დევნილ ქალთა დაბალი მონაწილეობაზე საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვა. ასევე, არა სამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრის“ მიერ მომზადებულ ჩრდი ლოვან ანგარიშში, რომელიც 2015 წელს საქართველოში გაეროს რეზიდენტ კოორ დინატორისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
მიერ ორგანიზებულ ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების თაობაზე ღია კარის დღეზე6 იქნა წარდგენილი, მო ცემულია რეკომენდაციები ადგილობრივ დონეზე 
დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალთა ჩართავზე  და  1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის გან ხორციელების ფარგლებში ოფიციალური 
პირების ანგარიშვალდებულების გაძლი ერე ბაზე. 

ზემოხსენებული წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია წინამდებარე ეროვნული სამოქმედო გეგმის (2016-2017) შემუშავების პროცესში იქნა გამოყენებული. 
პირველი სამოქმედო გეგმის მსგავსად, მეორე ეროვნული სამოქმედო გეგმაც ფართო კონსულტაციების საფუძველზე შემუშავდა; კონსულტაციები ჩა ტარ-
და ეროვნული სა მოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელ სამინისტროებთან თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორ-
განიზაციებთან (განსაკუთრებით კი იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც დევნილ ან კონფლიქტით დაზარალებულ ქალებს წარმოადგენენ). 

1. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები 1327 (2000), 1366 (2001), 1408 (2002), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015) და 2272 (2016).
2. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (2012): „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოების შესახებ ეროვნული გეგმის შემუშავება: საქართველოს გამოცდილება“, 49
3. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (2014): „შუალედური ანგარიში საქართველოს 2012-2015 1325, 1820, 1888, 1889 და 1960“ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ“ რეზოლუციების შესრულებისათვის შექმნილი 
ეროვნული სამოქმედო გეგმის თაობაზე“
4. საქართველოს სახალხო დამცველი (2015): „2014 წლის საქართველოს სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში: ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების მდგომარეობა საქართველოში“, 416-418
5. საქართველოს სახალხო დამცველი (2015), 24
6. გაეროს განვითარების პროგრამისა და პოლიტიკურ საკითხთა გაეროს დეპარტამენტის თანამონაწილეობით, 2015 წლის 2 დეკემბერი;
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2016-2017 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია სხვადასხვა მონიტორინგისა და კონსულტაციის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები:

• 1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე კოორდინაცია დაევალოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, სახელდობრ, მთავრობის ადმი ნის-
ტრაციას7;

• ცალ-ცალკე განისაზღვროს საქმიანობის განხორციელებასა და შედეგების მიღ წევაზე პასუხისმგებელი წამყვანი სამინისტროები/უწებები და თანამშრომელი 
სამი ნისტროები/უწყებები; 

• ქალთა ორგანიზაციების ხელშესახები მონაწილეობის უზრუნველყოფა/ქალთა ხმე ბის (განსაკუთრებით კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და დევნილი 
ქა ლე ბის) გათვალისწინება 1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების პრო ცესში8;

• ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიზნებისა და ინდიკატორების დახვეწა.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 1325 მეორე ეროვნული სამოქმედო გეგმის (2016-2017) განხორციელების ციკლი ჰარმონიზებულია საქართველოს 
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობასთან, ხოლო კავშირები პოლიტიკურ დოკუმენტებს შორის გაძლიერებულია. 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების სფეროში აღებული ვალდებულებების შედეგებად ქცევის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს; ეს კი წვლილს შეიტანს მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის პროცესებში, როგორც  საქართველოში, ისე - 
მთლიანად რეგიონში. 

სოფო ჯაფარიძე
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე

ადამიანის უფლებების დაცვისა და
გენ დერული თანასწორობის საკითხებში

7. 2012-2015 წლებში, კოორდინაციისა და ზედამხედველობის ფუნქციას ასრულებდა საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 
საკითხებზე პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის პოზიციის შემოღების შემდეგ, ეროვნული გეგმის შესრულებაზე კოორდინაციის ფუნქცია მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცა, ხოლო მონიტორინგისა და ზედამხედველობის ფუნქცია 
პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დარჩა.
8. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორის ძირითადი როლი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულებისას მთავრობის ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგში მდგომარეობს, საქართველოს შემთხვევაში, ისინი 
სამოქმედო გეგმის შესრულებაშიც ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს.
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მუხლი 1. 
დემოკრატიის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების  განმტკიცების მიზნით, საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით აღიარებული 
პრინციპების გა ნ სამტკიცებლად, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 
მუხლის „ჰ1“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს  თანდართული „საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების 
საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“  განხორციელებისათვის“ ეროვნული სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა).  

მუხლი 2.
1. აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისმა დაწესებულებებმა უზრუნველყონ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულება, თავიანთი კომპეტენციის 
ფარგლებში.
2. ეთხოვოთ ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ჩართულ სხვა უწყებებს  კოორდინირებული თანამშრომლობა, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიზნებისა და 
ამოცანების განხორ ცი ლებისათვის.

მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წ.წ.) პროექტისა და „ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სამთავრობო სა მოქმედო გეგმის 2014-2015 წლების  შესრულების ანგარიშის“ მოწონების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის №1138 
განკარგულებაში ცვლილების შე ტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების ძალაში შესვლისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორცილების

2016–2017 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N339, 2016 წლის 21 ივლისი
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ამოცანა 

1.1. უსაფრთხოების 
სექტორში,  
გადაწყვეტილების 
მიმღებ პოზიციებზე, 
ქალთა გაზრდილი 
მონაწილეობისათვის 
შექმნილია 
ხელსაყრელი გარემო

ინდიკატორი 

ინდიკატორი 1.1.ა:
გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე ქალთა დაწინაურების 
ხელშეწყობისათვის ადამიანური 
რესურსების მიზნობრივი 
პოლიტიკის არსებობა 

ბაზისი: თავდაცვის სამინისტროს 
ადამიანური რესურსების 
პოლიტიკის დოკუმენტები 
გენდერულად მგრძნობიარეა

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა 
და უშიშროების საბჭოს არ აქვთ 
გენდერულად მგრნობიარე 
ადამიანური რესურსების 
მიზნობრივი პოლიტიკის 
დოკუმენტები                   

მიზანი: 2017 წლისათვის 
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა 
და უშიშროების საბჭოში 
შემუშავებულია გენდერულად 
მგრძნობიარე ადამიანური 
რესურსების მიზნობრივი 
პოლიტიკის დოკუმენტები  

წყარო: შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს, უშიშროების 
საბჭოსა და თავდაცვის 
სამინსიტროს ადამიანური 
რესურსების დეპარტამენტები  

საქმიანობა

1.1.1. ადამიანური რესურ-
სების დეპარტამენტების 
თანამშრომელთათვის 
ტრენინგების ჩატარება 
გენდერულ თანასწორობისა 
და ქალებზე მშვიდობასა და 
უსაფრთხოების საკითხებზე

1.1.2. უსაფრთხოების 
სექტორში სქესის ნიშნით 
სეგრეგირებულ მონაცემთა 
შეგროვებისა და ანალიზის 
სისტემის შექმნა

1.1.3. ადამიანური რესურსების  
პოლიტიკისა და გეგმების 
შემუშავება გენდერული 
ასპექტების გათვალისწინებით, 
შემდგომი იმპლემენტაცია, 
მონიტორინგი და შეფასება 

1.1.4. ანტიდისკრიმინაციული 
კულტურის, გენდერული 
თანასწორობისა და ადამიანის 
უფლებათა მათ შორის, 
სამუშაო ადგილებზე ქალთა 
უფლებების პატივისცემის 
ხელშეწყობა

1.1.5. ადამიანური რესურსების 
დეპარტამენტებს შორის 
კონფერენციის ორგანიზება 
გენდერულად მგრძნობიარე 
ადამიანური რესურსების 
პოლიტიკისა და გეგმების 
განხორციელების,  საუკეთესო 
პრაქტიკის გაცვლისა და 
გამოწვევების განხილვის 
მიზნით  

პასუხისმგებელი უწყება

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

თანამშრომელი უწყება

საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი

საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური

საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი

საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი

შესრულების ვადაა

2016-2017

2016-2017

2017

2017

2017

მოქმედების სფერო I: მონაწილეობა
მიზანი  1: ქალთა გაზრდილი მონაწილეობა უსაფრთხოების სექტორში
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ინდიკატორი 1.1.ბ: 
გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე ქალთა პროცენტული 
რაოდენობა (დეპარტამენტის 
უფროსები და უფრო ზედა 
პოზიციები)

ბაზისი: ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი - 40%
თავდაცვის სამინსიტრო - 39%
შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 3%

მიზანი: 2017 წლისათვის 
მონაცემის სულ მცირე შენარჩუნება

წყარო: საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ეროვნული 
უშიშროების, საბჭოს აპარატის,
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ადამიანური 
რესურსების დეპარტამენტები

ინდიკატორი 1.1.გ: ჟენევის 
საერთაშორისო მოლაპარაკებებში 
და ინციდენტების პრევენციისა და 
რეაგირების მექანიზმში მონაწილე  
ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი  

ბაზისი: ჟენევის საერთაშორისო 
მოლაპარაკებებში 2015 წელს 
- 30% ქალი; ინციდენტების 
პრევენციისა და რეაგირების 
მექანიზმში – 33% ქალი

მიზანი: 2017 წლისათვის იგივე ან 
უფრო მაღალი მაჩვენებელი

წყარო: შესაბამისი 
ინსტიტუციები, რომლებიც გუნდის 
დაკომპლექტებაზე იღებენ 
გადაწყვეტილებას

1.1.6. უსაფრთხოების 
სექტორის დაწესებულებების 
მიერ კარიერული 
განვითარებისთვის შექმნილ 
პროგრამებში (ტრენინგები, 
გაცვლითი ვიზიტები, ა.შ.) 
ქალებისა და კაცებისათვის 
თანაბარი მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა

1.1.7. მაღალი დონის 
მედიაციისა და 
მოლაპარაკების უნარებში  
ქალებისათვის  მიზნობრივი 
ტრენინგების ორგანიზება

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი

საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური

საქართველოს 
შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

საქართველოს 
სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 
სამსახური

2016-2017

2016-2017
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ამოცანა 

2.1. ოფიციალური  
მოლაპარაკებების 
პროცესში იძულებით 
გადაადგილებულ და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ 
ქალთა საჭიროებები, 
პრიორიტეტები  და 
რეკომენდაციები 
განხილული და 
გათვალისწინებულია

ინდიკატორი 

ინდიკატორი 2.1.ა: ოფიციალური 
სამშვიდობო მოლაპარაკებების 
პროცესში ქალთა და ქალთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  
პრიორიტეტებს/რეკომენდაციების 
გათვალისწინების  პროცენტული 
მაჩვენებელი  

ბაზისი: განისაზღვრება 2016 
წელს

მიზანი: განისაზღვრება 2016 
წელს

წყარო: ჟენევის საერთაშორისო 
მოლაპარაკებებისა და
ინციდენტების პრევენციისა და 
რეაგირების მექანიზმის 
შეხვედრის ოქმები 

საქმიანობა

 2.1.1. ინფორმაციის 
გაცვლისა და ქალთა 
პრიორიტეტებისა და 
საჭიროებების სამშვიდობო 
მოლაპარაკებებში 
გათვალისწინების მიზნით  
ჟენევის საერთაშორისო 
მოლაპარაკების 
მონაწილეებსა და 
სამოქალაქო საზოგადოებას, 
მათ შორის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, ქალთა 
უფლებების დამცველთა, 
იძულებით გადაადგილებულ  
და კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებულ 
ქალთა მონაწილეობით, 
რეგულარული დიალოგის 
მექანიზმის შექმნა

2.1.2. ქალთა 
პრიორიტეტებისა და 
საჭიროებებზე ეფექტური 
რეაგირების მიზნით  
ინციდენტების პრევენციისა და 
რეაგირების მონაწილეებსა და 
სამოქალაქო საზოგადოებას, 
მათ შორის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, ქალთა 
უფლებების დამცველთა, 
იძულებით გადაადგილებულ  
და კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებულ 
ქალთა მონაწილეობით, 
რეგულარული დიალოგის 
მექანიზმის შექმნა

პასუხისმგებელი უწყება

საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

თანამშრომელი უწყება

საქართველოს  საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო

შესრულების ვადაა
ა
2016-2017

2016-2017

მიზანი 2: იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა, ასევე ქალთა და სხვა სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების გაზრდილი მონაწილეობა კონფლიქტის პრევენციასა და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში
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2.2. სახალხო  
დიპლომატიის 
ინიციატივები 
მხარდაჭერილია

ამოცანა

3.1. გამყოფი 
ხაზის მიმდებარე 
ტერიტორიებზე 
მცხოვრებ პირთა 
ინფორმირებულობის 
მიზნით, შექმნილია 
და ფუნქციონირებს 
შესაბამისი სისტემა/
სისტემები, პოტენციური 
უსაფრთხოების 
რისკების, მათ შორის, 
ქალებისა და ბავშვების 
სპეციფიკური რისკების 
არსებობის თაობაზე

ინდიკატორი 2.2.ა: ქალთა 
ორგანიზაციების მიერ 
განხორციელებული  სახალხო 
დიპლომატიის ინიციატივების 
პროცენტული მაჩვენებელი 

ბაზისი: 2015 წელს   
ინიციატივების 10%

მიზანი: 2017 წელს 20%-იანი 
ზრდა 

წყარო: საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის
მონაცემთა ბაზა

ინდიკატორი 

ინდიკატორი 3.1.ა:  დევნილი 
და გამყოფი ხაზის სიახლოვეს 
მცხოვრებ იმ პირთა  რაოდენობა, 
რომლებმაც მონაწილეობა 
მიიღეს გასვლით საინფორმაციო 
შეხვედრებში 

ბაზისი: განისაზღვროს 2016 წელს 

მიზანი: განისაზღვროს 2016 წელს

წყარო: საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

2.2.1. სახალხო დიპლომატიის 
ინიციატივების მონაცემთა 
ბაზის წარმოება 

2.2.2. ყოველწლიური 
ღონისძიების ორგანიზება  
სახალხო დიპლომატიის 
ინიციატივების შედეგებისა 
და საუკეთესო პრაქტიკის 
გაზიარებისათვის, 
იმ ინიციატივების 
განსაკუთრებული  წვლილის 
გათვალისწინებით, 
რომლებიც ეხმიანება 
ქალთა საჭიროებებსა და 
პრიორიტეტებს 

საქმიანობა

3.1.1. წელიწადში 
ორჯერ საკონსულტაციო 
შეხვედრების ორგანიზება, 
იძულებით გადაადგილებულ, 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალებთან 
და მათ ოჯახის წევრებთან 
სექსუალური ან სხვა 
გენდე რული ნიშანით 
ჩადენილ ძალადობასა 
და უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებულ სხვა 
რისკებზე, როგორიცაა ომის 
ნარჩენები, გადაადგილების 
თავისუფლების შეზღუდვა 
და უკანონო დაკავების 
საფრთხეები

საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

პასუხისმგებელი უწყება

საქართველოს შერიგებისა 
და სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

თანამშრომელი უწყება

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

გამყოფი ხაზის მიმდე-
ბარე სოფლებში დაზარა-
ლებული მოსახლეობის 
საჭიროებებზე 
რეაგირების დროებითი 
სამთავრობო კომისია

2016-2017

მოქმედების სფერო II: პრევენცია
მიზანი 3: სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობისა და ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენცია

შესრულების ვადა
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3.2. უსაფრთხოების 
სექტორის, სამშვიდობო 
პერსონალის, და 
სამართალდამცავი 
სისტემების 
შესაძლებლობები, 
სექსუალური 
და გენდერული 
ნიშნით ძალადობის 
პრევენციისა 
და შესაბამის 
რეაგირებაზე, მათ 
შორის კონფლიქტურ 
და პოსტ-კონფლიქტურ 
სიტუაციებში, 
გაზრდილია

ინდიკატორი 3.2.: სექსუალური 
და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციასა 
და რეაგირების საკითხებზე 
გადამზადებულ უსაფრთხოების 
სექტორის და სამშვიდობო ძალები 
მოსამსახურეების პროცენტული 
მაჩვენებელი  

ბაზისი: პროკურატურის 
თანამშრომლები 2015 წელს - 0%
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
თანამშრომლები 2015 წელს - 0%
თავდაცვის სამინისტრო - 80% 

მიზანი: 2017 წლისათვის 10%-
იანი ზრდა

3.1.2. ახალ ეროვნულ 
სასწავლო გეგმაში 
სამოქალაქო თავდაცვის, 
უსაფრთხოებისა და 
გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციის #1325  
ძირითად პრინციპების 
ინტეგრირება 

3.1.3. გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლებში 
მცხოვრები მოსახლეობის, 
განსაკუთრებით ქალებისა 
და გოგონების საჭიროებების 
შესწავლა/ინფორმაციის 
განახლება

3.2.1. უსაფრთხოების 
სექტორის 
თანამშრომელთათვის 
სავალდებულო 
ტრეინინგების შემოღება 
ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების პრინციპების 
შესახებ, სპეციალური 
ფოკუსით სექსუალური 
და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციისა და 
შესაბამისი რეაგირების, მათ 
შორის კონფლიქტურ და პოსტ-
კონფლიქტურ სიტუაციებში  

საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო

გამყოფი ხაზის მიმდე-
ბარე სოფლებში დაზარა-
ლებული მოსახლეობის 
საჭიროებებზე რეაგირების 
დროებითი სამთავრობო 
კომისია

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტრო
 

საქართველოს 
თავდაცვის ეროვნული 
აკადემია

2016-2017

2016-2017

2016-2017
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წყარო: შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, თავდაცვის 
სამინისტრო, პროკურატურა

3.2.2. სამშვიდობო 
ოპერაციებში გადასროლის 
წინა სავალდებულო 
ტრენინგების დანერგვა  
ქალებზე მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს  
რეზოლუციის შესახებ, 
სპეციალური ფოკუსით 
სექსუალური და გენდერული 
ნიშნით ძალადობის 
პრევენციისა და შესაბამისი 
რეაგირების, მათ შორის 
კონფლიქტურ და პოსტ-
კონფლიქტურ სიტუაციებში  

3.2.3. პროკურატურის 
თანამშრომლებისათვის  
ტრენინგის ჩატარება 
“ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე” გაეროს 
რეზოლუციების  შესახებ

3.2.4. მიზნობრივი 
ტრენინგების ჩატარების 
უზრუნველყოფა 
შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სპეციალური 
ქვედანაყოფისათვის  გაეროს 
უშიშროების საბჭოს #1325 
და შემდგომი რეზოლუციების 
შესახებ სპეციალური ფოკუსით 
სექსუალური და გენდერული 
ნიშნით ძალადობის 
პრევენციასა და რეაგირებაზე

3.2.5. ტრენინგების ჩატარება 
მედიისათვის ქალებზე, 
მშვიდობისა და უსაფრთხოების 
პრინციპებზე და გენდერულად 
მგრძნობიარე მედია გაშუქების 
შესახებ

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

საქართველოს მთავარი 
პროკურატურა

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს პრემიერ 
მინისტრის აპარატი 

სსიპ
საქართველოს შსს 
აკადემია

საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016
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ამოცანა 

4.1. იძულებით 
გადაადგილებული და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული 
ქალებისა და 
გოგოებისათვის 
შექმნილია და 
ფუნქციონირებს
მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობისა 
და უფასო იურიდიული 
მომსახურების სისტემა 

4.2. პროგრამები 
იძულებით 
გადაადგილებულ  და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ 
ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისათვის 
ხელმისაწვდომია

ინდიკატორი 

ინდიკატორი 4.1.ა: ქალთა 
პროცენტული რაოდენობის ზრდა 
(კაცებთან თანაფარდობით), 
რომლებმაც ისარგებლეს 
სახელმწიფოს უფასო იურიდიული 
მომსახურებით
ბაზისი: 2015 წელს იურიდიული 
კონსულტაცია გაეწია 
1154 დევნილს, საერთო 
კონსულტაციების 5% (ქალი 3.5%; 
კაცი 1.5%) 
მიზანი: 2017 წლისათვის 
მაჩვენებლის ზრდა 7%-ით (ქალი 
5%; კაცი 2%)
წყარო: იურიდიული დახმარების 
სამსახური, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო

ინდიკატორი 4.2.ბ: დევნილ 
და კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალთა 
პროცენტული რაოდენობა 
რომლებიც სარგებლობენ  
პროფესიული განათლების, 
გადამზადებისა და მეწარმეობის 
განვითარების პროგრამებით 

ბაზისი: პროფესიული 
განათლების, გადამზადების 
პროგრამაზე 2015 წელს 10,405 
სტუდენტი (4483 ქალი - 43%)                                                                                
2015 წელს იძულებით 
გადაადგილებული 565 ქალი (5.4%) 

მიზანი: განისაზღვროს დევნილთა 
და განათლების სამინისტროების 
მიერ 

წყარო: დევნილთა სამინისტრო, 
განათლების სამინისტრო

საქმიანობა

4.1.1. წლიურად არანაკლებ 
10 უფასო იურიდიული 
დახმარების საკონსულტაციო 
შეხვედრის ორგანიზება 
გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
რეგიონებში მცხოვრები 
ქალებისა და გოგონებისათვის

4.1.2. იურიდიული დახმა-
რების რეგულარული 
მიწოდება იძულებით 
გადაადგილებული ქალებისა 
და გოგონებისათვის და მათი 
ოჯახის წევრებისათვის

4.2.1.იძულებით 
გადაადგილებულ და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალთა 
ცნობიერების ამაღლება 
არსებულ პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე

4.2.2. პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრა- 
მებში ქალთა და გოგონათა 
მონაწილეობისათვის 
ფინანსური მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა 

4.2.3. იძულებით 
გადაადგილებული პირების 
განსაკუთრებით ქალებისა და 
გოგონების  მცირე გრანტებით 
თანადაფინანსებით 
უზრუნველყოფა  

პასუხისმგებელი უწყება

იურიდიული დახმარების 
სამსახური

საქართველოს ოკუპირე-
ბული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილე-
ბულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირე-
ბული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილე-
ბულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებუ-
ლი ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილე-
ბულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

თანამშრომელი უწყება

საქართველოს ოკუპირე-
ბული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგი-
ლებულ პირთა, 
განსახლებისა და 
ლტოლვილთა 
სამინისტრო
 
საქათველოს იუსტიციის 
სამინისტრო 

განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო

შესრულების ვადაა
ა
2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016

მოქმედების სფერო 3: დაცვა
მიზანი 4: სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერებული დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალები, გოგონები და მათი ოჯახის წევრები
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4.3. იძულებით 
გადაადგილებულ და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალებს 
აქვთ თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა 
საჯარო სერვისებზე 
(ჯანდაცვა, სოციალური 
დაცვა...);

ინდიკატორი 4.3.ა:  სოციალურ 
და ჯანდაცვის სერვისებზე 
ინფორმირებულ დევნილი 
ქალებისა და გოგონების  
პროცენტული მაჩვენებელი;  

ბაზისი: განისაზღვროს 2016 
წელს;

მიზანი: განისაზღვროს 2016 
წელს;

წყარო: დევნილთა სამინისტროს 
მონიტორინგის ანგარიში, 
კომუნიკაციის სტრატეგია;  

4.2.4. ტრენინგების ჩატარება 
იძულებით გადაადგილებულ 
და კონფლიქტის შედეგაც 
დაზარალებულ ქალთათვის 
სამეწარმეო, ბიზნეს და 
სხვა უნარ-ჩვევებში, მცირე  
ბიზნესის დაწყების მიზნით;

4.3.1. იძულებით 
გადაადგილებულ და 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალთათვის, 
ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის სერვისებზე  
კონცეფციის შემუშავება; 

4.3.2. იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 
ხელშემწყობ პროგრამებზე 
ქალებისა და გოგონების 
ინფორმირებულობის 
მიზნით  სამინისტროს შიდა 
კომუნიკაციის სტრატეგიაში  
გენდერული თანასწორობის 
პრინციპების გათვალისწინება;

4.3.3. სქესის და ასაკის 
მიხედვით სეგრეგირებული 
მონაცემები იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 
რაოდენობის შესახებ 
(ოჯახური მდგომარეობა, 
განათლების დონე და 
საცხოვრებელი პირობები);

4.3.4. სამეგრელოში, 
იმერეთში, შიდა ქართლისა და 
ქვემო ქართლის რეგიონებში 
იძულებით გადაადგილებული 
ქალებისა და გოგონების 
საჭიროებების განხილვისა 
და გადაწყვეტის მიზნით 
მუნიციპალიტეტებთან 
თანამშრომლობა; 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო  

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

2016-2017

2017

2016

2016-2017

2016-2017
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4.4. სექსუალურ 
ძალადობის 
მსხვერპლთათვის  
ეფექტური 
რეაბილიტაცია 
და მხარდაჭერა 
უზრუნველყოფილია 

ამოცანა

5.1. ჩამოყალიბებულია 
და ფუნქციონირებს 
ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის   
იმპლემენტაციის, 
მონიტორინგისა და 
ანგარიშგების მდგრადი 
მექანიზმი

ინდიკატორი 4.4.1: სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლთათვის/
დაზარალებულთათვის 
სახელმწიფო მომსახურებების 
განმსაზღვრელი კონცეფციის 
შემუშავება

ბაზისი: არ არსებობს  

მიზანი: მომსახურებების 
განსაზღვრის მიზნით კონცეფციის 
შემუშავება

წყარო: სსიპ ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი

ინდიკატორი

ინდიკატორი 5.1.ა: აღმასრულე- 
ბელ ხელისუფლებაში, გენდერული 
თანასწორებისა და ქალთა  
გაძლიერების მექანიზმის არსებობა 

ბაზისი: პრემიერ-მინისტრის 
თანაშემწე ადამიანის უფლებათა 
და გენდერული თანასწორობის 
საკითხებში კოორდინაციას უწევს 
გენდერული თანასწორობისა და 
ქალთა გაძლიერების პოლიტიკისა 
და სამოქმედო გეგმების 
განხორციელებას

მიზანი: აღმასრულებელ 
ხელისუფლებაში გენდერული 
თანასწორობისა და ქალთა 
გაძლიერების მექანიზმის არსებობა 
2016 წლისათვის 

წყარო: მთავრობის შესაბამისი 
დადგენილება

4.4.1. სექსუალურ 
ძალადობის მსხვერპლთა 
ეფექტიანი რეაბილიტაციისა 
და  მხარდაჭერისათვის,  
საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და საუკეთესო 
პრაქტიკის შესაბამისი, 
სახელმწიფო მომსახურებების 
შესახებ კონცეფციის 
შემუშავება

4.4.2. სექსუალურ  
ძალადობის მსხვერპლთათვის 
შესაბამისი მომსახურების 
მიწოდება

საქმიანობა

5.1.1. პრემიერ-მინისტრის 
აპარატში კვარტალური 
მონიტორინგის შეხვედრების 
ორგანიზება სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმის #1325 
იმპლემენტაციის პროგრესის 
განხილვისათვის
5.1.2. ქალთა უფლებებზე 
მომუშავე ორგანიზაციებთან 
სამოქმედო გეგმის 
განხორციელების 
მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდების 
მიზნით წელიწადში 2 
შეხვედრის ორგანიზება 

5.1.3. სამოქმედო გეგმის 
#1325 განხორციელების 
შესახებ ყოველწლიური 
ანგარიშის მომზადება და 
ადამიანის უფლებათა 
უწყებათაშორისი საბჭოსათვის 
წარდგენა

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

სსიპ ადამიანით ვაჭრო- 
ბის (ტრეფიკინგის) მსხვე- 
რპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი

პასუხისმგებელი უწყება

საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის აპარატი

საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის აპარატი

საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის აპარატი

თანამშრომელი უწყება

2016

2017

შესრულების ვადაა
ა

2016-2017

2016-2017

2016-2017

მოქმედების სფერო 5: გაეროს #1325 რეზოლუციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის  ეფექტური განხორციელება და მონიტორინგი
მიზანი 5: გაეროს #1325 რეზოლუციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის  განხორციელების კუთხით პასუხისმგებლობის გაძლიერება და ზედამხედველობა
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5.2. ქალებზე 
მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე 
გაეროს უშიშროების 
რეზოლუციების შესახებ 
ინფორმირებულობა 
გაზრდილია  

ინდიკატორი 5.1.ბ: ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის  
ანგარიშის არსებობა 

ბაზისი: ეროვნული სამოქმედო 
გეგმის მონიტორინგი 
განხორციელდა 2015 წელს 

მიზანი: 2017 წლისთვის სახალხო 
დამცველის მონიტორინგის 2 
ანგარიშის არსებობა

წყარო: სახალხო დამცველის 
ოფისი

ინდიკატორი 5.2.გ: 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
რადიო და სატელევიზიო 
გადაცემების რაოდენობა 

ბაზისი: განისაზღვროს 2016 წელს

მიზანი: განისაზღვროს 2016 წელს

წყარო: საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

5.1.3. ყოველწლიურად  
სამოქმედო გეგმის 
#1325 განხორციელების 
მონიტორინგის ანგარიშის 
მომზადება და სამოქალაქო 
საზოგადოებისათვის წარდგენა

5.2.1. საზოგადოების 
ცნობიერების დონის ამაღლება 
რადიო და სატელევიზიო 
გადაცემებში შესაბამისი 
თემატიკის გაშუქების გზით

საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი

საქართველოს 
საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი  

2016-2017

2016-2017


