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დამტკიცებულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის  

უწყებათაშორისი კომისიის მიერ 

4 აპრილი, 2017 

 

 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების  

ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

 

 

მიზანი აქტივობა პასუხისმგებელი 

უწყება 

ინდიკატორი შესრულების 

ვადა 

დაფინანსების 

წყარო 

1. საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის პრინციპების 

გათვალისწინების მიზნით 

არსებული პოლიტიკისა 

და საკანონმდებლო ბაზის 

შესწავლა და დახვეწა 

 

1.1 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

პრინციპების ასახვა 

საკანონმდებლო და 

შიდაუწყებრივ აქტებში 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო;  

საქართველოს 

ეროვნული 

უშიშროების საბჭო; 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ 

სამართალთან 

შესაბამისობაში 

მოყვანილი 

საკანონმდებლო და 

შიდაუწყებრივი 

აქტები 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 
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1.2 შეიარაღებული 

კონფლიქტის დროს 

უგზოუკვლოდ დაკარგული 

პირების თემაზე 

საკანონმდებლო ბაზის 

შესწავლა, საკანონმდებლო 

ინიციატივების მომზადება 

და პარლამენტისათვის 

წარდგენა 
 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 
 

შესწავლილი 

საკანონმდებლო ბაზის 

ანგარიში;  

 

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებათა პაკეტი;  

2017 წლის 

მეორე 

ნახევარი - 2018 

ფინანსდება 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტის მიერ 

 

1.3 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

პრინციპების შესაბამისად 

თავშესაფრის სისტემის 

მომწესრიგებელი 

საკანონმდებლო ჩარჩოს 

დახვეწა 

 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

(შემდგომში - 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო) 

შემუშავებულია და 

მიღებულია 

საკანონმდებლო 

ცვლილებათა პაკეტი 

2017 წლის 

მეორე 

ნახევარი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 

 

1.4. საერთაშორისო დაცვის, 

მათ შორის ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე პირების  

წარმატებული ინტეგრაციის 

ინდიკატორების შემუშავება 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

შემუშავებულია 

ინტეგრაციის 

შეფასების 

ინდიკატორები და 

შეფასების ანგარიში; 

გაცემული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 
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2. საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება  

2.1 ყოველწლიური 

ეროვნული შეჯიბრის 

ორგანიზება  

სტუდენტებისათვის 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი;  

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი; 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

 

 

განხორციელებული 

ეროვნული შეჯიბრი 

და მასში მონაწილე 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

2017-2018 ფინანსდება 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტის მიერ 

 

2.2 საზაფხულო სკოლა 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

ძირითადი: 

 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი 

 

დამხმარე: 

 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია და მისი 

წევრები; 

 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი; 

განხორციელებული 

საზაფხულო სკოლა და  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

2017 - 2018 ფინანსდება 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტის მიერ 
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2.3 არასრულწლოვანთათვის  

საინფორმაციო და სხვა სახის 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

შეიარაღებულ ძალებში ან/და 

შეიარაღებულ დაჯგუფებებში 

ბავშვთა ჩართულობის 

აკრძალვის საკითხებზე 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო; 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

 

განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და 

ღონისძიებებში 

მონაწილე  რაოდენობა 

2017- 2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

2.4 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

თემაზე სამეცნიერო 

ლიტერატურის ქართულ 

ენაზე თარგმნა და 

გამოქვეყნება 

ძირითადი: 

 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი 

 

გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო 

ლიტერატურის 

რაოდენობა 

2018 წლის 

მეორე 

ნახევარი 

დონორი 

ორგანიზაცია 

2.5 კულტურათა 

მრავალფეროვნების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება და 

კულტურული 

ღონისძიებების მოწყობა 

კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ მიგრანტთა 

და ადგილობრივ 

ხელისუფლებისათვის 

საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ცნობიერების 

ამაღლების 

ღონისძიებები და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

2.6 იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 

ცნობიერების ამაღლება მათი 

უფლებებისა და 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

შესაძლებლობების შესახებ 

 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ცნობიერების 

ამაღლების 

ღონისძიებები და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 
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2.7 საერთაშორისო დაცვის 

მქონე, მათ შორის 

ჰუმანიტარული სტატუსის 

მქონე და დროებითი დაცვის 

ქვეშ მყოფ პირთა, 

ინფორმირება საქართველოში 

ინტეგრაციის 

შესაძლებლობების შესახებ 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ცნობიერების 

ამაღლების 

ღონისძიებები და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 

 

2.8 ადგილობრივი სათემო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების და სხვა 

შუამავალი რგოლების 

ცნობიერების ამაღლება 

საქართველოში თავშესაფრის 

სისტემის და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე, მათ შორის 

ჰუმანიტარული სტატუსის 

მქონე და დროებითი დაცვის 

ქვეშ მყოფი პირების 

ინტეგრაციის პოლიტიკის 

მიზნების შესახებ 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო; 

 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო; 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 

 

3. საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ 

სამართალში 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების ღონისძიებები 

3.1. საქათველოს იუსტიციის 

სამინისტროს (საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

უწყებათაშორისი კომისიის 

სამდივნოს) თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი 

ღონისძიებების  ორგანიზება 

(advanced level trainings)  

ძირითადი:  

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშირისო 

კომიტეტი 

 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა  და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

 

2017- 2018 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.2. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში 

მისაღები კანდიდატების და 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა  და 

გადამზადებული 

2017- 2018 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 
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სამინისტროს 

თანამშრომლების 

მომზადება/გადამზადება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

საკითხებში, მათ შორის 

შეიარაღებული კონფლიქტის 

დროს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის თემაზე 

 თანამშრომლების 

რაოდენობა 

 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.3. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა  სამინისტროში 

მისაღები კანდიდატების და 

სამინისტროს 

თანამშრომლების 

მომზადება/გადამზადება 

თავშესაფრის მაძიებელთა და 

ლტოლვილთა სტატუსის 

საკითხებზე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო. 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა  და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

3.4. საქართველოს 

შეიარაღებული 

ძალებისთვის/თავდაცვის 

ეროვნულ აკადემიაში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

სწავლება/ტრენინგების 

ჩატარება 

ძირითადი: 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო; 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

ეროვნული 

უშიშროების საბჭო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა  და 

გადამზადებული 

სამხედრო 

მოსამსახურეების/პერს

ონალის რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.5. პროკურორებისა და 

სტაჟიორ-

პროკურორებისთვის 

ტრენინგის ჩატარება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურა 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.6. ტრენინგების გზით 

იურიდიული დახმარების 

სამსახურის თანამშრომელთა 

ძირითადი: ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 
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კვალიფიკაციის ამაღლება 

ჰუმანიტარული სამართლის 

თემატიკაზე  

 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.7 ტრენინგების გზით 

მოსამართლეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება 

ჰუმანიტარული სამართლის 

თემატიკაზე 

იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 

3.8 თავშესაფრის საკითხებზე 

მომუშავე პირებისთვის 

სასწავლო მოდულის 

შემუშავება და სასწავლო 

კურსის ჩატარება 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

პრინციპების შესახებ 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

შემუშავებული 

სასწავლო მოდული; 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

3.9  მედიის 

წარმომადგენლების და 

ამ სფეროში დასაქმებული 

სხვა პერსონალისათვის 

ჰუმანიტარული სამართლის  

სასწავლო ღონისძიებებისა და 

შეიარაღებული 

კონფლიქტისას პროფესიულ 

მისიებში ყოფნის დროს 

გასათვალისწინებელი 

უსაფრთხოების ზომების, 

აგრეთვე მათი უფლებებსა და 

ვალდებულებების შესწავლის 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

(კომისია) 

 

დამხმარე: 

წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო 

კომიტეტი;  

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

დონორი 

ორგანიზაცია 
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მიზნით შესაბამისი 

ტრენინგების და/ან 

ინსტრუქტაჟების ორგანიზება 

3.10 ტრენინგების ჩატარება 

მასწავლებლებისთვის 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის 

საკითხებზე 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

მასწავლებლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

4. სამოქალაქო 

მოსახლეობისთვის 

ჰუმანიტარულ 

დახმარების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

 

4.1 ჰუმანიტარული 

დახმარების შეფასებისა და 

განაწილების მონიტორინგის 

ჩატარების პროცედურების 

შემუშავება 

ძირითადი: 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

დამხმარე: 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

შემუშავებული 

დოკუმენტი 

2017 წლის 

მეორე 

ნახევარი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

4.2 კონფლიქტის მონაწილე 

მხარეებს შორის 

კონსტრუქციული დიალოგის 

წარმოება ჰუმანიტარული 

დახმარების მიწოდების 

თაობაზე 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

კონფლიქტის 

მონაწილე მხარეებს 

შორის გამართული 

მოლაპარაკებები 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

5. კონფლიქტის და 

კონფლიქტის შემდგომ 

პერიოდში, ასევე 

კატასტროფებისა და 

სხვა საგანგებო 

მდგომარეობების 

დროს სექსუალურ 

ძალადობასთან და 

5.1 იძულებით 

გადაადგილებულ ქალთა 

დაცვა სექსუალური 

ძალადობის, ოჯახში 

ძალადობისა და გენდერული 

ნიშნით ჩადენილი 

ძალადობისგან, მათთვის 

სამედიცინო, ფსიქოლოგიურ 

ძირითადი: 

 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო; 

სექსუალური 

ძალადობის, ოჯახში 

ძალადობისა და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილი ძალადობის 

მსხვერპლი ქალები და 

მათთვის 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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გენდერული ნიშნით 

ჩადენილ 

ძალადობასთან 

ბრძოლა და პრევენცია 

 

და სამართლებრივი 

დახმარების სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური; 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

დამხმარე: 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

მიწოდებული 

სერვისები 

5.2.წლიურად მინიმუმ 5 

შეხვედრის ორგანიზება 

(უფასო იურიდიული 

დახმარება) ქალებისა და 

გოგონებისათვის იმ 

რეგიონებში, რომლებიც 

ესაზღვრება ოკუპირებული 

ტერიტორიის 

ადმინისტრაციულ საზღვარს 

ძირითადი: 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო (სსიპ 

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო) 

ქალების რაოდენობა, 

რომელთაც  

ისარგებლეს უფასო 

იურიდიული 

მომსახურებით 

 

 

 

 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

5.3. ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე, 

ასევე არსებული სახელმწიფო 

მომსახურებების 

პოპულარიზაციის მიზნით, 

საგანმანათლებლო-

საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება თბილისსა და  

რეგიონებში 

ძირითადი: 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირებთან წელიწადში 

ჩატარებული 

არანაკლებ 5 შეხვედრა 

 

 

 

 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი/დონორი 

ორგანიზაცია 
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მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 

დაცვისა და 

დახმარების 

სახელმწიფო 

ფონდი) 

5.4. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში 

მისაღები კანდიდატების და 

სამინისტროს 

თანამშრომლების 

მომზადება/გადამზადება 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილ ძალადობასთან 

ბრძოლის და პრევენციის 

საკითხებზე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და გა 

დამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

5.5 გადასროლისწინა 

მომზადების დროს სამხედრო 

მოსამსახურეებისათვის და 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნულ თავდაცვის 

აკადემიაში გენდერული 

თანასწორობისა და გაეროს 

უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუცია 1325 და მისი 

თანმდევი რეზოლუციების 

შესახებ ტრენინგ კურსების 

ჩატარება 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო(სსიპ 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

თავდაცვის 

აკადემია) 

გენდერულ 

საკითხებში 

მომზადებული 

სამხედრო 

მოსამსახურეები/ 

პერსონალი 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 
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5.6 თავშესაფრის საკითხებზე 

მომუშავე პირების 

გადამზადება სპეციფიკური 

საჭიროების მქონე და 

გარკვეული სოციალური 

ჯგუფის წევრი, მათ შორის 

სექსუალურ ძალადობისა და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილი ძალადობის 

მსხვერპლი, თავშესაფრის 

მაძიებლის მიმართ 

თავშესაფრის პროცედურის 

განხორციელების შესახებ 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ტრენინგებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

5.7 სექსუალურ ძალადობასა 

და გენდერული ნიშნით 

ჩადენილ ძალადობასთან 

დაკავშირებით იძულებით 

გადაადგილებულ პირებთან, 

თავშესაფრის მაძიებლებთან 

და საერთაშორისო დაცვის 

მქონე პირებთან 

საგანმანათლებლო-

საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება თბილისსა და 

რეგიონებში. 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

ცნობიერების 

ამაღლების 

შეხვედრებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

6.საფრთხის პირობებში 

ჯანმრთელობის დაცვის 

გაძლიერების 

უზრუნველყოფა და 

სამედიცინო პერსონალის 

უსაფრთხოების გაზრდა  

 

6.1 სამედიცინო და 

არასამედიცინო კადრების, 

მათ შორის კატასტროფის 

მართვის ცენტრების 

ოპერატორების მომზადება 

გადაუდებელ სამედიცინო 

მომსახურებაში 

ძირითადი: 

საქართველოს 

შრომის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური          

დაცვის          

სამინისტრო 

 

გადამზადებულია 

ჯანდაცვის 50 

სპეციალისტი 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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 დამხმარე: 

 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

 

   

6.2 სასწრაფო სამედიცინო 

პერსონალის, მათ შორის 

ექთნების  გადამზადება 

გადაუდებელ სამედიცინო 

დახმარების საკითხებში 

(ექიმი, ექთანი, მძღოლი); 

ასევე,  

ექიმების გადამზადება 

ტრავმული პაციენტების 

მართვის, სტაბილიზაციის და 

გადაუდებელი 

კარდიოლოგიური 

სამედიცინო დახმარების 

საკითხებზე; 

ძირითადი: 

საქართველოს 

შრომის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური          

დაცვის          

სამინისტრო (სსიპ 

„სასწრაფო 

სამედიცინო 

დახმარების 

ცენტრი“); 

 

დამხმარე: 

 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

გადამზადებულია: 

400 ექიმი; 

400 ექთანი; 

400 მძღოლი 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი (252000 

ლარი) 

6.3 სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ბრიგადების 

აღჭურვა საჭირო სამედიცინო 

აპარატურითა და 

რეანიმობოლით 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო( სსიპ 

„სასწრაფო 

სამედიცინო 

დახმარების 

ცენტრი“) 

სსიპ „სასწრაფო 

სამედიცინო 

დახმარების ცენტრი“ 

აღჭურვილია საჭირო 

სამედიცინო 

აპარატურით. 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, დონორი 

ორგანიზაცია 
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6.4 საგანგებო სიტუაციების 

დროს დაზარალებული 

მოსახლეობის გადაუდებელი 

დახმარებისათვის საჭირო 

სამედიცინო რეზერვების 

შექმნა/განახლება 

საქართველოს 

შრომის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური          

დაცვის          

სამინისტრო; 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

შექმნილია 

სამართლებრივი 

აქტით განსაზღვრული 

სამედიცინო მარაგი 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი (40 000 

ლარი) 

6.5 სიმულაციურ წვრთნებში 

შსს-ს სამედიცინო 

პერსონალის ჩართვა  

კოორდინირებულად 

მუშაობის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ჩატარებული 

წვრთნებისა და 

გადამზადებული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

7.საგანგებო სიტუაციების 

მართვა და რისკის 

შემცირება 

 

7.1 სამოქალაქო 

უსაფრთხოების დარგობრივი 

გეგმის (ფუნქცია 6 - 

სამედიცინო 

უზრუნველყოფა) 

შემუშავება/იმპლემენტაცია 

სამედიცინო 

დაწესებულებებში 

საქართველოს 

შრომის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური          

დაცვის          

სამინისტრო 

 

დამტკიცებულია 

სამოქალაქო 

უსაფრთხოების 

დარგობრივი გეგმა - 

სამედიცინო 

უზრუნველყოფა; 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

გეგმები 

შეთანხმებულია 

სამინისტროში 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

7.2 „ბირთვული და 

რადიაციული ავარიებისთვის 

მზადყოფნის და მათზე 

რეაგირების გეგმის შესახებ“ 

ტექნიკური რეგლამენტის 

პროექტის მომზადება 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო ( სსიპ 

ბირთვული და 

რადიაციული 

უსაფრთხოების 

სააგენტო); 

დამტკიცებულია 

„ბირთვული და 

რადიაციული 

ავარიებისთვის 

მზადყოფნის და 

მათზე რეაგირების 

გეგმის შესახებ“ 

ტექნიკური 

რეგლამენტი 

2017 – 2018 არ საჭიროებს 

დამატებით 

სახსრებს 
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7.3 შესაძლო სტიქიური 

მოვლენების პროგნოზირება /  

ადრეული გაფრთხილება 

ძირითადი: 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო (სსიპ 

გარემოს ეროვნული 

სააგენტო) 

 

დამხმარე: 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

შესაბამისი უწყებების 

დროული 

გაფრთხილება 

მოსალოდნელი 

სტიქიის შესახებ; 

ინფორმირებული 

მოსახლეობა; 

შემცირებული 

ადამიანური და 

ეკონომიკური 

ზარალი; 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი; სსიპ 

გარემოს 

ეროვნული 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

7.4 DRR (კატასტროფების 

რისკის შემცირება 

საგანმანათლებლო სივრცეში) 

პროექტის ფარგლებში 

კატასტროფების რისკის 

შემცირების სწავლება; 

ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შესაბამის საგნობრივ 

სტანდარტში 

გათვალისწინებული 

საკითხების სწავლების 

ხელშეწყობა 

ძირითადი: 

 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

დამხმარე: 

 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

DRR რესურსების 

გამოყენებით პროექტი 

განხორციელებულია 

საპილოტე 

სკოლამდელ 

დაწესებულებებში, 

სკოლებში და 

უნივერსიტეტში. ეს 

საკითხი შესულია 

დაწყებითი საფეხურის 

ეროვნულს სასწავლო 

გეგმაში როგორც 

სავალდებულო 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

7.5 მთავრობის 

დადგენილების პროექტის 

შემუშავება „საგანგებო 

სიტუაციების პრევენციული 

ღონისძიებების შემუშავების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

შემუშავებული 

მთავრობის 

დადგენილების 

პროექტი 

 

2018 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

7.6 მთავრობის 

დადგენილების პროექტის 

შემუშავება „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების სფეროში 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

შემუშავებული 

მთავრობის 

დადგენილების 

პროექტი 

2018 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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მასპინძელი ქვეყნის 

მხარდაჭერის ღონისძიებების 

შემუშავების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

7.7 მთავრობის 

დადგენილების პროექტის 

შემუშავება  „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების სფეროში 

საქართველოს ტერიტორიისა 

და ქალაქების ჯგუფებად 

დაყოფის და ორგანიზაციების 

კატეგორიებად დაყოფის 

შესახებ“ 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

შემუშავებული 

მთავრობის 

დადგენილების 

პროექტი 

 

2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

7.8 სხვადასხვა სახელმწიფო 

და კერძო დაწესებულებებში  

სიმულაციური პრაქტიკული 

წვრთნებისა და  თეორიული 

კურსების ჩატარება 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

საზოგადოება 

 

ჩატარებული 

წვრთნებისა და  

გადამზადებული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

8. მოხალისეთა 

უსაფრთხოების 

გაძლიერების 

უზრუნველყოფა  

 

8.1 სიმულაციურ წვრთნებში 

მოხალისეების ჩართვა 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საქართველოს 

წითელი ჯვრის 

ეროვნულ 

საზოგადოებასთან 

თანამშრომლობით 

 

ჩატარებული 

წვრთნებისა და  

გადამზადებული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

2017-2018 დონორი 

ორგანიზაცია 
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9.საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

გაძლიერება და 

ანგარიშგება 

9.1. პარტნიორ ქვეყნებთან 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გაღრმავება 

მემორანდუმების 

გაფორმებისა და ორმხრივი 

შეხვედრების გამართვის 

გზით  

 

ძირითადი: 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

(კომისია) 

გაფორმებული 

მემორანდუმების 

რაოდენობა; 

ორმხირივი 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

9.2. „ბავშვის უფლებათა 

დაცვის შესახებ გაეროს 

კონვენციის“ 2000 წლის 

ფაკულტატიური ოქმი 

„შეიარაღებულ კონფლიქტში 

ბავშვთა ჩართულობის 

შესახებ“ მოთხოვნების 

შესაბამისად პერიოდული 

ანგარიშის მომზადება  

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო,  

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო,  

საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო, 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

მომზადებული და 

კომიტეტისთვის 

წარდგენილი ანგარიში 

2017 წლის 

პირველი 

ნახევარი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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თანასწორობის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი, 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალურ 

საკითხთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურა,  

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

(ადამიანის 

უფლებათა 

სამდივნო) 
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9.3. „შეიარაღებული 

კონფლიქტის შემთხვევაში 

კულტურული 

ფასეულობების დაცვის 

შესახებ“ ჰააგის 1954 წლის 

კონვენციის მოთხოვნების 

შესაბამისად პერიოდული 

ანგარიშის მომზადება 

საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურა, 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

მომზადებული და 

კომიტეტისთვის 

წარდგენილი ანგარიში 

2017 წლის 

მეორე 

ნახევარი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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9.4 თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

და თავშესაფრის სისტემის 

შიდა ხარისხის კონტროლის 

მეთოდოლოგიის 

განვითარების და 

ინსტიტუციონალიზაციის 

მიზნით, თანამშრომლობის 

ფორმატის შექმნა ევროპის 

თავშესაფრის მხარდაჭერის 

ოფისთან 

ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

 ევროპის თავშესაფრის 

მხარდაჭერის ოფისთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმი და  

ეროვნულ სასწავლო 

გეგმაში ასახული 

EASO-ს სასწავლო 

პროგრამა. 

2017-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

დონორი 

ორგანიზაცია 

 

 


