
მიზანი 1. 

ამოცანა 1.1.

რისკი

თანხა საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა ორგ.

1.1.1. სქესის ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემების წარმოება

1.1.1.1. სქესის ნიშნით დამუშავებული სეგრეგირებული მონაცემები 
(მათ შორის, რანგი, წოდება,  კლასი, პოზიცია) დამუშავება წარმოებს 
ოთხ სახელმწიფო უწყებაში 

1.საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიში;                                                              
2.  საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში;                                                                                                
3. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში;                                                   
4. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიში..                                                                  

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                          
2. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;                                                                           
3. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო;                       
4. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

2024 წლის IV კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

1.1.2. ქალებისა და კაცების რეკრუტირების, 
კარიერული განვითარებისა და შენარჩუნების 
თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფის მიზნით, ადამიანური 
რესურსების მართვის პოლიტიკის 
დოკუმენტების შემუშავება/განახლება

1.1.2.1. ადამიანური რესურსების გენდერული თანასწორობის  პოლიტიკის 
დოკუმენტი და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია                                                                           

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიში;                                                                
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში;                                                                                                  
3..საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში;                                                                                                                    

1.  საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                          
2. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;                                                                            
3. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო;                       

1. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2024 წლის IV კვარტალი                             15,000                       15,000 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

1.1.3.1.საქართველოში გავლილი პროგრამების კურსდამთავრებულთა  
სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები წარმოებს                                                                                                                

1.1.3.2. საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავლილი  პროგრამების 
კურსდამთავრებულთა  სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემებ 
წარმოებს                                                                                                            

1.1.4. გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი შიდა დოკუმენტების 
შემუშავება/ განახლება/დამტკიცება

1.1.4.1.  გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის დოკუმენტი 
დამტკიცებულია/განახლებულია                                                                                     

1.  საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს მიერ შემუშავებული და 
დამტკიცებული გენდერული 
თანასწორობის პოლიტიკის  
დოკუმენტი                                                                  
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიერ მიერ 
შემუშავებული და დამტკიცებული 
გენდერული თანასწორობის 
პოლიტიკის  დოკუმენტი                                                                                                                                                              

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                              
2. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;                                                   

1. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2024 წლის IV კვარტალი                             10,200                       10,200 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-2024 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა

მოქმედების სფერო I: ქალთა მონაწილეობა  მშვიდობისა და უსაფრთხოების  გაძლიერების პროცესებში 

ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვით უზრუნველყოფილია ქალთა  გაზრდილი წარმომომადგენლობისა და ეფექტიანი მონაწილეობის მდგრადობა                                   

სამიზნე - 2024 წელი დადასტურების წყარო

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი 

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მყოფ ქალთა პროცენტული მაჩვენებლი კაცებთან თანაფარდობით 

1.1.3. უსაფრთხოების სექტორისა და 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
მიერ თანამშრომლების კარიერული 
განვითარების პროგრამებში (ტრენინგები, 
გაცვლითი ვიზიტები და სხვა)  
სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიში;                                                               
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში;                                                              
3. სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის ანგარიში;                                             
4. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიში                                                           

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                             
2. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;                          
3.სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური                                                                                       
4. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო    

2024 წლის IV კვარტალი

დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 
1.1.1

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი 

ქალთა კარიერული ზრდის პოლიტიკის განვითარება

საბაზისო - 2021 წელი

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 33%; საქართველოს შს 
სამინისტრო 17.3%; 

საბაზისო - 2021 წელი

სახელმწიფო უწყებების 20%-ს 
დანერგილი აქვს ინსტიტუციური 
მექანიზმები

სახელმწიფო უწყებების 40%-ს 
დანერგილი აქვს 
ინსტიტუციური მექანიზმები

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი სხვა

დეფიციტი

 ბიუჯეტი 

ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

მდგრადი 
განვითარების 

მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი:

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება;                                                                                                   
მიზანი 10: შემცირდეს უთანასწორობა, გაიზარდოს განსაკუთრებით დაუცველი ჯგუფების 
მხარდაჭერა კანონმდებლობისა და  პოლიტიკის დონეზე
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 
მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 
ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა 
დონეზე.

 მშვიდობისა და უსაფრთხოების  გაძლიერების პროცესებში  ქალთა (მათ შორის  გადაწყვეტილების მიმღებ  დონეზე), წარმომადგენლობისა და 
ეფექტიანი მონაწილეობის ამაღლება

 ადმინისტრაციული 
ხარჯი 

საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
ანგარიშები

საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
ანგარიშები

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო: 40%; 
საქართველოს შს 
სამინისტროში  გაზრდილია 
მინიმუმ 2%-ით

დადასტურების წყაროსამიზნე - 2024 წელი

ვადები



1.1.5.  სამხედრო ატაშეობისთვის ქალების 
მომზადება/გადამზადება

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები;                                                                                                              

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო                                                                  

2024 წლის IV კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი 
1.1.5.1. სამხედრო ატაშედ მინიმუმ ორი ქალი 

გადამზადებულია/მომზადებულია;      



ამოცანა 1.2.

თანხა საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა ორგ.

1.2.1. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში 
გენდერულად დაბალანსებული 
მონაწილეობის განსაზღვრა  

1.2.1.1. ჟ ენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეთა 
გენდერული ბალანსი გაუმჯობესებულია

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები                                                                             

1. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო                          

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო; 
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
3.  შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;
4. საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახური;
5. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა
6. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის დროებითი ადმინისტრაცია  

2024 წლის IV კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

1.2.2. ქალებეზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე ტრენინგების ჩატარება 
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების 
საკითხებზე

1.2.2.1. წელიწადში არანაკლებ ერთი ტრენინგი ჩატარებულია
1. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები                                                                             

1. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო                          

1. სსიპ ლევან  მიქელაძის სახელობის 
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი 
ინსტიტუტი;                                                  2. 
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

2024 წლის IV კვარტალი                             58,500                       58,500 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

1.2.3. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე 
რეაგირების მექანიზმში გენდერულად 
დაბალანსებული მონაწილეობის განსაზღვრა

1.2.3.1.ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმში 
მონაწილეთა გენდერული ბალანსი გაუმჯობესებულია

 1. საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის 
ანგარიშები                                                                 

1. საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახური

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი  

2024 წლის IV კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

ამოცანა 1.3.

თანხა საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა ორგ.

1.3.1.    კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 
ქალებსა და ახალგაზრდებთან დიალოგი 
"დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი 
მოგვარებისთვის საქართველოს სახელმწიფო 
სტრატეგიის" შემუშავებისა და 
განხორციელების მიზნით შექმნილ 
სამთავრობო კომისიის მუშაობის ფარგლებში 

 1.3.1.1 წელიწადში არანაკლებ ერთი ღონისძიება ჩატარებულია 
სტრატეგიაში კონფლიქტით დაზარალებული ქალების და ახალგაზრდების 
საჭიროებებისა და პრიორიტეტეტბის ინტეგრაციის მიზნით

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები (შეხვედრის 
ჩატარების ადგილის, რაოდენობის 
მითითებით); განცხადებები, პრეს-
რელიზები; 

1. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო                           2023 წლის IV კვარტალი

 ადმინისტრაციული 
ხარჯი 

1.3.2 კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 
ქალებსა და ახალგაზრდებთან დიალოგი 
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის 
სტრატეგიული გადახედვის პროცესში

1.3.2.1  კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და 
ახალგაზრდების ჩართულობით შეხვედრა/დიალოგი წელიწადში ორჯერ 
ჩატარებულია

1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
ანგარიშები (შეხვედრის ჩატარების 
ადგილის, რაოდენობის მითითებით); 
პრეს-რელიზები

1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი

2024 წლის IV კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

დადასტურების  წყარო

დადასტურების წყარო

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 
1.3.1.

აქტივობა პასუხისმგებელი უწყება

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დევნილი, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები) ქალებისა და ახლაგაზრდების განვითარებისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა 
მათი საჭიროებებისა და პრიორიტეტების შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავების/განახლების/განხორციელების პროცესში ინტეგრაციის გზით                                                                                                                                                                                                                                                                 

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება ვადები სხვა

დეფიციტი

დაფინანსების წყარო

მინიმუმ 40%
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ანგარიშები

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი სხვა

დეფიციტი
 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი 

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და ახალგაზარდების უფლებების დაცვის საკითხებზე პოლიტიკის დოკუმენტებსა და მიზნობრივ პროგრამებში 
სპეციფიკური ჯგუფების მიერ დასმული პრიორიტეტული საკითხების ასახვის პროცენტული მაჩვენებელი                                                                                                                                                                                                                                                            

პარტნიორი უწყება ვადები  ბიუჯეტი 

საბაზისო - 2021 წელი სამიზნე - 2024 წელი

0%

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში / ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმში მონაწილე ქალების პროცენტული მაჩვენებელი

სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა წარმომადგენლობისა და ეფექტიანი მონაწილეობის ზრდა 

30%
საქართველოს საგარეო სამინისტროს ანგარიშები; შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები

სამიზნე - 2024 წელი დადასტურების წყარო

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 
1.2.1.

18%

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

დადასტურების  წყარო  ბიუჯეტი 

საბაზისო - 2021 წელი



1.3.3 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 
ქალებთან და ახალგაზრდებთან შეხვედრების 
ჩატარება მათი საჭიროებების 
იდენტიფიცირების, შესწავლის და გამყოფი 
ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 
მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების 
დროებით სამთავრობო კომისიაზე განხილვის 
მიზნით.

1.3.3.1 წელიწადში ჩატარებულია არანაკლებ ერთი შეხვედრა. 

1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები.                                                                

                                              
1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი.                           

1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
დაზარალებული მოსახლეობის 
საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი 
სამთავრობო კომისია;                                           
2. მუნიციპალიტეტები;                                              
3. გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ).       

2024 წლის IV კვარტალი                             15,000                       15,000 
 გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ) 

1.3.4. დევნილთა განსახლებისა და საარსებო 
წყაროებით უზრუნველყოფის  სტრატეგიების 
სამოქმედო გეგმების მომზადების პროცესში, 
დევნილ ქალებთან  და ახალგაზრდებთან 
შეხვედრის ჩატარება და მათ მიერ 
წამოყენებულ პრიორიტეტულ საკითხთა 
გათვალისწინება 

1.3.4.1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და საარსებო 
წყაროებით უზრუნველყოფის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში ასახულია 
დევნილი ქალებისა და ახალგაზრდების მიერ წამოყენებული 
პრიორიტეტული  საკითხები

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

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

1.სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები;                                                             
2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა;                                                                         
3. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია;                                                   
4. გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

2024 წლის IV კვარტალი                             15,000                       15,000 
 გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ) 

ამოცანა 1.4. 

თანხა საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა ორგ.

1.4.1. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 
მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, 
მათ შორის დევნილი და კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებული ქალებისა და 
ახალგაზრდების, მათი უფლებების დამცველი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთა შორის შეხვედრების 
ჩატარება 

1.4.1.1. სამშვიდობო მოლაპარაკების მიმდინარეობის თაობაზე 
ინფორმაციის გაცვლის და  ქალთა პრიორიტეტებისა და საჭიროებების 
მოლაპარაკებებში გათვალისწინების მიზნით,   წელიწადში არანაკლებ ორი 
შეხვედრა ჩატარებულია 

1.საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები, 
ჩატარებული შეხვედრის რაოდენობის, 
ადგილმდებარეობის და მონაწილეთა 
რაოდენობის მითითებით.                                                                         

1. საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო                          

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
2. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;
3.  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური;                                                                                                                   
4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა;
5. ყოფილი ამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის დროებითი ადმინისტრაცია;                                                                    
6. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

2024 წლის IV კვარტალი                               9,000                          9,000 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

1.4.2. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე 
რეაგირების მექანიზმის (იპრმ) მონაწილეების  
საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ქალთა 
საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, ქალთა 
უფლებადამცველებთან, კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებულ ქალებსა  და 
ახალგაზრდებთან

1.4.2.1.ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (იპრმ) 
შეხვედრების შედეგების გაზიარებისა და ამ შეხვედრებზე ქალთა 
საჭიროებების გათვალისწინების  მიზნით, იპრმ-ის მონაწილეებსა  და 
სამოქალაქო საზოგადოების (მათ შორის ქალთა და ქალთა საკითხებზე 
მომუშავე ორგანიზაციებთან, ქალთა უფლებების დამცველებთან, დევნილ 
და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან  და 
ახალგაზრდებთან) წარმომადგენლებს შორის წელიწადში მინიმუმ ერთი 
შეხვედრა ჩატარებულია

1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები, ჩატარებული 
შეხვედრის რაოდენობის, 
ადგილმდებარეობის და მონაწილეთა 
რაოდენობის მითითებით                                                                         

1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური;                                 
2.  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია                                                      

2024 წლის IV კვარტალი                             21,600                       21,600 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

1.4.3.   სახალხო დიპლომატიის ინიციატივებში 
ქალებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობის 
გაზრდის მიზნით  დონორ და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან შეხვედრების ჩატარება

1.4.3.1. სამშვიდობო/ნდობის მშენებლობის ინიციატივებში ქალთა და 
ახალგაზრდათა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით,  წელიწადში მინიმუმ  
ორი შეხვედრა ჩატარებულია   

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები.

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი.

1. მუნიციპალიტეტები;                                                                                        
2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა;                            3. სამხრეთ 
ოსეთის ადმინისტრაცია;                                                              
4. სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები                                                           

2024 წლის IV კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

1.4.4."ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება - 
მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქალთა 
ეფექტიანი მონაწილეობის გაძლიერების 
საკითხებზე საკონსულტაციო პლატფორმის“ 
ფარგლებში შეხვედრების ჩატარება ქალთა 
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან  

1.4.4.1. "ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება - მშვიდობის მშენებლობის 
პროცესში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის გაძლიერების საკითხებზე 
საკონსულტაციო პლატფორმის“
ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით,  წელიწადში ორი შეხვედრა 
ჩატარებულია                                                       

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები. 

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი.

1.  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2024 წლის IV კვარტალი                             36,000                       36,000 
 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

ჯამი:                           180,300 

დადასტურების წყარო

ქალებისა და ახალგაზრდების იდენტიფიცირებული საჭიროებები ასახულია სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში განსახილველ საკითხთა შორის  

ვადები

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული  (მათ შორის დევნილი, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები) ქალების საჭიროებების, პრიორიტეტების და რეკომენდაციების  სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში 
გათვალისწინების უზრუნველყოფა და მშვიდობის მშენებლობის პროცესში მათი მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა                                                                                                                                                                                                                                                                        

სამიზნე - 2024 წელისაბაზისო - 2021 წელი

 ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 
1.4.1. 

აქტივობა  აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების  წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება

საბაზისო მონაცემი'არ არსებობს. მინიმუმ '30%  
  საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიში

დაფინანსების წყარო

დეფიციტი
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი სხვა

 ბიუჯეტი 



მიზანი 2. 

ამოცანა 2.1.

რისკი

 თანხა  საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა  ორგ.

2.1.1. საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება 
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან, 
გოგოებთან  და მათი ოჯახის წევრებთან.  

2.1.1.1.საქართველოს მასშტაბით, წლის განმავლობაში 
ჩატარებულია არანაკლებ 4  შეხვედრა, შემდეგ საკითხებზე:  
სექსუალური ძალადობასა და ქალთა მიმართ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ; სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის /ძალადობაგამოვლილთათვის  სახელმწიფო 
სერვისების, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე 
ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამების  შესახებ

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები, ჩატარებული 
შეხვედრის თარიღის, განხილული 
საკითხების, ადგილმდებარეობის და 
მოანწილეთა სქესის მითითებით;                                                                                                             

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო;
2. საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;                                                                                                            
3. მუნიციპალიტეტები;                                           
4. იურიდიული დახმარების სამსახური        

2024 წლის IV კვარტალი                              24,000               1,710 22 00 22290

2.1.2.  საკონსულტაციო/საინფორმაციო შეხვედრის 
ჩატარება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, 
ასევე, საქართველოს მასშტაბით, რეგიონების 
შესაბამისად  მცხოვრებ დევნილებთან და 
დევნილთა ჩასახლებებში

2.1.2.1. წელიწადში არანაკლებ ორი საინფორმაციო შეხვედრა 
ჩატარებულია, შემდეგ საკითხებზე: კონფლიქტთან 
დაკავშირებული სექსუალური ძალადობისა და გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ; საკუთრებისა და მეწარმეობის 
სამართლებრივ საკითხებზე

1.იურიდიული დახმარების 
სამსახურის ანგარიშები, შეხვედების 
ჩატარების თარიღის, 
ადგილმდებარეობის, მონაწილეთა 
სქესის და განხილული საკითხების 
მითითებით

1. იურიდიული დახმარების 
სამსახური

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური 
დახმარების სამინისტრო;                                                                  
2. მუნიციპალიტეტები;                                           
3. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                  
4. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია  

2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

2.1.3.  დევნილი ქალებისა და გოგოების 
საჭიროებების კვლევა, მათ შორის ძალადობის 
საკითხებზე  ცნობიერების შესახებ 

2.1.3.1.  საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, გეოგრაფიული 
დაფარვის მითითებით

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური 
დახმარების სამინისტროს ანგარიშები;                                                                  

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დახმარების 
სამინისტრო                                                               

                                                                                                    
1. მუნიციპალიტეტები;                                            
2. სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები;                                                               
3. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                           
4. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია                 
5. გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

2024 წლის IV კვარტალი                                 6,000                   6,000 

გერმანიის 
საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2.1.4. ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე და 
კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება

2.1.4.1. ექიმების მონაწილეობით ჩატარებულია წელიწადში 
მინიმუმ ერთი შეხვედრა  კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ მოსახლეობასთან

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური 
დახმარების სამინისტროს ანგარიშები;   
ჩატარებული შეხვედრის თარიღის, 
განხილული საკითხების, 
ადგილმდებარეობის   მითითებით;                                                                                                                                                                            

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დახმარების 
სამინისტრო                                                               

1.მუნიციპალიტეტები;                                            
2. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                 
3. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია                
4. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

2024 წლის IV კვარტალი                              19,200                 19,200 
 გაეროს 

მოსახლეობის 
ფონდი (UNFPA) 

2.1.5.  სამოქალაქო განათლების/მოქალაქეობის 
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ქალებზე, 
მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების პრინციპების 
ინტეგრირება

2.1.5.1. ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე სამოქალაქო 
განათლების/მოქალაქეობის ეროვნული სასწავლო გეგმაში 
ასახულია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 
პრინციპები.

1. საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ანგარიშები                      

1. საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრო 2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ამოცანა 2.2.

 თანხა  საბიუჯე
ტო კოდი  თანხა  ორგ.

2.2.1.  უსაფრთხოების სექტორში სექსუალური 
ძალადობის, გენდერული ნიშნით ძალადობის, 
სექსუალური შევიწროების ფაქტების პრევენციასა 
და მათზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმების 
შემუშავება და დანერგვა ან/და გაუმჯობესება

2.2.1.1. სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით 
ძალადობის, სექსუალური შევიწროების პრევენციის 
მექანიზმები შემუშავებულია სამ სახელმწიფო უწყებებში 

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები;
2. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები;                                                               
3. სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის ანგარიშები;                                                                      

1. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;
2. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                                 
3. სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური     

1. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2024 წლის IV კვარტალი                              39,200                 39,200  გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

2.2.2. ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე 
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 
პრინციპების შესახებ სატრენინგო მოდულის 
დანერგვა / განახლება  უსაფრთხოების სექტორის 
თანამშრომელთათვის 

2.2.2.1. სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით 
ძალადობის, სექსუალური შევიწროების პრევენციასა და 
რეაგირებაზე, მათ შორის კონფლიქტურ და კონფლიქტის 
შემდგომ სიტუაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
განახლებული მოდული დამტკიცებულია  

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები;
2. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები;                                                                                                                                 

1. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;
2. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო;                                                 

2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

2.2.3.სამშვიდობო ოპერაციებში გადასროლის წინა 
სავალდებულო ტრენინგების ქალებზე, 
მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ 
მოდულის განახლება და დამტკიცება 

2.2.3.1. მოდული განახლებული და დამტკიცებულია 1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები;                                                                 

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.2.4.  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულების, 
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სწავლების 
ორივე საფეხურის სასწავლო გეგმაში სამშვიდობო 
განათლებისა და  ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების პრინციპების 
ინსტიტუციონალიზაცია 

2.2.4.1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის  სასწავლო 
გეგმა განახლებულია                                                                                                                       

1. საქართველოს თავდაცვის  
სამინისტროს ანგარიშები;                                                                                                       

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 2024 წლის II კვარტალი ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.2.5.სამოქალაქო პირებისა და სამხედრო 
მოსამსახურეთა  პროფესიული განვითარების 
პროგრამებში ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების პრინციპების ინტეგრირება

2.2.5.1. პროფესიული განვითარების პროგრამების მოდულები 
განახლებულია / დამტკიცებულია       

1. საქართველოს თავდაცვის  
სამინისტროს ანგარიშები                                                                                                                                                        

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.2.6.1. ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა 
განახლებულია;                                               

2.2.6.2. სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით 
ძალადობის, ოჯახში ძალადობის საკითხები მოდულებში 
ინტეგრირებულია.

2.2.7. გენდერული მრჩევლების გადამზადება 
განახლებული სამუშაო აღწერილობის მიხედვით  

2.2.7.1. გენდერული მრჩევლებისთვის ტრენინგი წელიწადში 
მიმიმუმ ერთი ჩატარებულია

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო   . გენდერული 
მრჩევლების პერიოდული 
გადამზადების დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია, მონაწილეთა სქესის 
ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითებით                                                       

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 2024 წლის IV კვარტალი  ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

2.2.8. მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარება შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის 
ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე  
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 
შესახებ და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
მცხოვრებ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის 
საკითხებზე

2.2.8.1. წელიწადში არანაკლებ ორი ტრენინგი ჩატარებულია

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები    
ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენობის, მონაწილეთა სქესის 
ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითებით                                                 

1. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო;                        
2. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

1.  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია      2024 წლის IV კვარტალი                              18,000                 18,000 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

2.2.9.  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
ქალებისა და გოგოებისთვის  პოლიციასა და 
სპეციალურ ქვედანაყოფებთან შეხვედრების 
ჩატარება  

2.2.9.1. ქალებისა და გოგოების უსაფრთხოების საკითხებზე 
წელიწადში ორი შეხვედრა ჩატარებულია                                                                                                                           

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ანგარიშები 
ჩატარებული შეხვედრების 
რაოდენობის და ადგილმდებარეობის 
მითითებით

1. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

1. მუნიციპალიტეტები;                                         
2. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია                                 2024 წლის IV კვარტალი                              18,000                 18,000 გაეროს ქალთა 

ორგანიზაცია

2.2.10. .საქართველოს პროკურატურის 
თანამშრომელთა გადამზადება ქალებზე, 
მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საკითხებში 

2.2.10.1. ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ ერთი ტრენინგი  1.  ჩატარებული ტრენინგების დღის 
წესრიგი 

1. საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა 2024 წლის IV კვარტალი  ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

2.2.12. იურიდიული დახმარების სამსახურის 
თანამშრომლების გადამზადება ქალებზე, 
მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე  გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საკითხებში

2.2.12.1. თბილისისა და რეგიონების იურიდიული დახმარების 
სამსახურის თანამშრომლებისთვის მინუმუმ ორი ტრენინგი  
ჩატარებულია

1. იურიდიული დახმარების 
სამსახურის ანგარიშები ჩატარებული 
ტრენინგების რაოდენობის, თარიღის, 
მონაწილეთა სქესის მითითებით.      

1. იურიდიული დახმარების 
სამსახური 1.  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია    2024 წლის IV კვარტალი                              18,000                 18,000 გაეროს ქალთა 

ორგანიზაცია

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიშები; საქართველოს 
პროკურატურის ანგარიშები; საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები.

20%

 ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  2.2.1.

 ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  2.2.2.

დაფინანსების  წყარო

60%

აქტივობა  აქტივობის  შედეგის  ინდიკატორი პასუხისმგებელი  
უწყება

კონფლიქტისა და მის შემდგომ სიტუაციებში სექსუალური ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციასა და რეაგირებაზე უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სექტორის პერსონალის 
შესაძლებლობების გაზრდა                                                                           

საბაზისო - 2021 წელი სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურების  წყ არო

სხვა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის  მიღწევა  და  ყ ველა  ქალისა  და  გოგონას  
შესაძლებლობების  გაუმჯობესება ;                                                                                                   
მიზანი 10: შემცირდეს  უთანასწორობა , გაიზარდოს  განსაკუთრებით  დაუცველი 
ჯგუფების  მხარდაჭერა  კანონმდებლობისა  და   პოლიტიკის  დონეზე
მიზანი 16: მშვიდობიანი და  ინკლუზიური საზოგადოების  ჩამოყ ალიბების  
ხელშეწყობა  მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების  ხელმისაწვდომობა  
ყ ველასათვის , ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და  ინკლუზიური ინსტიტუციების  
მშენებლობა  ყ ველა  დონეზე .

 ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  2.1.1.

კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებული  (მათ  შორის  დევნილი  და ოკუპირებული  ტერიტორიების  მიმდებარედ მცხოვრები) ქალებისა და 
გოგოების  ინფორმირების  დონე "ადამიანის  უსაფრთხოების" საკითხებზე 

საბაზისო - 2021 წელი სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურების  წყ არო

0% 40%
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კველვა "ქვეყნის გენდერული 
თანასწორობის პროფილი საქართველო"; სახალხო დამცველის 
ანგარიშები

დადასტურების  წყ არო

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-2024 წლების საქართველოს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა

მოქმედების სფერო II: ძალადობის აღმოფხვრა, პრევენცია

შინაგან  საქმეთა სამინისტროს  მიერ , ხორციელდება კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებულ ქალებზე და გოგოებზე ძალადობის   (მათ  
შორის  სექსუალური  ძალადობის)  შემთხვევების  იდენტიფიცირება, შესაბამისი  ინსტრუმენტის  მეშვეობით                                                                  

სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურების  წყ არო

გავლენის  ინდიკატორ (ებ)ი  

საბაზისო - 2021 წელი

არ არსებობს

შემუშავებული და 
დანერგილია 

იდენტიფიცირების 
ინსტრუმენტი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიშები; 

ქალებზე და გოგოებზე ძალადობის ყველა ფორმის (მათ შორის სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით ძალადობისა 
და "ადამიანის უსაფრთხოებასთან" დაკავშირებული რისკების)  აღმოფხვრისა და პრევენციის  ხელშეწყობა 

მდგრადი 
განვითარების 

მიზნებთან (SDGs) 
კავშირი:

გადამზადებული  გენდერული  მრჩევლებისა და სამხედროების  (მათ  შორის  სამშვიდობო  მისიებში  მონაწილე სამხედრო  პერსონალის) 
პროცენტული  მაჩვენებელი

ადმინისტრაციული 
ხარჯი

   კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობისა და "ადამიანის უსაფრთხოების" საკითხებზე

 ბიუჯეტი 

საბაზისო - 2021 წელი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი სხვა

დეფიციტი

პარტნიორი უწყება ვადები

სამიზნე  - 2024 წელი

ვადები

2.2.6. სექსუალური ძალადობის, გენდერული 
ნიშნით ძალადობის, ოჯახში ძალადობის 
საკითხების ინტეგრირება გადასროლის 
წინა/შემდგომი მომზადებისა და ფსიქოლოგიური 
რეაბილიტაციის პროგრამაში

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები                                                                

აქტივობა  აქტივობის  შედეგის  ინდიკატორი დადასტურების   წყარო პასუხისმგებელი  
უწყება პარტნიორი უწყება

                                8,000                   8,000 გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია

2.2.11. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, ასევე სსიპ დევნილთა, 
ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტოს თანამშრომელთა 
გადამზადება ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე  გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების საკითხებში

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს ანგარიშები   
ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენობის, თარიღის, მონაწილეთა 
სქესის მითითებით.                                                   

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო; 

1.  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია    2024 წლის IV კვარტალი2.2.11.1. წელიწადში მინიმუმ ერთი ტრენინგი ჩატარებულია      

დაფინანსების  წყარო

დეფიციტი
 ბიუჯეტი 

ოკუპაციის  თანმდევი  რისკები

სექსუალური  ძალადობის , გენდერული  ნიშნით  ძალადობის  პრევენციასა და რეაგირების  საკითხებზე გადამზადებული  უსაფრთხოებისა 
და მართლმსაჯულების  სექტორის  პერსონალის  პროცენტული  მაჩვენებელი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდადასტურების   წყარო

1. საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 2024 წლის IV კვარტალი

60% საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ანგარიშები 20%



მიზანი 3. 

ამოცანა  3.1.

რისკი

თანხა
საბიუჯეტ
ო  კოდი

თანხა ო რ გ.

3.1.1. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 
მიერ  უფასო საკონსულტაციო შეხვედრების 
ჩატარება საქართველოს მასშტაბით,  
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
ქალებისა და გოგოებისათვის, მათ შორის 
საკუთრების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე

 3.1.1.1. წელიწადში არანაკლებ 25 შეხვედრა ჩატარებულია

1. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 
ანგარიშები (ბენეფიციართა  სქესის, ასაკისა და 
სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული  მონაცემებისა და 
შეხვედრების ადგილმდებარეობის მითითებით)                                                       

1. სსიპ იურიდიული დახმარების 
სამსახური

1. მუნიციპალიტეტები 2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

3.1.2. ლოკალიზაციის პროცესის გაუმჯობესების 
მიზნით სამეგრელო - ზემო სვანეთის, იმერეთსა 
და შიდა ქართლის რეგიონებში კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებული ქალებისა და 
გოგოების საჭიროებების განხილვისა და 
გადაწყვეტისათვის  შეხვედრების ჩატარება

3.1.2.1. მუნიციპალიტეტების ჩართულობით წელიწადში 
მინიმუმ ერთი შეხვედრა ჩატარებულია 

1. გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის ოქმები 
ჩატარებული შეხვედრების თარიღის, 
ადგილმდებაროების, მონაწილეთა მონაცემების 
მითითებით

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

1.საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო                                                            
2. მუნიციპალიტეტები                                    

2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

3.1.3.   გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
"მობილური იუსტიციის სახლის" პროექტის 
განხორციელება

 3.1.3.1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში "მობილური 
იუსტიციის სახლის" მომსახურება ამოქმედებულია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს/ სსიპ 
იუსტიციის სახლის ანგარიშები                                                       

1. საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო

1.მუნიციპალიტეტები 2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

3.1.5 .გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
სამედიცინო ამბულატორიების 
მოწყობა/აღჭურვა, სამედიცინო პერსონალითა 
და  პირველადი სამედიცინო საშუალებების 
უზრუნველყოფით

3.1.5.1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში შესაბამისი 
სამედიცინო აღჭურვილობით და სამედიცინო პერსონალით 
მინიმუმ ხუთი ამბულატორია უზრუნველყოფილია 

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის
სამინისტროს ანგარიშები;                                                                                                                                               

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის
სამინისტრო                                     

1.მუნიციპალიტეტები;                                         
2. .სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი;                                                  
3. გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)                             

2024 წლის IV კვარტალი                           600,000               600,000 
 გაეროს 

მოსახლეობის 
ფონდი (UNFPA) 

3.1.6. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
მოსახლეობისთვის, საქართველოს 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე  ჯან.დაცვის 
სერვისების მიწოდება სახელმწიფო 
პროგრამების ფარგლებში

3.1.6.1. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
მოსახლეობისთვის ჯან.დაცვის სერვისების მიწოდება 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილია

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს ანგარიშები  სერვისებით 
მოსარგებლე ბენეფიციარების სქესის, ასაკისა და 
სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
მითითებით                                      

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;                                         

 1.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი.

2. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                  
3. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია                                      

2024 წლის IV კვარტალი ადმინისტრაციული 
ხარჯი

ამოცანა  3.2

თანხა
საბიუჯეტ
ო  კოდი

თანხა ო რ გ.

3.2.1. დევნილი, გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლებში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
მცხოვრები სტუდენტების უმაღლესი 
განათლების დაფინანსება

3.2.1.1. დევნილი, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები სტუდენტების 
სწავლა დაფინანსებულია სემესტრულად, სასწავლო წლის 
განმავლობაში  

1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე 
რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის 
ანგარიშები;                                  2. საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
ანგარიშები (უმაღლესი განათლების ყოველწლიური 
ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამით მოსარგებლე 
ბენეფიციართა რაოდენობის, სქესისა და სტატუსის 
ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემებისა და 
საცხოვრებელი ადგილის მითითებით)       

1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლებში დაზარალებული 
მოსახლეობის
საჭიროებებზე რეაგირების 
დროებითი სამთავრობო 
კომისია;                                                        
2. საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრო

1. მუნიციპალიტეტები                             2024 წლის IV კვარტალი 22,500,000 22,500,000
32 02 04 03
32 04 02 04

3.2.2.   სახელმწიფო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში ჩარიცხული დევნილი 
ქალებისა და ახალგაზრდების 
ტრანსპორტირების ხარჯის დაფარვა

3.2.2.1. სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
ჩარიცხული, საჭიროების მქონე დევნილი ქალებისა და 
ახალგაზრდების ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილია  

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს ანგარიშები  ტრანსპორტით    
მოსარგებლეთა რაოდენობა სქესის, ასაკისა და 
საცხოვრებელი ადგილის ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემების მითითებით 

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო

1. მუნიციპალიტეტები;                                         
2.  სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და 
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტო                                

2024 წლის IV კვარტალი                           300,000           300,000  27 06 05 

3.2.3. დაბრუნებული დევნილი მიგრანტი 
ქალების დაფინანსება შემოსავლის წყაროს 
გაჩენის, დასაქმებისა  და თვითდასაქმების 
მიზნით

3.2.3.1. შემოსავლის წყაროს გაჩენის და თვითდასაქმების 
მიზნით დაკმაყოფილებულია დევნილი მიგრანტი ქალების 
განაცხადები

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს ანგარიშები დაფინანსებული 
დევნილების  სქესის, ასაკისა და სტატუსის ნიშნით 
სეგრეგირებული მონაცემებისა და თვითდასაქმების 
ადგილმდებარეობის მითითებით                           

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო

1. მუნიციპალიტეტები;                                       
2.  სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და 
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტო;                                                                     
3. გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

2024 წლის IV კვარტალი                        1,740,000        1,650,000  27 06 01
27 06 05 

                90,000 

 გერმანიის 
საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)  

3.2.4. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
ქალებისა და ახალგაზრდების შეღავათიან აგრო 
და მცირე ბიზნეს გრანტებზე ინფორმაციის 
მიწოდების მიზნით შეხვედრების ჩატარება

3.2.4.1. შეღავათიან აგრო და მცირე ბიზნეს გრანტებზე  
წვდომის ხელშეწყობის მიზნით კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალებთან და ახალგაზრდებთან  წელიწადში 
მინიმუმ ორი საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა 
ჩატარებულია           

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები მონაწილეთა 
სქესის, ასაკისა და სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემებისა და შეხვედრების ჩატარების 
ადგილმდებარეობის მითითებით                                                             

1. საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო           

1. მუნიციპალიტეტები;                                      
2. სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე 
მომუშავე საერთაშორისო და  დონორი 
ორგანიზაციები;                                                          
3.ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

2024 წლის IV კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.2.5  სამეწარმეო და ბიზნეს უნარ-ჩვევებში 
საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგების 
ჩატარება დევნილი  ქალებისთვის.

3.2.5.1 სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, მიკრო გრანტების 
ფარგლებში,  სამეწარმეო და ბიზნეს უნარ- ჩვევებში 
გადამზადების მიზნით წელიწადში მინიმუმ ერთი შეხვედრა 
ჩატარებულია; გადამზადებულია მინიმუმ 100 დევნილი ქალი

1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს ანგარიშები მონაწილეთა 
სქესის, ასაკისა და სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემებისა და შეხვედრების ჩატარების 
ადგილმდებარეობის მითითებით                                                

1. საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო

1. სსიპ „აწარმოე საქართველოში“;                               
2. მუნიციპალიტეტები;                                      2024 წლის IV კვარტალი                             50,000             50,000  24 07 02 

3.2.6. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
ქალებისთვის მცირე ბიზნეს-პროექტების 
დაფინანსება სამშვიდობო ინიციატივის "ნაბიჯი 
უკეთესი მომავლისკენ" ფარგლებში მოქმედი 
ფინანსური მექანიზმებით

3.2.6.1. წელიწადში დაფინანსებულია სულ მცირე 15 პროექტი
1. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები;

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი;                

1. გერმანიის საელჩო საქართველოში                                                        
2. შვეიცარიის საელჩო საქართველოში                                                       
3. დიდი ბრიტანეთის სამეფოს საელჩო 
საქართველოში

2024 წლის IV კვარტალი                        1,140,000 
 285000
427500
427500 

 გერმანიის საელჩო
შვეიცარიის საელჩო

ბრიტანეთის 
საელჩო 

3.2.7 .ტექნიკურ სფეროებში უნარ-ჩვევების 
გაძლიერების მიზნით, გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები, 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
ქალებისათვის ეკონომიკის, ფინანსებისა და 
ბიზნესის საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება 
და გადამზადება

3.2.7.1. წელიწადში მინიმუმ ერთი ტრენინგი ჩატარებულია

1. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ანგარიშები მონაწილეთა სქესის, ასაკისა და 
სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემებისა და 
შეხვედრების ჩატარების ადგილმდებარეობის 
მითითებით                                                           

1. შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

 
1. სსიპ - ფინანსთა სამინსიტროს აკადემია;                                                                         
2. მუნიციპალიტეტები                              2024 წლის IV კვარტალი

ადმინისტრაციული 
ხარჯი

3.2.8.  კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
(მათ შორის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
მცხოვრები, დევნილი) ქალებისა და 
ახალგაზრდებისათვის პროფესიული 
განათლების მიღების ხელშეწყობა. 

3.2.8.1 შემუშავებულია სოციალური სტიპენდიის მექანიზმები 

 1.სოციალური სტიპენდიით მოსარგებლე  
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, დევნილი 
და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა 
და ახალგაზრდების რაოდენობა.

1. საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრო ; 2. 
ააიპ პროფესიული უნარების 
სააგენტო                                                    
3. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალური 
საკითხების სამინისტრო

1. მუნიციპალიტეტები                               2024 წლის IV კვარტალი                           828,989           828,989 
 32 02 07
32 03 01 

3.2.9. გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის 
საკითხების პოპულარიზაცია, მათ შორის 
კლიმატის ცვლილებების შერბილებასთან 
დაკავშირებით, შეხვედრების ჩატარება

3.2.9.1. გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ, მათ შორის 
კლიმატის ცვლილების შერბილებასთან დაკავშირებით, 
დევნილთა ჩასახლებებში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლებში ქალებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობით   
წელიწადში მინიმუმ ერთი შეხვედრა ჩატარებულია

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები მონაწილეთა 
სქესის, ასაკისა და სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემებისა და შეხვედრების ჩატარების 
ადგილმდებარეობის მითითებით                                         

1. საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო

1. სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა 
და განათლების ცენტრი“;                                                                        
2. მუნიციპალიტეტები                                

2024 წლის IV კვარტალი                               5,000               5,000  31 11 

                                                                                     
3.2.10.კულტურის/შემოქმედებითი 
პროექტების/ღონისძიებების ჩატარება  
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
ქალებისა და ახალგაზრდებისთვის და/ან მათი 
მონაწილეობით

3.3.1.1. დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში და გამყოფი 
ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მათ 
შორის ახლაგაზრდებისთვის წელიწადში მინიმუმ ორი 
აქტივობა განხორციელებულია

1. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიშები 
მონაწილეთა სქესის, ასაკისა და სტატუსის ნიშნით 
სეგრეგირებული მონაცემებისა და შეხვედრების 
ჩატარების ადგილმდებარეობის მითითებით                                                          

1. საქართველოს კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის 
სამინისტრო 

1. მუნიციპალიტეტები;                                           
2. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                  
3. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია;  

2024 წლის IV კვარტალი                             90,000             90,000  33 05 02 

3.2.11.  მიზნობრივი სპორტული ღონისძიებების 
ჩატარება დევნილი და კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული ახალგაზრდებისთვის

3.3.2.1 დევნილთა ჩასახლებებში და გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლებში წელიწადში არანაკლებ ორი 
სპორტული ღონისძიება ჩატარებულია

1. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიშები 
ღონისძიებაში მონაწილეთა სქესის, ასაკისა და 
სტატუსის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემებისა და 
შეხვედრების ჩატარების ადგილმდებარეობის 
მითითებით;                                                       2. 
მუნიციპალიტეტების ანგარიშები 

1. საქართველოს კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის 
სამინისტრო 

1. მუნიციპალიტეტები;                                          
2. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                 
3. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია;  

2024 წლის IV კვარტალი                             36,218             36,218  33 07 05 

ჯამი: 27,350,207
მთლიანი ჯამი: 27,680,907

 ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  3.1.1.

სახელმწიფო  უფასო  იურიდიული  მომსახურებით  მოსარგებლე   კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებულ ქალთა  პროცენტული  
მაჩვენებელი   გაზრდილია

 აქტივო ბის  შედეგის  ინდიკატორ ი  

სამიზნე  - 2024 წელი

ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  3.2.2

ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  3.2.1

50%

საბაზისო  - 2021 წელი სამიზნე  -2024 წელი

3.1.4. დევნილთა ჩასახლებებში, გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლებში  პანდემიის შესახებ 
ცნობადობის ამაღლების მიზნით, სახელმწიფო 
სერვისების შესახებ ინფორმაციის განთვსება ვებ. 
გვერდზე; 

3.1.4.1 პანდემიის პრევენციული ზომებისა და სახელმწიფო 
სერვისების მიღების შესახებ ქართულ, აფხაზურ და ოსურ 
ენებზე ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის 

ვებ. გვერდზე განთავსებით გავრცელებულია

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს ანგარიშები;                                         
2. ვებ. გვერდზე განთავსებული ინფორმაციები.                          

1. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის
სამინისტრო      

1.სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი;   
2.შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი;                                                                     
3. მუნიციპალიტეტები;                                                                           
4. აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა;                                  
5. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცი;              
6. გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

2024 წლის IV კვარტალი                             60,000 

ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  3.2.4

აქტივო ბა

ამოცანის  შედეგის  
ინდიკატორი  3.2.3

კულტურული  და  სპორტული  პროგრამებით  მოსარგებლე  კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული  ქალებისა  და  ახალგაზრდების  
გაზრდილი  პროცენტული  მაჩვენებელი  

ქალებზე, მშვიდობასა  და  უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-2024 წლების საქართველოს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა

მოქმედების  სფერო III:  ქალთა  გაძლიერება  და  დაცვა  

სახელმწიფო  სერვისებით  და  პროგრამებით  სარგებლობის  შედეგად  გაძლიერებული  კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული  ქალები  
და  გოგოები

სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურ ების  წყ აროსაბაზისო  - 2021 წელი

მ იზა ნ ი  5: გენდერული  თა ნ ა ს წორო ბის  მ იღ წ ევა  და  ყველა  ქა ლის ა  და  
გო გო ნ ა ს  შ ეს ა ძლებლობების  გ ა უმჯო ბეს ებ ა ;                                                                                                   
მ იზა ნ ი  10: შ ემ ცირდეს  უთა ნ ა ს წორო ბა , გ ა იზა რდო ს  გ ა ნ ს ა კუთრ ებით 
და უცველი  ჯგუფ ების  მ ხა რდა ჭერ ა  კა ნო ნ მდებლობის ა  და   პოლიტიკის  
დონ ეზე
მ იზა ნ ი  16: მ შ ვიდო ბია ნ ი  და  ინ კლუზიურ ი  ს ა ზო გა დო ების  
ჩ ა მო ყა ლიბების  ხელშეწ ყო ბ ა  მდგრ ა დი  გ ა ნ ვითა რ ების ა თვის , 
მ ა რთლმს ა ჯულების  ხელმის ა წ ვდო მო ბ ა  ყველა ს ა თვის , ეფ ექტია ნ ი , 
ა ნ გ ა რ იშ ვა ლდებული  და  ინ კლუზიურ ი  ინ სტიტუციების  მ შ ენ ებლობა  
ყველა  დონ ეზე .

გავლენის  ინდიკატორ (ებ)ი  
3.1

აქტივო ბა

ქალი 5.9%; ქალი 11.8%;

კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული (მათ  შორის  დევნილი და  ოკუპირებული ტერიტორიებზე  და  მიმდებარედ  მცხოვრები) მცხოვრები ქალებისა  და  გოგოების  ე კონომიკური გაძლიერებისთვის  
საგანმანათლებლო, კულტურულ, სპორტულ  და  სამეწარმეო  პროგრამებში  ჩართულობის  გაზრდა

პროფესიული  განათლების , სახელოვნებო , მეწარმეობის  განვითარების  პროგრამებით  მოსარგებლე  კონფლიქტის  შედეგად  
დაზარალებული  ქალებისა  და  გოგოების  მაჩვენებელი პროგრამებით მოსარგებლე 42% 

ქალი
წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიშები

45%

კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებულ (მათ  შორის  დევნილი და  ოკუპირებულ ტერიტორიებზე  და  მიმდებარედ  მცხოვრები) ქალებისა  და  გოგოებისთვის  ჯანმრთელობის , იურიდიულ და  სამოქალაქო 
სერვისებზე  წვდომის  უზრუნველყოფა  

ვადები ბიუჯეტი
სახელმწიფო  
ბიუჯეტი

სხვა

დეფიციტი

დადასტურ ების  წყ არო

პასუხისმგებელი  
უწყება

პარ ტნიორ ი  უწყება

სერ ვისებზე  წვდო მის  შეფერ ხება  ო კუპაციის  თანმდევი  რ ისკების  გამო  

დადასტურ ების  წყ არო

კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული( მათ  შორის  დევნილი და  ოკუპირებული ტერიტორიების  მიმდებარედ  მცხოვრები)  
ქალების  და  გოგოების  საჯარო სერვისებზე   მისაწვდომობის  გაზრდა  და  სოციალურ-ე კონომიკური გაძლიერება

მდგრადი 
განვითარების  

მიზნებთან  (SDGs) 
კავშირი:

წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიშები

დაფინანსების  წყარ ო

საბაზისო  - 2021 წელი

არ არსებობს

სერვისებით მოსარგებლე 
ქალებისა და გოგოების  
მინიმუმ 30%  -ის სოციალურ -
ეკონომიკური მდგომარეობა 
გაუმჯობესებული.

წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიშები

დადასტურ ების   წყარ ო

დადასტურ ების   წყარ ო
პასუხისმგებელი  

უწყება

ეკონომიკურ / სოფლის  მეურნეობის  საგრანტო  პროგრამებში  და  სამეწარმეო  უნარ -ჩვევების  განვითარებაზე  ორიენტირებულ 
ტრენინგებში  ჩართული  კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული  ქალების  და  ახალგაზრდების  პროცენტული  მაჩვენებელი  

პარ ტნიორ ი  უწყება აქტივო ბის  შედეგის  ინდიკატორ ი  ვადები

გარემოს  დაცვის  საკითხების  განხილვის  პროცესში  კონფლიქტის  შედეგად  დაზარალებული  ქალების  ჩართულობის  პროცენტული  
მაჩვენებლის  ზრდა

არ არსებობს

დაფინანსების  წყარ ო

სახელმწიფო  
ბიუჯეტი

ბიუჯეტი
დეფიციტი

სხვა

მინიმუმ 30% წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიშები

საბაზისო  - 2021 წელი

საბაზისო  - 2021 წელი სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურ ების  წყ არო

პროგრამებით მოსარგებლე 50% 
ქალი

სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურ ების  წყ არო

წინამდებარე გეგმის შესრულების ანგარიშები

საბაზისო  - 2021 წელი სამიზნე  - 2024 წელი დადასტურ ების  წყარ ო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 
სამინისტროს ანგარიშები

50%0%

                60,000 

 გერმანიის 
საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)  
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