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მიზანი აქტივობა პასუხისმგებელი უწყება ინდიკატორი შესრულები

ს ვადა 

დაფინანსების წყარო 

1. საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის პრინციპების 

გათვალისწინების მიზნით 

არსებული პოლიტიკისა და 

საკანონმდებლო ბაზის 

შესწავლა და დახვეწა 

1.1 თავდაცვის სფეროს 

მარეგულირებელ 

საკანონმდებლო ბაზაში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

პრინციპების ასახვის 

საჭიროების შესწავლა. 

 

ძირითადი: 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

 

 

თავდაცვის სფეროს 

მარეგულირებელ 

საკანონმდებლო ბაზაში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის პრინციპების 

ასახვის საჭიროების 

შესახებ ანალიზის 

დოკუმენტი. 

2023 წ.  

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

1.2 წჯსკ-ის 2017 წლის 

„საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

სფეროში საქართველოს 

საერთაშორისო 

ვალდებულებებთან 

საქართველოს ეროვნული 

კანონმდებლობის 

შესაბამისობის შესახებ“ 

კვლევის რეკომენდაციების 

გათვალისწინების 

მიზანშეწონილობის შესწავლა, 

საჭიროების შემთხვევაში 

საკანონმდებლო   

ცვლილებების პროექტის  

მომზადება და 

პარლამენტისთვის წარდგენა. 

 

 

ძირითადი: 

უწყებათაშორისი კომისია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანალიზის დოკუმენტი; 

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების პაკეტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 წ.  

IVკვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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1.3 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე აღებული 

ნებაყოფლობითი 

ვალდებულების შესაბამისად, 

პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ 

კანონმდებლობის 

იმპლემენტაციის გაძლიერება, 

მისი შესაბამისობაში მოყვანა 

საერთაშორისო და ევროპულ 

სტანდარტებთან. 

ძირითადი: 

პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის სამსახური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაუმჯობესებული 

საზედამხედველო 

მექანიზმები 

2022 წ. IV 

კვ. - 

2023 წ. IV 

კვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

 

 

 

2.საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება 

2.1 ყოველწლიური ეროვნული 

შეჯიბრის ორგანიზება 

სტუდენტებისათვის 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

ძირითადი: 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 

 

განხორციელებული 

ეროვნული შეჯიბრი 

და მასში მონაწილე 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

2022 წ. II კვ. 

- 2023 წ. 

IVკვ. 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 
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2.2 საზაფხულო სკოლა 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 

განხორციელებული 

საზაფხულო სკოლა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

2023 წ. III 

კვ. 

დონორი 

ორგანიზაცია  

2.3 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულების შესაბამისად, 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

საკითხებზე სხვადასხვა  

სამიზნე ჯგუფებისთვის 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენინგების 

ორგანიზება. 

ძირითადი:  

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე:  

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 

 

 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენინგ

ების რაოდენობა 

 

ტრენინგში მონაწილე 

პირთა რაოდენობა 

2022 წ. III 

კვ. - 2023 წ. 

III კვ.  

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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2.4  თავდაცვის ძალებში ან/და 

შეიარაღებულ დაჯგუფებებში 

ბავშვთა ჩართულობის 

აკრძალვის საკითხების 

გათვალისწინება ეროვნულ 

სასწავლო გეგმაში. 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 

 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის  

საზოგადოება 

აღნიშნული საკითხები 

ასახულია ეროვნულ 

სასწავლო გეგმაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 წ. IV 

კვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 წითელი ჯვრისა და 

წითელი ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე იტალიის 

მიერ მომზადებული ღია 

ფლეჯის (შეიარაღებული 

კონფლიქტების შედეგად 

დაზარალებული ბავშვების 

უფლებების დაცვა) 

საფუძველზე აღებული 

ვალდებულების შესრულების 

მიზნით, საქართველოს 

თავდაცვის  ძალების 

წარმომადგენლებისათვის 

ცნობიერების ამაღლება 

 

ძირითადი:  

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე:  

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომტეტი 

 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრებისა და მასში 

მონაწილე პირთა 

რაოდენობა 

 

 

2022 წ. III 

კვ. - 2023 წ. 

IV კვ.  

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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საომარ მოქმედებებში ბავშვთა 

უშუალო მონაწილეობისა და 

საქართველოს თავდაცვის  

ძალებში გაწვევის აკრძალვის 

შესახებ. 

2.6 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულებების მიხედვით, 

ფსიქოსოციალური 

დახმარების აუცილებლობისა 

და საჭიროების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება 

საჯარო და ადგილობრივი 

სტრუქტურების 

წარმომადგენლებისთვის. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის  

საზოგადოება 

 

საჯარო და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

სტრუქტურებში 

ფსიქოსოციალური 

დამხმარების შესახებ 

ცნობიერების 

ამაღლებისთვის 

განხორციელებულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა. 

 

2022 წ. I კვ. 

- 

2023 წ. II კვ. 

დონორი 

ორგანიზაცია 

2.7 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულებების 

მიხედვით,(Strengthening 

Disaster Risk Reduction) 

ადგილობრივი და საჯარო 

მმართველობის 

წარმომადგენლებისთვის, 

ცნობიერების ამაღლება 

კატასტროფების დროს 

ძირითადი: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო (სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური). 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის  

საზოგადოება 

 

საჯარო და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოებში "კლიმატ-

გონივრული“ რისკ 

მენეჯმენტის შესახებ 

ცნობიერების 

ასამაღლებლად 

ჩატარებულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. III 

კვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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"კლიმატ-გონივრული" რისკ 

მენეჯმენტის შესახებ. 

2.8 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

თემაზე სამეცნიერო 

ლიტერატურის/მასალების 

ქართულ ენაზე თარგმნა, 

გამოქვეყნება. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე:  

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო 

ლიტერატურის/მასალი

ს რაოდენობა 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

2.9.ჰუმანიტარული 

სამართლის გავრცელება 

მიზნობრივი ჯგუფებისათვის 

(მასწავლებლები) 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

 

 

დამხმარე:  

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის საკითხები 

ასახულია სსიპ 

„მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განათლების 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრის“ 

სასწავლო მოდულებში 

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ. IV 

კვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

2.10 იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 

ცნობიერების ამაღლება მათი 

უფლებებისა და 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

შესაძლებლობების შესახებ. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

ჩატარებული 

ცნობიერების 

ამაღლების 

ღონისძიებები და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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 სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე:  

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი; 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

3.საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ღონისძიებები 

3.1 საქათველოს იუსტიციის 

სამინისტროს (საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

უწყებათაშორისი კომისიის 

სამდივნო) თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი 

ღონისძიებების ორგანიზება 
(advanced level trainings) 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშირისო კომიტეტი 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა. 

2022 წ. III 

კვ - 2023 წ.  

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.2 საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში 

მისაღები კანდიდატების და 

სამინისტროს 

თანამშრომლების 

მომზადება/გადამზადება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

საკითხებში, მათ შორის 

შეიარაღებული კონფლიქტის 

დროს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის თემაზე. 

ძირითადი: 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. IV 

კვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.3 შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში მისაღები 

კანდიდატების და 

ძირითადი: 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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სამინისტროს 

თანამშრომლების 

მომზადება/გადამზადება 

საერთაშორისო დაცვის 

საკითხებზე. 

თანამშრომლების 

რაოდენობა. 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.4 საქართველოს თავდაცვის 

ძალებისთვის/სსიპ დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს ეროვნულ 

თავდაცვის აკადემიაში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

სწავლება/ტრენინგების 

ჩატარება. 

ძირითადი: 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო/ სსიპ დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

სამხედრო 

მოსამსახურეების/პერს 

ონალის რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.5 სამშვიდობო ოპერაციებში 

მონაწილე საქართველოს 

თავდაცვის ძალების 

წარმომადგენლებისთვის 

ტრენინგები საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

ძირითადი: 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

სამხედრო 

მოსამსახურეების/პერს 

ონალის რაოდენობა 

 

2022წ.  I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.6 პროკურორებისა და 

პროკურატურის სისტემის 

გამომძიებლებისთვის 

ტრენინგის ჩატარება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

გენერალური 

პროკურატურა 

 

ჩატარებული 

ტრენინგების 

რაოდენობა; 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2022 წ. IV 

კვ. - 

2023 წ.  

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.7 მოსამართლეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით ტრენინგი 

ჰუმანიტარული სამართლის 

ძირითადი: 

იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

2022 წ. IV 

კვ. 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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თემატიკაზე. თანამშრომლების 

რაოდენობა. 

 დონორი 

ორგანიზაცია 

3.8 მედიის 

წარმომადგენლებისა და 

ამ სფეროში დასაქმებული სხვა 

პერსონალისათვის 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

ტრენინგების ჩატარება. 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

სსიპ თავდაცვის 

ინსტიტუციური 

აღმშენებლობის 

სკოლა 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტი 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი; 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.9. „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში 

გათვალისწინებულ 

მოხალისეთა სისტემის შექმნა 

და ეტაპობრივად დანერგვა. 

ძირითადი: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო (სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური) 

 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

შექმნილი მოხალისეთა 

სისტემა. 

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

3.10 არასამხედრო 

ალტერნატიული შრომითი 

სამსახურის სახანძრო 

სამაშველო დანაყოფში 

გავლის ორგანიზების 

იმპლემენტაცია 

ძირითადი: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

(სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საგანგებო 

არასამხედრო 

ალტერნატიული 

შრომითი სამსახურის 

სახანძრო სამაშველო 

დანაყოფში გავლის 

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ.  

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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სიტუაციების მართვის 

სამსახური). 

 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადეობა 

ორგანიზება 

იმპლემენტირებულია. 

4. შეიარაღებული 

კონფლიქტის შედეგად 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულ 

პირთა მოძიება 

 

 

4.1 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულების შესაბამისად, 

საკოორდინაციო 

მექანიზმების გამოყენებით, 

ეფექტიანი ღონისძიებების 

განხორციელება 1990-იანი 

წლების შეიარაღებული 

მოქმედებების და 2008 წლის 

აგვისტოს რუსეთ-

საქართველოს ომის შედეგად 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულ 

პირთა მოძიების, 

იდენტიფიცირებისა და  

ოჯახებისათვის გადაცემის 

მიმართულებით.  

ძირითადი: 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი; 

შეიარაღებული 

კონფლიქტების შედეგად 

უგზო-უკვლოდ 

დაკარგული პირების 

მოძიებისა და 

გადმოსვენების 

უწყებათაშორისი კომისია 

 

დამხმარე:  

წითელი ჯვრის  

საერთაშორისო კომიტეტი 

უგზო-უკვლოდ 

დაკარგულ პირთა 

იდენტიფიცირებული 

რაოდენობა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 წ. IV 

კვ. - 2023 წ. 

IV კვ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. კონფლიქტის და 

კონფლიქტის შემდგომ 

პერიოდში, ასევე 

კატასტროფებისა და სხვა 

საგანგებო მდგომარეობების 

5.1 იძულებით 

გადაადგილებულ ქალთა 

დაცვა სექსუალური 

ძალადობის, ოჯახში 

ძალადობისა და გენდერული 

ძირითადი: 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების სამსახური 

 

დამხმარე: 

სექსუალური 

ძალადობის, ოჯახში 

ძალადობისა და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილი ძალადობის 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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დროს სექსუალურ 

ძალადობასთან და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილ ძალადობასთან 

ბრძოლა და პრევენცია 

ნიშნით ჩადენილი 

ძალადობისგან, მათთვის 

სამედიცინო, ფსიქოლოგიური 

და სამართლებრივი 

დახმარების სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

 

საქართველს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება  

 

მსხვერპლი ქალები და 

მათთვის მიწოდებული 

სერვისები 

5.2 წლიურად მინიმუმ 5 

შეხვედრის ორგანიზება 

(უფასო იურიდიული 

კონსულტაცია) ქალებისა და 

გოგონებისათვის იმ 

რეგიონებში, რომლებიც 

ესაზღვრება ოკუპირებული 

ტერიტორიის 

ადმინისტრაციულ საზღვარს 

ძირითადი: 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების სამსახური 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის ეროვნული 

საზოგადოება 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

ქალების რაოდენობა, 

რომელთაც 

ისარგებლეს უფასო 

იურიდიული 

მომსახურებით 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 5.3  გადასროლის წინა 

მომზადების დროს სამხედრო 

მოსამსახურეებისათვის და 

სსიპ „დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ძირითადი: 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო/სსიპ დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

გენდერულ 

საკითხებში 

მომზადებული 

სამხედრო 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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ეროვნული თავდაცვის 

აკადემიაში“ გენდერული 

თანასწორობისა და გაეროს 

უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუცია 1325 და მისი 

თანმდევი რეზოლუციების 

შესახებ ტრენინგ კურსების 

ჩატარება 

საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია. 

მოსამსახურეები/ 

პერსონალი 

6. სამედიცინო და 

არასამედიცინო კადრების, 

მათ შორის კატასტროფის 

მართვის ცენტრების 

ოპერატორების მომზადება 

გადაუდებელ სამედიცინო 

მომსახურებაში 

6.1  სამედიცინო და 

არასამედიცინო კადრების, 

მათ შორის, კატასტროფის 

მართვის ცენტრების 

ოპერატორების მომზადება 

გადაუდებელ სამედიცინო 

მომსახურებაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო (სსიპ 

საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი) 

 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი  

ჯვრის საზოგადოება 

გადამზადებული 

ჯანდაცვის 

სპეციალისტების  

რაოდენობა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 სასწრაფო სამედიცინო 

პერსონალის, მათ შორის 

ექთნების გადამზადება 

გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების საკითხებში 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

გადამზადებული 

პირების რაოდენობა 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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სამინისტრო (სსიპ. 

საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი) 

 

დამხმარე:  

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

6.3 სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ბრიგადების 

აღჭურვა საჭირო სამედიცინო 

აპარატურითა და 

რეანიმობოლით 

ძირითადი: 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო (სსიპ. 

საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი). 

სსიპ საგანგებო 

სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი 

აღჭურვილია საჭირო 

სამედიცინო 

აპარატურით. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

6.4 საგანგებო სიტუაციების 

დროს დაზარალებული 

მოსახლეობის გადაუდებელი 

დახმარებისათვის საჭირო 

სამედიცინო რეზერვების 

შექმნა/განახლება 

ძირითადი: 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო (სსიპ. 

საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი)  

შექმნილია 

სამართლებრივი 
აქტით განსაზღვრული 
სამედიცინო მარაგი 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ.  

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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6.5 სიმულაციურ წვრთნებში 

შსს-ს სამედიცინო 

პერსონალის ჩართვა 

კოორდინირებულად 

მუშაობის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

 

ძირითადი: 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

ჩატარებული 

წვრთნებისა  და 

გადამზადებული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

7.საგანგებო სიტუაციების 

მართვა და რისკის 

შემცირება 

7.1 სამედიცინო 

დაწესებულებების მიერ 

საგანგებო მართვის გეგმების 

შემუშავების კოორდინაცია 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო (სსიპ 

საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი) 

 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო (სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური) 

 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის  საზოგადოება 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

საგანგებო მართვის 

გეგმები 

შემუშავებულია და 

შეთანხმებულია 

საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახურთან  

 

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

7.2  შესაძლო სტიქიური 

მოვლენების პროგნოზირება/ 

ადრეული გაფრთხილება 

ძირითადი:  

საქართველოს 

შესაბამისი უწყებების 

დროული 

გაფრთხილება 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაცი

ული რესურსი 
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გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

(სსიპ გარემოს ეროვნული 

სააგენტო) 

დამხმარე:  

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

მოსალოდნელი 

სტიქიის შესახებ;  

 

ინფორმირებული 

მოსახლეობა;  

 

შემცირებული 

ადამიანური და 

ეკონომიკური ზარალი. 

სსიპ გარემოს 

ეროვნული 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

კლიმატის 

მწვანე ფონდის 

(GCF) პროექტი 

7.3 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულებების მიხედვით, 

ჰიდრომეტეოლოგიური და 

გეოლოგიური მონიტორინგის 

ქსელის გაფართოება, 

კლიმატისგან გამოწვეული 

კატასტროფების 

(წყალდიდობა, მეწყერი, 

ღვარცოფები, თოვლზვავი, 

სეტყვა, ძლიერი ქარი და 

გვალვა) საფრთხეების და 

რისკების რუკების შექმნა და 

ცენტრალიზებული 

საინფორმაციო სისტემის 

ჩამოყალიბება. 

ძირითადი:  

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

(სსიპ გარემოს ეროვნული 

სააგენტო) 

დამხმარე:  

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო (სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური) 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

ჰიდრომეტეოლოგიურ

ი მონიტორინგის 

ქსელი 

გაფართოებულია; 

 

შექმნილია  

კლიმატისგან 

გამოწვეული 

კატასტროფების 

საფრთხეების და 

რისკების რუკები; 

 

შექმნილია 

ცენტრალური 

საინფორმაციო 

სისტემა.  

2022 წ.  I კვ 

- 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაცი

ული რესურსი 

 

სსიპ გარემოს 

ეროვნული 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

კლიმატის 

მწვანე ფონდისა 

(GCF) და 

შვეიცარიის 

განვითარებისა 

და 

თანამშრომლობ

ის სააგენტოს 

(SDC) 

პროექტები 

 

 7.4 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

გადამზადებულ  

მონაწილეთა 

რაოდენობა. 

2022 წ. I კვ. 

-სდ 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულებების მიხედვით, 

არსებული გადაუდებელი 

დახმარების ჯგუფების 

გადამზადება ეპიდემიისა და 

პანდემიის პრევენციისა და 

კონტროლის მიზნით. 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

 

სსიპ დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი; 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

2023 წ. 

IVკვ. 

7.5 საქართველოს მიერ 

წითელი ჯვრისა და წითელი 

ნახევარმთვარის 33-ე 

საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

ნებაყოფლობით აღებული 

ვალდებულებების მიხედვით,  

რისკების შეფასება ეპიდემიის 

და პანდემიის აფეთქების 

მაღალი რისკის მქონე 

რეგიონებში და შესაბამისად 

რისკების შემცირებისა და 

ეფექტური საპასუხო 

სამოქმედო გეგმების 

ჩამოყალიბება. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო; 

 

 

დამხმარე: 

(სსიპ) დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი; 

 

ეპიდემიისა და 

პანდემიის აფეთქების 

რისკები შეფასებულია 

და მომზადებულია 

რისკების შემცირების 

და საპასუხო რეაქციის 

გეგმები. 

2022 წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაცი

ული რესურსი 
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შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო (შსს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება -საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური) 

 

 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის  საზოგადოება 

 7.6 კატასტროფების რისკის 

შემცირების სწავლების 

გათვალისწინება ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესაბამის 

საგნობრივ სტანდარტში. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

დამხმარე: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო ( 

სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება -

საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის სამსახური); 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

საკითხი  შესულია 

ეროვნულ სასწავლო 

გეგმაში როგორც 

სავალდებულო. 

 

2022 წ. 

IVკვ. - 

2023 წ. 

IVკვ. 

ადმინისტრაცი

ული რესურსი 

 

  

7.7 სხვადასხვა სახელმწიფო 

და კერძო დაწესებულებებში 

სიმულაციური პრაქტიკული 

 

ძირითადი: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

(სახელმწიფო 

 

ჩატარებული 

წვრთნებისა და 

გადამზადებული 

 

2022წ. I კვ - 

2023 წ. 

IVკვ. 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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წვრთნებისა და თეორიული 

კურსების ჩატარება 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება -

საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის 

სამსახური) 

 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

პერსონალის 

რაოდენობა 

8.მოხალისეთა 

უსაფრთხოების 

გაძლიერების 

უზრუნველყოფა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 სამეთაურო-საშტაბო  

წვრთნა „დიდგორში“ 

მოხალისეების ჩართვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

დამხამრე: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

(სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება -

საგანგებო საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური) 

დამხმარე: 

საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება 

ჩატარებული 

წვრთნებისა და 

გადამზადებული 

მოხალისეების/პირების 

რაოდენობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 წ. I კვ. 

- 

2023 წ.  IV 

კვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 
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9. იდენტიფიცირებისა და 

დაცვის ზომები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 საგანგებო სიტუაციების 

დროს კულტურული 

მემკვიდრეობის მოძრავი და 

უძრავი ძეგლების დაცვის 

მიზნით პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება. 

ძირითადი: 

საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამინისტრო 

დამხმარე: 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

(სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება -

საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახური). 

მაღალკვალიფიციურა

დ ფიქსირებული და 

სკანირებული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლები. 

2022 წ. IV 

კვ. - 

2023 წ. IV 

კვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 

10. საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

გაძლიერება და ანგარიშგება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 პარტნიორ ქვეყნებთან 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გაღრმავება 

მემორანდუმების 

გაფორმებისა და ორმხრივი 

შეხვედრების გამართვის 

გზით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

(სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება -

საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის 

სამსახური) 

 

დამხმარე: 

უწყებათაშორისი კომისია 

გაფორმებული 

მემორანდუმების 

რაოდენობა; 

ორმხრივი 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 

2022 წ. 

IVკვ. - 2023 

წ. IVკვ. 

ადმინისტრაციული 

რესურსი 


