
მიზანი 1. 

მდგრადი 
განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი: 

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 16: მშვიდობიანი და 
ინკლუზიური საზოგადოების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი 
განვითარებისათვის, 
მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 
ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და 
ინკლუზიური ინსტიტუციების 
მშენებლობა ყველა დონეზე.

წელი

მაჩვენებელი

წელი

მაჩვენებელი

ამოცანა 1.1.

წელი

მაჩვენებელი

წელი 2017

მაჩვენებელი

წელი

მაჩვენებელი

წელი 2024

სამიზნე 

ქალი - მინიმუმ 50%, კაცი - მინიმუმ 50% 
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ვებ.გვერდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
ვებ.გვერდი.

სამიზნე 

გავლენის 
ინდიკატორ(ებ)ი  1.2.

ქალი (%) - 38.0;  კაცი (%) - 31.6 
(წყარო: ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში 
2017)

 ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.1.1

სახელმწიფო უწყებების პროცენტული წილი, რომლებმაც უზრუნველყვეს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მიერ   ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციის ერთიანი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია

2021

არ არსებობს
პრევენციის სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული უწყებების 90%

2024
დადასტურების წყარო

სამიზნე 

 პროცენტული წილი ადამიანებისა (სქესის ნიშნით), ვისთვისაც ცნობილია ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების 
არსებობის შესახებ

 ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობის მიზნით, ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და მსხვერპლის დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურებებზე საზოგადოების ინფორმირების გაზრდა და ძალადობრივი დამოკიდებულებებისა და ქცევის 
კორექცია 

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ვებ.გვერდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
ვებ.გვერდი.

საბაზისო სამიზნე 

წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიში 2024 წლის

დადასტურების წყარო
სამიზნე 

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ვებ.გვერდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
ვებ.გვერდი.

2024
დადასტურების წყარო

ქალი (%) - 67.4;  კაცი (%) - 73.5
 (წყარო: ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში 
2017)

ქალი - მინიმუმ 80%, კაცი - მინიმუმ 80. % 

2024

პროცენტული წილი ადამიანებისა (სქესის ნიშნით), ვისთვისაც ცნობილია "ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ"  საქართველოს კანონის თაობაზე

2017

ქალი (%) - 61.7; კაცი (%) - 48.8 
(წყარო: ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში 
2017)

 ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.1.2

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მიმართ  საზოგადოებაში ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრების ხელშეწყობა და პრევენციის მექანიზმების გაუმჯობესება 

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 
2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

მოქმედების სფერო I: ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენცია

გავლენის 
ინდიკატორ(ებ)ი  1.1.

საბაზისო სამიზნე

ქალების 22% და კაცების 31 % 
გარკვეულ შემთხვევებში ამართლებს 
ქალის  ცემას 
(წყარო: ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში 
2017) 

ქალების 12% და კაცების 21 % გარკვეულ 
შემთხვევებში ამართლებს ქალის  ცემას 

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ვებ.გვერდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
ვებ.გვერდი.

2024
საზოგადოებაში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფაქტების  მიმღებლობის  მაჩვენებელი

დადასტურების წყარო
2017

 ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.1.3

   
 

ქალი - მინიმუმ 75%, კაცი - მინიმუმ 75.% 

დადასტურების წყარო

 პროცენტული წილი ადამიანებისა (სქესის ნიშნით), ვისთვისაც ცნობილია ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული 
ცენტრების არსებობის შესახებ

2017 2024

დადასტურების წყარო

            
   

2017



მაჩვენებელი

რისკი:

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

 1.1.2.ქალთა მიმართ 
გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან და 
ოჯახში ძალადობასთან 
დაკავშირებული 
საკითხების 
მიმართულებით 
პროფესიული 
სტუდენტების 
ცნობიერების 
ამაღლება

1.1.2.1 პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 10% 
ახორციელებს ქალთა 
მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან და ოჯახში 
ძალადობასთან 
დაკავშირებული საკითხების 
მიმართულებით 
ცნობიერების ამაღლებაზე 
ორიენტირებულ აქტივობებს                                                              

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს 
ანგარიშები

1.საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო          
2.ააიპ პროფესიული 
უნარების სააგენტო

     2024 წლის IV 
კვარტალი 

 
ადმინისტრაციუ

ლი ხარჯი 

                             48 600  გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია;

გაეროს 
მოსახლეობის 

ფონდი 

2024 წლის I 
კვარტალი

სხვა

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ვებ.გვერდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
ვებ.გვერდი.

1.1.1. ქალთა მიმართ 
და ოჯახში ძალადობის  
პრევენციის ერთიანი 
სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება და 
დამტკიცება 

                     48 600 

ქალი - მინიმუმ 85%, კაცი - მინიმუმ 85.% 

გენდერული 
თანასწორობის, ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე 
უწყებათაშორისი კომისია;

ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე პრევენციის ერთიანი 
სამოქმედო გეგმა, რომელიც 
ითვალისწინებს საზოგადოების 
ინფორმირებულობის გაზრდას, 
მათ შორის, შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:
ა) ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის რაობა,
ბ) ძალადობის სხვადასხვა 
ფორმები, მათი გამოვლინებები, 
გ) ძალადობაზე რეაგირების 
სამართლებრივი რეგულაციები 
(შემაკავებელი/დამცავი 
ორედერები, 
სისხლისსამართლებრივი 
მექანიზმები).
დ) გენდერული როლები და 
სტერეოტიპები,
ე)  მსხვერპლთა მხარდაჭერის 
მომსახურებები (თავშესაფრები, 
კრიზისული ცენტრები, ცხელი 
ხაზები და სხვ.),
ვ) ადგილობრივ დონეზე 
(მუნიციპალიტეტში) მოქმედი 
პროგრამები და მომსახურებები 
(დოკუმენტი);
www.myrights.gov.ge 

ბიუჯეტი
დეფიციტი

1.1.1.1.  პრევენციის ერთიან 
სამოქმედო გეგმა 
შემუშვებულია და 
დამტკიცებულია. 

აქტივობა  აქტივობის შედეგის 
ინდიკატორი 

დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების 
ვადები

 საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

ქალი (%) - 76.8;  კაცი (%) - 71.0  (წყარო: 
ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში 
2017)

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი

 ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.1.4

 პროცენტული წილი ადამიანებისა (სქესის ნიშნით), ვისთვისაც ცნობილია ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების ცხელი 
ხაზის (116 006) შესახებ



ჯამი: 213 600                  

-                          -                       213 600                    

                     15 000 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია (UN WOMEN)

                           150 000  გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

2024 წლის IV 
კვარტალი

1.1.4.1.საგანგებო 
სიტუაციებში 
მისაწოდებლად 
მოდიფიცირებული ქცევის 
კორექციის 
პროგრამა/პროგრამები

1.1.4. ძალადობრივი 
დამოკიდებულებებისა 
და ქცევის კორექციის 
პროგრამ(ებ)ის 
მოდიფიცირება და 
საგანგებო 
სიტუაციებისას, მათ 
შორის, პანდემიის 
პირობებში, მოძალადე 
პირებისთვის მიწოდება

სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნული სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ დანაშაულის 
პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო

                             15 000 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

2024 წლის IV 
კვარტალი

1.1.3. მოძალადე 
მსჯავრდებულებისთვი
ს მოქმედი 
ძალადობრივი 
დამოკიდებულებებისა 
და ქცევის კორექციის 
პროგრამების 
გადახედვა, შემდგომი 
დახვეწა და  დანერგვა

 სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნული სააგენტოს და 
სპეციალური პენიტენციური 
სამსახურის ანგარიშები

საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს სსიპ 
დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო
სპეციალური 
პენიტენციური სამსახური

                  150 000 1.1.3.1. გადახედილი და 
გაუმჯობესებული 
ძალადობრივი 
დამოკიდებულებებისა და 
ქცევის კორექციის 
პროგრამები



მიზანი 2. 

მდგრადი 
განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი: 

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა მდგრადი 
განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 
ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და 
ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა 
ყველა დონეზე.

წელი

მაჩვენებელი

ამოცანა 2.1.

წელი

მაჩვენებელი

რისკი:

თანხა
საბიუჯეტო 

კოდი
თანხა ორგ.

2.1.1. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთათვის, სტამბოლის კონვენციის 
30‐ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების 
შესასრულებლად, კომპენსაციის გაცემის 
წესის შემუშავება

2.1.1.1. კომპენსაციის გაცემის წესის პროექტი 
შემუშვებულია და წარდგენილია დასამტკიცებლად 
საქართველოს მთავრობასთან

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ანგარიშები

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო

გენდერული თანასწორობის, ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისია

2022 წლის IV 
კვარტალი

                             5 000 

                                                     5 000 
გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

2.1.2. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 
გამოვლენის, მათი დაცვის, დახმარებისა და 
რეაბილიტაციის ეროვნული რეფერირების 
პროცედურების
(ეროვნული რეფერალური მექანიზმი) 
პროექტის დამტკიცება

2.1.2.1. პროექტი შემუშავებულია და დასამტკიცებლად 
წარდგენილია საქართველოს მთავრობასთან საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციის ანგარიშები

საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის ადამიანის 
უფლებათა სამდივნო

გენდერული თანასწორობის, ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისია

2023 წლის IV 
კვარტალი

                             7 500 

                                                     7 500 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია;
გაეროს მოსახლეობის 
ფონდი

2.1.3. “ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 
დროებითი საცხოვრებლისა (თავშესაფრისა) 
და მოძალადეთა სარეაბილიტაციო 
ცენტრების მოწყობისათვის აუცილებელი 
მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრის 
შესახებ” საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის 2008 წლის 28 ივლისის  N183/ნ 
ბრძანებაში ცვლილებების მომზადება და 
დამტკიცება

 2.1.3.1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის შესაბამისი ბრძანება 
მომზადებული/განახლებული

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ანგარიშები

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო

2024 წლის IV 
კვარტალი

 ადმინისტრაციული 
ხარჯი 

2.1.4. შესაბამისი დოკუმენტის 
(წესი/ბრძანება/მითითება) შემუშავება და 
მიღება, რაც უკავშირდება ქალთა მიმართ 
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 
შემთხვევის მართვისას, მსხვერპლის 
უფლებების ეფექტიანი დაცვის მიზნით, 
მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის სამსახურის ჩართულობის 
უზრუნველყოფას

2.1.4.1.შესაბამისი დოკუმენტი (წესი/ბრძანება/მითითება) 
შემუშავებულია, მიღებულია და მოქმედებს

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

2023 წლის IV 
კვარტალი

                             3 000 

                                                     3 000 
გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

2.1.5. სოციალური მუშაკებისთვის   ქალთა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის  
შემთხვევებზე მუშაობისთვის სპეციალური 
სახელმძღვანელო წესების შემუშავება და 
დანერგვა

2.1.5.1. სპეციალური სახელმძღვანელო 
წესების/მითითებების შესახებ დოკუმენტი შემუშავებულია 

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ანგარიშები

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო

2023 წლის IV 
კვარტალი

                             5 000 

                                                     5 000 
გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

ამოცანა 2.2.

დადასტურების წყარო

 წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველწლიური 
ანგარიში

საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება
შესრულების 

ვადები
ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 
2022‐2024 წლების სამოქმედო გეგმა

მოქმედების სფერო II: ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა

საბაზისო სამიზნე

ქალების 26%‐მა მიმართა დახმარებისთვის, 
აქედან 18%‐მა  ‐ პოლიციას, 8%‐მა ‐ ჯანდაცვის 
დაწესებულებას ან სასამართლოს (წყარო: 
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 
საქართველოში 2017, საქსტატი, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია)

ძალადობის მსხვერპლთა 36% მიმართავს 
დახმარებისთვის 

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი  2.1.
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში, 
საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის (დაზარალებულებისთვის) ხარისხიან მხარდაჭერის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა პროცენტული წილი, ვინც დახმარებისთვის მიმართა რაიმე სახის მხარდაჭერის მომსახურებას ან/და 
სახელმწიფო ორგანოს 

2017
დადასტურების წყარო

2024

მსხვერპლთა დაცვისა და მხარდაჭერის სფეროში მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობის  დახვეწა/გაუმჯობესება საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობით

საბაზისო სამიზნე 

საბაზისო სამიზნე 

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1

0% მინიმუმ 60%

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურებების  გაზრდის ხელშეწყობა

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი 

2021 2024
დადასტურების წყაროGREVIO‐ს მიერ საქართველოსთვის მიცემული  რეკომენდაციების (პირველი ანგარიშის შესაბამისად) განხორციელების პროცენტული წილი



წელი 2021

მაჩვენებელი

რისკი:

თანხა საბიუჯეტო კოდი თანხა ორგ.

2.2.1. სახელმწიფო თავშესაფრებისა და 
კრიზისული ცენტრების მიერ  ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლებისთვის მომსახურებების 
მიწოდება 

2.2.1.1 უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებს მინიმუმ 5 
თავშესაფარი და მინიმუმ 5 კრიზისული ცენტრი

 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების  
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების  სააგენტო 2024 წლის IV 

კვარტალი
                           4 055 000                                              3 900 000  27 02 05                                                                             155 000 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია(,,გრანტის 
მიმღები და 
განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 
ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)

2.2.2. ახალი თავშესაფრის გახსნა 2.2.2.1. ახალი თავშესაფრი გახსნილია და ფუნქციონირებს სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების  
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო 2024 წლის IV 

კვარტალი
                              895 000                                                 425 000   27 02 05                                                                             470 000 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია (,,გრანტის 
მიმღები და 
განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 
ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)

2.2.3. თავშესაფრებსა და კრიზისულ 
ცენტრებში ფსიქოლოგიური დახმარება‐
რეაბილიტაციის მიზნებისთვის 
შემუშავებული სახელმძღვანელოს გადახედვა 
და განახლება

2.2.3.1. თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში მოქმედი 
ფსიქოლოგიური დახმარება‐რეაბილიტაციის 
სახელმძღვანელო გადახედილი და გაუმჯობესებულია

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების   
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო

2023 წლის IV 
კვარტალი

                                 81 000                                                                               81 000 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია;
გაეროს მოსახლეობის 
ფონდი (,,გრანტის 
მიმღები და 
განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 
ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)

2.2.4. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა  დასაქმების ხელშეწყობისთვის 
მათ უნარებსა და შესაძლებლობებზე 
მორგებული ღონისძიებების/პროგრამების 
შემუშავება 

2.2.4.1. ძალადობის მსხვერპლთა უნარებსა და 
შესაძლებლობებზე მორგებული შესაბამისი პროგრამების 
რაოდენობა

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის 
სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ დასაქმების 
ხელშეწყობის სახელმწიფო 
სააგენტო

2024 წლის IV 
კვარტალი

                                 20 250                                                                               20 250 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია(,,გრანტის 
მიმღები და 
განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 
ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)

2.2.5. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების 
მიწოდებისთვის ინსტრუმენტის შემუშვება

 2.2.5.1. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის  
მომსახურებაის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულია 
სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი.  

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო

2024 წლის IV 
კვარტალი

                                 75 000                                                             ‐                                                                                 75 000 
გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

2.2.6. საგანგებო სიტუაციებში, მათ შორის,  
პამდემიის პერიოდში, თავშესაფრებისა და 
კრიზისული ცენტრების გამართული, 
უსაფრთხო და ეფექტიანი 
ფუნქციონირებისთვის  სტანდარტული 
ოპერაციული პროცედურების შემუშავება  

2.2.6.1. შემუშავებულია სტანდარტული ოპერაციული 
პროცედურების დოკუმენტი

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2024 წლის II 
კვარტალი

                                   4 900                                                                  5 000 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

ამოცანა 2.3.

წელი 2021

მაჩვენებელი

რისკი:

თანხა
საბიუჯეტო 

კოდი
თანხა ორგ.

2024
დადასტურების წყარო

ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის განკუთვნილი თავშესაფრების რაოდენობა

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია (,,გრანტის 

მიმღები და 
ნმ ხ რ ბ

2.3.1. ცხელი ხაზის (116006) 
ოპერატორებისთვის ტრენინგების ჩატარება  
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე,  მათ შორის, 
კოორდინირებული უწყებათაშორისი 

 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს ანგარიშები

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო

2024 წლის IV 
კვარტალი

                                 18 000 2.3.1.1. ცხელი ხაზის ოპერატორებისთვის ჩატარებული 
ტრენინგების რაოდენობა
სამიზნე: წელიწადში არანაკლებ 2 ტრენინგი

ვადები

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3.1

საბაზისო სამიზნე 

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი  დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

 საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

სახელმწიფო უწყებების 100%

აქტივობებზე პასუხისმგებელი უწყებების პროცენტული წილი, რომელიც სთავაზობს დასაქმებულებს სწავლებას  (საგანმანათლებლო ტრენინგებს) პროფესიული უნარ‐
ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

მომსახურების მიმწოდებელთა პროფესიული უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება ტრენინგებისა და მომზადება/გადამზადების გზით

ვადები

მაჩვენებლის შენარჩუნება ‐  სახელმწიფო 
უწყებების 100%

წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველწლიური 
ანგარიში

დადასტურების წყარო
2024

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი  დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1.

საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

5 სახელმწიფო  თავშესაფარი
6 თავშესაფარი 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ანგარიშები



2.3.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა მხარდაჭერის მიზნებისთვის 
თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების 
თანამშრომელთა პროფესიული უნარების 
განვითარებისთვის ტრენინგების ჩატარება

2.3.2.1. ჩატარებულია წელიწადში არანაკლებ 1 ტრენინგი 
(სულ მცირე ერთ თემაზე) თითოეული პროფესიული 
ჯგუფისთვის

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს ანგარიშები. 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 
და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო

2024 წლის IV 
კვარტალი

                                 45 000                                                                               45 000  გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია;

გაეროს მოსახლეობის 
ფონდი ((,,გრანტის 

მიმღები და 
განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 

ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)  

2.3.3.  ჯანდაცვის სისტემაში (უწყვეტი 
სამედიცინო განათლების სფეროში) ქალთა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
აკრედიტებული ელექტრონული სასწავლო 
მოდულის დანერგვა 

2.3.3.1. მედიცინის მუშაკთა რაოდენობა, ვინც ქალთა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სწავლება 
გაიარა ელექტრონული სასწავლო მოდულით

(ელექტრონუნლი მოდული ხელმისაწვდომია: 
postgraduate@tsmu.edu)

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ანგარიშები

(ელექტრონუნლი მოდული 
ხელმისაწვდომია: 
postgraduate@tsmu.edu)

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო

2024 წლის IV 
კვარტალი

 ადმინისტრაციული 
ხარჯი 

2.3.4.  ადვოკატებისა და იურიდიული 
დახმარების სამსახურის 
თანამშრომლებისთვის ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სასწავლო 
ღონისძიებების ჩატარება

2.3.4.1. ჩატარებული მინიმუმ 1 ტრენინგი წელიწადში სსიპ იურიდიული დახმარების 
სამსახურის ანგარიშები;
 სსიპ საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის ანგარიშები

ა) სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახური;
ბ) სსიპ საქართველოს 
ადვოკატთა ასოციაცია

2024 წლის IV 
კვარტალი

                                 12 000 

                                                                             12 000 
გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

ჯამი: 5 226 650,00              

განმახორციელებელი 
სსიპ სახელმწიფო 

ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო“)

კოორდინირებული უწყებათაშორისი 
თანამშრომლობისა და სხვადასხვა სფეროს 
პროფესიონალებთან  ეფექტიანი 
მუშაობისთვის საჭირო უნარების 
განვითარებისთვის

დახმარების სააგენტო

                                                                             18 000 



მიზანი 3.

მდგრადი 
განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი: 

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა მდგრადი 
განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 
ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და 
ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა 
ყველა დონეზე.

წელი

მაჩვენებელი

ამოცანა 3.1.

წელი

მაჩვენებელი

რისკი:

3.1.1. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე სამართალდამცავთა 
პროფესიული უნარების გაძლიერების 
მიზნით ტრენინგების ჩატარება

3.1.1.1.ჩატარებულია წელიწადში 10 ტრენინგი საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები 
ანგარიშიშები ჩატარებული 
სასწავლო ღონისძიების შესახებ 
თარიღის, ადგილის და დამსწრეთა 
სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითებით.

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია  2024 წლის IV 
კვარტალი

                       210 000 

                                               210 000 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

3.1.2.1. დამონიტორინგებული შემთხვევების 
რაოდენობა/სისხლის სამართლის საქმეები

3.1.2.2. საჭიროების შემთხვევაში,  შემუშავებული ან/და 
განახლებული რეკომენდაციების რაოდენობა; სისხლის 
სამართლის საქმეების ანალიზის დოკუმენტი

3.1.3. შემაკავებელი ორდერის ოქმის 
გადახედვა და ცვლილების შეტანა

3.1.3.1. მოდიფიცირებული შემაკავებელი ორდერის ოქმი საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

2023 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

3.1.4. ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის შესახებ სსიპ ‐ 112‐ში 
შემოსული შეტყობინებების ანალიზი

3.1.4.1. 112‐ში შემსული შეტყობინებების ანალიზის 
შესაბამისი დოკუმენტი

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

3.1.5. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე  პროკურორთა პროფესიული 
უნარების გაძლიერების მიზნით 
ტრენინგების ჩატარება

3.1.5.1.ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 ტრენინგი; 
გადამზადებული მინიმუმ 30 პროკურორი

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის 
ანგარიშები/ჩატარებული 
ტრენინგების დღის წესრიგები 
სასწავლო ღონისძიების შესახებ 
თარიღის, ადგილის და დამსწრეთა 
სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითებით.

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა

2024 წლის IV 
კვარტალი

                       151 200                                                 151 200   გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

3.1.6. მეორეული ვიქტიმიზაციისგან დაცვის 
მიზნით, ქალთა მიმართ ძალადობის, 
ოჯახში ძალადობის, სექსუალური 
ძალადობის 
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა  
გამოკითხვის/დაკითხვის სპეციალური 
სახელმძღვანელო წესების გადახედვა, 
განახლება

3.1.6.1. გამოკითხვა/დაკითხვის სპეციალური 
სახელმძღვანელო წესები განახლებულია

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია  2024 წლის IV 
კვარტალი

                         10 000 

                                                 10 000 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

3.1.7.  პროფესიული უნარების 
განვითარება/გაძლიერება  
საგანმანათლებლო ღონისძიებების გზით 
ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის 
საკითხებზე, მათ შორის, მსხვერპლის 
გამოვლენის, ძალადობაზე რეაგირების  და 
შესაბამისი რეფერალის საკითხებზე

3.1.7.1. ყოველწლიურად ჩატარებული ტრენინგები 
შემდეგი სამიზნე ჯფუგებისთვის: 
 
ა) სოციალური მუშაკებისთვის,  არანაკლებ 2 ტრენინგი;
ბ) ფსიქოლოგებისთვის არანაკლებ 1 ტრენინგი;
გ) სოციალური აგენტებისთვის  არანაკლებ 2 ტრენინგი;
გ) პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
დასაქმებული აკადემიური პერსონალისთვის  არანაკლებ 
10 ტრენინგი;
დ) მანდატურის სამსახურის  თანამშრომლებისთვის    
არანაკლებ 8 ტრენინგი;

 სსიპ ‐ სახელმწიფო ზრუნვისა და 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების  
სააგენტოს,  
 სსიპ ‐  სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს, 
სსიპ საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის 
სამსახურის, ააიპ პროფესიული 
უნარების სააგენტოს ანგარიშები  
ჩატარებული ტრენინგებისა და 
მათში მონაწილე პირთა 
სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითითებით.

 სსიპ ‐ სახელმწიფო 
ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო  ‐
სააგენტო;   სსიპ ‐  
სოციალური მომსახურების 
სააგენტო;
სსიპ საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის 
სამსახური;ააიპ 
პროფესიული უნარების 
სააგენტო

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია  2024 წლის IV 
კვარტალი

                       110 500 

                                               110 500 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 
(UNWOMEN) 

3.1.8 . მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების მხარდაჭერა, მათ შორის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
მხრიდან ოჯახში ძალადობის შემთხვევების 
შეტყობინების გაუმჯობესების მიზნით.

3.1.8.1 „გენდერული მეინსტრიმინგი განათლებაში: 
ძალადობა გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობა“ 
ტრენინგმოდულის მიხედვით: 2022 წლის ბოლომდე  1500‐
მდე დატრენინგებული მასწავლებელი (70 ჯგუფი).

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს 
ანგარიშები

სსიპ‐ მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია  2022/2023
 

ადმინისტრაციული 
ხარჯი 

 თანხების განსაზღვრა 
ხორციელდება გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის მიერ 

 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 
(UNWOMEN) 

ჯამი: 481 700                       

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1.

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე ეფექტიანი და სწრაფი რეაგირების უზრუნველყოფა 

დადასტურების წყარო

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფატების შესახებ  შეტყობინებებზე/განცხადებებზე  რეაგირების მაჩვენებელი

რეაგირებასა და აღკვეთაზე პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაზრდა ტრენინგებისა და სამუშაო ინსტრუმენტების გაუმჯებესების გზით

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიშები და 
სტატისტიკა. (ვებ.გვერდი www.polic.ge)

წინამდებარე გეგმის ანგარიშები

დადასტურების წყარო

მინიმუმ  60%

სამიზნე

შესაბამის   რეაგირებასა და აღკვეთაზე პასუხისმგებელ უწყებებში მომზადებულ/გადამზადებულ პროფესიონალთა წილი
20242021

2021 2024

შესრულების 
ვადები

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები;
საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის 
ანგარიშები/ანალიზები; ვებ‐
გვერდი www.pog.gov.ge

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

2024 წლის IV 
კვარტალი

 საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

3.1.2. ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების,  
სისხლის სამართლის საქმეების 
მონიტორინგის შედეგად ხარვეზების 
გამოვლენა და საჭიროების შემთხვევაში 
სათანადო რეკომენდაციების/ინტრუქციების 
შემუშავება ან განახლება.

საბაზისო

50%

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 
2022‐2024 წლების სამოქმედო გეგმა

მოქმედების სფერო III: ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთა 

გავლენის ინდიკატორი 3.1. საბაზისო სამიზნე

100% 100%

აქტივობა

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი  დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება



მიზანი 4. 

მდგრადი 
განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი: 

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა 
ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, 
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 
ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური 
ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე.

წელი

მაჩვენებელი

ამოცანა 4.1.

წელი

მაჩვენებელი

რისკი:

თანხა
საბიუჯეტო 

კოდი
თანხა ორგ.

4.1.1. ზოგადი განათლების სისტემაში 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
შემთხვევების იდენტიფიცირების, 
რეაგირების მიზნით თანამშრომლობის 
პლატფორმის შექმნა ან/და გაუმჯობესება 

4.1.1.1.  შექმნილია/გაუმჯობესებულია თანამშრომლობის 
პლატფორმა, რომელიც მოიცავს უფლებამოსილ 
ორგანოში საჭირო შეტყობინებას და შესაბამის 
რეფერალს  და რომელშიც ჩართულნი არიან 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს და საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლები,  სკოლის 
დირექტორები და სხვა დაკავშირებული პერსონალი.

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს 

ანგარიშები

საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო; 

 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2023 წლის 
IVკვარტალი

                         14 000                                                    14 000   გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

4.1.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციის მიმართულებით 
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის 
მექანიზმის (მემორანდუმის) ფარგლებში 
ღონისძიებების ჩატარება არსებული 
გენდერული თანასწორობის საბჭოებსა და 
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 
პასუხისმგებელი პირების მონაწილეობით

4.1.2.1.ჩატარებული წელიწადში მინიმუმ ერთი 
ღონისძიება წინამდებარე გეგმის შესრულების 

ყოველწლიური ანგარიში

საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის ადამიანის 
უფლებათა სამდივნო 
(სამსახური)

გენდერული თანასწორობის, ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისია;
მუნიციპალიტეტები

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

ამოცანა 4.2.

წელი 2021შემუშავებულია სტატისტიკის წარმოების ერთიანი სტანდარტი 

ეფექტიანობის მაჩვენებლები შეფასებულია "EIGE" სტანდარტით

დადასტურების წყარო
2021 2024

20242021

მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის მექანიზმი
გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის ოქმები; 
წინამდებარე გეგმის წლიური ანგარიშები

საქართველოს სახალხო დამცველის  ანგარიში "გენდერული 
თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასება 

საქართველოში"

დადასტურების წყარო

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის მექანიზმის არსებობა 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის/აღმოფხვრის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებზე ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება

საბაზისო

აქტივობა

მოქმედების სფერო IV: ინტეგრირებული პოლიტიკა და მონაცემების შეგროვება 

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 
2022‐2024 წლების სამოქმედო გეგმა

გავლენის ინდიკატორი 4.1.

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობა

ვადები

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4 2 1

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის/პრევენციის და მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობის გაზრდა ინტეგრირებული 
და კოორდინირებული მიდგომების გაძლიერებით

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი  დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება

საბაზისო

  ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული 
მაჩვენებელი შეადგენს 57%‐ს (21‐დან 12 

ინდიკატორი)
წყარო: საქართველოს სახალხო დამცველის 

2021 წლის ანგარიში "გენდერული 
თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმების 
ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში"

სამიზნე 

 ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული 
მაჩვენებელი შეადგენს 70%‐ს (21‐დან 14 ინდიკატორი)

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1.1.

არ არსებობს

 საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

სამიზნე 

დადასტურების წყარო
საბაზისო  სამიზნე

2024



მაჩვენებელი

რისკი:

თანხა
საბიუჯეტო 

კოდი
თანხა ორგ.

4.2.1. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საქმეებზე სტატისტიკური მონაცემების 
დამუშავება‐შეგროვების გაუმჯობესების 
მიზნით, კონცეფციის შემუშავება

4.2.1.1. კონცეფცია შემუშავებულია წინამდებარე გეგმის შესრულების  
ანგარიში

გენდერული თანასწორობის, 
ქალთა მიმართ ძალადობისა 

და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისია

სსიპ საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, გაეროს 

ქალთა ორგანიზაცია

2024 წლის I 
კვარტალი

                         40 500 

                                                  40 500 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია (UN 
WOMEN) 

4.2.2.1. გენდერული ნიშნით ქალის მიმართ ჩადენილ 
დანაშაულებსა და ოჯახური დანაშაულის ნიშნით 
სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით 
სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება (მინიმუმ 5 ნიშნით) 

შენიშვნა: სტატისტიკის დამუშავებისთვის მონაცემთა 
“დიდი ხუთეული“
1. მსხვერპლის და მოძალადის სქესი
2. მსხვერპლის და მოძალადის ასაკი
3. მოძალადის ურთიერთობა მსხვერპლთან
4. ძალადობის ფორმა
5. გეოგრაფიული მდებარეობა

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის ანგარიშები; 
უწყების ოფიციალური ვებგვერდი, 
სადაც ხდება სტატისტიკური 
ინფორმაციის გამოქვეყნება

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა

2024 წლის IV 
კვარტალი

4.2.2.2.  შემაკავებელი ორდერებთან დაკავშირებით 
სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება    (მინიმუმ 4 
ნიშნით) 

შენიშვნა: სტატისტიკის დამუშავებისთვის მონაცემთა 
“დიდი ხუთეული“
1. მსხვერპლის და მოძალადის სქესი
2. მსხვერპლის და მოძალადის ასაკი
3. ძალადობის ფორმა
4. გეოგრაფიული მდებარეობა

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები; უწყების 
ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც 
ხდება სტატისტიკური 
ინფორმაციის გამოქვეყნება

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

2024 წლის IV 
კვარტალი

4.2.3.  ხანდაზმულ პირთა მიმართ ჩადენილი 
დანაშაულის, მათ შორის, სს კოდექსის 11' და 
126' მუხლებით გათვალისწინებული 
დანაშაულების შესახებ მონაცემების 
შეგროვება, დამუშავება  მათ შორის, სქესის 
მიხედვით, 65‐80 და 80 და ზევით 
ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობის 
შემთხვევების სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოება

4.2.3.1. სქესის მიხედვით, 65‐80 და 80 და ზევით 
ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების 
სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება 

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის ანგარიშები;
წინამდებარე გეგმის შესრულების 
ყოველწლიური ანგარიში

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

4.2.4.ხანდაზმულ პირთა დასაცავად 
გამოცემული შემაკავებელი ორდერების 
შესახებ სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოება. 

4.2.4.1. გამოცემული შემაკავებელი ორდერების 
სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება სქესის და ასაკის 
გრადაციის  მიხედვით (61 და ზევით)

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ვებ.გვერდი 
www.police.ge

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

4.2.5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებზე ძალადობის, მათ შორის, 
სექსუალური ძალადობის შემთხვევებთან 
დაკავშირებით  სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოება

 4.2.5.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 
ძალადობის, მათ შორის, სექსუალური ძალადობის 
შემთხვევებთან დაკავშირებით სტატისტიკური 
მონაცემები მუშავდება

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის ანგარიშები;
წინამდებარე გეგმის შესრულების 
ყოველწლიური 
ანგარიში/ანალიზები

საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

აქტივობა

4.2.2. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ  
სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი  დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2.1.

 არ არსებობს  ერთიანი სტანდარტი შემუშავებულია ერთიანი სტანდარტი წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შესრულების 2024 წლის ანგარიში

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

ვადები

საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა, ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა

დეფიციტი
პარტნიორი უწყება

                                                  14 000 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 



4.2.6. თავშესაფრებსა და კრიზისულ 
ცენტრებში მომსახურებით მოსარგებლე 
პირთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოება

4.2.6.1.მომსახურებით მოსარგებლე პირთა შესახებ 
სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება ( მინიმუმ 5 
ნიშნით) და განახლებული ინფორმაცია  

შენიშვნა: სტატისტიკის დამუშავებისთვის მონაცემთა 
“დიდი ხუთეული“
1. მსხვერპლის და მოძალადის სქესი
2. მსხვერპლის და მოძალადის ასაკი
3. მოძალადის ურთიერთობა მსხვერპლთან
4. ძალადობის ფორმა
5. გეოგრაფიული მდებარეობა                                                        
6. შშმ პირი

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ანგარიშები 
წინამდებარე გეგმის შესრულების 
ყოველწლიური ანგარიში

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ანგარიშები 
(სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა 

და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტო)

2024 წლის IV 
კვარტალი

                         86 400                                 86 400   27 01 05 

4.2.7. იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლთა შესახებ 
სტატისტიკის წარმოება

4.2.7.1. იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები 
მუშავდება მინიმუმ 5 ნიშნით 

შენიშვნა: სტატისტიკის დამუშავებისთვის მონაცემთა 
“დიდი ხუთეული“
1. მსხვერპლის და მოძალადის სქესი
2. მსხვერპლის და მოძალადის ასაკი
3. მოძალადის ურთიერთობა მსხვერპლთან
4. ძალადობის ფორმა
5. გეოგრაფიული მდებარეობა                                        

სსიპ იურიდიული დახმარების 
სამსახურს ვებგვერდი და 
ანგარიშები;
წინამდებარე გეგმის შესრულების 
ყოველწლიური ანგარიში

სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახური

2024 წლის IV 
კვარტალი

 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

ჯამი: 140 900                      
Grand Total: 6 062 850,00              
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