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შემოკლებები  

ACC საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭო  

CiDA საქართველოს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო  

CSOs სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები  

COE ევროპის საბჭო  

GYLA საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

EMC ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი  

EU ევროკავშირი  

EWMI აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი  

GDI საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა  

HR Committee საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტი  

HR Council  საქართველოს ადამიანის უფლებათა უწყებათშორისი საბჭო  

HR Secretariat  საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო  

ILO შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

MFA საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო  

OHCHR გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი 

OSGF ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო  

ODI ზღვისიქითა განვითარების ინსტიტუტი 

PDO საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი  

PHR პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის  

PROLoG კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში 

UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა  

USAID ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო  

UPR უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა  
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ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა  

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა  პოლიტიკის ძირითადი 

დოკუმენტებია, რომლებიც მოიცავს ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა სფეროს და 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს. ადამიანის უფლებათა ინკლუზიური პოლიტიკის 

უზრუნველყოფისთვის საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოების როლის განსაზღვრა 

პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელებისა და განხორციელების მონიტორინგის 

საკითხებში,  ადამიანის უფლებათა მექანიზმის (ადამიანის უფლებათა საბჭო, მისი 

სამდივნო და სამუშაო ჯგუფები/კომისიები) ჩართულობის წესებისა და პროცედურების 

დახვეწა და ამოქმედება. ერთი მხრივ, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს შინაარსიანი 

მონაწილეობისა და რეალური დიალოგის შესაძლებლობები, ხოლო მეორე მხრივ საჭიროა 

კომპეტენტური, კვალიფიციური და მუდმივი და უწყვეტი ჩართულობისთვის მზა 

სამოქალაქო საზოგადოება. ინკლუზიური პოლიტიკა რეგიონებზეც უნდა გავრცელდეს.   

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა მნიშვნელოვანია პოლიტიკის 

ხარისხის გაუმჯობესების, მისი განხორციელებისთვის პარტნიორობის ხელშეწყობისა და 

საჯარო მმართველობის გულდასმით შესწავლის მიზნით, რათა მან უფრო ეფექტურად 

იმუშაოს. მონაწილეობის შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები 

საკუთარი საქმიანობის სფეროში განვითარებული მოვლენების კურსში არიან, აქვთ მეტი 

შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე და 

გააძლიერონ ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება. სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციათა ჩართულობის უპირატესობებია ცოდნა, გამოცდილება და ადამიანის 

უფლებათა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული მონაცემები, საკითხების 

მხარდაჭერა და ლობირება ხელისუფლებაში, განხორციელების ხელშეწყობა და 

ალტერნატიული, დამოუკიდებელი მონიტორინგი. 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია არსებული სიტუაციის ანალიზი სამოქალაქო 

საზოგადოების მონაწილეობასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვის 

პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელებისა და მონიტორინგის სხვადასხვა დონეზე და 

პრაქტიკული წინადადებებისა და რეკომენდაციების წარმოდგენა ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეების დასახმარებლად ადამიანის უფლებათა საკითხების თემაზე დიალოგისთვის 

უკეთესი სქემის შექმნაში. ანგარიშის საგანია სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ჩართულობა, თუმცა ასევე განხილულია რამდენიმე დაკავშირებული 

ინსტიტუციური და პროცედურული საკითხი, რომლებიც დეტალურ გადასინჯვას 

მოითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობის 

გასაუმჯობესებლად. ანგარიში შემუშავებულია სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან, სამთავრობო უწყებებთან და დონორ ორგანიზაციებთან ორმხრივი 

შეხვედრების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მცირე მიმოხილვისა და 

სამაგიდო კვლევის, მათ შორის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ინსტიტუციური 

გაძლიერების მხარდასაჭერად განხორციელებული ანალიტიკური სამუშაოს ფარგლებში 

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
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მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა პოლიტიკის 

დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე, რათა ერთად შეიქმნას პოლიტიკის დოკუმენტი და 

ჩამოყალიბდეს პასუხისმგებლობა და მხარდაჭერა მის განსახორციელებლად. პროცესის 

პროცედურები, ნაბიჯები და სქემები მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს და ეცნობოს 

დაინტერესებულ მხარეებს. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან პოლიტიკის 

დიალოგის ფარგლებში უნდა მოხდეს უკუკავშირის მიწოდება, რათა განიმარტოს, თუ 

რატომ ვერ შევა გარკვეული ზომები საბოლოო დოკუმენტში. მეორე მხრივ, პოლიტიკაზე 

ეფექტური ზემოქმედების მოსახდენად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

სჭირდებათ შესაძლებლობების ფართო სპექტრი. მათი შინაარსიანი ჩართულობა 

დამოკიდებულია პროცესისადმი ერთგულებაზე, ცოდნის დონესა და სანდო მონაცემების 

გამოყენებაზე პოლიტიკის დოკუმენტებში გარკვეული ზომების შეტანის მხარდაჭერის 

დროს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია პოლიტიკური კონტექსტისა და დროის 

განსაზღვრა პროგრესული ინიციატივების ლობირებისთვის. მუშაობა კოალიციაში და არა 

ინდივიდუალურად ხელს შეუწყობს უკეთ მოახდინონ ზემოქმედება მათი მხარდაჭერის 

საკითხებზე. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და ხელისუფლებას შეუძლიათ ძალების 

გაერთიანება ეფექტური პოლიტიკის განსახორციელებლად. ზოგიერთ სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციას შეუძლია შეასრულოს მომსახურების მიმწოდებლის, 

მონაცემთა წყაროს როლი ან სხვაგვარად შეუწყოს ხელი სამოქმედო გეგმის 

ღონისძიებების განხორციელებას. ხელისუფლებას შეუძლია კონკრეტული პროცედურები 

შესთავაზოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც 

განმახორციელებლების როლს ასრულებენ,  რათა უზრუნველყოს გარკვეული 

სტანდარტების შესრულება (მაგალითად საგრანტო კონკურსის პროცედურა, ეთიკის 

წესები ურთიერთგაგების მემორანდუმით ან მონაწილეობის სხვა ფორმები). 

სტრატეგიული პოლიტიკის შემუშავებას აზრი დაეკარგება იმ შემთხვევაში, თუ 

პოლიტიკის განხორციელების შედეგები და ზემოქმედება სათანადოდ არ შეფასდება, 

ხოლო შეფასების შედეგების გამოყენება არ მოხდება პოლიტიკის შემდგომი ციკლის 

დაგეგმვისას. შეფასების ინდიკატორები უნდა განისაზღვროს მიზნების/შედეგების 

ფართო ჯგუფთან მიმართებით და არა ცალკეული ღონისძიებისა და შედეგისთვის, 

ხელმისაწვდომი მონაცემების გათვალისწინებით. ინდიკატორების განსაზღვრის 

პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა ხელს შეუწყობს 

სათანადო და გაზომვადი ინდიკატორების განსაზღვრას, ამასთან ამ ორგანიზაციების 

მხრიდან პოლიტიკის დოკუმენტზე პასუხისმგებლობის აღებას და მხარდაჭერასაც 

უზრუნველყოფს. საბოლოო ჯამში, ეფექტურობა შეფასდება მრავალ წყაროსა და 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მონაწილეობით. 

ფაქტებზე დაყრდნობით პოლიტიკის შემუშავების განუყრელი ნაწილია მონიტორინგი და 

შეფასება. ადამიანის უფლებათა საბჭოს (HR Council) აქვს სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების მანდატი, თუმცა მას ჯერჯერობით არ გააჩნია შესაბამისი 

მეთოდოლოგია და პროცედურები. იმისათვის, რომ მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების 
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ორგანიზაციების შინაარსიანი ჩართვა, საჭიროა განსაზღვრული მონიტორინგისა და 

შეფასების მეთოდოლოგიის არსებობა, სადაც მათთვის მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული 

ფუნქციები, მათ შორის მონიტორინგის წინსვლის, განხორციელებისა და ზემოქმედების 

შეფასების თავლსაზრისით. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წვლილი ასევე 

მნიშვნელოვანია ალტერნატიული მონიტორინგის ფორმით. საქართველოში მოქმედი 

არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე ჩართულები არიან ალტერნატიული 

მონიტორინგის პროცესში, რაც მისასალმებელია. ამავე დროს, სასურველია რამდენიმე 

ნაკლის გამოსწორება, როგორიცაა არასტანდარტული ფორმატი და ალტერნატიული 

მონიტორინგის მეთოდოლოგიის არარსებობა; ინდივიდუალური და არა კოალიციური 

მუშაობა; სამოქმედო გეგმის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილებზე და არა მთლიან პოლიტიკის 

დოკუმენტზე მუშაობა და ა.შ. 

საპარლამენტო კონტროლის მოთხოვნა საქართველოს ადამიანის უფლებების მექანიზმის 

ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა. თუმცა თავად პროცედურას და მის პრაქტიკულ 

განხორციელებას გაუმჯობესება ესაჭიროება, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდის მიზნით. სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებმა წამოაყენეს უფრო მეტად სტრუქტურირებული პროცესისა და 

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გასატანი ანგარიშისთვის მეტი ყურადღების 

დათმობის წინადადება, სახალხო დამცველის ანგარიშის მსგავსი პროცედურის 

მეშვეობით. საპარლამენტო პროცედურის პრაქტიკული მნიშვნელობის გასაძლიერებლად 

საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის მკაფიო როლის 

გათვალისწინება, საკითხის არსებითი საპარლამენტო განხილვებისა და ადეკვატური 

შემდგომი ღონისძიებების უზრუნველყოფა. ასევე სასურველია პროცედურის სახალხო 

დამცველის ანგარიშების განხილვის შემთხვევაში გათვალისწინებულ სტანდარტზე 

აყვანა, ან ამ ორი პროცედურის სხვაგვარი შეთანხმების უზრუნველყოფა. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

მექანიზმების ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ. 

საქართველოში არსებული აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უკვე 

ჩართულები არიან, წარადგენენ ალტერნატიულ ანგარიშებს და მონაწილეობენ 

საერთაშორისო მექანიზმების სესიებში, ანგარიშების განხილვის დროს. ჩართულობის 

კიდევ უფრო გასაძლიერებლად არასამათავრობო ორგანიზაციებს ურჩევენ ამ საკითხზე 

სამუშაოდ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმის შერჩევას ორგანიზაციის 

საქმიანობისა და მანდატის შესაბამისად; შესაძლებლობის მოძიებას და გამოყენებას 

ადამიანის უფლებათა შესაბამისი მექანიზმის არსისა და მეთოდოლოგიის საკითხებში 

შესაძლებლობების განვითარების მიზნით; სხვა სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან კოალიციაში საერთაშორისო მექანიზმისთვის ალტერნატიული 

საკითხების წარდგენაზე მუშაობას, ამ საკითხებზე მუშაობის გაფართოებისა და 

ზემოქმედების მეტი ბერკეტის შესაქმნელად; ხელისუფლების დახმარებას ანგარიშების 

მომზადებაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ცოდნისა და მონაცემების 

გამოყენებით; არსებული პლატფორმების გამოყენებას საერთაშორისო მექანიზმების 

რეკომენდაციების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით; მექანიზმების შესახებ 
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ცნობიერების ამაღლებას და განხორციელების შემდგომი ღონისძიებების გატარებას. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის კოორდინირების 

გასაუმჯობესებლად ხელისუფლებას შეუძლია სამუშაო ჯგუფების ან ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს ფარგლებში ხელმისაწვდომი სხვა პლატფორმების გამოყენება 

ანგარიშგებისთვის მოსამზადებლად, ცნობიერების ასამაღლებლად და რეკომენდაციების 

შესაბამისი მოქმედებების განსახორციელებლად. 

სამოქალაქო საზოგადოების რამდენიმე ორგანიზაცია წარმოდგენილია ადამიანის 

უფლებათა საბჭოში და მონაწილეობას იღებენ მის სხდომებში. სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მთავარი წუხილი ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან 

მიმართებით უკავშირდება მის მუშაობას, შეხვედრების იშვიათობას და 

ადმინისტრირების გაუმჯობესების საჭიროებას, მათ შორის სხდომებისთვის მომზადებას, 

პროგრამის განსაზღვრას და მოწვეულ მონაწილეებთან კომუნიკაციას, სხდომების 

შედეგების დოკუმენტირებას და გამოქვეყნებას და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების შესაძლებლობას შინაარსიანი მონაწილეობა მიიღონ სხდომებში. 

მთლიანობაში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, ადამიანის 

უფლებათა საბჭო ჯერჯერობით ვერ ასრულებს სათანადო ფორუმის როლს საქართველოს 

ხელისუფლებასთან ადამიანის უფლებების საკითხებზე პოლიტიკის დიალოგის 

საწარმოებლად, თუმცა მას გააჩნია პოტენცია, რომ გახდეს ასეთი ფორუმი. სათანადო 

დაგეგმვის, მომზადებისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესების შემთხვევაში 

შესაძლებელია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის პრობლემათა 

უმრავლესობის გადაჭრა. შინაარსიანი მონაწილეობა ნიშნავს დღის წესრიგის 

განსაზღვრაში მონაწილეობას და სხდომების მსვლელობაში ჩარევის შესაძლებლობას. 

სხდომების გარდა საჭიროა ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან ან მის წევრებთან 

კომუნიკაციის შესაძლებლობის არსებობა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მეშვეობით 

შესაბამისი საკითხების წამოჭრისა და უკუკავშირის მიღების მიზნით. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ სამუშაო 

ჯგუფების მნიშვნელობაზე, როგორც ადამიანის უფლებათა მექანიზმის ფუნქციონირების 

ძირითად ინსტრუმენტებზე. სამუშაო ჯგუფი ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ 

აღმოჩენილი ტექნიკური და ანალიტიკური მხარდაჭერის ბირთვს უნდა წარმოადგენდეს. 

ექსპერტთა დონის მოსამზადებელი სამუშაო სრულად უნდა განხორციელდეს სამუშაო 

ჯგუფებში და ადამიანის უფლებათა საბჭოს გადაწყვეტილებების საფუძველს 

წარმოადგენდეს. ამ გზით სამუშაო ჯგუფები სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ჩართულობის ძირითადი პლატფორმის როლსაც შეასრულებს. 

შესაბამისად, ამ ჯგუფების მუშაუნარიანობა და ეფექტიანობა ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი უნდა იყოს. პასუხისმგებელმა სახელმწიფო 

ორგანოებმა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ამ პროცესში მხარი უნდა 

დაუჭირონ ადამიანის უფლებათა სამდივნოს. ამ სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა 

განსაზღვრონ საკვანძო პუნქტები, რომელთაც აქვთ საკმარისი კომპეტენცია, რათა 

იმუშაონ იმ ორგანოების საკითხებზე, რომლებსაც წარმოადგენენ და რომელთაც მიეცემათ 

შესაბამისი მითითებები, რათა მხარი დაუჭირონ სამუშაო ჯგუფების მუშაობას. 
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სასურველია ერთი ზოგადი ჯგუფის - ხელმძღვანელი ჯგუფის ან მმართველი ჯგუფის - 

შექმნა, რომელიც იმუშავებს პროცედურებზე, მეთოდოლოგიასა და 

ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე. 

ინკლუზიური პოლიტიკა დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალურ ჩართულობას, 

ფართო ხელმისაწვდომობასა და ღია კარის პოლიტიკას გულისხმობს. იმავდროულად 

შესაძლებლობები და რესურსები ყოველთვის არ იძლევა დაინტერესებულ მხარეთა დიდი 

ჯგუფების მართვის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის რეკომენდებული 

მონაწილეობის კრიტერიუმების დადგენა, სასურველია მონაწილეობის გარკვეული 

წესებისა და პროცედურების არსებობა და ამ წესების მკაფიო და გამჭვირვალე ხასიათი. 

სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა ღია უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, 

თუმცა მუდმივი წევრობა შესაძლოა დამოკიდებული იყოს ვალდებულების აღებაზე, 

ჩართულობასა და იმ ფაქტობრივ წვლილზე, რომელიც მხარეებს მექანიზმის მუშაობაში 

შეაქვთ.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის არსებობს ზოგადი შეთანხმება 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს როლის მნიშვნელობასთან მიმართებით ადამიანის 

უფლებათა დღის წესრიგის განსაზღვრასა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

წახალისებასთან დაკავშირებით. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოსთან ურთიერთობას დადებით გამოცდილებად ასახელებენ, თუმცა 

ამავე დროს გამოითქვა რეკომენდაციები გაუმჯობესებისთვის ერთი მხრივ ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს მანდატთან და როლთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე მხრივ 

მუშაობის გაუმჯობესებისთვის საჭირო რესურსებისა და შესაძლებლობების თაობაზე. 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სჭირდება თავი დაიმკვიდროს, როგორც ძლიერმა 

ორგანომ, გააძლიეროს შესაძლებლობები, მოქმედების სფერო, სპეციალიზების დონე და 

ავტორიტეტი, რათა მართოს პროცესი და შეასრულოს სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების შუამავლის, ადამიანის უფლებათა პროგრესული ინიციატივების და 

რეფორმების ლობირების ინსტრუმენტის ფუნქცია. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კუთხით ეფექტიანი ჩართულობა 

მოითხოვს ერთგულებას, თანამიმდევრულობას, პრიორიტეტების განსაზღვრას, 

ხარისხიანი სამუშაოს შესრულებას, კოალიციებში მუშაობას, პოლიტიკის შემუშავებაში, 

მონიტორინგში, ხელშეწყობაში, საერთაშორისო მექანიზმებსა და საპარლამენტო 

კონტროლში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას. სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებმა გულმოდგინედ უნდა განსაზღვრონ პრიორიტეტები და შეარჩიონ, თუ 

საით მიმართონ საკუთარი ძალისხმევა მიზნის და საქმიანობის შესაბამისად და 

გაითვალისწინონ, თუ რომელი საქმიანობის რეალისტური ინტეგრირება არის 

შესაძლებელი მათ საკუთარ სამუშაო გეგმებში. შერჩევითი მიდგომა მათ საკუთარი 

პროდუქტების ხარისხის ზრდის შესაძლებლობას მისცემთ სანდო მონაცემებისა და 

ინფორმაციის გამოყენებით. ამასთან, მნიშვნელოვანია შესაძლებლობების, მათ შორის 

კონკრეტულ სფეროსთან დაკავშირებული, ადვოკატირების, მონიტორინგისა და 

შეფასების შესაძლებლობების ზრდა. 
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შესავალი  

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმა საქართველოს ძირითადი პოლიტიკის 

დოკუმენტია, რომელიც მოიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკის სხვადასხვა 

სფეროს, რიგ განმახორციელებელ უწყებებს და სხვადასხვა მოქმედ პირს. მისი შემუშავება 

და განხორციელება დაინტერესებული მხარეების ფართო ჯგუფის მაქსიმალურ 

ჩართულობას, მათი მხრიდან ვალდებულებების აღებას და კოორდინირებულ 

ძალისხმევას მოითხოვს. ზოგადად, ინკლუზიური პოლიტიკის უზრუნველყოფისთვის 

საჭიროა საჯარო მმართველობის ნება და რესურსები სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ჩართვის, გონივრული კომუნიკაციის არხების, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისა და ინიციატივებისთვის. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან კი საჭიროა პროცესისადმი 

ერთგულება და თანამიმდევრული ძალისხმევა. ამ მხრივ ადამიანის უფლებების დაცვის 

პოლიტიკა გამონაკლისს არ წარმოადგენს. დასახული მიზნების მისაღწევად უნდა 

განისაზღვროს სამოქალაქო საზოგადოების როლი პოლიტიკის დოკუმენტის 

შემუშავების, განხორციელებისა და განხორციელების მონიტორინგის საკითხებში, 

დაიხვეწოს და ამოქმედდეს ჩართულობის პროცედურები. 

სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობისა და საქართველოს საჯარო 

მმართველობასთან დიალოგის გასაძლიერებლად კანონის უზენაესობის მხარდაჭერამ 

საქართველოში (PROLoG) კონსულტანტად მოიწვია ქალბატონი რუსუდან მიხელიძე 

არსებული სიტუაციის შესწავლის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მონაწილეობის წარმართვისა და რეკომენდაციების გაწევის მიზნით. 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია არსებული სიტუაციის ანალიზი სამოქალაქო 

საზოგადოების მონაწილეობასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვის 

პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელებისა და მონიტორინგის სხვადასხვა დონეზე და 

პრაქტიკული წინადადებების, გაიდლაინებისა და რეკომენდაციების წარმოდგენა 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების დასახმარებლად ადამიანის უფლებათა დაცვის თემაზე 

დიალოგისთვის უკეთესი სქემის შექმნაში. 

ანგარიშის საგანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობა, თუმცა 

ასევე განხილულია რამდენიმე დაკავშირებული ინსტიტუციური და პროცედურული 

საკითხი, რომლებიც დეტალურ გადასინჯვას მოითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების მონაწილეობის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად. ეს საკითხები ეხება 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ორგანიზებას და შესაძლებლობებს, მის მანდატსა და 

როლს, ფუნქციონირების პროცედურებს, ადამიანის უფლებათა საბჭოს, სამუშაო 

ჯგუფებს, სახალხო დამცველის ოფისს და სხვა საკითხებს. წინამდებარე ანგარიში 

ეყრდნობა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების 

გაძლიერების მხარდასაჭერად განხორციელებულ კვლევას და ანალიტიკურ სამუშაოს და 

განმარტებული უნდა იქნას მათთან მიმართებით. 



11 
 

ანგარიში შემუშავებულია შეფასების მისიის - სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან, სამთავრობო უწყებებთან და დონორ ორგანიზაციებთან ორმხრივი 

შეხვედრების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან გამართული მრგვალი 

მაგიდის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მცირე მიმოხილვისა და სამაგიდო 

კვლევის ფარგლებში მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დეტალური ინფორმაცია 

შეხვედრებთან დაკავშირებით მოცემულია წინამდებარე ანგარიშის 2-5 დანართებში.  

შეტანილი ღირებული წვლილისთვის კონსულტანტი მადლობას უხდის: საქართველოს 

პარლამენტის წევრებს, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კომიტეტის აპარატს, საქართველოს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისს, 

საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისს; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს პროკურატურას, პრემიერ-

მინისტრის თანაშემწეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 

საკითხებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციას (GYLA), ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრს (EMC), საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას (GDI), პარტნიორობას 

ადამიანის უფლებებისთვის (PHR), გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP), შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციას (ILO), ევროკავშირს, გაეროს ადამიანის უფლებათა 

უმაღლეს კომისარიატს (OHCHR), ევროპის საბჭოს (COE), ფონდს ღია საზოგადოება 

საქართველო (OSGF), „SAFARI“-ს, კონსტიტუციის 42-ე მუხლს, საქართველოს 

სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA), საქართველოს პროფესიული კავშირების 

გაერთიანებას, მედიის განვითარების ფონდს (MDF), ციხის საერთაშორისო რეფორმას 

(PRI), ადამიანის უფლებათა ცენტრს. 

ანგარიშის პირველი ნაწილი სწავლობს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას 

ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელებისა და 

მონიტორინგის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობისა 

და ჩართულობის მიზნით მათი შესაძლებლობებისა და ვალდებულებების 

თვალსაზრისით. 

მეორე ნაწილი იკვლევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლს ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმებში. მესამე ნაწილში განხილულია პლატფორმები 

და პროცედურები ჩართულობისთვის. მეოთხე ნაწილში წარმოდგენილია 

რეკომენდაციები დაინტერესებული მხარეების: ადამიანის უფლებათა სამდივნოს, 

სამთავრობო უწყებებისა და დონორებისთვის. მეხუთე ნაწილში მოცემულია 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთვის, რათა დაეხმაროს 

მას სამუშაოს რაციონალიზებაში ზოგადად და კერძოდ სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების უფრო ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველყოფაში. დანართებში 

წარმოდგენილია საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები ამ საკითხთან დაკავშირებით 

საქართველოს საჯარო სექტორიდან. 

წინამდებარე ანგარიშის მიზნებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოება ძირითადად 

გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგრამ ასევე გულისხმობს ადამიანის 
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უფლებების დამცველ ეროვნულ უწყებას (სახალხო დამცველის ოფისი), პროფესიულ 

ასოციაციებს, აკადემიურ უწყებებს და სხვა არასამთავრობო მოქმედ პირებს1. ანგარიში 

ეხება, თუმცა ვრცლად არ ასახავს,  კონსულტაციებს ფართო საზოგადოებასთან.   

ზოგადი მიმოხილვა 

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პირველი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

(2014-2015) მიღებული იქნა 2014 წელს. იმავდროულად შეიქმნა განხორციელებისა და 

კონტროლის მექანიზმი: ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყებათშორისი საბჭო (ადამიანის 

უფლებათა საბჭო) და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო (ადამიანის უფლებათა 

სამდივნო). აღსანიშნავია, რომ მთავრობის 2015 წლის ანგარიში შემდეგნაირად აღწერს 

მექანიზმს: "უწყებათშორისი საბჭო, რომელიც ექვემდებარება მთავრობას და რომლის 

თავმჯდომარეა პრემიერ მინისტრი, ახორციელებს სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

პროცესის მონიტორინგს. საბჭოში შედის ცხრა სამუშაო ჯგუფი მინისტრის 

მოადგილეებისა და დეპარტამენტების უფროსების დონეზე, რომლებიც სამოქმედო 

გეგმის სხვადასხვა თავზე ამახვილებენ ყურადღებას. ცხრა უწყებათშორისი სამუშაო 

ჯგუფი აერთიანებს და მუშაობს სამოქმედო გეგმის 23 თავზე. სამოქმედო გეგმის 

ეფექტური განხორციელების დამატებითი გარანტიის სახით, პრემიერ-მინისტრის 

ოფისის ადმინისტრაციაში შეიქმნა ადამიანის უფლებათა სამდივნო, რომელიც 

პასუხისმგებელია პროდუქტიულ უწყებათშორის კოორდინაციასა და სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების დეტალურ მონიტორინგზე. გეგმის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული სიახლეები რეგულარულად წარედგინება სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს. 2015 წლის 6 ივნისს, მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესრულების 

პირველი ანგარიში წარედგინა პარლამენტს.“ 2 

მართლაც, ადამიანის უფლებათა საბჭოს სამუშაო ჯგუფებმა სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების მონაწილეობით ასევე დაიწყეს მუშაობა და თავდაპირველად საკმაოდ 

აქტიურობდნენ. თუმცა მათი მუშაობის რეგულაციები, პროცედურები და გაიდლაინები 

არ მიღებულა, მათ მუშაობას სისტემატური და სტრუქტურირებული ხასიათი არ ჰქონდა, 

ხოლო 2016 წელს საერთოდ შეაჩერეს მუშაობა. დღეის მდგომარეობით საქართველოში არ 

არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკაში სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების სტრუქტურირებული და სისტემური მონაწილეობის ფორმატი.  

ადამიანის უფლებათა საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 

მთავრობის ბოლოს პერიოდში შესწორებული (2016 წლის 13 დეკემბერი) დადგენილების 

                                                      
1
 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის (UN OHCHR) (2002) Handbook on National Human 

Rights Plans of Action-ის (ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმების სახელმძღვანელო) 

მიხედვით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ფართო გაგებით უნდა მიიღონ მონაწილეობა 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში, მათ შორის: ადამიანის უფლებათა დამცველმა ეროვნულმა 

უწყებებმა, კერძო სექტორმა, მედიამ და ფართო საზოგადოებამ, გვ. 51-55. 
2 საქართველოს ეროვნული ანგარიში, წარმოდგენილი ადამიანის უფლებათა საბჭოს დადგენილების 16/21* 

დანართის მე-5 აბზაცის შესაბამისად. დოკუმენტი A/HRC/WG.6/23/GEO/1; ადამიანის უფლებათა საბჭო, 

სამუშაო ჯგუფი, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის, ოცდამესამე სესია, 2015 წ. 2-13 ნოემბერი, 

პარ. 20-21. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
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შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა საბჭო წარმოადგენს სამთავრობათშორისო ორგანოს, 

რომლის თავმჯდომარეა პრემიერ-მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარე - პრემიერ-

მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 

საკითხებში. საბჭოს შემადგენლობაში არიან დაინტერესებული მხარეები სახელმწიფო და 

არასამთავრობო დაწესებულებებიდან, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ექვსი არასამთავრობო ორგანიზაცია 

წარმოდგენილია ადამიანის უფლებათა საბჭოში მოწვეული წევრების სახით. ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს მანდატი მოიცავს: 

 ადამიანის უფლებათა ერთიანი პოლიტიკის სრულყოფა და განხორციელება;  

 ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის სრულყოფა;  

 სამოქმედო გეგმის კოორდინირება და მონიტორინგი თემატური სამუშაო 

ჯგუფების მეშვეობით. 

 

საკუთარი მანდატის განსახორციელებლად ადამიანის უფლებათა საბჭო 

უფლებამოსილია შექმნას თემატური ჯგუფები და განუსაზღვროს ამოცანები მათ, 

სამთავრობო უწყებებსა და ადამიანის უფლებათა სამდივნოს. ადამიანის უფლებათა 

საბჭო ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და ყოველწლიურად წარუდგენს მას 

ანგარიშს. თავის მხრივ, მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს ყოველწლიური შესრულების 

ანგარიშებს. დებულების შესაბამისად ადამიანის უფლებათა საბჭოს სხდომები 

წელიწადში ორჯერ იმართება. ანალიტიკურ და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას 

საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური სამსახური - ადამიანის 

უფლებათა სამდივნო ახორციელებს. 

ადამიანის უფლებათა საბჭოს დღეისათვის მიღებული და პარლამენტისთვის 

წარდგენილი აქვს მხოლოდ ერთი შუალედური ანგარიში 2014-2015 წლების სამოქმედო 

გეგმის შესრულების თაობაზე. ადამიანის უფლებათა სამდივნომ პასუხისმგებელ 

უწყებებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად მოამზადა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის მეორე სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის, რომელიც 

საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის ივნისში მიიღო. 2016 წლის ბოლოს მთავრობამ 

მიიღო ადამიანის უფლებათა საბჭოს ახალი დებულება. იმავდროულად შეიქმნა 

ადამიანის უფლებათა საბჭოს მუშაობის ხელშემწყობი ადამიანის უფლებათა კომისია, 

როგორც თემატური ექსპერტთა ჯგუფი და იგეგმება გენდერული თანასწორობის, ქალთა 

მიმართ ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათშორის 

კომისიის შექმნა. 

ამჟამად ადამიანის უფლებათა სამდივნო რეორგანიზაციის პროცესშია, მზადდება 

დებულება, იქმნება სამუშაო ჯგუფები და ყალიბდება პროცედურები, რათა ახალი 

ძალებით აამუშავოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმი საქართველოში. 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო დონორთა ფართო მხარდაჭერას იღებს. ძირითადი 

დონორები არიან კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG), 

რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
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სააგენტო (USAID) და ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი  

(EWMI), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტი, რომელსაც აფინანსებს 

ევროკავშირი (EU) და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (OHCHR). 

კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში  (PROLoG) ხელს უწყობს ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს ინსტიტუციურ განვითარებას. ამ მიზნით უკვე შეიქმნა რამდენიმე 

პროდუქტი, მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2016-2019), რომელიც შემუშავებულია სინერჯი 

ჯგუფის მხარდაჭერით, საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს 

ინსტიტუციური გაძლიერებისა და ორგანიზაციული განვითრების შესახებ ანგარიში, 

რომლის ავტორია მარკ ლაიმონი (2015), ხოლო ადამიანის უფლებათა დაცვის მეორე 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შესახებ ანგარიშის 

ავტორია საბრინა ბუჩლერი. 
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ნაწილი I. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი ადამიანის 

უფლებათა პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის 

საკითხებში: სიტუაციის ანალიზი 

1.1. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობა: უპირატესობები 

და შეზღუდვები  

სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავების 

თანამედროვე პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია.3 

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები პოლიტიკის დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე 

და მონაწილეობა პოლიტიკის შემუშავების სრული ციკლის განმავლობაში ზრდის 

პოლიტიკის ხარისხს,4 ერთობლივი შემუშავება ხელს უწყობს პარტნიორობის 

ჩამოყალიბებას განხორციელების ეტაპზე, ხოლო სისტემური უკუკავშირი და კონტროლი 

ზეწოლას ახდენს საჯარო მმართველობაზე ეფექტურობის ზრდის მიმართულებით. 

ჩართულობას ბევრი უპირატესობა აქვს: მათ შორისაა ცოდნა, გამოცდილება და 

ინფორმაცია, რომლის მიღება სხვადასხვა ჯგუფებისგან ხდება ადამიანის უფლებათა 

საკითხებთან მიმართებით, ადვოკატირება და ლობირება მთავრობაში, განხორციელების 

მხარდაჭერა და ალტერნატიული, დამოუკიდებელი მონიტორინგი. ჩართულობა და 

მჭიდრო თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ინტერესებშია, 

რათა ისინი საკუთარი საქმიანობის სფეროებთან მიმართებით მოვლენების კურსში 

იყვნენ, გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებზე და გაზარდონ 

მთავრობის ანგარიშვალდებულება პასუხისმგებელ უწყებებზე ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით ზეწოლის განხორციელების მეშვეობით. 

ამავე დროს არსებობს ჩართულობის შეზღუდვები. პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, 

თუ რამდენად ძლიერია პარტნიორობა მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს შორის, პოლიტიკისა და რეფორმების ხარისხთან დაკავშირებით 

საბოლოო პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება. ამავე დროს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების შესაძლებლობები ყოველთვის არ კმარა პოლიტიკის დოკუმენტში 

გათვალისწინებულ ყველა სფეროსთან მიმართებით. უფრო მეტიც, არსებობს რისკი, რომ 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მთავრობასთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ, 

შესაძლოა განიხილებოდნენ მთავრობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებად, რამაც 

შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მათ მიმართ არსებულ ნდობას, და მათი, როგორც 

დამოუკიდებელი სუბიექტების მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას. დაბოლოს, 

სამოქალაქო ჩართულობა საჯარო მმართველობის მხრიდან ბევრ დროს და რესურსს, და 

                                                      
3 ევროკავშირი (2015), Quality of Public Administration, a Toolbox for Practitioners (საჯარო მმართველობის 

ხარისხი, ინსტრუმენტების ნაკრები პრაქტიკოსებისთვის), იხ. http://goo.gl/Hmectj.  
4 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) (2015) Government at a Glance 

(მთავრობა ერთი შეხედვით), გვ. 31. http://goo.gl/TA1RmN  

http://goo.gl/Hmectj
http://goo.gl/TA1RmN
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სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან კი მონაწილეობის მუდმივ 

ვალდებულებას მოითხოვს.  

შესაბამისად, ოპტიმალური შედეგებისთვის, ერთი მხრივ, საჯარო მმართველობამ უნდა 

უზრუნველყოს შინაარსიანი მონაწილეობის შესაძლებლობები, ხოლო მეორე მხრივ 

სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს კომპეტენტური, კვალიფიციური და აიღოს ასეთი 

სახის მუდმივი და უწყვეტი ჩართულობის ვალდებულება. საჭიროა განისაზღვროს და 

ორივე მხარემ დაიცვას მონაწილეობის ზოგიერთი პროცედურა, სტანდარტი და წესი.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომელთაც შევხვდით 

შეფასების მისიის დროს, გამოთქვეს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მექანიზმის მიმართ ინტერესი და მზაობა ვალდებულების ასაღებად, იმ შემთხვევაში, თუ 

ხელისუფლება თავის მხრივ აიღებს ვალდებულებას აამოქმედოს მექანიზმი და დაიწყოს 

შედეგების მიღება. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების 

თქმით, ადამიანის უფლებათა საბჭომ მუშაობა ნდობის მაღალი ხარისხით დაიწყო, 

თუმცა მოლოდინები არ გამართლდა და იგი ვერ იქცა ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა 

დაცვის პოლიტიკის დიალოგის ინსტრუმენტად, გახდა ფორმალური, დანაწევრებული 

და მალე შეწყვიტა ფუნქციონირება. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ინტერესიც შემცირდა. ინტერესის განახლებისა და ნდობის აღდგენის 

მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თქმით, ეს მექანიზმი უნდა გახდეს 

მძლავრი პოლიტიკური ინსტრუმენტი საქართველოში ადამიანის უფლებათა პოლიტიკის 

განსახორციელებლად და საჯარო მმართველობამ უნდა აჩვენოს რეალურ დიალოგში 

მონაწილეობის მზაობა, რომელიც სცდება რუტინულ და ფორმალისტურ 

კოორდინირებას. 

1.2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა 

პოლიტიკის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე  

პოლიტიკის ციკლში შინაარსიანი ჩართულობის წინაპირობაა გონივრული 

პროცედურების არსებობა და საჯარო მმართველობის ნება/მზაობა ჩართოს 

დაინტერესებული მხარეები. სათანადო სტრატეგიული დაგეგმვის, პოლიტიკის 

შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის5 მახასიათებლებისა და ნაბიჯების 

ანალიზი წინამდებარე ანგარიშის ფარგლებს სცდება. მიუხედავად ამისა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ ინკლუზიის საჭიროება შეეხება მონაცემებზე დამყარებული პოლიტიკის 

თითოეულ ძირითად შემადგენელ ელემენტს: პრობლემის განსაზღვრას მონაცემებსა და 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით და გადაწყვეტილებების შემუშავებას, რესურსების 

                                                      
5 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (UN OHCHR) (2002) Handbook on National Human Rights 

Plans of Action  (ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმების სახელმძღვანელო) მოიცავს 

საინტერესო იდეებს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმის პროცედურებისა და 

დაინტერესებულ მხარეთა ფართო მონაწილეობის პლატფორმების, მათ შორის სამოქმედო გეგმის 

განვითარებისა და მონიტორინგის შესახებ. 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
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პრიორიტეტების განსაზღვრას, ბიუჯეტის დაგეგმვას, განხორციელების ვადებს, მიზნებსა 

და განხორციელების მონიტორინგს.  ქვემოთ განხილულია სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების მონაწილეობა პოლიტიკის ციკლში.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა პოლიტიკის 

შემუშავების პროცესში  

პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადების პროცესში მნიშვნელოვანია მრავალი 

დაინტერესებული მხარის ცოდნის, გამოცდილებისა და ფაქტების გამოყენება. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან კონსულტაციები პოლიტიკის დაგეგმვის 

ადრეულ ეტაპზე ეხმარება ადამიანის უფლებათა დაცვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

განსაზღვრას და მათ პოლიტიკის დოკუმენტებში გათვალისწინებას. სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს ასევე შეაქვთ წვლილი უფრო ხარისხიანი პოლიტიკის 

შემუშავებაში. 

უკუკავშირის მიღების ფორმატი და პლატფორმა მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს, 

სამუშაო ჯგუფებში განხილვიდან დაწყებული, ელექტრონული კონსულტაციებით, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მონაცემების/წყაროების შეგროვებითა და 

კონკრეტული ცოდნის საფუძველზე ანალიზით დამთვარებული. შინაარსიან 

მონაწილეობას და უკუკავშირს გონივრული დრო უნდა დაეთმოს. ამავე დროს, საჭიროა 

დაცული იქნას ბალანსი პროცესის ინკლუზიურობასა და ეფექტურობას შორის, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული პროცესის არასაჭირო შეფერხება. პროცედურები, ნაბიჯები 

და პროცესის ვადები მკაფიოდ უნდა იქნას დადგენილი და ეცნობოს დაინტერესებულ 

მხარეებს. ინფორმაცია განრიგის, ვადებისა და ფორმატის შესახებ ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს ყველა მონაწილისთვის.  

საბოლოო გადაწყვეტილებას სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებისა და ზომების შესახებ 

იღებს მთავრობა, რადგან მთავრობა არის პასუხისმგებელი უზრუნველყოს პოლიტიკის 

დოკუმენტში პოლიტიკის პრიორიტეტების ზუსტი განსაზღვრა და განხორციელების 

შესაძლებლობები, რათა დოკუმენტი არ დარჩეს მხოლოდ სხვადასხვა სასურველი 

მოქმედებების ნუსხად, რომელთაც არ აქვთ კონკრეტულ შედეგებად გარდაქმნის შანსი. 

თუმცა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან პოლიტიკის დიალოგის 

ფარგლებში, მიწოდებული უნდა იქნას უკუკავშირი, რათა განიმარტოს, თუ რატომ ვერ, ან 

არ მოხდება გარკვეული ზომების საბოლოო დოკუმენტში შეტანა. შესაბამისად, სანამ 

არსებობს მონაწილეობის შესაძლებლობა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

რეკომენდაციები განიხილება, ხდება მათი პოლიტიკის დოკუმენტში შეტანის 

შესაძლებლობის მხედველობაში მიღება და მიეწოდება სათანადო უკუკავშირი, შეიძლება 

ჩაითვალოს, რომ პროცესი ინკლუზიურია. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობამ, რომელთაც შევხვდით შეფასების 

მისიის პერიოდში, დაგვიდასტურა, რომ მიეცათ შესაძლებლობა შენიშვნები გამოეთქვათ 

და მონაწილეობა მიეღოთ 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის სრულყოფის პროცესის 

დისკუსიაში (იგივე ითქვა პირველი სამოქმედო გეგმის შემთხვევაშიც). დადებითად 

შეფასდა დონორის მხარდაჭერით ორგანიზებული ვიზიტი ბორჯომში. ადამიანის 
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უფლებათა სამდივნოს ინფორმაციით გათვალისწინებული იქნა სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციების დაახლოებით 85%, რაც ძალიან 

კარგია. თუმცა, სამოქმედო გეგმის სრულყოფის პროცესთან დაკავშირებით 

აღინიშნებოდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კრიტიკის შემდეგი 

ძირითადი საკითხები: სტრუქტურირებული პროცესის და ვადების არარსებობა 

პროექტებზე შენიშვნების მისაწოდებლად, ქაოსური და ბუნდოვანი ნაბიჯები, და რაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, უკუკავშირის არარსებობა იმასთან დაკავშირებით, თუ 

რომელი საკითხები და რატომ არ იქნა შეტანილი საბოლოო დოკუმენტში. აღინიშნა, რომ 

სამოქმედო გეგმის მიღებაც კი მოულოდნელი იყო, რადგან მათთვის არავის მიუწოდებია 

საბოლოო დოკუმენტი. მეორე მხრივ, ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელმა 

წამოჭრა საკითხი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეტანილი წვლილის 

ხარისხთან, მონაცემების მართებულობასა და მათი წინადადებების დასაბუთებასთან, 

ასევე მათი მუშაობის ორგანიზების პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

ყოველთვის არ უწყობს ხელს პროცესის ეფექტურობას.  

ინკლუზიური პროცესის ილუსტრირებისთვის შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

საქართველოს ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის სრულყოფის მაგალითი, რომელშიც 

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის დასაწყისიდან ბოლომდე ჩართულები იყვნენ 

დაინტერესებული მხარეები. პროცესი მოიცავდა კონსულტაციებს პრიორიტეტების 

განსაზღვრის ეტაპზე, წყაროებზე ერთობლივ მუშაობას ფაქტებზე დამყარებული 

დოკუმენტის მოსამზადებლად, კონსულტაციებს სამოქმედო გეგმის შემოთავაზებულ 

შაბლონზე და სამოქმედო გეგმის შინაარსის ერთობლივ შემუშავებას ინდიკატორების 

ჩათვლით. დოკუმენტს ძირითადად საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო 

ამზადებდა, ხოლო პასუხისმგებელი უწყებები და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები თემატური ჯგუფების თანამომხსენებლების როლს ასრულებდნენ, 

პროექტები საკუთარი წვლილის შესატანად წარედგინებოდა სამუშაო ჯგუფს 

დოკუმენტების მომზადების პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე. დონორების მიერ 

ორგანიზებული იქნა სტრატეგიული დაგეგმვის სემინარები, რომლებზეც მიწვეულნი 

იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები პროცესისთვის მიმართულების მისაცემად. 

შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული იყო პოლიტიკის მთლიანი ციკლის 

მანძილზე. პროცესი შეფასდა, როგორც უაღრესად ინკლუზიური, თუმცა დიდი დრო 

დასჭირდა დოკუმენტების დასრულებას. შესაბამისად, პროცესი სავარაუდოდ მოიგებდა 

უფრო სტრუქტურირებული მიდგომით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნებოდა 

შეხვედრების და ნაბიჯების ოპტიმალური რაოდენობა. 

კიდევ ერთი პოზიტიური მაგალითია ღია მმართველობის პარტნიორობის ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც ხასიათდებოდა ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მკაფიო 

ნაბიჯებითა და ვადებით, საზოგადოებრივი კონსულტაციების გეგმითა და ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს ხელმძღვანელობით (პრეზენტაციები ხარისხიანი სამოქმედო 

გეგმის შესახებ; გაზომვადი ინდიკატორები და სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი). ეს 

მაგალითები გვაწვდის იდეებს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკის პროცესის 

თაობაზე, ამ თემაზე ვრცელი მითითებები მოცემულია გაეროს ადამიანის უფლებათა 
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უმაღლესი კომისარიატის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმების 

ზემოხსენებულ სახელმძღვანელოში (2002). 

პოლიტიკაზე ეფექტური ზემოქმედების მოსახდენად სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს შესაძლებლობების ფართო სპექტრი სჭირდებათ. მათი შინაარსიანი 

მონაწილეობა დამოკიდებულია პროცესისადმი ერთგულებაზე, გამოცდილების დონესა 

და საიმედო მონაცემების გამოყენებაზე, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკის დოკუმენტში 

გარკვეული ღონისძიებების შეტანის მხარდაჭერას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია პოლიტიკური კონტექსტისა და დროის განსაზღვრა პროგრესული 

ინიციატივების ლობირებისთვის. მუშაობა კოალიციაში და არა ინდივიდუალურად ხელს 

შეუწყობს უკეთ მოახდინოს ზემოქმედება მათი მხარდაჭერის საკითხებზე.6 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს წინამდებარე ანგარიშის უშუალო ფარგლებს სცდება, 

მნიშვნელოვანია შევეხოთ ინდიკატორების საკითხს, ვინაიდან ეს საკითხი არაერთხელ 

იქნა წამოჭრილი ინტერვიუების დროს, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი დაბრკოლება. 

ზოგადი კრიტიკა, რომელიც გამოითქვა შეხვედრების დროს უკავშირდებოდა სამოქმედო 

გეგმაში გამოყენებული ინდიკატორების ხარისხს. ითქვა, რომ ისინი ძირითადად 

დაკავშირებული იყო პროცესის უშუალო შედეგებთან (outputs) და ვერ ზომავდა, თუ 

რამდენად იქნა მიღწეული მიზანი.  

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარიატმა ამ თემას ვრცელი 

სახელმძღვანელო მიუძღვნა: Human Rights Indicators A Guide for Measurement and 

Implementation (ადამიანის უფლებათა ინდიკატორები, გაზომვისა და განხორციელების 

სახელმძღვანელო), საიდანაც შეიძლება დავიწყოთ ინდიკატორების საკითხის შესწავლა. 

მარკ ლაიმონი (2015) საკუთარ ანგარიშში ეხება ამ საკითხს საქართველოს კონტექსტში7
 და 

იგი ასევე განხილულია არასამთავრობო ორგანიზაციების რიგ ალტერნატიულ 

ანგარიშებში.  

პრაქტიკული თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, ინდიკატორების საკითხი რთულია და 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესი შესაძლოა ჩაიკეტოს გრძელი და თითქმის სამეცნიერო 

განხილვების პროცესში, იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ინდიკატორი ზომავს 

რეალურად შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტის მიზნებსა და შედეგებს/ზემოქმედებას. 

ყოველთვის არ არის იოლი და ზოგჯერ შეუძლებელიცაა თითოეული მიზნისა და 

ღონისძიებისთვის გაზომვადი ინდიკატორის განსაზღვრა. შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ 

ისინიც კი, ვინც ემხრობიან ასეთი ინდიკატორების გამოყენებას, ვერ ახერხებდნენ 

დახმარებას მათი განსაზღვრის საკითხში. კიდევ ერთი სირთულე ასეთი ინდიკატორების 

გამოყენებისთვის ინფორმაციის წყაროების არარსებობას უკავშირდება. სხვა 

შემთხვევებში ინდიკატორები შესაძლოა გვერდს უვლიდეს ამ პროცესს და არ ახდენდეს 

ეფექტურობის წახალისებას, რადგან შესაბამისი უწყება შესაძლოა მუშაობდეს 

                                                      
6 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით იხ. 1.3. ნაწილი.  
7 მარკ ლაიმონი (2015) Institutional strengthening and organizational development of the Human Rights Council of 

Georgia (საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს ინსტიტუციური გაძლიერება და 

ორგანიზაციული განვითარება), გვერდები  5-7.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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ინდიკატორის დაკმაყოფილების მიმართულებით რეალური მიზნების მიღწევის 

ნაცვლად.8 

მიუხედავად ამისა, სტრატეგიული პოლიტიკის შემუშავება დაკარგავდა თავის არსს, 

შეუძლებელი რომ ყოფილიყო შედეგებისა და ზემოქმედების შეფასება. შესაბამისად, 

ინდიკატორებზე მუშაობისას უნდა ვეცადოთ მივაღწიოთ ოქროს შუალედს. პირველ 

რიგში, ინდიკატორები უნდა განისაზღვროს არა ყოველი ცალკეული 

ღონისძიების/შედეგის შემთხვევაში, არამედ მიზნებისა და შედეგების უფრო ფართო 

ჯგუფთან მიმართებით; ამასთან, მნიშვნელოვანია ისეთი ინდიკატორების გამოყენება, 

რომლებიც უკვე განსაზღვრულია ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ კონკრეტულ 

სფეროებზე მუშაობისას (მაგალითად: გაეროს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

ინდიკატორების გაზომვის სახელმძღვანელო9, ევროკავშირის ინდიკატორები 

გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციურ მექანიზმებთან დაკავშირებით10). ასევე, 

გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მონაცემთა არსებული წყაროების 

გათვალისწინებით, იქნება ეს ეროვნული (ეროვნული სტატისტიკა, საზოგადოებრივი 

აზრის კვლევა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაცემები) თუ  

საერთაშორისო წყაროები (საერთაშორისო რეიტინგები, საერთაშორისო ორგანოების 

რეკომენდაციებთან შესაბამისობა და ა.შ.).11 რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ უნდა 

დავიკარგოთ ინდიკატორების „მეცნიერებაში“ და შევინარჩუნოთ პრაქტიკული მიდგომა 

იმ შემთხვევებში, როდესაც ეფექტურობის ანალიზი ხდება ინფორმაციის მრავალ 

წყაროზე დაყრდნობით და არა მკაცრად წინასწარ განსაზღვრული ე.წ. "SMART"
12 

ინდიკატორებით. ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მონაწილეობა ხელს შეუწყობს სათანადო და გაზომვადი ინდიკატორების განსაზღვრას, 

ამასთან, ამ ორგანიზაციების მხრიდან პოლიტიკის დოკუმენტზე პასუხისმგებლობის 

აღებას და მხარდაჭერასაც წარმოქმნის.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა პოლიტიკის 

განხორციელების პროცესში 

არის მრავალი შემთხვევა, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და 

ხელისუფლებას შეუძლიათ ძალების გაერთიანება ეფექტური პოლიტიკის 

განსახორციელებლად. ზოგიერთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას შეუძლია 

შეასრულოს მომსახურების მიმწოდებლის ან პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრული 
                                                      
8 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) (2006) Uses and abuses of Governance 

Indicators (მმართველობის ინდიკატორების გამოყენება და ბოროტად გამოყენება).  
9 UN (2016) Manual for Measurement of Juvenile Justice Indicators (გაეროს არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების ინდიკატორების გაზომვის სახელმძღვანელო), იხ.: https://goo.gl/vaWZYL   
10 გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (2014) Effectiveness of institutional mechanisms for the 

advancement of gender equality: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU member States 
(ინსტიტუციური მექანიზმების ეფექტურობა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის: პეკინის 

სამოქმედო პლატფორმის განხორციელების მიმოხილვა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. 
11 იდეებისთვის იხ.: 15 juvenile justice indicators (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 15 ინდიკატორი); 

საქართველოს ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა ინდიკატორებს იყენებს მხოლოდ სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრული შედეგებისთვის.  
12 SMART აღნიშნავს: Specific-კონკრეტული, Measurable-გაზომვადი, Attributable-მახასიათებელი, რომელიც 

შეიძლება მიეწეროს, Relevant-რელევანტური, Timely-დროული.  

https://goo.gl/vaWZYL
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სხვადასხვა ღონისძიების განმახორციელებლის როლი. მაგალითად მომსახურების 

მიმწოდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ პროგრამების განხორციელების 

ხელშეწყობა პრობაციისა და სასჯელაღსრულების სისტემებში, არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ან მომსახურების გაწევა დანაშაულის 

მსხვერპლთათვის. განხორციელების პარტნიორობის კიდევ ერთი მაგალითია 

ერთობლივი ტრენინგების ან საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 

ჩატარება პოლიტიკის, ან მისი შეფასებისთვის ფაქტობრივი ინფორმაციის 

მისაწოდებლად. განხორციელების პარტნიორობის ერთი მაგალითია ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსთან (CiDA) 

და სახალხო დამცველის ოფისთან თანამშრომლობა საბაზისო კვლევის ჩასატარებლად 

ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების თემაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო 

გეგმის შესაბამისად. საინტერესოა, რომ მცირე გამოკითხვის 14 მონაწილიდან 6-მა 

არასამთავრობო ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ აქვთ პოლიტიკის განხორციელებაში 

მონაწილეობის მისაღებად საკმარისი კომპეტენცია და რესურსები. ამგვარად, საჭიროა 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან კონსულტაცია პოლიტიკის 

განხორციელების ეტაპზე, რათა განისაზღვროს შეუძლიათ თუ არა მათ დახმარება 

მონაცემთა წყაროს, თუ კვლევის/მომსახურების მიმწოდებლების სახით. 

მართლად გონივრულია სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ცოდნისა და რესურსებისა 

გამოყენება პოლიტიკის უკეთ განხორციელებისათვის და განხორციელებაში 

პარტნიორების ყოლა.13 იმავდროულად, არსებობს მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი 

ფაქტორები: პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება გარკვეული 

ფუნქციების სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის გადაცემას ახდენს, 

განხორციელების ხარისხზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, შესაბამისად 

ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს გარკვეული სტანდარტების დაცვა. ეს საკითხი 

ყველაზე მეტად მომსახურების მიმწოდებელ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

ეხება. ზოგიერთი ქვეყანა იყენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაციის 

პროცედურებს, რათა უზრუნველყოს მათ მიერ ხარისხიანი მომსახურების დადგენილი 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. სხვა შემთხვევებში ხორციელდება სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობის ეთიკისა და ხარისხის სტანდარტების 

შემუშავება. თავის მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ეკისრებათ 

პასუხისმგებლობა ხელისუფლების მიერ გადაცემული ფუნქციების შესრულებისას 

ხარისხის და კეთილსინდისიერების მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე. 

იუსტიციის მინისტრის ბრძანება გრანტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ14
 

განსაზღვრავს კონკრეტულ პროცედურას და პირობებს მომსახურების 

მომწოდებლებისთვის გრანტის მისაღებად, მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მისაღწევ 

შედეგებს, შერჩევის კრიტერიუმებს, საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებისა და 

საგრანტო ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის წესებს. საქართველოს 

                                                      
13 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატი (UN OHCHR) (2002) Handbook on National Human Rights 

Plans of Action (ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის სახელმძღვანელო), გვ. 86-88.  
14 ბრძანება #160, 29 დეკემბერი, 2011.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
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სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 

ბრძანება განსაზღვრავს პენიტენციურ უწყებებთან მუშაობის ეთიკის წესებს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ადგენს ვალდებულებებსა და ეთიკის 

სტანდარტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.15
 

ფორმალური ჩართულობის ხსენებული ფორმები ყოველთვის არ არის საჭირო. ზოგჯერ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი უფრო რელევანტურია, სხვა შემთხვევებში შესაძლოა 

საკმარისი იყოს პასუხისმგებლობა სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და მიღების 

პროცესში. ნებისმიერ შემთხვევაში, საჭიროა ჩართულობისა და პასუხისმგებლობის 

გარკვეული ფორმით დემონსტრირება. 

კიდევ ერთი საკითხია არასამთავრობო ორგანიზაციების ფუნქციების მკაფიო გამიჯვნა 

რეალური თუ წარმოსახვითი ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, 

როგორიცაა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ იმ ღონისძიებების 

მონიტორინგის განხორციელება, რომლებიც თავად განახორციელეს ან გარკვეული 

ღონისძიების პოლიტიკის დოკუმენტში შეტანის მხარდაჭერა, რათა მოგვიანებით 

განმახორციელებლის როლი შეასრულონ. ასეთი სიტუაციები თავიდან უნდა იქნას 

აცილებული. უკანასკნელი შემთხვევის თავიდან აცილება შესაძლებელია პოლიტიკის 

დოკუმენტით, რომელიც დამყარებული იქნება ფაქტობრივ ინფორმაციაზე და არა 

ცალკეულ ინტერესებზე. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა მონიტორინგის 

პროცესში  

ფაქტებზე დაყრდნობით პოლიტიკის შემუშავების განუყრელი ნაწილია მონიტორინგი და 

შეფასება.16
 მონიტორინგის ფორმები და მეთოდები განსხვავებულია: ზოგიერთი ქვეყანა 

ირჩევს უფრო ფორმალურ პროცედურებს, სხვები არაფორმალურ, ინტერაქტიულ 

მიდგომებს ამჯობინებენ. გავრცელებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ინტეგრირება მონიტორინგის ანგარიშებში, ასევე 

ალტერნატიული/ჩრდილოვანი ანგარიშების გამოყენება საბოლოო შეფასების დროს, იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი ხარისხიანია და საიმედო მონაცემებს ეყრდნობა. 

არსებობს პოლიტიკის საბოლოო შედეგების/ზემოქმედების გარეშე შეფასების პრაქტიკა, 

რომლის შედეგები გამოიყენება მომდევნო ციკლის დაგეგმვისას. უწყებებთან 

რეგულარული ურთიერთობისა და წინსვლის კონტროლის ფარგლებში არის 

განმახორციელებელ სააგენტოებთან მცირე გასვლითი მისიების განხორციელების 

შემთხვევები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად, რათა მოხდეს 

წინსვლის ადგილზე განხილვა. 

მონიტორინგი და შეფასება რამდენიმე ნაბიჯს მოიცავს, რომლებიც პოლიტიკის ციკლის 

სხვადასხვა საფეხურს შეესაბამება: 

                                                      
15 ბრძანება #211, 19 აგვისტო, 2013 წ.  
16 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატი (UN OHCHR) (2002) Handbook on National Human Rights 

Plans of Action (ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის სახელმძღვანელო), გვ. 94-99.  
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 წინსვლის მონიტორინგი: სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების 

განხორციელების წინსვლის კონტროლი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ იგი არ 

ფერხდება. ამის განხორციელება შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ ღონისძიების 

სტატუსის ინდიკატორებთან მიმართებით (იხ. დანართი 10, საქართველოს 

ანტიკორუფციული საბჭოს მეთოდოლოგიის მაგალითი შემდეგი ინდიკატორების 

გამოყენებით: განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა; მიმდინარეობს; 

შეჩერებულია; შეწყვეტილია; დასრულებულია. ეს პასუხისმგებელ მხარეებს 

ფორმაში ამყოფებს და თავიდან აგვაცილებს სიტუაციებს, როდესაც 

განხორციელება იწყება ბოლო წუთს ვადის გასვლის წინ. ეს ასევე გვიჩვენებს, ხომ 

არ სჭირდება კონკრეტული ღონისძიების განხორციელებას მხარდაჭერა. 

მოსახერხებელი იქნებოდა მონიტორინგის ინსტრუმენტის შექმნა, რომელიც 

მიზნებს ყოველ 6 თვეში ერთხელ განსაზღვრავს, ხოლო წინსვლა ამ მიზნებთან 

მიმართებით ფასდება.17 სასარგებლო იქნებოდა შედეგების წელიწადში ორჯერ 

განხილვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობით. 

 განხორციელების შეფასება: შეფასება, თუ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების რა წილი შესრულდა, რამდენად იქნა მიღწეული ამოცანები და რა 

რჩება შესასრულებელი. ამის გაკეთება შესაძლებელია წელიწადში ერთხელ 

(ადამიანის უფლებათა საბჭოს ანგარიშგების პროცედურის შესაბამისად). 

განხორციელების შეფასება შესაძლებელია განმახორციელებელი უწყებების 

თვითშეფასების ანგარიშებისა და სხვა ხელმისაწვდომი წყაროების (იდეებისთვის 

იხ. საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭოს მონიტორინგის ინსტრუმენტი: 

დანართი 11), მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენებით და უნდა მოიცავდეს ანალიზს, თუ 

სამოქმედო გეგმის რომელი ნაწილები განხორციელდა და რომელი რჩება 

შესასრულებელი. 

 შედეგების/ზემოქმედების შეფასება: ეს უფრო რთული შესასრულებელია და 

შესაძლებელია განხორციელდეს პოლიტიკის ციკლის დასასრულს, რათა 

გაიზომოს არა მხოლო განხორციელების დონე, არამედ საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე ზემოქმედებაც. ამის შესრულება შეიძლება 

გარეშე შემფასებლის მიერ. ამის განხორციელება ასევე შესაძლებელია ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ გაფართოვდება რესურსები და 

დაემატება შესაბამისი კომპეტენციები და უნარები ზემოქმედების შეფასების 

კუთხით. წყაროებად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ალტერნატიული ანგარიშები, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ოფისის ანგარიშები. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ 

ზემოხსენებულ საფეხურებში. თუმცა, მონიტორინგის პროცესში სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების შინაარსიანი ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის 

თავდაპირველად საჭიროა მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიისა და 

პროცედურის შემუშავება. 

                                                      
17იხ. ანტიკორუფციული საბჭოს მონიტორინგის ინსტრუმენტი ბმულზე. 

http://www.justice.gov.ge/Ministry/Index/288
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ადამიანის უფლებათა საბჭოს ჯერ არ აქვს დადგენილი ასეთი პროცედურა, მიუხედავად 

იმისა, რომ სამოქმედო გეგმის განხორციელება მის ერთ-ერთი ფუნქციად არის 

განსაზღვრული. დებულება მხოლოდ განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშების 

მთავრობისთვის და შემდგომ პარლამენტისთვის წარდგენას მოითხოვს. 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო გეგმავს მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის 

დახვეწას დონორთა მხარდაჭერით. ამასთან, არსებობს გეგმა დაინერგოს პროგრამა, 

რომელიც დააჩქარებს და გაამარტივებს პროცესს.  

თუმცა, მონიტორინგის მეთოდოლოგიაზე მუშაობის დაწყებამდე საჭიროა გადაწყდეს 

მონიტორინგისა და შეფასების სასურველი დონე და სამდივნოს როლი ამ პროცესში. 

აშკარაა, რომ არსებული რესურსებითა და შესაძლებლობებით რთული, ან თითქმის 

შეუძლებელი იქნება ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მიერ სრული შეფასების 

განხორციელება, რომელიც მოითხოვს მონაცემთა ანალიზის დახვეწილ ტექნიკებს. იმ 

შემთხვევაშიც, კი, თუ შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება უბრალო სამაგიდო კვლევა, 

რთული წარმოსადგენია, თუ როგორ არის შესაძლებელი ოთხი ადამიანისგან შემდგარი 

განყოფილების მიერ 24 პრიორიტეტული სფეროსა და 600-ზე მეტი ღონისძიების მქონე 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასება.  

იმავდროულად, გამოკითხული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდი 

ნაწილი საჭიროდ მიიჩნევდა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მხრიდან მონიტორინგის 

განხორციელებას რაიმე ფორმით მაინც. გამოითქვა კრიტიკა ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელშიც 

მხოლოდ განხორციელებული აქტივობებია ჩამოთვლილი და არ შედის ანალიტიკური 

ნაწილი განხორციელების სტატუსის, გამოწვევებისა და გადასადგმელი ნაბიჯების 

შესახებ. ამ საკითხს ეხმაურება პარლამენტის ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტი (ადამიანის უფლებათა კომიტეტი) 2014-2015 წლის სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების შუალედურ ანგარიშში (იხ. ქვემოთ). 

არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონიტორინგისა და შეფასების 

პროცესში მონაწილეობის დადებითი პრაქტიკა, რომელიც განხორციელდა საქართველოს 

ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ. ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2015 წლის 

თებერვალში მიღებული მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად, 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მონაწილეობენ პროცედურის ყველა 

საფეხურზე: უწყებათა განხორციელების სტატუსთან დაკავშირებით შენიშვნების 

გამოთქმა და შეფასება/კატეგორიის მინიჭება წელიწადში ორჯერ საგანგებო 

მონიტორინგის ინსტრუმენტის გამოყენებით, დისკუსიებსა და კატეგორიების შეფასებაში 

მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე, შეფასების დოკუმენტისთვის წყაროების 

მიწოდება და საბოლოო შედეგებთან დაკავშირებით შენიშვნების გამოთქმა. შესაბამისად, 

შეფასების ანგარიშები სხვა წყაროებთან ერთად მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების აზრს. ანგარიშები შედგენილია ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს 

მიერ და მიღებულია ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ. კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს საპარლამენტო ზედამხედველობას. 



25 
 

შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა შეიძლება მიიღონ 

მონაწილეობა მონიტორინგის და შეფასების პროცესში ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოსთვის საკუთარი შენიშვნების/ინფორმაციის მოწოდებით სტანდარტული 

პროცედურის  მეშვეობით, შეხვედრებში მონაწილეობით ანგარიშების განხილვის დროს 

და ასევე საკუთარი ალტერნატიული მონიტორინგის განხორციელებით. 

ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშები ყველაზე სასარგებლოა იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ისინი განსაზღვრულ მეთოდოლოგიას და სტანდარტულ ფორმატს მისდევს. 

ამასთან, უფრო მეტი ალბათობა არსებობს, რომ მთავრობა გამოიყენებს  არასამთავრობო 

ორგანიზაციათა კოალიციის მიერ შემუშავებულ ალტერნატიულ ანგარიშს, რომელიც 

პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრული საკითხების ფართო სპექტრს მოიცავს და არა 

თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ ანგარიშს. 

მონიტორინგის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ზუსტი და საიმედო ინფორმაციის 

გამოყენება. არსებობს სამოქმედო გეგმის ალტერნატიული მონიტორინგის პრაქტიკა 

ადამიანის უფლებათა დაცვის შერჩეულ თემებთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და 

საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას18 მომზადებული აქვთ ასეთი სახის 

ანგარიშები. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ გამართა მრგვალი მაგიდის 

დისკუსია შედეგებთან დაკავშირებით. ამას მხარს ვუჭერთ და მივესალმებით. 

იმავდროულად, სასურველია რამდენიმე ხარვეზის გამოსწორება, კერძოდ 

არასტანდარტული ფორმატი და ალტერნატიული მონიტორინგის მეთოდოლოგიის 

არარსებობა; ინდივიდუალური და არა კოალიციური მუშაობა; სამოქმედო გეგმის 

მხოლოდ გარკვეული ნაწილების განხილვა; გამოყენებული მონაცემების 

მართებულობასთან დაკავშირებული საკითხები და ანგარიშების ხარისხი. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა საპარლამენტო 

კონტროლის პროცესში  

საქართველოს ადამიანის უფლებათა მექანიზმის ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა დებულებით 

გათვალისწინებული მოთხოვნა საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებით: ეს 

ინსტრუმენტი არ არის ხელმისაწვდომი პოლიტიკის სხვა სფეროების, მაგალითად 

ანტიკორუფციული თუ სისხლის სამართლის შემთხვევაში. თუმცა, პრაქტიკაში და 

ახლანდელი ფორმით ეს ინსტრუმენტი სრულად და ეფექტურად არ გამოიყენება და 

შესაძლებელია მისი უკეთ გამოყენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ძირითადი საკითხების არსებითი განხილვისა და განმახორციელებელ უწყებებზე 

ზეწოლის მიზნით ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. 

ადამიანის უფლებათა საბჭოს დებულების შესაბამისად, განხორციელების ანგარიში 

ყოველწლიურად უნდა წარედგინოს პარლამენტს. ანგარიში განიხილება ადამიანის 

უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე. მთავარი მომხსენებლები არიან ადამიანის უფლებათა 

მდივანი და პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

                                                      
18 (საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივა) GDI (2016) ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 1 

თავის შესრულებასთან დაკავშირებით.   
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გენდერული თანასწორობის საკითხებში. განხილვას ესწრებიან ძირითადი 

განმახორციელებელი უწყებები. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს აქვთ 

მონაწილეობისა და ალტერნატიული ანგარიშების წარმოდგენის შესაძლებლობა. 

ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თანამშრომლების განმარტებით, კომიტეტი საჯარო 

განცხადებას აქვეყნებს სხდომის ჩატარებამდე ორი დღით ადრე და სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლებლობა ეძლევათ გაიარონ რეგისტრაცია 

მონაწილეობის მისაღებად. ანგარიშის დამტკიცება ხდება განხილვის შემდეგ. თუმცა, არ 

არის გათვალისწინებული შემდგომი მექანიზმი. პარლამენტი ანგარიშს მხოლოდ ცნობის 

სახით იღებს, სახალხო დამცველის ანგარიშისგან განსხვავებით, რომლის შემთხვევაშიც 

პარლამენტის დადგენილება რეკომენდაციებთან ერთად გადაეცემა პასუხისმგებელ 

უწყებებს. ადამიანის უფლებათა ანგარიშის შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ოქმის 

(დისკუსიების შეჯამებული ჩანაწერი) და დისკუსიის დასკვნების შემუშავება. დღეის 

მდგომარეობით სამოქმედო გეგმის (2014-2015) განხორციელების მხოლოდ ერთმა 

შუალედურმა ანგარიშმა გაიარა საპარლამენტო პროცედურა. ადამიანის უფლებათა 

სამდივნო ამზადებს ანგარიშს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან 

დაკავშირებით. 

ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 2015 წლის 6 ივლისის სხდომის ოქმის შესაბამისად, 

რომელზეც განიხილებოდა შუალედური ანგარიში, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ სხდომას. ადამიანის უფლებათა 

კომიტეტის მიერ მომზადებული ამავე სხდომის დასკვნები ასახავს ქვეყანაში ადამიანის 

უფლებათა სფეროში მიღწეულ წინსვლას და წარმოადგენს სხვადასხვა დარგობრივი 

სამინისტროსა და უწყების მიღწევებს, სასამართლოს, პროკურატურისა და პოლიციის 

საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ რეფორმებს და სხვ. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 

დასკვნით, ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში პოზიტიური დინამიკა 

აღინიშნება, რომელიც უნდა გაგრძელდეს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში 

მოცემული თითოეული ამოცანის შესრულებამდე. დოკუმენტში არ არის ინფორმაცია 

არსებული სირთულეების შესახებ, თუმცა მასში აღნიშნულია: „სასურველია, რომ 

განხორციელების საბოლოო ანგარიში [რომელიც წარმოდგენილი იქნება მთავრობის 

მიერ] ასახავდეს დეტალურ ინფორმაციას მიღწეული წინსვლისა და განსაზღვრული 

სირთულეების შესახებ ადამიანის უფლებათა თითოეული სფეროს შემთხვევაში, 

დაგეგმილი ღონისძიებების ჩამონათვალს განხორციელების ვადებთან და 

ინდიკატორებთან ერთად. ასეთი ანგარიში პარლამენტსა და საზოგადოებას ადამიანის 

უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებით არსებული სიტუაციის, სირთულეებისა და 

სამომავლო პერსპექტივების უკეთ შეფასების შესაძლებლობას მისცემს“.19  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რომელთაც შეფასების მისიის პერიოდში 

შევხვდით, აღნიშნეს საპარლამენტო ზედამხედველობის გაუმჯობესების საჭიროება და 

განაცხადეს, რომ უნდა არსებობდეს უფრო სტრუქტურირებული და მკაფიო 

                                                      
19 პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დასკვნები (#8130, 8 ივლისი, 2015 წ.) ადამიანის უფლებათა 

საბჭოს ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის (2014-2015) განხორციელების თაობაზე შუალედური 

ანგარიშის განხილვის შედეგებთან დაკავშირებით. 
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მონაწილეობის პროცედურა. ამასთან, ანგარიშზე დამსწრეთა რაოდენობის გაზრდის 

მიზნით სასურველია მისი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვა, შესაძლოა 

სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვის მსგავსი პროცედურით. 

სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა სიტუაციასთან 

დაკავშირებით ყოველწლიურად წარედგინება პარლამენტს. ანგარიში გრძელი და 

დეტალური დოკუმენტია (1261 გვერდი 2015 წელს), რომელიც მიმოიხილავს ადამიანის 

უფლებათა ცალკეულ დარღვევებს, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკას და 

წარუდგენს რეკომენდაციებს შესაბამის საჯარო უწყებებს. ანგარიში სპეციალურ 

პროცედურას გადის საპარლამენტო სესიაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების მონაწილეობასაც ითვალისწინებს. განხილვის საფუძველზე 

პარლამენტი იღებს დადგენილებას რეკომენდაციებთან ერთად შესაბამისი 

უწყებებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, პასუხს აგებენ განხორციელებასთან 

დაკავშირებით ანგარიშის წარდგენაზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტისთვის 

განსაზღვრულ ვადაში. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების ანგარიშის წარდგენისა და სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენის 

საერთო ვადების გათვალისწინებით, სასურველია ამ პროცედურების გაერთიანება ან 

დაკავშირება რესურსების დაზოგვის მიზნით, სახალხო დამცველის ოფისის 

რეკომენდაციების ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში სრულად ასახვის 

უზრუნველყოფა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების უფრო შინაარსიანი 

მონაწილეობის გათვალისწინება. ამასთან, მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციებისა და ადამიანის უფლებათა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

თანხვედრის უზრუნველყოფა. ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ინფორმაციით, სახალხო 

დამცველის ანგარიში და რეკომენდაციები გამოყენებულია, როგორც სამოქმედო გეგმის 

ერთ-ერთი წყარო. კონსულტანტს მიაწოდეს ინფორმაცია ამ ორი პროცედურის 

გაერთიანების მცდელობასთან დაკავშირებით; თუმცა, გამოითქვა წუხილი სახალხო 

დამცველის ოფისის ანგარიშის ღირებულებისა და მნიშვნელობის დაკნინების რისკთან 

დაკავშირებით და ამ იდეაზე უარი ითქვა. 

ერთი დადებითი პრაქტიკა, რომელიც ნამდვილად უწყობს ხელს თანხვედრას 

განხორციელების პროცესში არის ის ფაქტი, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 

სამუშაო გეგმა ასახავს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმას (ყოველ 

შემთხვევაში ასე იყო 2016 წელს). რეკომენდებულია აღნიშნული პრაქტიკის გაგრძელება.  

აღსანიშნავია ურთიერთკავშირი და კოორდინაცია სახალხო დამცველის ოფისსა და 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს შორის. სახალხო დამცველის ოფისის 

წარმომადგენლებმა აღნიშნეს ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მაკოორდინირებელი 

როლის მნიშვნელობა და ყურადღება გაამახვილეს კარგ თანამშრომლობაზე, რომელსაც 

ადგილი ჰქონდა სამოქმედო გეგმის სრულყოფის პროცესში. სახალხო დამცველის ოფისმა 

წარმოადგინა შენიშვნები სამოქმედო გეგმასთან და განხორციელების ანგარიშთან 

დაკავშირებით. სახალხო დამცველის ოფისი მხარს უჭერს სამუშაო ჯგუფების განახლებას 

და ყურადღებას ამახვილებს სტრუქტურირებული პროცესის საჭიროებაზე 

უკუკავშირისთვის უკეთესი ვადებით. თავად სახალხო დამცველს აქვს სამოქალაქო 
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საზოგადოების ორგანიზაციებთან მუშაობის თემატური ფორმატები, როგორიცაა: 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო საბჭო, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საკონსულტაციო საბჭო და სხვ.20 

უაღრესად მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის ოფისის როლის გაძლიერება ადამიანის 

უფლებათა დაცვის პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და განხორციელების 

საკითხებში.  

საპარლამენტო პროცედურის პრაქტიკული მნიშვნელობის გაძლიერების მიზნით 

გასათვალისწინებელია ზოგიერთი ქვემოთ მოცემული რეკომენდაცია: 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მკაფიო როლი: საპარლამენტო 

პროცედურის გაძლიერება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების უკეთესი 

მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მკაფიო როლის გათვალისწინება მათი წვლილის მნიშვნელობის ზრდის მიზნით, 

მნიშვნელოვანი საპარლამენტო განხილვებისა და ადეკვატური შემდგომი ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა. 

მომზადება ანგარიშგებისთვის: მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

მოემზადოს პასუხისმგებელ უწყებებთან და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან ერთობლივი განხილვისთვის ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი 

პლატფორმის გამოყენებით (როგორიცაა თემატური სამუშაო ჯგუფები ან მმართველი 

ჯგუფი ასეთის ჩამოყალიბების შემთხვევაში - იხ. ქვემოთ). 

შემდგომი ღონისძიებები: დისკუსიის დასკვნები, თუ ისინი არსებითი იქნება, შესაძლოა 

წარმოადგენდეს სამოქმედო გეგმის გადასინჯვის/მასში დამატებების შეტანის 

საფუძველს. რეკომენდებულია პარლამენტის შემდგომი ღონისძიებების 

გათვალისწინებაც, დადგენილების სახით რეკომენდაციებით შესაბამისი უწყებებისთვის, 

ან ძირითადი გამოწვევების შეჯამების სახით, რომელიც შესაძლოა ადამიანის უფლებათა 

კომიტეტის დასკვნითი დოკუმენტების ნაწილს წარმოადგენდეს.  ეს გააძლიერებს 

საპარლამენტო პროცედურის შედეგებს და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მიერ შეტანილი წვლილის მნიშვნელობას. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა რეგიონულ დონეზე.  

ადამიანის უფლებათა სამდივნომ კონსულტანტს მიაწოდა ინფორმაცია რეგიონულ 

დონეზე მუშაობის დაწყების გეგმებთან დაკავშირებით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას, 

რომ რეგიონები არ ჩამორჩნენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შედარებით. რეგიონები 

მართლაც მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი ადამიანის უფლებათა დაცვის იქ 

არსებული პრობლემების განსაზღვრისა და პოლიტიკის დოკუმენტებში მათი გადაჭრის 

გზების გათვალისწინების დროს. ამავე დროს, სიმართლეა, რომ საქართველოს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის მექანიზმი პირველ რიგში ცენტრალურ დონეზე უნდა ამოქმედდეს, 

რათა შემდგომში რეგიონებზე გავრცელდეს. თუმცა, უკვე ამჟამადაც ადამიანის 
                                                      
20 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში: 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4188.pdf გვ. 25-26.  

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4188.pdf
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უფლებათა სამდივნოს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და დონორებთან 

თანამშრომლობით, შეუძლია დაიწყოს მუშაობა მათი ინფორმირებულობის ზრდის 

მიზნით და წამოჭრას რეგიონების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტებში შეტანის 

მიზნით. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი და კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერა საქართველოში უკვე მუშაობენ ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან რეგიონის 

დონეზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

კარგი დასაწყისი იქნებოდა რეგიონული კონსულტაციების გამართვა სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისთვის, რომელიც ერთდროულად ორ მიზანს ემსახურება: ცნობიერების 

ამაღლებას და სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელი საკითხების განსაზღვრას. 

კანონის უზენაესობის მხარდაჭერამ საქართველოში უკვე დაიწყო ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს პრეზენტაციების წამოწევა რეგიონული პირების ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ძირითადი საკითხებისა და სამდივნოს მოქმედებების შესახებ ინფორმირების 

მიზნით. შესაძლო მოქმედებების კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც შეიძლება 

გამოვიყენოთ, არის საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით სამოქალაქო კონსულტაციების 

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ორგანიზებული ღია მმართველობის პარტნიორობის 

საზოგადოებრივი კონსულტაციები, რომელიც განსაზღვრავს სამიზნე ჯგუფებსა და 

საზოგადოებრივი კონსულტაციების განრიგს. შემდგომ ეტაპზე შესაძლებელია ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმის რეგიონულ დონეზე შექმნა.   

რეკომენდაციები ადმინისტრაციას/ადამიანის უფლებათა სამდივნოს  

 მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართვა პოლიტიკის 

დაგეგმვის პროცესის ადრეულ ეტაპზე.  

 განისაზღვროს პროცესის მკაფიო პროცედურები, ნაბიჯები და ვადები. 

მიეწოდოს გეგმა დაინტერესებულ მხარეებს.   

 განისაზღვროს უკუკავშირის ფორმატი და პლატფორმა: ელექტრონული 

კონსულტაციები, შეხვედრები და ა.შ.  

 შინაარსიანი მონაწილეობისა და უკუკავშირისთვის გამოიყოს გონივრული 

ვადა. 

 სამოქმედო გეგმის პროექტის საფუძვლად გამოყენებული იქნას მრავალი 

წყაროდან მიღებული ინფორმაცია, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ნაშრომებისა და საერთაშორისო რეკომენდაციების 

ჩათვლით. 

 განისაზღვროს ინდიკატორები თითოეული ამოცანის/შედეგის და არა 

თითოეული ღონისძიების/აქტივობის შემთხვევაში სპეციალიზებული 

საერთაშორისო/რეგიონული ორგანიზაციების გამოცდილების გამოყენებით. 

ინდიკატორებზე მუშაობის დროს ჩართული იქნას სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები. 
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 მოხდეს უკუკავშირის მიწოდება საბოლოო გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებით განმარტებებით, თუ რა არ იქნა გათვალისწინებული და რატომ. 

 უზრუნველყოფილი იქნას განსაზღვრული პროცედურები, რათა სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებმა იმოქმედონ, როგორც განმახორციელებლებმა 

(საგრანტო კონკურსის პროცედურა, წესები და სტანდარტები, ეთიკა, 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი და სხვა ფორმით მონაწილეობა). სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მომსახურებებისთვის შემუშავდეს ხარისხისა 

და ეთიკის სტანდარტები. 

 მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიაში, ვადებსა და განრიგში 

გათვალისწინებული იქნას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

როლი. მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ამ 

პროცედურების შემუშავებაში ჩართვა. 

 შემუშავდეს მონიტორინგის ინსტრუმენტი შუალედური 

მიზნებით/კრიტერიუმებით (benchmarks), წლიური ანგარიშების და 

ალტერნატიული ანგარიშების სტანდარტული ფორმატით. 

 გამოქვეყნდეს წინსვლისა და შეფასების ანგარიშები. 

 მკაფიოდ განისაზღვროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი 

საპარლამენტო პროცედურაში მათ მიერ შეტანილი წვლილის გაძლიერების 

მიზნით. 

 გაგრძელდეს და გაძლიერდეს სახალხო დამცველის ოფისთან 

თანამშრომლობა, საპარლამენტო პროცედურების შესაძლო 

გაერთიანების/შეთანხმების ჩათვლით, რელევანტური რეკომენდაციების 

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმაში შეტანის მიზნით; 

 სახალხო დამცველის ოფისისთვის ხელმისაწვდომი რესურსებიდან 

გამომდინარე, უზრუნველყოფილი იქნას მათი მონაწილეობა სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგის პროცესში და მათი მექანიზმების გამოყენება 

მონიტორინგის პროცესის ინფორმირების მიზნით.  

1.3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობები და 

მონაწილეობის ვალდებულება 

ანგარიშის წინა ნაწილებში ძირითადად განხილული იყო, თუ რა უნდა გააკეთოს საჯარო 

მმართველობამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შინაარსიანი მონაწილეობის 

უზრუნველყოფისთვის. ამ ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებზე და იმაზე, თუ რა არის საჭირო ამ ორგანიზაციების 

მხრიდან ეფექტური მონაწილეობისთვის. ზემოთ უკვე ნახსენები იყო სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ხელმისაწვდომი სახელმძღვანელო დოკუმენტები, 

რომელთა ნაწილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის მიერ არის 
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შემუშავებული. ეს დოკუმენტები საინტერესოა სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებისთვისაც ქვემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით.21  

შეფასების მისიამ გამოავლინა რამდენიმე ხარვეზი და გაუმჯობესების საჭიროება 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობაში. ძირითადი საკითხები ეხებოდა 

პროცესისადმი ერთგულებას და თანამიმდევრულობას; პრიორიტეტების განსაზღვრას; 

სამუშაოს ხარისხს, მათ შორის პოლიტიკის წინადადებების მხარდასაჭერად საიმედო 

ინფორმაციისა და მონაცემების გამოყენებას; პოლიტიკის შემუშავების, მონიტორინგის, 

მხარდაჭერის, საერთაშორისო მექანიზმებისა და საპარლამენტო კონტროლის 

საფეხურებზე მონაწილეობის შესაძლებლობა; კოალიციებში მუშაობა და ერთიმეორესთან 

უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საჭიროება. 

საქართველოში მოღვაწე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მოკლე 

გამოკითხვაში წამოყენებულია შემდეგი რეკომენდაციები სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების მონაწილეობის გასაუმჯობესებლად:22
 

 პრიორიტეტების განსაზღვრა და რესურსების გამოყოფა პროცესში აქტიური 

წვლილის შესატანად, აღნიშნული მოქმედებების ორგანიზაციის პრიორიტეტებსა და 

სამუშაო გეგმაში ასახვა. 

 აქტიური მონაწილეობა და შინაარსიანი წვლილის შეტანა თემატურ სამუშაო 

ჯგუფებში: პოლიტიკისა და მისი განხორციელების გაუმჯობესების წინადადებების 

წამოყენება. მნიშვნელოვანია კრიტიკულად შეფასდეს სამოქმედო გეგმა და მისი 

ამოცანები, ასევე თუ რამდენად უწყობს ხელს ამ ამოცანების შესრულებას 

გათვალისწინებული ღონისძიებები. 

 იმისათვის, რომ გაიზარდოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი, 

მნიშვნელოვანია კოალიციებში მუშაობა. ეს ხელს შეუწყობს საერთო პოზიციისა და 

სასურველი შედეგების უკეთ მიღწევის სტრატეგიების შემუშავებას. 

 პროაქტიულობა, მაგრამ მუშაობის დადგენილი პროცედურებისა და ფორმატის 

დაცვა.  

 კომპეტენციებისა და საკითხის ცოდნის გაუმჯობესება. 

 სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობის მიღება 

ერთი მეთოდოლოგიის შესაბამისად და კოალიციებში, რათა უზრუნველყოფილი 

იქნას  სამოქმედო გეგმის ყველა ასპექტის ვრცლად გათვალისწინება ალტერნატიულ 

ანგარიშებში. 

 საერთაშორისო დონეზე ადვოკატირების და საპარლამენტო ზედამხედველობის 

გაძლიერება. 

 სამოქმედო გეგმის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის წარმოქმნა.   

ამ ანგარიშში წარმოდგენილ რეკომენდაციებთან ერთად ყურადღებას იმსახურებს 

შემდეგი საკითხები: 

                                                      
21 იხ. ნაწილი II ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმის შესახებ.  
22 იხ. გამოკითხვის კითხვარი, დანართი 5.   
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პრიორიტეტების განსაზღვრა: კონსულტანტის მიერ განხორციელებულმა მოკლე 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდი ნაწილი 

მრავალ თემაზე მუშაობს, გამოთქვამს რამდენიმე სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის 

მიღების სურვილს და ერთდროულად რამდენიმე როლს ირგებს. სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებმა გულდასმით უნდა განსაზღვრონ პრიორიტეტები და 

შეარჩიონ საკითხები, რომლებზეც მიმართავენ ძალისხმევას საკუთარი მიზნისა და 

საქმიანობის შესაბამისად და გაითვალისწინონ, თუ რომელიც საქმიანობის ინტეგრირება 

არის რეალურად შესაძლებელი მათ სამოქმედო გეგმებში. შერჩევითი მიდგომა ამ 

ორგანიზაციებს პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობას მისცემს 

საიმედო მონაცემებისა და ფაქტების გამოყენებით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში 

შესატანი პოლიტიკის რეკომენდაციების წამოყენებისა და ალტერნატიული 

მონიტორინგის დროს.  

კოალიციებში მუშაობა: გაზრდის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობის 

ეფექტიანობას და სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესზე, ასევე შემდგომ ღონისძიებებზე 

ზემოქმედების მოხდენის შესაძლებლობას. ეს საკითხები უფრო მეტ ყურადღებას მიიღებს 

კოალიციებიდან მომდინარე კრიტიკის შემთხვევაში23; კოალიციების შექმნა გარკვეულად 

გადაჭრის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის სხვადასხვა დონეზე 

წარმომადგენლობის საკითხს (ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრების ნომინაცია, 

ხელმძღვანელ ჯგუფში წარმომადგენლობა ან თანამომხსენებლები, წარმომადგენლობა 

საპარლამენტო მოსმენებში). კოალიცია დადებით ზემოქმედებას ახდენს  სამოქალაქო 

საზოგადოების სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის სამუშაო ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებაზე. იმავდროულად, კოალიციებში მუშაობის სირთულეებს შორისაა 

კოორდინირებისთვის, პრიორიტეტებთან და როლებთან დაკავშირებით კონსენსუსის 

მიღწევისა და შეთანხმებისთვის საჭირო რესურსები და დრო. არსებობს გარკვეულ 

საკითხებზე მომუშავე კოალიციები, რომელთა პროცესში ინტეგრირება უკვე 

შესაძლებელია (კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, 

ანტიდისკრიმინაციული კოალიცია, კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის და 

სხვ.). რეკომენდებულია კოალიციების აქტიური გამოყენება ადამიანის უფლებათა 

ეროვნულ და საერთაშორისო მექანიზმებში უკეთესი მონაწილეობისთვის. 

სტრატეგიული დაგეგმვის შესაძლებლობები: პოლიტიკის წინადადებები უნდა 

ეყრდნობოდეს საიმედო მონაცემებს, ხარისხიან ინფორმაციას24 და საგნის ღრმა ცოდნას 

და უნდა იყოს რეალისტური პოლიტიკური განხორციელების თვალსაზრისით.  

ლობირებისა და მხარდაჭერის შესაძლებლობები: მხარდაჭერის ეფექტური მესიჯები 

უნდა შეიცავდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის პრობლემის შესახებ ინფორმაციას და 

                                                      
23 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (UN OHCHR) How to Follow Up on United Nations 

Human Rights Recommendations: A Practical Guide for Civil Society (გაეროს ადამიანის უფლებათა 

რეკომენდაციების შემდგომი ღონისძიებები: პრაქტიკული სახელმძღვანელო სამოქალაქო 

საზოგადოებისთვის), გვ. 18.  
24 ზღვისიქითა განვითარების ინსტიტუტი (ODI) ას (2006) Policy Engagement, How Civil Society Can be More 

Effective (პოლიტიკაში მონაწილეობა, როგორ შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოება უფრო ეფექტური).  

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
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მიზნად ისახავდეს დარწმუნებასა და მოქმედებაზე გადასვლას. სხვა წყაროებთან ერთად 

შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემცველი შედეგების დოკუმენტების გამოყენება მხარდაჭერის 

ინსტრუმენტის სახით. 

მონიტორინგის შესაძლებლობები: მნიშვნელოვანია მთავრობის ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფა, საიმედო და ზუსტი დასკვნების შემუშავების შესაძლებლობა. 

ალტერნატიული მონიტორინგი მოითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

კოორდინირებულ მოქმედებას. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა უნდა 

გამოიყენონ დონორთა მხარდაჭერა მონიტორინგის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა 

და კოალიციებში მუშაობის მიზნით.   

არსებითი ცოდნა და გამოცდილება: სამოქალაქო საზოგადოებას შესაძლოა ჰქონდეს 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, რაც ყურადღებას და 

მოქმედებას მოითხოვს. ერთ-ერთი დაკვირვებაა, რომ ცოდნა და გამოცდილება 

არასაკმარისია სამოქმედო გეგმის ყველა ასპექტზე მუშაობისთვის. დონორთა 

მხარდაჭერამ ხელი უნდა შეუწყოს საკითხების მეტნაკლებად არსებით დაფარვას და 

ახლად შექმნილმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა უნდა სცადონ ამ 

ნაკლოვანებების გამოსწორება.  

რეკომენდაციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

 პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების პროცესში სრულყოფილი 

მონაწილეობა, მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დოკუმენტში შეტანის 

მხარდაჭერა, პოლიტიკის დოკუმენტების ზოგადად მაღალი ხარისხის 

მიღწევაში წვლილის შეტანა, მნიშვნელოვანი ამოცანების, ღონისძიებების, 

მიზნებისა და ინდიკატორების ჩათვლით. მონაწილეობა განხორციელების 

პროცესის დასრულებამდე. 

 პრიორიტეტების განსაზღვრა, რესურსების გამოყოფა პროცესში 

თანამიმდევრული მონაწილეობისთვის. შეხვედრებზე რეგულარული 

დასწრება და საკუთარი წვლილის შეტანა. ამ ღონისძიებების საკუთარი 

ორგანიზაციის სამუშაო გეგმაში გათვალისწინება. 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან სამოქმედო გეგმაზე 

თანამიმდევრული მუშაობის ხარვეზების გამოსწორება. სამოქალაქო 

საზოგადოების ახალი ორგანიზაციები განსაკუთრებით უნდა ეცადონ 

დონორთა მხარდაჭერის მიღებას, რათა მოახდინონ  საკუთარი ცოდნისა და 

გამოცდილების სფეროს დივერსიფიკაცია და გაძლიერება ხარვეზების 

გამოსწორებისა და სამოქმედო გეგმაზე სრულ არსებით მუშაობაში საკუთარი 

წვლილის შესატანად. 

 სტრატეგიული დაგეგმვისა და მონიტორინგის, მათ შორის ფაქტებსა და 

მონაცემებზე დაყრდნობით საიმედო და ზუსტი დასკვნების შემუშავების 
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შესაძლებლობების გაძლიერება პოლიტიკის დაგეგმვის, მხარდაჭერისა და 

მონიტორინგის მიზნით.  

 პროაქტიულობა, მაგრამ მუშაობის დადგენილი პროცედურებისა და 

ფორმატის დაცვა. 

 თუ ეს დასაშვებია ორგანიზაციის მიზნებით, სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების პროცესში მონაწილეობა ცნობიერების ამაღლებისა და 

სასწავლო ღონისძიებების ან სათანადო მომსახურების მიწოდების მეშვეობით. 

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთან მუშაობა მონტორინგის და შეფასების, 

მათ შორის ალტერნატიული ანგარიშგების მეთოდოლოგიასთან 

დაკავშირებით. 

 სტანდარტული ფორმატისა და ალტერნატიული ანგარიშგების პროცედურის 

შექმნის ხელშეწყობა და დაცვა. 

 სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობის 

მიღება. ხარისხიანი ალტერნატიული მონიტორინგის უზრუნველყოფა ერთი 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად და კოალიციებში, რათა უზრუნველყოფილი 

იქნას  სამოქმედო გეგმის ყველა ასპექტის ვრცლად გათვალისწინება 

ალტერნატიულ ანგარიშებში. 

 დონორთა მხარდაჭერის მიღების მცდელობა მონიტორინგის 

შესაძლებლობების ზრდის, მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის შექმნისა და 

კოალიციებში მუშაობისთვის. 

 საერთაშორისო დონეზე ადვოკატირების და საპარლამენტო 

ზედამხედველობის გაძლიერება. წარმომადგენლების განსაზღვრა 

პარლამენტისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პოზიციის 

თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. 

 სამოქმედო გეგმის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის წარმოქმნა. 

 ინტერესთა კონფლიქტების თავიდან აცილება. 
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ნაწილი II. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმები და 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების სქემის ფარგლებში. შესაძლებლობები მოიცავს 

ალტერნატიული ანგარიშების წარმოდგენას, მთავრობის დახმარებას ანგარიშების 

მომზადების პროცესში, ასევე ცნობიერების ამაღლებასა და რეკომენდაციების 

განხორციელებას შემდგომი ღონისძიებების ფარგლებში. სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ რელევანტური მექანიზმების შესახებ დასკვნითი შენიშვნების 

გამოყენება მთავრობასთან პოლიტიკის დიალოგის პროცესში;  ქვეყნებში ადამიანის 

უფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება; თემატური 

დისკუსიების გამართვა და სახელშეკრულებო ორგანოების ინფორმირება 

რეკომენდაციების განხორციელების წინსვლასთან დაკავშირებით.
25

 საქართველოში 

მოღვაწე აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ჩართულები არიან 

საერთაშორისო მექანიზმებში, წარადგენენ ალტერნატიულ ანგარიშს და მონაწილეობას 

იღებენ სესიებში, როდესაც ანგარიშები განიხილება, ასევე მუშაობენ მთავრობასთან 

სესიებისთვის მოსამზადებლად. ამ სამუშაოს მხარს უჭერს დონორთა თემიც.   

ამ ნაწილში ძირითადად წარმოდგენილია იდეები და რეკომენდაციები სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ ჩართულობის კიდევ უფრო 

გასაუმჯობესებლად. ვინაიდან საქართველოს კონტექსტში მოქმედი ადამიანის 

უფლებათა მექანიზმები მრავალფეროვანია, სრულფასოვანი და შინაარსიანი 

მონაწილეობისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა უნდა მოახდინონ 

პრიორიტეტების განსაზღვრა და შერჩევითი მიდგომის გამოყენება, ასევე 

პროცედურებისა და მეთოდოლოგიების გაცნობა შესაძლებლობების შექმნის მიზნით. 

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (OHCHR) ამ თემას ვრცელ 

მეთოდოლოგიას უძღვნის26 ერთ-ერთი მათგანია დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო 

საზოგადოებისთვის, როგორც გაეროს ადამიანის უფლებათა სისტემის არსებითი 

პარტნიორებისთვის ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში27. კიდევ ერთი მათგანია 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის გაეროს ადამიანის 

უფლებათა რეკომენდაციების შემდგომი ღონისძიებები28. სახელმძღვანელოში აღწერილია 

                                                      
25 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (UN OHCHR) (2008) Working With the United Nations 

Human Rights Programme, A Handbook for Civil Society (გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა 

პროგრამასთან თანამშრომლობა, დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის); ასევე 

ხელმისაწვდომია ქართულად.  
26 იხ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის სამოქალაქო საზოგადოების ვებგვერდი: 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx  
27 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (UN OHCHR) (2008) Working With the United Nations 

Human Rights Programme, A Handbook for Civil Society (გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა 

პროგრამასთან თანამშრომლობა, დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის); ასევე 

ხელმისაწვდომია ქართულად. 
28 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი (UN OHCHR) How to Follow Up on United Nations 

Human Rights Recommendations: A Practical Guide for Civil Society (გაეროს ადამიანის უფლებათა 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Georgian.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Georgian.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
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შემდგომი ღონისძიებები ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა მექანიზმის, მათ შორის 

ადამიანის უფლებათა სახელშეკრულებო ორგანოების, ადამიანის უფლებათა საბჭოსა და 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) შემთხვევაში, ცნობიერების ამაღლების, 

ინფორმაციის გავრცელებისა და ადვოკატირების, კოალიციის, შესაძლებლობების 

შექმნის, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების, მონიტორინგისა და შესაბამისი 

მონიტორინგის მექანიზმის შემდგომ პროცედურებში მონაწილეობის მეშვეობით. გარდა 

ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარიატმა შექმნა სამოქალაქო 

საზოგადოების განყოფილება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობის 

მხარდასაჭერად.  

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა (UPR) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

მექანიზმია, რომელიც ოთხწლიანი ციკლით მუშაობს. მიმოხილვა ეფუძნება 

განსახილველი სახელმწიფოს, ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების (რომელსაც ასევე ამზადებს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 

კომისარიატი) მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. დეტალური სახელმძღვანელო 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პროცესში მონაწილეობასთან დაკავშირებით 

წარმოდგენილია ვებგვერდზე29. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა შესაძლოა 

მონაწილეობა მიიღონ შემდეგი სახით: 

 სახელმწიფოსთან მუშაობა ეროვნული ანგარიშების მომზადების პროცესში: 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა წაახალისებს ქვეყნებს მოამზადონ 

წარსადგენი მასალა ეროვნულ დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის 

მეშვეობით.30
 

 დაინტერესებული მხარის მიერ მასალის წარდგენა გაეროს ადამიანის უფლებათა 

უმაღლეს კომისარიატში, რომელიც თავის მხრივ პასუხისმგებელია 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის შეჯამების წარდგენაზე საჭირო 

ფორმატში. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შეუძლიათ კოალიციებში 

მუშაობა წარსადგენი მასალის მოსამზადებლად. დეტალური მითითებები 

ფორმატთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია უნივერსალური პერიოდული 

მიმოხილვის ვებსაიტზე და აღწერილია ზემოხსენებულ სახელმძღვანელოში.   

 უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფის სესიებზე და 

ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიებზე დასწრება, გაეროს ეკონომიკურ და 

სოციალურ საბჭოში (ECOSOC) აკრედიტების შემთხვევაში და ზეპირი 

განცხადებების გაკეთება.  

 შემდგომი ღონისძიებები, ეროვნულ ადმინისტრაციასთან მუშაობა 

განხორციელებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის 

მონიტორინგის საკითხებში უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შედეგების 

                                                                                                                                                                     
რეკომენდაციების შემდგომი ღონისძიებები: პრაქტიკული სახელმძღვანელო სამოქალაქო 

საზოგადოებისთვის)  
29 https://www.upr-info.org/en/how-to/role-ngos  
30 იხ. შვეიცარიის შემთხვევის მაგალითი, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ 

გადამწყვეტი როლი შეასრულა უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის მასალის წარდგენის 

პროცესში. გვ. 147.   

https://www.upr-info.org/en/how-to/role-ngos
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ფონზე, და უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება. 

 სამოქალაქო საზოგადოების სხვა პირებთან თანამშრომლობა უნივერსალური 

პერიოდული მიმოხილვის მასალების მზადებისა და წარდგენის პროცესში.31
  

საქართველო ადამიანის უფლებათა რიგი რეგიონული და საერთაშორისო მექანიზმების 

(უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა (UPR), გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW), ბავშვის უფლებათა 

კომიტეტი (CRC) და სხვ.32) მხარეა. ამ მექანიზმებთან ანგარიშგების კოორდინირებას 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახდენს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლის თქმით, მათ აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის 

დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომელიც ორგანიზებულია თითოეული მექანიზმის 

განრიგისა და მეთოდოლოგიის ირგვლივ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე 

თანამშრომლობს ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთან, რომელსაც არსებითი წვლილი 

შეაქვს ანგარიშის მომზადებაში და ადგენს მის ზოგიერთ ნაწილს. ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა მექანიზმების რეკომენდაციები 

გათვალისწინებულია ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში. 

მაგალითისთვის, ქვემოთ მოცემულ აბზაცში აღწერილია მთავრობის მზადება ბოლო 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის: „ კონსულტაციის პროცესი დაიწყო 2012 

წლის ივნისში. 2015 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სხვადასხვა 

დარგობრივ სამინისტროსთან თანამშრომლობით უმასპინძლა და მონაწილეობა მიიღო 

სხვადასხვა საკონსულტაციო შეხვედრებში უნივერსალურ პერიოდულ მიმოხილვასთან 

დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველო სახალხო დამცველის 

ოფისის და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის (OHCHR) 

მონაწილეობით. ამასთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნით, 

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარიატმა გამართა მრგვალი მაგიდა 

მთავრობის წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით, 

რომელიც ძალიან კარგი პლატფორმა იყო უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის 

პროცესის განხილვისა და მასთან დაკავშირებით აზრთა გაცვლის მიზნით. 

დაინტერესებულ მხარეთა უკუკავშირისა და შენიშვნების გასათვალისწინებლად 

ანგარიშის საბოლოო პროექტი აიტვირთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

ვებგვერდზე და უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის წარდგენამდე ანგარიში 

წარედგინა ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატს (OHCHR), გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP), სახალხო დამცველის ოფისს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. 

                                                      
31 http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf გვ. 138 თავი VII.  
32 ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი, 

რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, წამების საწინააღმდეგო 

კომიტეტი და სხვ. ვრცელი მიმოხილვა იხ.: 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf  თავი IV.  

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf%20გვ.%20138
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf


38 
 

ყველა შენიშვნა და წინადადება გათვალისწინებული იქნა ანგარიშის დასრულების 

პროცესში [ხაზგასმით]33 

ზემოთ აღწერილი საკონსულტაციო პროცესი ნამდვილად მისასალმებელია იმ 

შემთხვევაში, თუ იგი ინსტიტუციონალიზებულია ყველა საერთაშორისო მექანიზმთან 

მიმართებით. თუმცა, ამ ფონზე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რომლებიც 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების ალტერნატიულ ანგარიშებზე 

მუშაობდნენ, მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ არ არსებობს კოორდინირების შიდა 

მექანიზმი ანგარიშის საერთაშორისო მექანიზმებისთვის წარდგენამდე და რომ ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს როლი ამ პროცესში არასაკმარისია, რაც მიანიშნებს, რომ საჭიროა 

კოორდინირების გაძლიერება. მარკ ლაიმონის ზემოხსენებული ანგარიში (2015) ასევე 

ეხება არსებულ ხარვეზებს და ყურადღებას ამახვილებს რეკომენდაციების 

ინტეგრირებისა და შიდა და საერთაშორისო ანგარიშგების ციკლების ჰარმონიზების 

საჭიროებებზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის შეუძლებელია და ალბათ არც არის სასურველი 

ანგარიშგების ძირითადი როლის ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთვის გადაცემა 

არსებული რესურსებისა და იმ საერთაშორისო მექანიზმების რაოდენობის 

გათვალისწინებით, რომელთა მხარესაც საქართველო წარმოადგენს, კოორდინირების 

გაძლიერება ნამდვილად შესაძლებელია. ამის გაკეთება შესაძლებელია კოორდინირების 

ადამიანის უფლებათა ეროვნული მექანიზმის თემატურ სამუშაო ჯგუფში 

ინტეგრირებით. საკუთარი საკოორდინაციო შეხვედრების მოწვევის ნაცვლად საგარეო 

საქმეთა სამინისტრომ შესაძლოა გამოიყენოს ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მიერ 

შექმნილი შესაბამისი პლატფორმები/თემატური ჯგუფები კოორდინირებისა და 

პროცედურისთვის მოსამზადებლად, ცნობიერების ასამაღლებლად და რეკომენდაციების 

შემდგომი ღონისძიებებისთვის მომდევნო საფეხურზე. ამის გაკეთება შესაძლებელია 

მომდევნო ანგარიშგების/მონიტორინგის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (მაგალითად 

ბავშვის უფლებათა კომისია ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესახებ,  კონვენცია ქალთა 

მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW)  გენდერული 

საკითხების კომისიის შესახებ და სხვ.) დღის წესრიგის ერთ-ერთ საკითხად ჩართვის 

მეშვეობით. ადამიანის უფლებათა სამდივნოს შეუძლია საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლების მოწვევა მოკლე პრეზენტაციების გასაკეთებლად მეთოდოლოგიის და 

ვადების საკვანძო პოზიციების განმარტებისა და კოორდინირებისთვის სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმირების მიზნით მომდევნო ნაბიჯებთან და შემდგომ გამოყენებასთან 

დაკავშირებით. ამან შესაძლოა დაზოგოს რესურსები და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ჩართულობის ეფექტურობაც გაიზარდოს. მეორე მხრივ, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი წვლილის გაძლიერება და 

გაუმჯობესება შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინების მეშვეობით.  

                                                      
33 საქართველოს ეროვნული ანგარიში, წარდგენილი ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუციის 16/21* 

დანართის მე-5 აბზაცის შესაბამისად. დოკუმენტი A/HRC/WG.6/23/GEO/1; ადამიანის უფლებათა საბჭო, 

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფი, ოცდამესამე სესია, 2–13 ნოემბერი 2015, პარ: 4.  
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ერთი დადებითი ასპექტი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება არის ის, რომ ადამიანის 

უფლებათა დაცვის მექანიზმების შესაბამისი რეკომენდაციები აისახება სამოქმედო 

გეგმაში. ეს უნდა გაგრძელდეს, რადგან იგი ადამიანის უფლებათა სამდივნოს აღნიშნული 

რეკომენდაციების განხორციელების შემდგომი ღონისძიებების ჩატარების 

შესაძლებლობას მისცემს. 

რეკომენდაციები საჯარო მმართველობას: ადამიანის უფლებათა სამდივნოს და 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

 თემატური სამუშაო ჯგუფების პლატფორმის, მათ შორის სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების გამოყენება, ადამიანის უფლებათა შესაბამისი 

საერთაშორისო მექანიზმის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 

ანგარიშგების მომზადება და კოორდინირება.  

 საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების სამოქმედო გეგმაში 

სრულად ინტეგრირება 

 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების შეფასებების ეროვნული 

მონიტორინგისა და შეფასების მიზნებით და შემდგომი ციკლის 

დაგეგმვისთვის გამოყენება 

რეკომენდაციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს  

 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმის შერჩევა, რომელზეც 

იმუშავებთ საკუთარი ორგანიზაციის საქმიანობისა და მანდატის შესაბამისად 

 ადამიანის უფლებათა შესაბამისი მექანიზმის შინაარსთან და 

მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შესაძლებლობების შექმნის შანსის 

მოძიება და გამოყენება 

 სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ორგანიზაციებთან კოალიციაში 

საერთაშორისო მექანიზმებისთვის ალტერნატიული მასალის წარდგენაზე 

მუშაობა სამუშაო საკითხების გაფართოებისა და უფრო მეტი ბერკეტების 

შექმნის მიზნით   

 მთავრობის დახმარება ანგარიშგებისთვის მომზადებაში თქვენი ცოდნის, 

გამოცდილებისა და მონაცემების გამოყენებით.  

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების გამოყენება 

საერთაშორისო მექანიზმების რეკომენდაციების განხორციელების 

ხელშეწყობის მიზნით. 

 მექანიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და დასკვნითი შენიშვნების 

გამოყენება პოლიტიკის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების სახით.  

 ადამიანის უფლებათა მექანიზმების რეკომენდაციების განხორციელების 

შემდგომი ღონისძიებების შესრულება ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული მექანიზმის ხელმისაწვდომი პლატფორმების, მათ შორის 
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თემატური სამუშაო ჯგუფების, ადამიანის უფლებათა საბჭოს, ადამიანის 

უფლებათა კომიტეტის და ა.შ. გამოყენებით 
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ნაწილი III. მონაწილეობის პლატფორმები და პროცედურები  

ამ ნაწილში განხილულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

ჩართულობისთვის არსებული პლატფორმები და პროცედურები საქართველოს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში და წარმოდგენილია 

გადაწყვეტილებები სქემის გასაძლიერებლად. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ზოგიერთი 

ქვეყანა ირჩევს მინიმალურ რეგულირებას და მაქსიმალურ კომუნიკაციას ზედმეტი 

რეგულირების ნაცვლად. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელმა დაასახელა მოქნილობა და ნაკლებ ფორმალური მიდგომა სხვა 

უწყებათშორის სქემებთან შედარებით, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული მექანიზმის ერთ-ერთი დადებითი მახასიათებელი. თუმცა, დღეისათვის, 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ საქართველოს კონტექსტში საჭიროა პროცედურების მინიმუმ 

გარკვეული ფორმა მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფისთვის, რათა იგი არ 

დარჩეს მხოლოდ ცალკეული პირების იმედად, რომლებმაც შესაძლოა შეასრულონ ან ვერ 

შეასრულონ პროცესის მამოძრავებელ ფაქტორების როლი. მეორე მხრივ, არ უნდა 

დავივიწყოთ მოქნილი ფორმატის უპირატესობები და მივაღწიოთ ბალანსს 

რეგულირებასა და ეფექტურობას შორის.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ერთ-ერთი უდიდესი წუხილი გამოითქვა 

პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებისა და მონიტორინგის პროცესში მკაფიო 

პროცედურების არარსებობის გამო. მაგალითისათვის თუ ავიღებთ სამოქმედო გეგმის 

სრულყოფის პროცესს: გაურკვეველია ვადები, ნაბიჯები და დაინტერესებულ მხარეთა 

ფუნქციები. ამასთან, არ არსებობს დადგენილი პროტოკოლი პროგრესის შემოწმებისა და 

განხორციელების მონიტორინგისთვის, ასევე არ არის ნათელი, თუ როგორ მიიღებენ 

მონაწილეობას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საპარლამენტო პროცესში. 

რიგი საერთაშორისო ინსტრუმენტები იძლევა ასეთი სახის პროცედურების შემუშავების 

საფუძველს, მათ შორის გაეროს ზემოხსენებული სახელმძღვანელო (2012). მიუხედავად 

ამისა, არ არსებობს ორი იდენტური პროცედურის მქონე მექანიზმი, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ სამდივნომ უნდა გამოიყენოს ხელმისაწვდომი სახელმძღვანელო და საბოლოოდ 

შეიმუშავოს ოპტიმალური პროცედურები, რომლებიც შეეფერება არსებულ კონტექსტს. 

რეკომენდაციები ადმინისტრირების გაუმჯობესებისთვის წარმოდგენილია წინამდებარე 

ანგარიშის V ნაწილში. 

3.1. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და ადამიანის უფლებათა 

საბჭო 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ადამიანის უფლებათა საბჭო 2014 წელს დაარსდა. ადამიანის 

უფლებათა საბჭოში მოწვეული წევრის სახით საკონსულტაციო სტატუსით შედის 

სამოქალაქო საზოგადოების რამდენიმე ორგანიზაცია. საქართველოს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ახლადშექმნილი მექანიზმის მიმართ დიდი მოლოდინები არსებობდა.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები აქტიურები იყვნენ, მონაწილეობდნენ 
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შეხვედრებში, წარადგენდნენ შენიშვნებს სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით 

და ამზადებდნენ ალტერნატიულ ანგარიშებს განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

თუმცა, საბჭოს შეხვედრებს არ ჰქონდა სისტემატური ხასიათი. დღეისათვის საბჭოს 

შეხვედრა მხოლოდ ორჯერ ჩატარდა. 2016 წელს შეხვედრები არ გამართულა. ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს დღეის მდგომარეობით დამტკიცებული აქვს სტრატეგია, 2 სამოქმედო 

გეგმა და ერთი განხორციელების შუალედური ანგარიში.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთაც შევხვდით 

შეფასების მისიის დროს, გამოთქვამდნენ წუხილს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 

მუშაობასთან და მისი სხდომების ფორმატთან დაკავშირებით, რომლებიც, მათი აზრით, 

არ იძლევა სამოქალაქო საზოგადოების შინაარსიანი მონაწილეობის შესაძლებლობას. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა აღნიშნეს, რომ სხდომების სიხშირისა და 

დღის წესრიგის თაობაზე წინასწარ არ იღებდნენ ინფორმაციას და ადგილი არ ჰქონდა 

სხდომის შემდგომ ღონისძიებებს. მათი თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ბოლო სხდომის დროს კითხვების დასმის 

შესაძლებლობაც კი არ მიეცათ.34 ასევე წამოიჭრა სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების წევრობის  საკითხიც, რადგან ამ ორგანიზაციებისთვის უცნობი იყო, თუ 

როგორ ხდებოდა მათი შერჩევა საკონსულტაციო სტატუსით მონაწილეობისთვის. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თქმით, ეს ყოველივე ზოგად აპათიასა და 

სკეპტიციზმს იწვევს, რაც გავლენას ახდენს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მხრიდან მონაწილეობის ინტერესსა და სურვილზე. მთლიანობაში, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, ადამიანის უფლებათა საბჭო ჯერჯერობით 

ვერ ასრულებს სათანადო ფორუმის როლს საქართველოს მთავრობასთან პოლიტიკის 

დიალოგის წარმოებისთვის ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, 

თუმცა მას აქვს ამის პოტენციალი. უკვე არსებობს დებულებით გათვალისწინებული 

წინაპირობები ოპერაციული ჩარჩოსთვის. ამ მექანიზმის ამოქმედების პოლიტიკური ნება 

და სამუშაოს კარგი ადმინისტრირება საშუალებას მისცემს მექანიზმს გადაჭრას 

არსებული პრობლემები და წაახალისოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მონაწილეობა. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობასთან დაკავშირებით, 

რეალური პოლიტიკის დიალოგისა და ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით 

საყურადღებოა ქვემოთ მოცემული საკითხები: 

 წევრობა/წარმომადგენლობა: აშკარაა, რომ არარეალისტურია ვეცადოთ სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებულ სფეროებში მომუშავე ყველა სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართვა.  იმავდროულად, მნიშვნელოვანია 

მაქსიმალურად გაფართოვდეს თემატური მუშაობა. შესაძლებელია ქვემოთ 

მოცემული მიდგომებიდან ერთ-ერთის გამოყენება: თავად სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაასახელონ წარმომადგენლები 

თემატური კოალიციებიდან განსაზღვრული კვოტის ფარგლებში, ან 

                                                      
34 საია (2015) საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014 წლის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშის შეფასება. 
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შესაძლებელია თემატური სამუშაო ჯგუფის სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების თანამომხსენებლების/თავმჯდომარეების შერჩევა სხდომებში 

მონაწილეობის მისაღებად. ასეა თუ ისე, საჭიროა არსებობდეს განსაზღვრული 

მკაფიო და გამჭვირვალე პროცედურები წევრობის საკითხებთან მიმართებით.    

 სხდომებში/ინტერვენციებში მონაწილეობა: ადამიანის უფლებათა საბჭოს 

სხდომებში მონაწილეობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან 

შინაარსიანი უნდა იყოს. პირველ რიგში, მათ უნდა შეძლონ დღის წესრიგის 

შედგენაში მონაწილეობის მიღება. ამასთან, მათ უნდა შეეძლოთ საუბარი 

საკუთარი წუხილებისა და საკითხების წამოსაჭრელად. იმ შემთხვევაში, თუ 

პასუხისმგებელ უწყებებს სურთ ინფორმაციის მიღება იმ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომელთა წამოჭრასაც სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები გეგმავენ, რათა მოამზადონ სრულყოფილი პასუხები, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლოა სთხოვონ ძირითადი 

საკითხების/კითხვების წინასწარ წარმოდგენა.   

 ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა: სხდომების 

გარდა უნდა არსებობდეს ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან ან მის წევრებთან 

კომუნიკაციის შესაძლებლობა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მეშვეობით 

საკითხების წამოჭრისა და უკუკავშირის მიღების მიზნით. 

 საბჭოდან უკუკავშირის მიღება: კითხვებზე პასუხების ან სადისკუსიო 

არგუმენტაციის/დასაბუთების სახით, სამოქმედო გეგმის მიღებასთან, მის 

განხორციელებასთან თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. 

 

ქვემოთ მოცემული იდეები შესაძლოა გამოყენებული იქნას, როგორც სამდივნოს 

სახელმძღვანელო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს პრაქტიკული 

თვალსაზრისით.  

 

 კარგად მომზადებული სხდომა: დღის წესრიგის განსაზღვრა სამუშაო ჯგუფებთან 

კონსულტაციით. იმ შემთხვევაში, თუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის 

წარმომადგენელს სურს ჩარევა, შეიძლება მოხდეს ამის წინასწარ შეტყობინება 

ჩარევის წერილობითი მიმოხილვის მეშვეობით პროგნოზირებადი საკითხებისა 

და მაქსიმალურად სრულყოფილი და შინაარსიანი ინტერაქციის 

უზრუნველყოფის მიზნით.  

 მხოლოდ უაღრესად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული საკითხები უნდა 

განიხილებოდეს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ. ძირითადი ტექნიკური 

სამუშაო ქვედა/თემატურ სამუშაო ჯგუფის დონეზე უნდა შესრულდეს. 

 თითოეული პასუხისმგებელი უწყების საკვანძო პოზიციები პასუხს უნდა 

აგებდნენ საკუთარი მინისტრის/მინისტრის მოადგილის ან უწყების 

ხელმძღვანელის მომზადებაზე სამდივნოსთან სხდომის წინ დაკავშირების 

მეშვეობით. ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრები კარგად უნდა იყვნენ 

მომზადებული რათა მოახდინონ საკითხების პროგნოზირება და მზად იქონიონ 

პასუხები, რათა ადამიანის უფლებათა საბჭოს სხდომაზე არ იყოს დიდი 

სიურპრიზები. 
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 ადამიანის უფლებათა საბჭოს გადაწყვეტილებების პროექტები წინასწარ უნდა 

მომზადდეს სამდივნოს მიერ სამუშაო ჯგუფებთან თანამშრომლობით, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას თითოეული სხდომის მიზნის მიღწევა. 

 ადამიანის უფლებათა საბჭოს ოქმი რეგულარულად უნდა გამოქვეყნდეს მისი 

დებულების შესაბამისად. 

3.2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და სამუშაო ჯგუფები  

ადამიანის უფლებათა სამდივნომ 2014 წელს 9 თემატური ჯგუფი შექმნა. სამუშაო 

ჯგუფის შეხვედრები 2015 წელს ჩატარდა, მაგრამ მათ არ ჰქონდა სისტემატური ხასიათი 

და საბოლოოდ შეწყვიტეს ფუნქციონირება.35 მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რომელთაც შევხვდით შეფასების მისიის დროს, 

ყურადღება გაამახვილეს სამუშაო ჯგუფების, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მექანიზმის მუშაობის ძირითადი მამოძრავებელ ფაქტორების მნიშვნელობაზე და მათი 

განახლების რეკომენდაციით გამოვიდნენ. მართლაც, სამუშაო ჯგუფები ადამიანის 

უფლებათა საბჭოსთვის გაწეული ტექნიკური და ანალიტიკური მხარდაჭერის 

საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს. ექსპერტთა დონის მოსამზადებელი სამუშაო  

სრულად უნდა ხორციელდებოდეს სამუშაო ჯგუფების შიგნით, რაც ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველი უნდა იყოს. ამგვარად, სამუშაო 

ჯგუფები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობის ძირითადი 

პლატფორმაც იქნება. შესაბამისად, მათი ფუნქციურობა და ეფექტიანობა ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი უნდა იყოს. პასუხისმგებელი 

უწყებები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ამ პროცესში ხელს უნდა 

უწყობდნენ ადამიანის უფლებათა სამდივნოს.  

ბოლო პერიოდში დაიწყო ხელახალი გააქტიურების პროცესი და ამჟამად მიმდინარეობს 

თემატური ჯგუფების შექმნა. მთავრობის დადგენილებით (2016 წლის 13 დეკემბერი) 

უკვე შეიქმნა ბავშვთა უფლებების დაცვის კომისია როგორც ადამიანის უფლებათა საბჭოს 

თემატური სამუშაო ჯგუფი. არსებობს საჭიროებისამებრ დამატებითი სამუშაო ჯგუფების 

შექმნის, ხოლო არსებული რამდენიმე დარგობრივი სამინისტროს მიერ მართული 

თემატური უწყებათშორისი საბჭოს სამუშაოს ნაწილის შენარჩუნებისა და ადამიანის 

უფლებათა ეროვნულ მექანიზმში ინტეგრირების გეგმა, რათა მათ იმუშაონ ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს თემატური „სამუშაო ჯგუფების“ სახით. მართლაც, გონივრული 

იქნებოდა უკვე ჩამოყალიბებული კოორდინირების მექანიზმების გამოყენება საკუთარი 

ადმინისტრაციული, ანალიტიკური და საკანცელარიო შესაძლებლობებით, რესურსების 

დაზოგვის მიზნით, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ზოგიერთი 

ორგანიზაცია მხარს უჭერდა ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმისთვის 
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 ადამიანის უფლებათა საბჭოს 9 სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით იხ.  

საია (2015) საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014 წლის 

სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშის შეფასება.  
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დამატებით ცალკე პლატფორმების შექმნას, უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოების 

დონეზე მიღებული ზოგჯერ ხისტი პოლიტიკის გადაწყვეტილებების დასაბალანსებლად. 

სამოქმედო გეგმის 24 თემისა და სამდივნოს შეზღუდული რესურსების  

გათვალისწინებით, თემატური სამუშაო ჯგუფების შექმნა და მართვა საკმაოდ რთული 

ამოცანაა. ახალ სამუშაო ჯგუფებთან ერთად არსებული სტრუქტურების სრულად 

ინტეგრირების უზრუნველყოფა მეორე რთული ამოცანაა, მაგრამ მათი სამუშაოს 

სტანდარტიზება მნიშვნელოვანია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ უკანასკნელისთვის 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო სრულად უნდა იქნას ჩართული და განახორციელოს 

მოცემული თემატური მექანიზმის შემდგომი სამუშაო. ადამიანის უფლებათა სამდივნოს 

აპარატის თანამშრომლებს, რომლებიც სპეციალიზებულები არიან მოცემულ თემებზე, 

შეუძლიათ მექანიზმის თანათავმჯდომარეების როლის შესრულება, ან მის შეხვედრებში 

სისტემატური მონაწილეობა.  

ქვემოთ მოცემულმა პოტენციურმა სამუშაო ჯგუფებმა მოკლე გამოკითხვაში მონაწილე 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ყურადღება მიიპყრო36: 

1. მართლმსაჯულების სისტემა, სასამართლო, პროკურატურის სამსახური, 

სამართალდამცავი ორგანოები  

2. სასჯელაღსრულება, წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა  

3. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება, გაერთიანების 

თავისუფლება  

4. უმცირესობის უფლებები 

5. გენდერული თანასწორობა, ქალების გაძლიერება, ოჯახური ძალადობა  

6. იძულებით გადაადგილებული პირები 

7. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები 

8. შრომითი უფლებები 

9. ბავშვთა უფლებები  

10. ბიზნესი და ადამიანის უფლებები  

მნიშვნელოვანია ერთი ზოგადი ჯგუფის არსებობა (შესაძლოა ACC საბჭოს ექსპერტული 

დონის სამუშაო ჯგუფის მსგავსად) და მასთან ერთად პროცედურებზე, 

მეთოდოლოგიებსა და სამუშაო ფორმატებზე მუშაობა. ხელმძღვანელი/მმართველი 

ჯგუფი შეიძლება შედგებოდეს სამდივნოსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების 

მომხსენებლების/თავმჯდომარეებისგან (მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებისგან) და ნებისმიერი სხვა საკვანძო უწყების/პოზიციისგან, რომელიც 

საჭიროა მექანიზმის ზოგადი მენეჯმენტისთვის. ამ ჯგუფთან კონსულტაცია შეიძლება 

დაინტერესებული მხარეების ფართო ჯგუფისთვის ან ადამიანის უფლებათა საბჭოსთვის 

წარდგენამდე ისეთ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, როგორიცაა სამუშაო ჯგუფების 

უფლებებისა და ვალდებულებების პროექტი და მექანიზმის ზოგად 

                                                      
36

 გაითვალისწინეთ, რომ რესპონდენტებს ვთხოვეთ მხოლოდ სამი ჯგუფის არჩევა. სულ 14 

არჩევანი გაკეთდა.  
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ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები. ხელმძღვანელი ჯგუფის 

შეხვედრა შეიძლება ჩატარდეს უფრო ხშირად, ვიდრე თემატური ჯგუფების.   

როდესაც მიიღება გადაწყვეტილება, თუ რომელი თემატური ჯგუფი უნდა შეიქმნას, 

ადამიანის უფლებათა სამდივნომ უნდა გამოაცხადოს რეგისტრაცია (დეტალებისთვის იხ. 

3.4 ნაწილი კვლევასთან (mapping) დაკავშირებით), რეალურად შექმნას სამუშაო ჯგუფები 

და მოიწვიოს პირველი სხდომები.  

პრაქტიკული წინადადებები:  

სახელმძღვანელო წესების შემუშავება საჭიროა სამუშაო ჯგუფების ამოცანების, 

შემადგენლობის, მომხსენებელთა/თანამომხსნებელთა, ადამიანის უფლებათა სამდივნოს 

ამოცანებისა და სამუშაო პროცედურების დეტალური გაწერის მიზნით (იდეებისთვის იხ. 

დანართი 6). სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები პროაქტიულები უნდა იყვნენ 

და ჩაერთონ პროცედურების შემუშავების პროცესში. სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილ 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლოა ვთხოვოთ კანდიდატ(ებ)ის 

დასახელება ჯგუფის მიერ კონკრეტული ვადით ასარჩევ თანამომხსენებელთან 

დაკავშირებით (მაგალითად 2 წლით - სამოქმედო გეგმის ვადით). ასე სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციები ჩაერთვებიან შეხვედრის დღის წესრიგის განსაზღვრის 

პროცესში და წახალისებულები იქნებიან დამატებითი პასუხისმგებლობების ასაღებად, 

მაგალითად შეხვედრებისთვის კონკრეტულ განსახილველ საკითხებზე წინადადებების 

მომზადების ან სხვა ინიციატივებისა და ამოცანების აღებასთან დაკავშირებით. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თანათავმჯდომარეები შესაძლოა 

ჩართულები იყვნენ (ზემოხსენებულ) ხელმძღვანელ/მმართველ ჯგუფში და ადამიანის 

უფლებათა საბჭოშიც კი,  შეუძლიათ წამყვანი როლი შეასრულონ ალტერნატიული 

მონიტორინგის ანგარიშების შემუშავებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების შეხედულებების გამოთქმისას პარლამენტის საკომიტეტო განხილვების 

დროს. 

სამოქმედო გეგმებზე მუშაობის, განხორციელებასა და მონიტორინგში დახმარების 

რეგულარულ ამოცანებთან ერთად,  სამუშაო ჯგუფებს უნდა შეეძლოთ ადამიანის 

უფლებათა ნებისმიერი სხვა საგანგებო საკითხების განხილვა და მათზე გარკვეული 

რეაგირება. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების დღის წესრიგში შესაძლოა ასევე შედიოდეს 

რელევანტური საკითხების თემატური განხილვები ან პრეზენტაციები ადამიანის 

უფლებათა შესაბამის საკითხებთან დაკავშირებით თემატური მრგვალი მაგიდის სახით.  

ამასთან დაკავშირებით საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ პასუხისმგებელი უწყების 

საკვანძო პოზიციების საკითხზე, რადგან მათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებათ 

სამუშაო ჯგუფის წარმატებაში. ისეთი სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, რომელზეც 

საუბრობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, როდესაც უწყების 

წარმომადგენლები არ იყვნენ ინფორმირებულები ან ვერ პასუხობდნენ შეკითხვებს, 

სერიოზული ყურადღება უნდა დაეთმოს უწყების საკვანძო პოზიციების დასახელების 

საკითხს. პირველ რიგში, ისინი შესაბამისი უწყების ძირითად პოზიციებს უნდა 
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წარმოადგენდნენ და კომპეტენტურები იყვნენ, ისაუბრონ მთლიანი პასუხისმგებელი 

უწყების სახელით. განსაზღვრული საკვანძო პოზიციები უნდა წარმოადგენდეს 

პოზიციებს თითოეულ უწყებაში და არა კონკრეტულ პირებს. საკვანძო პოზიციების 

დავალებები გაწერილი უნდა იყოს: მაგალითად უწყების წარმომადგენლობა 

შეხვედრებზე, საბჭოს სხდომებისთვის მომზადების უზრუნველყოფა, სამოქმედო 

გეგმისთვის შემოთავაზებული აქტივობების წარმოდგენა, ანგარიშგება და სხვ. საკვანძო 

პოზიციებს უნდა მიეცეთ მითითებები, პრიორიტეტი მიანიჭონ, მოემზადონ და ჩაერთონ 

პროცესში. 

3.3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და სამდივნო  

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი ანგარიშის 

უშუალო ფარგლებს სცდება, თუმცა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მონაწილეობის თვალსაზრისით, რამდენიმე საკითხი იმსახურებს ყურადღებას, 

რომელზეც განმეორებით ხდებოდა ყურადღების გამახვილება სამდივნოსთან ეფექტური 

ურთიერთობის არსებითი ფაქტორების რანგში. ამასთან, რადგან ადამიანის უფლებათა 

სამდივნო საკუთარი პროცედურების რეორგანიზაციის პროცესშია, მას სურს მოისმინოს 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების იდეები გასაუმჯობესებელ საკითხებთან და 

გაუმჯობესების გზებთან დაკავშირებით.  

ამ კონტექსტში წამოჭრილი ძირითადი საკითხები შეიძლება დავაჯგუფოთ ერთი მხრივ 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მანდატისა და როლის, ხოლო მეორე მხრივ უკეთესი 

მუშაობისთვის საჭირო რესურსებისა და შესაძლებლობების ირგვლივ. 

შეფასების მისიის პროცესში გამოკითხულმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა 

დადებითად შეაფასეს ადამიანის უფლებათა სამდივნოს გუნდი და მათთან კომუნიკაცია. 

თანამშრომლები გახსნილები არიან თანამშრომლობისთვის, არიან აქტიურები, 

მოქნილები და გულისხმიერები. სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით უკანასკნელ 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც იყო დადებითი უკუკავშირი. თუმცა, 

აღინიშნებოდა საერთო უკმაყოფილება მუშაობის ქაოსურ და შემთხვევით ხასიათთან 

დაკავშირებით, როდესაც ყოველ ჯერზე იქმნებოდა კრიზისული სიტუაციის 

შთაბეჭდილება, იყო გაურკვევლობა ნაბიჯებთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს მხრიდან უკუკავშირისა და შემდგომი ღონისძიებების არარსებობა, მოკლე 

ვადები და საგანგებო ღონისძიებები.  

ერთი არსებითი ხასიათის საკითხი, რომელიც წამოიჭრა, იყო გაურკვევლობა ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს როლთან და მანდატთან დაკავშირებით დღეის მდგომარეობით 

არსებული საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმის 

ფარგლებში. ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილება, რომელიც ახდენს 

შეხვედრების კოორდინირებას და აგროვებს ინფორმაციას, თუ იგი ანალიტიკური 

მხარდაჭერის წყაროც არის? როგორია მისი როლი მონიტორინგისა და განხორციელების 

პროცესში? ამასთან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა 

დაზუსტებით არ იცოდნენ, თუ როგორია ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მანდატი 
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გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის თანაშემწესთან 

მიმართებით, რაც ზოგჯერ მანიპულირებასა და კოორდინირების ნაკლებობას იწვევდა. 

რა სურთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს: ყველა თანამოსაუბრე 

თანხმდებოდა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს როლთან დაკავშირებით ადამიანის 

უფლებათა დაცვის დღის წესრიგის დადგენასა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

ხელშეწყობასთან, ასევე მთლიანი მექანიზმის მართვასთან მიმართებით. ამ მიზნით 

მკაფიოდ გამოითქვა აზრი ადამიანის უფლებათა სამდივნოს შესაძლებლობების, 

ფუნქციებისა და გავლენის ზრდასთან დაკავშირებით და ყურადღება გამახვილდა 

პროდუქციის, მათ შორის მონიტორინგის ანგარიშების ანალიტიკური ხარისხის ზრდაზე.  

მოკლე კითხვარზე პასუხის გაცემისას (იხ. დანართი 5) სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მისამართით 

წამოაყენეს ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები: 

 კოორდინაციის გაძლიერება: უწყებათშორისი კოორდინაციის გაძლიერება, 

განმახორციელებელ უწყებებთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება, შესაბამის 

სფეროებში განვითარებული მოვლენების კურსში ყოფნა, ავტორიტეტულობა და 

სამუშაო ჯგუფებში წარმომადგენლობისა და ანგარიშგების წესების შესრულების 

ხელშეწყობა. სამდივნო უნდა განიხილებოდეს გავლენიან უწყებად და სერიოზულად 

აღიქმებოდეს, შეეძლოს პოლიტიკური გავლენა მოახდინოს შესაბამის უწყებებზე და 

წამოჭრას საკითხები ყველა მაღალ დონეზე საკითხების სათანადო გადაწყვეტის 

მიზნით.   

 ეფექტური და ინტენსიური სამუშაო ფორმატები: განისაზღვროს სამუშაო ჯგუფების 

ამოცანები, სტრუქტურა და მოხდეს მათი მუშაობის ორგანიზება. უზრუნველყოფილი 

იქნას სამუშაო ჯგუფების ფუნქციონირება და შედეგების მიღწევა. 

 მონიტორინგის გაუმჯობესება, მონიტორინგი დამოუკიდებელი უნდა იყოს. 

წინსვლისა და განხორციელების პრობლემების შესახებ ინფორმაციის უმაღლეს 

დონეზე  მიწოდება. სამოქმედო გეგმის განხორციელების სტატუსის კონტროლი და 

შემდგომი ღონისძიებების განხორციელება შეფერხებებისა და ბოლო წუთს 

განხორციელებული მოქმედებების თავიდან ასაცილებლად. 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების გამოცდილებისა და რესურსების ეფექტური გამოყენება. პოლიტიკის 

შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის ინკლუზიური და გამჭვირვალე 

პროცესის უზრუნველყოფა. რეკომენდაციებისა და ალტერნატიული მონიტორინგის 

გათვალისწინებისა და მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშში ასახვის უზრუნველყოფა. 

 შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

 ადამიანის უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების 

საკითხებზე მუშაობა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა. 

 ინიციატივების გამოჩენა და გამოწვევებზე პროაქტიული მუშაობა. 
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თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული წუხილების მხოლოდ მცირე ნაწილია 

მართებული, აშკარაა მნიშვნელოვანი გამოწვევების არსებობა ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოს შესაძლებლობების, ორგანიზებისა და რესურსების საკითხებთან 

დაკავშირებით. ასევე აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთვის აუცილებელია 

უფრო მეტი მნიშვნელობა და გავლენა რათა, კოორდინირების ფუნქციები უფრო 

ეფექტურად შეასრულოს. ადამიანის უფლებათა სამდივნოს გაძლიერების, მისი 

შესაძლებლობების და ეფექტიანობის ზრდის მიმართულებით ცალკე ვრცელი მუშაობა 

განხორციელდა საქართველოში კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის (PROLoG) 

დახმარებით37, შესაბამისად კონსულტანტი არ წარმოადგენს სიღრმისეულ ანალიზსა და 

რეკომენდაციებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა, წინამდებარე ანგარიშის V 

ნაწილში ასახულია რამდენიმე საკითხი, რომელიც დაგვეხმარება ნდობისა და 

საიმედოობის ზრდისა და მაქსიმალური თანამშრომლობის მიღწევაში. 

სამუშაოს ადმინისტრირება და დოკუმენტირება  

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს საქართველოს ადამიანის უფლებათა მექანიზმის  

მძღოლის პოზიცია უკავია; თუ ისინი არ მართავენ, პროცესი გაჩერდება, რაც ერთხელ 

უკვე მოხდა. იმისათვის, რომ პროცესმა იმუშაოს, ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უნდა 

ჰქონდეს ძირითადი ინსტრუმენტები და  დაიწყოს მათი მუდმივად და მტკიცედ 

ამოქმედება, რათა მოვლენები განვითარდეს. ამ ინსტრუმენტების დიდი ნაწილი, 

მაგალითად სამუშაო ჯგუფების სახელმძღვანელო წესები (TOR)  და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების გაიდლაინები, მოკლე დოკუმენტებია, რომლებიც ადვილი შესამუშავებელია 

და საბოლოოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს - ისინი სასარგებლოა ამოქმედების 

დროს, ამარტივებს ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ყოველდღიურ საქმიანობას და მას 

უფრო პროფესიონალურ იერსაც სძენს.  

ზოგიერთი სასარგებლო ინსტრუმენტია38
: 

 სამუშაო ჯგუფების სახელმძღვანელო წესები (TOR), მათ შორის შეხვედრების 

სიხშირე, მომხსენებელთა როლი და სხვ. (მაგალითისთვის იხ. ღია მმართველობა 

საქართველოს  (OGG) სახელმძღვანელო წესები, დანართი 6)  

 გაიდლაინები და ნაბიჯები სამოქმედო გეგმის განვითარების მიზნით, მათ შორის 

მისი შაბლონი.  

 სტრატეგიული დოკუმენტების წყაროები 

 მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია  

 მონიტორინგისა და შეფასების შაბლონი  

 საბჭოს სხდომის მომზადების პროცედურა 

 ადამიანის უფლებათა საბჭოს გადაწყვეტილების შაბლონი 

 საბჭოს სხდომის სტანდარტული დღის წესრიგი 

                                                      
37 მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2016-2019) 

რომელიც შემუშავდა სინერჯი ჯგუფის მხარდაჭერით.  
38 ზოგიერთი მათგანი მოცემულია დანართებში. მათი უმრავლესობა შემუშავდა ანტიკორუფციული საბჭოსა 

და  ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის (OGP).  
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 საბჭოს/სამუშაო ჯგუფის წევრთა სტანდარტული წერილი 

 სხდომის ოქმის სტანდარტული შაბლონი 

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სამუშაოს ადმინისტრირების გაიდლაინები. 

ეფექტურობის ზრდის კიდევ სხვა მექანიზმი შესაძლოა იყოს ვებსაიტი/კომუნიკაციის 

ონლაინ პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მექანიზმის მონაწილეთა, მათ შორის 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სისტემასთან დაშვების სხვადასხვა დონით) 

შორის ინტერნეტით კომუნიკაციის შესაძლებლობას. იგი მოიცავს ყველა მოსამზადებელ 

დოკუმენტს, რომელიც საკონსულტაციო მიზნით არის გამოქვეყნებული ან უკვე 

მიღებულია, საკონტაქტო პირებს, საქმიანობის კალენდარს, საინფორმაციო ფურცელს და 

სხვ. ამის მსგავსად, მონიტორინგის პროცესის გამარტივების მიზნით შესაძლოა 

გამოყენებული იქნას ანგარიშგებისა და მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა, 

თუმცა საჭიროა დავრწმუნდეთ, რომ პროგრამა რეალურად ამარტივებს 

განმახორციელებელი უწყებებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამუშაო პროცესს 

და  არ უქმნის მათ დამატებით სამუშაოს. 

 

3.4. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კვლევა (Mapping) და 

მონაწილეობის კრიტერიუმები 

ინკლუზიური პოლიტიკა დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალურ ჩართულობას, 

ფართო ხელმისაწვდომობასა და ღია კარის პოლიტიკას გულისხმობს. იმავდროულად 

შესაძლებლობები და რესურსები ყოველთვის არ იძლევა დაინტერესებულ მხარეთა დიდი 

ჯგუფების მართვის შესაძლებლობას. არიან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, 

რომელთაც არ შეაქვთ საკუთარი წვლილი პროცესში, იმიტომ, რომ არ იღებენ რესურსების 

ხარჯვის პასუხისმგებლობას, ან ცოდნის, გამოცდილებისა და შესაძლებლობების 

ნაკლებობის გამო. არის უკიდურესი შემთხვევებიც, როდესაც ზოგიერთი პირადი 

მიზნების გამო საფრთხეს უქმნის მთლიან პროცესს და შედეგად აფერხებს სხვათა 

მონაწილეობასაც. ამ საკითხის მოგვარების ორი გზა არსებობს, პირველი 

მონაწილეობისთვის გარკვეული კრიტერიუმების დადგენას გულისხმობს, ხოლო მეორე 

ბუნებრივი შერჩევის პროცესია. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთაც შეფასების 

მისიის დროს შევხვდით, მხარს უჭერდნენ ღია კარის პოლიტიკას, ყველას მონაწილეობის 

შესაძლებლობას, მონაწილეობისთვის შეზღუდვებისა და კრიტერიუმების დადგენის 

ნაცვლად. გამოითქვა აზრი, რომ სტრუქტურირებული, კარგად ორგანიზებული პროცესი, 

რომელსაც გააჩნია განსაზღვრული დღის წესრიგი, მკაფიო პროცედურა, ვადები და 

ნაბიჯები სათანადო ხელშეწყობასთან ერთად, მინიმუმამდე შეამცირებს უარყოფითი 

ჩარევის შემთხვევებს. უფრო მეტიც, რადგან სამუშაო პროცესი სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მუშაობასაც გულისხმობს, ის 
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ორგანიზაციები, რომლებიც არ არიან მზად დახარჯონ რესურსები და იმუშაონ, 

ბუნებრივად გაიცხრილებიან. 

მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოთქვა აზრი, რომ სულ მცირე რაღაც კრიტერიუმები მაინც 

უნდა არსებობდეს: თემაზე მუშაობის გამოცდილება, კვალიფიკაციის ჩვენება, საკითხზე 

მუშაობის ახალი გრანტი და სხვ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვალდებულების 

დემონსტრირება მომზადებისა და საკუთარი წვლილის შეტანის მეშვეობით, რადგან 

მონაწილეობა გულისხმობს პროცესისთვის რესურსების გამოყოფას და არა მხოლოდ 

შეხვედრებზე დასწრებას. 

კონსულტანტის აზრით, საოპერაციო დონეზე მონაწილეობის შეზღუდვები ადამიანის 

უფლებათა სამდივნოს უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის, ვიდრე გადაუჭრის. 

კრიტერიუმები, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად ობიექტური იქნება ისინი, გამოიწვევს 

უარყოფით ინტერპრეტაციას და შექმნის წარმოდგენას ჩაკეტილი პროცესის შესახებ. 

როგორც არაერთხელ აღინიშნა შეხვედრების დროს, განსაზღვრული, 

სტრუქტურირებული ფორმატი და პროცედურები ნამდვილად იძლევა პროცესის უკეთ 

მართვის შესაძლებლობას. თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები წამყვან 

(მაგალითად თანამომხსენებლების) როლებს მიიღებენ, ისინი ხელს შეუწყობენ 

ფასილიტაციას და იქნებიან ეფექტიანი პროცესის კარგი მაგალითი.  

რაც შეეხება დაინტერესებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მათი 

შესაძლებლობების კვლევას, სათანადო კვალიფიკაციის, კომპეტენციების, 

გამოცდილებისა და ინტერესის მქონე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

კვლევის მიზნით შესაძლებელია გამოვიყენოთ შემდეგი: 

 ღია განცხადება სამუშაო ჯგუფების შექმნის თაობაზე და განცხადება მონაწილეთა 

მიღების შესახებ, რომელიც შესაძლებელია გამოქვეყნდეს ინტერნეტით. 

სასურველი სამუშაო ჯგუფის განსაზღვრისთვის შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნას გამოკითხვა.  

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განსაზღვრა შესაძლოა ემყარებოდეს 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ნუსხას, სხვა მონაწილე სამინისტროების, 

სახალხო დამცველის ოფისისა და სხვათა ნუსხებთან ერთად.  

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლოა ეთხოვოთ ინფორმაციის 

გავრცელება, მათ შორის რეგიონულ დონეზე.   
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ნაწილი IV. რეკომენდაციები 

რეკომენდაციები საჯარო მმართველობას/ადამიანის უფლებათა სამდივნოს  

 მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართვა პოლიტიკის 

დაგეგმვის პროცესის ადრეულ ეტაპზე.  

 განისაზღვროს პროცესის მკაფიო პროცედურები, ნაბიჯები და ვადები. 

მიეწოდოს გეგმა დაინტერესებულ მხარეებს. 

 განისაზღვროს უკუკავშირის ფორმატი და პლატფორმა: ელექტრონული 

კონსულტაციები, შეხვედრები და ა.შ.  

 შინაარსიანი მონაწილეობისა და უკუკავშირისთვის გამოიყოს გონივრული 

ვადა. 

 სამოქმედო გეგმის პროექტის საფუძვლად გამოყენებული იქნას მრავალი 

წყაროდან მიღებული ინფორმაცია, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ნაშრომებისა და საერთაშორისო რეკომენდაციების ჩათვლით. 

 განისაზღვროს ინდიკატორები თითოეული ამოცანის/შედეგის და არა 

თითოეული ღონისძიების/აქტივობის შემთხვევაში სპეციალიზებული 

საერთაშორისო/რეგიონული ორგანიზაციების გამოცდილების გამოყენებით. 

ინდიკატორებზე მუშაობის დროს ჩართული იქნას სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები. 

 მოხდეს უკუკავშირის მიწოდება საბოლოო გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებით განმარტებებით, თუ რა არ იქნა გათვალისწინებული და რატომ. 

 უზრუნველყოფილი იქნას განსაზღვრული პროცედურები, რათა სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებმა იმოქმედონ, როგორც განმახორციელებლებმა 

(საგრანტო კონკურსის პროცედურა, წესები და სტანდარტები, ეთიკა, 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი და სხვა ფორმით მონაწილეობა). სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მომსახურებებისთვის შემუშავდეს ხარისხისა 

და ეთიკის სტანდარტები. 

 მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიაში, ვადებსა და განრიგში 

გათვალისწინებული იქნას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

როლი. მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ამ 

პროცედურების შემუშავებაში ჩართვა. 

 შემუშავდეს მონიტორინგის ინსტრუმენტი შუალედური 

მიზნებით/კრიტერიუმებით (benchmarks), წლიური ანგარიშების და 

ალტერნატიული ანგარიშების სტანდარტული ფორმატით. 

 გამოქვეყნდეს წინსვლისა და შეფასების ანგარიშები. 
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 მკაფიოდ განისაზღვროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი 

საპარლამენტო პროცედურაში მათ მიერ შეტანილი წვლილის გაძლიერების 

მიზნით. 

 გაგრძელდეს და გაძლიერდეს სახალხო დამცველის ოფისთან თანამშრომლობა, 

საპარლამენტო პროცედურების შესაძლო გაერთიანების/შეთანხმების 

ჩათვლით, რელევანტური რეკომენდაციების ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სამოქმედო გეგმაში შეტანის მიზნით. 

 სახალხო დამცველის ოფისისთვის ხელმისაწვდომი რესურსებიდან 

გამომდინარე, უზრუნველყოფილი იქნას მათი მონაწილეობა სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგის პროცესში და მათი მექანიზმების გამოყენება 

მონიტორინგის პროცესის ინფორმირების მიზნით. 

 თემატური სამუშაო ჯგუფების პლატფორმის, მათ შორის სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების გამოყენება, ადამიანის უფლებათა შესაბამისი 

საერთაშორისო მექანიზმის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 

ანგარიშგების მომზადება და კოორდინირება. 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების სამოქმედო გეგმაში 

სრულად ინტეგრირება 

 გამოყენებული იქნას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების 

შეფასებები მონიტორინგისა და შეფასების, და შემდგომი ციკლის დაგეგმვის 

მიზნით.  

 

რეკომენდაციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

 პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების პროცესში სრულყოფილი 

მონაწილეობა, მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დოკუმენტში შეტანის 

მხარდაჭერა, პოლიტიკის დოკუმენტების ზოგადად მაღალი ხარისხის 

მიღწევაში წვლილის შეტანა, მნიშვნელოვანი ამოცანების, ღონისძიებების, 

მიზნებისა და ინდიკატორების ჩათვლით. მონაწილეობა განხორციელების 

პროცესის დასრულებამდე. 

 პრიორიტეტების განსაზღვრა, რესურსების გამოყოფა პროცესში 

თანამიმდევრული მონაწილეობისთვის. შეხვედრებზე რეგულარული 

დასწრება და საკუთარი წვლილის შეტანა. ამ ღონისძიებების საკუთარი 

ორგანიზაციის სამუშაო გეგმაში გათვალისწინება. 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან სამოქმედო გეგმაზე 

თანამიმდევრული მუშაობის ხარვეზების გამოსწორება. სამოქალაქო 

საზოგადოების ახალი ორგანიზაციები განსაკუთრებით უნდა ეცადონ 

დონორთა მხარდაჭერის მიღებას, რათა მოახდინონ  საკუთარი ცოდნისა და 



54 
 

გამოცდილების სფეროს დივერსიფიკაცია და გაძლიერება ხარვეზების 

გამოსწორებისა და სამოქმედო გეგმაზე სრულ არსებით მუშაობაში საკუთარი 

წვლილის შესატანად. 

 სტრატეგიული დაგეგმვისა და მონიტორინგის, მათ შორის ფაქტებსა და 

მონაცემებზე დაყრდნობით საიმედო და ზუსტი დასკვნების შემუშავების 

შესაძლებლობების გაძლიერება პოლიტიკის დაგეგმვის, მხარდაჭერისა და 

მონიტორინგის მიზნით.  

 პროაქტიულობა, მაგრამ მუშაობის დადგენილი პროცედურებისა და ფორმატის 

დაცვა. 

 თუ ეს დასაშვებია ორგანიზაციის მიზნებით, სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების პროცესში მონაწილეობა ცნობიერების ამაღლებისა და 

სასწავლო ღონისძიებების ან სათანადო მომსახურების მიწოდების მეშვეობით. 

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთან მუშაობა მონტორინგის და შეფასების, 

მათ შორის ალტერნატიული ანგარიშგების მეთოდოლოგიასთან 

დაკავშირებით. 

 სტანდარტული ფორმატისა და ალტერნატიული ანგარიშგების პროცედურის 

შექმნის ხელშეწყობა და დაცვა. 

 სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობის 

მიღება. ხარისხიანი ალტერნატიული მონიტორინგის უზრუნველყოფა ერთი 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად და კოალიციებში, რათა უზრუნველყოფილი 

იქნას  სამოქმედო გეგმის ყველა ასპექტის ვრცლად გათვალისწინება 

ალტერნატიულ ანგარიშებში. 

 დონორთა მხარდაჭერის მიღების მცდელობა მონიტორინგის 

შესაძლებლობების ზრდის, მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის შექმნისა და 

კოალიციებში მუშაობისთვის. 

 საერთაშორისო დონეზე ადვოკატირების და საპარლამენტო 

ზედამხედველობის გაძლიერება. წარმომადგენლების განსაზღვრა 

პარლამენტისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პოზიციის 

თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. 

 სამოქმედო გეგმის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის წარმოქმნა. 

 ინტერესთა კონფლიქტების თავიდან აცილება. 

 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმის შერჩევა, რომელზეც 

იმუშავებთ საკუთარი ორგანიზაციის საქმიანობისა და მანდატის შესაბამისად. 

 ადამიანის უფლებათა შესაბამისი მექანიზმის შინაარსთან და 

მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შესაძლებლობების შექმნის შანსის მოძიება 

და გამოყენება. 

 სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ორგანიზაციებთან კოალიციაში 

საერთაშორისო მექანიზმებისთვის ალტერნატიული მასალის წარდგენაზე 
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მუშაობა სამუშაო საკითხების გაფართოებისა და უფრო მეტი ბერკეტების 

შექმნის მიზნით.   

 მთავრობის დახმარება ანგარიშგებისთვის მომზადებაში თქვენი ცოდნის, 

გამოცდილებისა და მონაცემების გამოყენებით. 

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების გამოყენება 

საერთაშორისო მექანიზმების რეკომენდაციების განხორციელების 

ხელშეწყობის მიზნით. 

 ცნობიერების ამაღლება მექანიზმის შესახებ და დასკვნითი შენიშვნების 

გამოყენება პოლიტიკის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების სახით. 

რეკომენდაციები პასუხისმგებელ უწყებებს  

 საკვანძო პოზიციების განსაზღვრა, ინფორმაციისა და ცოდნის უწყვეტობისა და 

საკვანძო პოზიციების მიერ პასუხისმგებლობის აღების უზრუნველყოფა 

მთლიანი უწყების საკითხებთან დაკავშირებით.  

 დაგეგმვისა და მომზადების შიდა პროცესების არსებობა საბჭოს 

შეხვედრებისთვის. 

 ადეკვატური მომზადების უზრუნველყოფა პარლამენტში ანგარიშის 

წარდგენის მიზნით.  

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთან თანამშრომლობა და მისი ხელშეწყობა 

საკუთარი მანდატის განხორციელებაში, მათ შორის პროცესების 

ჰარმონიზაციაში უწყებათშორისი მექანიზმების მეშვეობით.  

რეკომენდაციები დონორებს 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განვითარების საჭიროებების 

შესწავლა და მათი დახმარება შესაძლებლობების გაზრდის მხრივ.  

 რესურსების გამოყოფა სამოქმედო გეგმის შეძლებისდაგვარად ბევრი 

თემებისთვის მასზე მუშაობის გაფართოების მიზნით.  

 სხვა დონორებთან თანამშრომლობა ძალისხმევის დუბლირების თვიდან 

ასაცილებლად.  

 ალტერნატიული მონიტორინგის, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების ერთიანი მეთოდოლოგიის/ფორმატის განვითარების 

ხელშეწყობა მონიტორინგის ჩასატარებლად, ასევე მონიტორინგისა და 

ზოგადად მტკიცებულებებზე დამყარებული პოლიტიკის შესაძლებლობების 

გაძლიერებაზე მუშაობის მიზნით .  

 არასამთავროო ორგანიზაციების კოალიციური მუშაობის ხელშეწყობა, 

განსაკუთრებით ალტერნატიული მონიტორინგისთვის. 
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ნაწილი V. როგორ ავამოქმედოთ საქართველოს კონტექსტში: 

დეტალური პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა 

სამდივნოსთვის (რეკომენდაციები ადმინისტრირების 

გასაუმჯობესებლად) 

ამ ნაწილში მოცემულია რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს 

მისამართით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ავამოქმედოთ პროცესი ნაცადი 

ხერხებით. თუმცა შემოთავაზებული ნაბიჯები აქსიომა არ არის. როგორც ზემოთ უკვე 

აღინიშნა, ზოგიერთი ქვეყანა ირჩევს ნაკლებ ფორმალურ მიდგომებს, ხოლო სხვები 

ამჯობინებენ ყოველი საფეხურისთვის წესების და პროცედურების დადგენას. იმის 

მიხედვით, თუ რამდენად ფორმალურ და რეგულირებულ პროცედურას აირჩევს 

საქართველოს საჯარო მმართველობა, შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული ნაბიჯებიდან 

ერთის, ან ყველა მათგანის გამოყენება.  

 ახალი პროცედურის დაწყება: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

მხრიდან ინტერესის და ნდობის განახლებისთვის, აუცილებელია მექანიზმის 

განახლება და  მისი ამოქმედების პოლიტიკური ნების გამოხატვა. საქართველოს 

ადამიანის უფლებათა მექანიზმის გაძლიერებისთვის და ღონისძიებების წინასწარ 

დაგეგმვისთვის უკვე განხორციელებული სამუშაოს პრეზენტაციას შესაძლოა 

მიეძღვნას ადამიანის უფლებათა საბჭოს სხდომა. ადამიანის უფლებათა 

განახლებული საბჭოს პირველი სხდომის გადაწყვეტილებები შესაძლოა იყოს 

მმართველი/ხელმძღვანელი ჯგუფის შექმნა და თემატური ჯგუფების 

გამოცხადება. თუმცა, რეკომენდებულია წინასწარ მოხდეს სამუშაო 

მეთოდების/სახელმძღვანელო წესების შემუშავება დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციის საფუძველზე.  

 მმართველი/ხელმძღვანელი ჯგუფი: არსებობს ზოგად ადმინისტრირებასთან და 

მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მოითხოვს 

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციას. ხელმძღვანელ ჯგუფში შესაძლოა 

შედიოდნენ სამდივნო და სამუშაო ჯგუფების მომხსენებლები/თავმჯდომარეები 

(მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან) და სხვა 

საკვანძო უწყებები/პოზიციები, რომლებიც აუცილებელია მექანიზმის ზოგადი 

მენეჯმენტისთვის. ამ ჯგუფთან შესაძლებელია კონსულტაცია დოკუმენტებთან 

დაკავშირებით მათი ფართო დაინტერესებული მხარეებისთვის და ადამიანის 

უფლებათა საბჭოსთვის წარდგენამდე. ასეთი დოკუმენტები შეიძლება იყოს 

სამუშაო ჯგუფების სახელმძღვანელო წესების პროექტი და სხვა დოკუმენტები, 

რომლებიც დაკავშირებულია მექანიზმის ზოგად ადმინისტრირებასთან.  

მმართველი ჯგუფის შეხვედრები შესაძლოა უფრო ხშირად ჩატარდეს, ვიდრე 

თემატური ჯგუფებისა, განსაკუთრებით შესაბამისი პროცედურებისა და 

მეთოდოლოგიების დანერგვის დასაწყისში. 
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 თემატური სამუშაო ჯგუფები: ჩაატარეთ დაინტერესებულ მხარეთა წინასწარი 

გამოკითხვა, რათა განსაზღვროთ, თუ რომელი თემატური ჯგუფის მიმართ 

არსებობს ინტერესი. განსაზღვრეთ მონაწილეობის დონე (შესაძლოა 

კონსულტანტის მიერ გამოყენებული კითხვარის მსგავსის მეშვეობით), გამართეთ 

კონსულტაციები სამთავრობო ორგანოებთან, რომელებიც მართავენ 

უწყებათშორის სამუშაო ჯგუფებს, რათა გადაწყვიტოთ, თუ როგორ მოახდინოთ 

მათი პროცესში ინტეგრირება ადამიანის უფლებათა საბჭოს ინსტრუმენტის 

რანგში. 

 უწყებათშორისი სამუშაო ჯგუფები, რომლებსაც სხვა დარგობრივი 

სამინისტროები მართავენ: ადამიანის უფლებათა სამდივნო ჩართული უნდა იყოს 

ამ ჯგუფებში, თანათავმჯდომარის (თანამომხსენებლის) ან სამუშაო ჯგუფის 

წარმომადგენლის რანგში, ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის პროცესის და 

მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების სამუშაო ჯგუფების დღის წესრიგში 

ჩართვის უზრუნველყოფის მიზნით. ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

რეგულარულად უნდა ესწრებოდეს ამ შეხვედრებს და მუშაობდეს სამუშაო 

პროცესების მაქსიმალურ ჰარმონიზებაზე.   

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კვლევა (Mapping) სამუშაო 

ჯგუფებისთვის: გამოაცხადეთ ახალი სამუშაო ჯგუფების შექმნის და იმის შესახებ, 

თუ რომელი არსებული სტრუქტურა/უწყებათშორისი მექანიზმი იქნება 

გამოყენებული/ინტეგრირებული კოორდინირების პროცესში. გამოიყენეთ 

დაინტერესებულ მხარეთა ხელმისაწვდომი სია, მოითხოვეთ დამატებითი სიები 

პასუხისმგებელი უწყებებისა და დონორებისგან, მოითხოვეთ ინფორმაციის 

გავრცელება, რათა უზრუნველყოთ მაქსიმალური დაფარვა. გამოაცხადეთ სამუშაო 

ჯგუფებში მონაწილეობის მოთხოვნა დაინტერესებული მხარეებისთვის, ამის 

გაკეთება შეიძლება „google survey“-ის მეშვეობით, გაავრცელეთ და გამოაქვეყნეთ 

ინფორმაცია ფართოდ ხელმისაწვდომი წყაროებით (Jobs.ge და სხვ.) 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წევრობა და მონაწილეობა: 

მოახდინეთ მონაწილეობის ყველა მოთხოვნის დოკუმენტირება; იმუშავეთ 

კრიტერიუმებზე/როტაციის პრინციპზე ადამიანის უფლებათა საბჭოში მმართველ 

ჯგუფში მონაწილეობისთვის. დაამტკიცეთ წევრობის კრიტერიუმები/პრინციპები 

ადამიანის უფლებათა საბჭოს სხდომაზე. 

  შექმენით თემატური სამუშაო ჯგუფები, შეარჩიეთ თანამომხსენებლები 

სახელმწიფო ორგანოებიდან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებიდან, 

მათი დამტკიცება ასევე შეიძლება ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ 

ანტიკორუფციული საბჭოს მაგალითის შესაბამისად.  

 სამუშაო ჯგუფის პირველ სხდომაზე წარადგინეთ სახელმძღვანელო წესები, 

რომლებშიც დეტალურად იქნება გაწერილი სამუშაო ჯგუფის ფუნქციონირების 

წესები და პროცედურები, მმართველ ჯგუფთან შეთანხმებით. სახელმძღვანელო 

წესებთან დაკავშირებით იდეები იხ. მე-6 დანართში. 
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ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ფუნქციონირება 

 შესაძლებლობები: დროის გამოყოფა თანამშრომელთა შესაძლებლობისა და 

კვალიფიკაციების გაუმჯობესების მიზნით. არსებული რესურსების შეფასება და 

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი რესურსების მოთხოვნა. ხარისხიანი 

პროდუქციის შექმნაზე მუშაობა.  

 სპეციალიზაცია: თემატური სფეროების თანამშრომელთა შორის 

განაწილება/თითოეული თანამშრომლისთვის თითო სამუშაო თემის გამოყოფა და 

ამ საკითხებზე მათ სიღრმისეულ სპეციალიზებაზე მუშაობა. შესაძლებელია 

კონკრეტულ საკითხებზე პრემიერ-მინისტრის „კონსულტანტთა“ ინსტიტუტის 

შექმნა, რომელიც ახალ თანამდებობას/წოდებას ქმნის სამდივნოს თითოეულ 

მიმართულებაზე პასუხისმგებელი პირისთვის. თითოეული ეს პირი 

პასუხისმგებელი იქნება თემაზე და კონკრეტულ სფეროში განვითარებული 

მოვლენების კურსში იქნება, ასევე განიხილება საგნის კვალიფიციური ექსპერტის 

რანგში. 

 სამდივნო შუამავლის როლში: შეასრულეთ სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების შუამავლის, ანუ ადამიანის უფლებათა პროგრესული 

ინიციატივების ლობირების ინსტრუმენტის როლი და იყავით რეფორმების 

კატალიზატორი. 

 ხელმძღვანელობასთან რეგულარული შეხვედრები: ეცადეთ დაამკვიდროთ 

ხელმძღვანელობასთან (საბჭოს თავმჯდომარე ან თავმჯდომარის მოადგილე) 

რეგულარული მოკლე საინფორმაციო შეხვედრების პრაქტიკა ახალი და 

მიმდინარე საკითხების თაობაზე. 

 ორგანიზება/დისციპლინა: ადამიანის უფლებათა სამდივნოს 

უფლებამოსილებების ფარგლებში შეხვედრებისა და ანგარიშგების ვადების დაცვა. 

მომხსენებლების მმართველ/ხელმძღვანელ ჯგუფებში მუშაობის დაკვირვება, იმ 

შემთხვევაში თუ აღებული ვალდებულების შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრები არ იგეგმება ან არ ტარდება. 

 შიდა გაიდლაინების მომზადება ადამიანის უფლებათა საბჭოს 

ადმინისტრაციისთვის: მათ შორის საბჭოს სხდომებისა და სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრების ორგანიზების, ანგარიშების მომზადების, საერთაშორისო 

პარტნიორებთან თანამშრომლობის სახელმძღვანელო და ა.შ.  (ასეთი სახის შიდა 

სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით გაიარეთ კონსულტაცია ანტიკორუფციულ 

საბჭოსთან, დოკუმენტი არ არის საჯარო). 

 დოკუმენტების სტანდარტიზება: ადამიანის უფლებათა საბჭოს 

გადაწყვეტილების, საბჭოს სხდომის ოქმის, ადამიანის უფლებათა საბჭოს დღის 

წესრიგის, ადამიანის უფლებათა საბჭოს მოწვევის სტანდარტული იმეილის, 

შეხვედრამდე ორგანიზაციული საკითხების ჩამონათვალის, სხდომის 

ორგანიზების პროცედურის ფორმატის შექმნა. ეს დაეხმარება ახალ 

თანამშრომლებს პროცესის უკეთ გაგებაში და სამუშაო პროცესში სწრაფად 

ჩართვაში.  
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 საქმიანობების კალენდარი: ეს შეიძლება შედიოდეს დაგეგმილი ონლაინ 

ინსტრუმენტის ფარგლებში. მისი გარკვეული ნაწილები მაინც უნდა იყოს საჯარო. 

  გამჭვირვალობის ზრდა: ვებგვერდის რეგულარული განახლების 

პასუხისმგებლობების განსაზღვრა. ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება. 

 ცნობადობა: თანამშრომელთა ცნობადობისა და მნიშვნელობის ზრდა, მედიასთან 

ურთიერთობა. 

 ადამიანის უფლებათა სამდივნოს საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშების 

შემუშავება და გამოქვეყნება. 

სტრატეგიული დაგეგმვა  

 სამოქმედო გეგმის შემუშავების ინკლუზიური პროცესისთვის საკმარისი დროის 

გამოყოფა. 

 სამოქმედო გეგმის შემუშავების ვადების, მკაფიო ნაბიჯებისა და პროცედურების 

დადგენა (ორმხრივი შეხვედრები, სამუშაო ჯგუფებთან შეხვედრები, საჯარო 

კონსულტაციები), გამოაქვეყნეთ ვადები ინტერნეტით. 

 პოლიტიკის დოკუმენტების წყაროების/მონაცემების მომზადება (სამოქმედო 

გეგმის წყაროებთან დაკავშირებით იდეებისთვის იხილეთ დანართი: 12 

ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის წყაროები). 

 საჭიროების შემთხვევაში ხელმძღვანელი ჯგუფებისთვის სტრატეგიული 

დაგეგმვის სემინარების მომზადება ექსპერტთა მონაწილეობით, სამოქმედო 

გეგმის სრულყოფის პროცესის ზოგადი ხელმძღვანელობა. 

 პირველი ზოგადი სამუშაო ჯგუფის მოწვევა პროცესთან, სამოქმედო გეგმის 

მონახაზთან/პრიორიტეტულ სფეროებთან და წყაროებთან დაკავშირებით 

შეთანხმების მიზნით. 

 პოლიტიკის ახალი დოკუმენტის ფორმატის შემუშავება, საჭიროებისამებრ 

შესწორება, სამუშაო ჯგუფის შეთანხმება ახალ ფორმატთან დაკავშირებით. 

 პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად პირველი საპროექტო ღონისძიებების 

შემუშავება ინდიკატორებთან ერთად და მათი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე 

განხილვა ან სამუშაო ჯგუფებისთვის პირველი სამოქმედო გეგმის პროექტის 

მომზადების დავალება. 

 ინდიკატორების განსაზღვრა შედეგების და არა თითოეული აქტივობისთვის. 

თემასთან დაკავშირებით მაღალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციების მიერ უკვე 

შემუშავებული ინდიკატორების გამოყენება. 

 საჯარო კონსულტაციების ჩატარება რეგიონებში მათი ჩართვის უზრუნველყოფის 

მიზნით. 

 ადამიანის უფლებათა საბჭოში წარსადგენი სამოქმედო გეგმის პროექტთან 

დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღება. 

 ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ მიღებულ 

გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით უკუკავშირის უზრუნველყოფა.  
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განხორციელება  

 განხორციელების წინსვლის რეგულარული შემოწმება, საჭიროებისამებრ 

დახმარების აღმოჩენა და პასუხიმგებელი უწყებების ფორმაში ყოფნის 

ხელშეწყობა.   

 განრიგის შედგენა, თუ რომელი უწყება რომელ შეხვედრაზე წარადგენს ანგარიშს, 

განხორციელების ვადების გათვალისწინებით, შეხვედრაზე მაქსიმუმ ოთხი 

უწყების გათვალისწინება, რათა საკმარისი დრო იყოს არსებითი განხილვისთვის. 

განრიგის ყველასთვის წინასწარ მიწოდება, რათა ყველა მოემზადოს.  

 ჩამორჩენილი უწყებების მხარდაჭერა. ეს შესაძლოა მოიცავდეს ცალკე 

შეხვედრების დაგეგმვას, დონორთა მხარდაჭერის მოძიებას, საკითხების 

პოლიტიკურ დონეზე წამოჭრას.  

 სამოქმედო გეგმასთან და მის განხორციელებასთან დაკავშირებით ცნობიერების 

ამაღლება მათ შორის რეგიონულ დონეზე. 

 თემატური მრგვალი მაგიდების მოწყობა ან საინტერესო საკითხების მომდევნო 

შეხვედრების დღის წესრიგში შეტანა, მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ახალი კვლევა და ა.შ.  

მონიტორინგი და ანგარიშგება  

 უწყებებისთვის ანგარიშების წარდგენის სტანდარტული ფორმატის შექმნა, 

ანგარიშის წარდგენის ვადების განსაზღვრა და შესრულება (მონიტორინგის 

ინსტრუმენტები და სხვ.) 

 მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა. იდეებისთვის 

იხილეთ ანტიკორუფციული საბჭოს მონიტორინგის და შეფასების 

მეთოდოლოგია. 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი მასალების 

ანგარიშში შეტანა. 

 გამოწვევების და შესასრულებელი სამუშაოს ანალიზის წარმოდგენა თითოეული 

ამოცანის შესაბამისად. 

 ალტერნატიული ანგარიშის ფორმატის განსაზღვრა ან მისი შემუშავების 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის თხოვნა, ალტერნატიული 

ანგარიშგების მიმართ კოალიციური მიდგომის ხელშეწყობა. 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში შესაძლებლობების შექმნის 

ხელშეწყობა; საჭიროებისამებრ დონორთა დახმარების მოთხოვნის მხარდაჭერა. 

 სამოქმედო გეგმის მიმოხილვა შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით. 

 საკითხების წამოჭრა, რომელთა გადაწყვეტა ხელმძღვანელობის ყურადღებას 

მოითხოვს. 

 საბჭოს სხდომის წინასწარი შეთანხმება ადამიანის უფლებათა საბჭოს მომდევნო 

წლის ორი სხდომის სავარაუდო თარიღთან დაკავშირებით. 

 ელექტრონული ფოსტის საკმაო ხნით ადრე გაგზავნა ადამიანის უფლებათა 

საბჭოს წევრების სხდომაზე მოსაწვევად. 
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 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან კონსულტაციის დღის წესრიგის 

მომზადება. 

 სხდომაზე განსახილველი დოკუმენტების გაგზავნა მინიმუმ ორი კვირით ადრე. 

 გადაწყვეტილების პროექტების წინასწარ მომზადება. 

 სხდომის ოქმის მომზადება და ვებსაიტზე გამოქვეყნება. 

 მიღებული/საბოლოო დოკუმენტების, ოქმის შემდგომი ღონისძიებების 

განხორციელება. 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

 სამუშაო ჯგუფების/საკონტაქტო პირთა სიის შედგენა  

 მომხსენებლების დანიშვნა. შეხვედრების სიხშირისა და სახელმძღვანელო წესების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. 

 ხელმძღვანელი/მმართველი ჯგუფის შექმნა. 

 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების განრიგის ქონა და მისი რეგულარული კონტროლი. 

 შეხვედრაზე მონაწილეობის მოსაწვევის/ინფორმაციის წინასწარ დაგზავნა. დღის 

წესრიგის საკითხების წარდგენა მომხსენებლებთან ერთად და ჯგუფთან 

კონსულტაცია ნებისმიერი დამატებითი საკითხის თაობაზე. 

 დოკუმენტების გაგზავნა შეხვედრამდე საკმაო დროით ადრე, რათა საკმარისი 

დრო იყოს მოსამზადებლად. 

 დისკუსიების შედეგებისა და ზოგადად შეხვედრის დოკუმენტირება. 

 შემდგომი ღონისძიებების განხორციელება. 

გისურვებთ წარმატებებს!  
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დანართები 

დანართი 1. ბიბლიოგრაფია  

1. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის დასკვნა ადამიანის უფლებათა საბჭოს დროებით მოხსენებასთან 

დაკავშირებული დისკუსიის შედეგების შესახებ, რომელიც ეხება ადამიანის 

უფლებათა სამოქმედო გეგმის განხორციელებას (2014-2015). #8130, 8 ივლისი, 2015წ. 

2. საქართველოს მთავრობის ბრძანება #338 - საქართველოს მთავრობის ადამიანის 

უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ (2016-2017) 21 ივლისი, 

2016წ.  

3. იუსტიციის სამინისტროს ბრძანება #160 გრანტების შესახებ, 29 დეკემბერი, 2011წ.   

4. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება #211 პენიტენციალურ დაწესებულებებში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის ეთიკური ნორმების, მათთვის 

დაკისრებული ვალდებულებებისა და ეთიკური სტანდარტების შესახე, 19 აგვისტო, 

2013წ.  

5. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის ბრძანება #170 საქართველოს 2015-

2016წწ. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  დამტკიცების 

შესახებ.  

6. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის საკონსულტაციო საბჭოს დებულების პროექტი.   

7. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 

დებულების პროექტი. 

8. გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (2014). გენდერული 

თანასწორობის განვითარების ინსტიტუციონალური მექანიზმების ეფექტურობა: 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პეკინის სამოქმედო პლატფორმის განხორციელების 

მიმოხილვა. 

9. ევროკავშირი (2015), Quality of Public Administration, a Toolbox for Practitioners. (საჯარო 

მმართველობის ხარისხი, ინსტრუმენტების ნაკრები პრაქტიკოსებისთვის). 

10. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (2016) - ადამიანის უფლებათა სამოქმედო 

გეგმის პირველი თავით შესრულების ანგარიში.   

11. საქართველოს ეროვნული ანგარიში ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუციის 

დანართის მე -5 პუნქტის შესაბამისად 16/21*. დოკუმენტი A/HRC/WG.6/23/GEO/1; 

ადამიანის უფლებათა საბჭო, სამუშაო ჯგუფი უნივერსალური პერიოდული 

მიმოხილვის შესახებ, ოცდამესამე სხდომა 2–13 ნოემბერი 2015.  

12. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (2015) ადამიანის უფლებათა 

დაცვის 2014 წლის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

შესახებ ანგარიშის შეფასება 

13. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი,  ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი-ის მიერ მომზადებული შეფასება 

http://goo.gl/Hmectj


63 
 

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 2014-2015 წლის მთავრობის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების შესახებ. 

14. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, უნივერსალური 

პერიოდული მიმოხილვის წარდგენა (2015) 

15. ადამიანის უფლებათა სამდივნოს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  შესრულების 

ანგარიში (2014).  

16. მარკ ლაიმონი (2015) - საქართველოს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ინსტიტუციური 

გაძლიერება და ორგანიზაციული განვითარება..  

17. ზღვისიქითა განვითარების ინსტიტუტი (ODI) ას (2006) Policy Engagement, How Civil 

Society Can be More Effective (პოლიტიკაში მონაწილეობა, როგორ შეიძლება იყოს 

სამოქალაქო საზოგადოება უფრო ეფექტური) 

18. ღია მმართველობის პარტნიორობა - მონაწილეობა და თანამშრომლობის 

სტანდარტები  OGP Participation & Co-creation Standards.  

19. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (2015) Government at 

a Glance.  (მთავრობა ერთი შეხედვით). 

20. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (2006) - 

მმართველობის ინდიკატორების გამოყენება და ბოროტად გამოყენება. 

21. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (2012) - 

პარტნიორობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, 12 დავალება DAC კოლეგის მიერ 

კოლეგის შეფასებიდან.  

22. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (2011) - ერთად 

უკეთესი საზოგადოებრივი მომსახურებისთვის, პარტნიორობა მოქალაქეებსა და 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან. 

23. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მოსაზრებები 

ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის მთავარ ვერსიასთან დაკავშირებით 2016-

2017.  

24. კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) - ექსპერტი ადამიანის 

უფლებების სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ (2015)  

25. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი (2016) Activity Report. (საქმიანობის 

ანგარიში) 

26. მთავრობის ადმინისტრაციის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა (2016-2019) სინერჯი ჯგუფის მხარდაჭერით. 

27. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი  (2008) გაერთიანებული 

ერების ადამიანის უფლებათა პროგრამასთან თანამშრომლობა, A Handbook for Civil 

Society; (დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის); ასევე 

ხელმისაწვდომია ქართულად. 

28. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (2002) Handbook on National 

Human Rights Plans of Action. (ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის სახელმძღვანელო) 

29. გაერო (2016) Manual for Measurement of Juvenile Justice Indicators. (გაეროს 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ინდიკატორების გაზომვის 

სახელმძღვანელო) 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
http://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards
http://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards
http://goo.gl/TA1RmN
http://goo.gl/TA1RmN
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4188.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Georgian.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://goo.gl/vaWZYL
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30. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი -  How to Follow Up on United 

Nations Human Rights Recommendations: A Practical Guide for Civil Society (გაეროს 

ადამიანის უფლებათა რეკომენდაციების შემდგომი ღონისძიებები: პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის), 

31. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი web-site. (ვებ-გვერდი) 

32. UPR და the role of NGOs. (არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი) 

 

 

 

დანართი 2. ორმხრივი შეხვედრების წარმომადგენელთა სია   

1. თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე    

2. ნატალია ჯალიაშვილი და ადამიანის უფლებათა სამდივნოს გუნდი  

3. თამუნა ქალდანი, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი  

4. ნინო სარიშვილი, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის ოფისი  

5. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტის სამდივნოს თანამშრომლები  

6. ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  

7. თათია სალუქვაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო  

8. ლონდა თოლორაია, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფისი  

9. ინა ბართაია, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო  

10. ნათია კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი  

11. ნიკო თათულაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი 

12. ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე  

13. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი 

14. სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი 

15. ლინა ღვინიანიძე,  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი 

16. გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა 

17. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის  

18. რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების პროგრამა 

19. გიორგი ჩხეიძე, „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
1.%09https:/www.upr-info.org/en/how-to/role-ngos
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დანართი 3. არაფორმალური დისკუსია დონორ ორგანიზაციებთან  

 

1. ბესარიონ ბოხაშვილი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 

ოფისი  

2. იოანე გოგოლი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 

3. ია დადუნაშვილი, საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია 

4. ანა ზეცი, ევროპის საბჭო 

 

 

 

დანართი 4. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მრგვალი მაგიდის დისკუსიის 

დღის წესრიგი და მონაწილეები  

არასამთავრობო ორგანიზაციების მრგვალი მაგიდა თემაზე: ადამიანის უფლებათა 

დაცვის პოლიტიკის დაგეგმვა, იმპლემენტაცია და მონიტორინგი საქართველოში  - 

არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმი, ოთხშაბათი, 1 

თებერვალი 10:00 საათი PROLoG-ის ოფისში (მარჯანიშვილის 5).  

შეხვედრის მიზანია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სამდივნოს არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ეფექტიანი მექანიზმის 

ჩამოყალიბებაზე მსჯელობა და პრაქტიკული რეკომენდაციების განხილვა.  

განსახილველი საკითხები:  

 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს საქმიანობა და არასამთავორბო 

სექტორის ჩართულობასთან დაკავშირებული გამოწვევები.  

 საჯარო პოლიტიკაში მონაწილოების არსებული ფორმატები (უწყებათაშორისი 

საბჭოები, ჯგუფები, საკონსულტაციო მექანიზმები) და სამდივნოსთან 

თანამშრომლობის უპირატესობები.  

 არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის ფორმები (მონაწილოება 

პოლიტიკის დაგეგვის, მონიტორინგის და საპარლამენტო კონტროლის ეტაპზე, 

იმპლემენტაციის ხელშეწყობა, საერთაშორისო და რეგიონულ მექანიზმებში 

ანგარიშგება და სხვ. ). 

 მონაწილოების ფორმატი და მექანიზმი:  

o საბჭო და თემატური სამუშაო ჯგუფები  

o შეხვედრების ციკლი და სიხშირე  

o დღის წესრგი, გადაწყვეტილებები, ოქმები, follow up 

o არასამთავრობო სექტორის კონტრიბუცია  

o მონიტორინგის მეთოდოლოგია და პროცესი  

 რა ინტერესი და მოლოდინები გაქვთ, რა ვალდებულების აღებაზე იქნებოდით 

თანახმა და რა რესურსის ჩადება შეგიძლიათ ამ პროცესში.  
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შეხვედრის მონაწილეები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, საქართველოს 

პროფესიული კავშირების გაერთიანება, Article 42, ფონდი ღია საზოგადოება - 

საქართველო, მედიის განვითარების ფონდი, „ციხის საერთაშორისო რეფორმა” l, 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი.    

 

დანართი 5.  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გამოკითხვის კითხვარი 

ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკის დაგეგმვა, იმპლემენტაცია და მონიტორინგი 

საქართველოში: არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმი 

კითხვარი 

არასამთავრობო ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდა 

1 თებერვალი, 2017 

შენიშვნა: გამოკითხვაში სულ მონაწილეობა მიიღო თოთხმეტმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ, მათ შორის, შვიდმა ორგანიზაციამ შეავსო ონლაინ-გამოკითხვის ფორმა. 

ონლაინ-გამოკითხვის შედეგები იხილეთ ამ ბმულზე.  

1. სახელი, გვარი, ორგანიზაცია:______________ 

2. გთხოვთ მონიშნოთ, თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი თემატიკა: 

 სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება 

 სამართლიანი სასამართლოს უფლება 

 პროკურატურა  

 ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში  

 წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა 

 ტრეფიკინგი  

 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა  

 გამოხატვის თავისუფლება  

 შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება  

 ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების დაცვა  

 რელიგიური უმცირესობების დაცვა  

 გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება  

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებები  

 მიგრანტთა, თავშესაფრის მაძიებელ და თავშესაფრის მქონე  პირთა უფლებები 

 ეკო-მიგრანტთა უფლებები  

 რეპატრიანტთა უფლებები  

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზების 

სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა  

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები  

 შრომითი უფლებები  

 ეკოლოგიური უფლებები  

https://docs.google.com/forms/d/1VDK4t9YB9jJ_UEVRzOmG91m0sLCZ-1LaxMNrT2G8FSc/edit#responses
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 ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა 

(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელი ღონისძიებები   

 ბიზნესი და ადამიანის უფლებები 

 სხვა (გთხოვთ, დააზუსტოთ): ____________ 

 

3. რომელ თემებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფში მიიღებდით მონაწილობას? 

 
 მართლმსაჯულების სისტემა, სასამართლო, პროკურატურა, სამართალდამცავი ორგანოები 

 ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში, წამებასა და არასათანადო 

მოპყრობასთან ბრძოლა 

 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება, შეკრებისა და 

მანიფესტაციის თავისუფლება  

 ეროვნული/ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დაცვა 

 გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა  

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებები 

 მიგრანტთა, თავშესაფრის მაძიებელ და თავშესაფრის მქონე  პირთა უფლებები 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზების 

სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები 

 შრომითი უფლებები 

 ბავშვთა უფლებები 

 სხვა: _______________ 

 

4. გთხოვთ, განმარტოთ თქვენი არჩევანი (თემაზე მუშაობის 

გამოცდილება/დაფინანსება/სხვ.) და არჩეული სამი ჯგუფი დაალაგოთ 

პრიორიტეტულობის მიხედვით.  

5. თქვენი ორგანიზაციის ტიპის, კომპეტენციისა და რესურსების გათვალისწინებით, 

მონაწილოების რომელი ფორმა მიგაჩნიათ რეალისტურად? გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ 

ის აქტივობები, რომლებშიც სისტემატურად შეძლებთ მონაწილოებას 

 თემატური ჯგუფების შეხვედრები  

 თემატური ჯგუფის თანამომხსენებელობა/თანათვმჯდომარეობა  

 პოლიტიკის დაგეგმვა - სტრატეგიის/სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი  

 სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი  

 ალტერნატიული მონიტორინგი 

 იმპლემენტაციის მხარდაჭერა 

 საპარლამენტო კონტროლი  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ანგარიშგება  

 სხვა (გთხოვთ, მიუთოთოთ) __ 

 

6. როგორ ხედავთ სამდივნოს როლს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების პოლიტიკის 

განსაზღვრაში, იმპლემენტაციასა და მონიტორინგში? 

7. რა რეკომენდაციებს მისცემდით სამდივნოს?  
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8. რა რეკომენდაციებს მისცემდით არასამთავრობო სექტორს?  

 

 

 

 

დანართი 6. ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის სახელმძღვანელო წესები 

ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის 

სახელმძღვანელო წესები 

დამტკიცებული ფორუმის პირველ შეხვედრაზე  

ღია მმართველობის პარტნიორობა საქართველოს ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმი 

- ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი (ფორუმი) შექმნილია საქართველოს 

ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში. წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს 

ფორუმის მანდატს. 

 

1. ფორუმის ამოცანები 

ფორუმის ამოცანებია: 

1. ღია      მმართველობის  პარტნიორობის    საკითხებზე      წინადადებებისა      და 

რეკომენდაციების  სრულყოფა,  ღია მმართველობის ეროვნული სამოქმედო  გეგმის  

სრულყოფის პროცესის   ხელშეწყობა,   საჯარო   კონსულტაციების   დაგეგმვა   და 

ჩატარება; 

2. ეროვნული სამოქმედო  გეგმის  შესრულების  ხელშეწყობა  და  მონიტორინგი.  

შესაბამისი წინადადებების, რეკომენდაციების სრულყოფა და ღია მმართველობა 

საქართველოს სამდივნოსთვის (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

ანალიტიკური დეპარტამენტი) წარდგენა; 

3. ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 

2. ფორუმის შემადგენლობა  

1. ფორუმი შედგება საჯარო დაწესებულებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და აკადემიური წრის წარმომადგენლებისგან. 

2. ფორუმის საქმიანობაში ფორუმის წევრთა მოწვევით შეიძლება ასევე მონაწილეობდნენ 

ადგილობრივი/საერთაშორისო ექსპერტები. 

3. ფორუმს  უძღვება  ორი  მომხსენებელი,  რომელთაგან  ერთი  წარმოდგენილია  საჯარო 

დაწესებულებიდან, ხოლო მეორე - სამოქალაქო საზოგადოებიდან. 

4. საჯარო დაწესებულებიდან მომხსენებლის კანდიდატურას წარადგენს ღია 

მმართველობა საქართველოს   სამდივნო   (სამდივნო),   ხოლო   არასამთავრობო   
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ორგანიზაციიდან - ფორუმში წარმოდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციები 

ერთობლივად. 

5. ფორუმი    მომხსენებლებს    ირჩევს    უბრალო    უმრავლესობით,    სამოქმედო    გეგმის 

შესრულების ვადით. 

3. ფორუმის მომხსენებლის ფუნქციები  

ფორუმის მომხსენებელი: 

1. კოორდინაციას უწევს ფორუმის საქმიანობას; 

2. ორგანიზებას უწევს და წარმართავს ფორუმის შეხვედრებს;  

3. სამდივნოსთან შეთანხმებით განსაზღვრავს შეხვედრის დღის წესრიგსა და 

განსახილველ საკითხებს;  

4. ფორუმთან შეთანხმებით სრულყოფს საჯარო კონსულტაციების გეგმას და წარუდგენს 

სამდივნოს; 

5. სამდივნოსთან შეთანხმებით იწვევს ფორუმის საგანგებო შეხვედრას; 

6. სამდივნოს   ხელშეწყობით   სრულყოფს   ფორუმის   საქმიანობის   ანგარიშს,   

რომელიც წელიწადში ორჯერ წარედგინება ანტიკორუფციულ საბჭოს. 

4. სამდივნოს ფუნქციები  

ფორუმის საქმიანობის კოორდინაციასა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას ახორციელებს 

სამდივნო, რომელიც მომხსენებლებთან შეთანხმებით:  

1. იწვევს ფორუმის შეხვედრებს; 

2. განსაზღვრავს დღის წესრიგსა და განსახილველ საკითხებს; 

3. ორგანიზებას უწევს ფორუმის შეხვედრებს; 

4. ამზადებს ფორუმის შეხვედრის ოქმს;  

5. საქართველოს ანტიკორუფციულ   საბჭოს   წელიწადში   ორჯერ   წარუდგენს   

ფორუმის   საქმიანობის ანგარიშს. 

5. ფორუმის საქმიანობის წესი  

1. ფორუმის შეხვედრები იმართება ყოველი თვის პირველ ოთხშაბათს.  

2. ფორუმის  შეხვედრების  კალენდარს  ადგენს  სამდივნო  და  აქვეყნებს  შესაბამის  ვებ-

გვერდზე.  

3. ფორუმის  შეხვედრისა  და  დღის  წესრიგის  შესახებ  ფორუმის  წევრებს ეცნობებათ  

ღია მმართველობა საქართველოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.  

4. ფორუმის   შეხვედრის   სხდომის   ოქმი   ეგზავნება   ფორუმის   წევრებს   და   

ქვეყნდება შესაბამის ვებ-გვერდზე 
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დანართი 7.  ღია მმართველობის პარტნიორობის მონიტორინგის მეთოდოლოგია 

(შემოკლებული ვერსია)  

ღია მმართველობის პარტნიორობა საქართველოს 2014-2015 წლების 

სამოქმედო გეგმა 

  
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და თვითშეფასების 

მეთოდოლოგია 

1. მონიტორინგი  

1.1 მექანიზმი: 

a) პასუხისმგებელი უწყების მიერ მონიტორინგის ცხრილის შევსება და სამდივნოში 

წარდგენა; სამოქალაქო საზოგადოების კომენტარები გრძელვადიან 

მონიტორინგთან დაკავშირებით; სამდივნოს საბოლოო შეფასება (დანართი: 

გრძელვადიანი მონიტორინგი) 

b) გეგმის შესრულების მოკლე ანგარიშები ფორუმის თითოეული შეხვედრისთვის 

(16-დან 4 პასუხისმგებელი უწყება).  

1.2 სიხშირე: კვარტალურად (მონიტორინგის ანგარიში მზადდება ოთხ თვეში ერთხელ)  

1.3 ვადები:  

- პასუხისმგებელი უწყებების მიერ გრძელვადიანი მონიტორინგის ფორმის შევსება 

და სამდივნოსთვის წარდგენა – ყოველი კვარტლის ბოლოს (პასუხისმგებელი 

უწყებებისთვის შეხსენება კვარტლის ბოლომდე 2 კვირით ადრე); 

- სამდივნოს მიერ მიღებული წინსვლის ანგარიშების დამუშავება და ფორუმისთვის 

მიწოდება - 1 კვირა; 

- სამოქალაქო საზოგადოების მიერ კომენტარების მომზადება წინსვლის ანგარიშთან 

დაკავშირებით – 1 კვირა; 

- სამდივნოს მიერ მონიტორინგის შედეგების დამუშავება და ფორუმის სხდომაზე 

განსახილველად წარდგენა– 1 კვირა.  

2. თვითშეფასების ანგარიში  

2.1 თვითშეფასების წყაროები:   

- პასუხისმგებელი უწყებების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები; კომენტარები 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან; 

- OGP-ის დასაშვებობის კრიტერიუმების მიხედვით საქართველოს მაჩვენებლის 

შეფასება და სტატუსი  

- საერთაშორისო სარეიტინგო კვლევების მიმოხილვა;  

- ინტერვიუები პასუხისმგებელ უწყებებთან. 

2.2 მექანიზმი:  
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ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის (სამოქმედო გეგმა) 

შესაბამისად პასუხისმგებელი უწყებები წარადგენენ გეგმის შესრულების ანგარიშს ღია 

მმართველობა საქართველოს სამდივნოში (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

ანალიტიკური დეპარტამენტი). ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნო (სამდივნო) 

ამზადებს ანალიზს სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით; ამასთან, იგი ატარებს 

ინტერვიუებს ყველა პასუხისმგებელ უწყებასთან. თვითშეფასების ანგარიშის პროექტი 

ეგზავნება ფორუმს კომენტარებისთვის და განიხილება ფორმის სხდომაზე (მრგვალ 

მაგიდაზე). სამდივნო  ამზადებს  საბოლოო  ანგარიშს  და  წარუდგენს     საქართველოს 

ანტიკორუფციულ  საბჭოსა  და  OGP სამდივნოს.  

2.3 სიხშირე:  წელიწადში ერთხელ, სამოქმედო გეგმის მოქმედების მანძილზე ორჯერ 

(NAP 2 შუალედური თვითშეფასების ანგარიშის ვადა –30 სექტემბერი, 2015 წ.; NAP 2 

საბოლოო თვითშეფასების ანგარიშის ვადა – სექტემბერი, 2016 წ). 

2.4 ვადები: 

2.4.1 შუალედური თვითშეფასების ანგარიში 
 

- სამდივნოს მიერ მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შუალედური 

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება და ფორუმისთვის წარდგენა – აგვისტოს 

დასაწყისი, 2015 წ.; 

- ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით უწყებების კომენტარების მიღება – 2 კვირა; 

- ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოების კომენტარების 

მიღება – 1 კვირა; 

- ანგარიშის პროექტის საჯარო კომენტარებისთვის გამოქვეყნება – 2 კვირა;  

- სამდივნოს მიერ ანგარიშის პროექტის დასრულება – 1 კვირა;  

- შუალედური თვითშეფასების ანგარიშის OGP სამდივნოსთვის წარდგენა – 30 

სექტემბერი, 2015წ.  

2.4.2 საბოლოო თვითშეფასების ანგარიში   

- სამდივნოს მიერ მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საბოლოო 

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება  და ფორუმისთვის წარდგენა – აგვისტოს 

დასაწყისი, 2016 წ. 

- ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით უწყებების კომენტარების მიღება – 2 კვირა; 

- ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოების კომენტარების 

მიღება – 1 კვირა; 

- ანგარიშის პროექტის საჯარო კომენტარებისთვის გამოქვეყნება – 2 კვირა; 

- სამდივნოს მიერ ანგარიშის პროექტის დასრულება – 1 კვირა; 

- შუალედური თვითშეფასების ანგარიშის OGP სამდივნოსთვის წარდგენა – 30 

სექტემბერი, 2016 წ. 

3.  შეფასების კრიტერიუმების შეჯამება: 

3.1. შესრულების შეფასება: 
 

- სრულად შესრულდა 

ქვეყანამ სრულად შეასრულა ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი ყველა 

განხორციელების ეტაპი  

- უმეტესწილად შესრულდა 

ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 
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ნახევარზე მეტი  სრულად შესრულდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა 

შესასრულებელი. 

- ნაწილობრივ შესრულდა   

ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 

ნახევარზე ნაკლები  შესრულდა და უმეტესი ნაწილი დარჩა 

შესასრულებელი. 

- არ შესრულდა 

ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი არც ერთი 

განხორციელების ეტაპი არ შესრულდა.  

3.2. შესრულების სტატუსი: (ეფექტურობის სტატუსის შეფასება ვალდებულების 

შესასრულებლად) 

- მიმდინარეობს 

ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 

შესრულება დაიწყო, მიმდინარეობს და ჯერ არ დასრულებულა. 

- დასრულებულია 

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 

შესრულება დასრულებულია. 

- შეწყვეტილია 

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 

შესრულება შეწყვეტილია  

- შეჩერებულია  

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების 

შესრულება შეჩერებულია. 
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დანართი 8. ანტიკორუფციული საბჭოს გადაწყვეტილებების შაბლონი 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

სხდომა 

4 თებერვალი, 2015 

გადაწყვეტილებები 

პროექტი (დაზუსტდება საბჭოს სხდომის შემდგომ) 

ანტიკორუფციულმა საბჭომ 2015 წლის 4 თებერვლის სხდომაზე: 

1. დაამტკიცა განახლებული ანტიკორუფციული სტრატეგია; 

2. დაამტკიცა 2015-2016 წწ. ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა; 

3. დაამტკიცა ანტიკორუფციული დოკუმენტების მონიტორინგისა და შეფასების 

მეთოდოლოგია; 

4. მოიწონა ანტიკორუფციული საბჭოს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში; 

5. მოიწონა ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის 2014 წლის საქმიანობის 

ანგარიში; 

6. მოისმინა 2010-2013 წწ. ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების 

შეფასების ანგარიში; 

7. მოისმინა საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის მოხსენება თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის მექანიზმის შესახებ; 

8. საბჭოს წევრებად აირჩია: 

- კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე; 

- ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 

თავმჯდომარე; 

- კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა 

ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი; 

- ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან 

არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი. 
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დანართი 9: ACC  საბჭოს სხდომის  ოქმი  

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

სხდომა 

სხდომის ოქმი 

4 თებერვალი, 2015 წელი 

(14:00 – 18:00 საათი, სასტუმრო „თბილისი მარიოტი’’) 

 

სხდომის გახსნა 

მოხსენება/პრეზენტაცია 

დისკუსია 

სხდომის დახურვა 

1. სხდომის თავმჯდომარემ შეაჯამა სხდომაზე განხილული საკითხები და მიღებული 

გადაწყვეტილებები: 

2. საბჭოს თავმჯდომარემ მადლობა გადაუხადა საბჭოს წევრებს მონაწილეობისათვის. 

 

ოქმს ხელს აწერენ:                 ხელმოწერა   თარიღი 

1. ანტიკორუფციული საბჭოს თავმჯდომარე -------------   ---------- 

 

2. ანტიკორუფციული საბჭოს მდივანი      --------------   ---------- 

 

სხდომის ოქმის შედგენაზე პასუხისმგებელი პირი:  
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დანართი 10. ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების 

მეთოდოლოგია. 

 

ა ნ ტ ი კ ო რ უ ფ ც ი უ ლ ი  ს ტ რ ა ტ ე გ ი უ ლ ი  დ ო კ უ მ ე ნ ტ ე ბ ი ს  

შ ე ს რ უ ლ ე ბ ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს ა  დ ა  შ ე ფ ა ს ე ბ ი ს  

მ ე თ ო დ ო ლ ო გ ი ა  

 

 

2015 

 

 

დამტკიცებულია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისო საკოორდინაციო 

საბჭოს 2-15 წლის 4 თებერვლის სხდომაზე 

 

სარჩევი 

1. შესავალი ................................................................................................................................... 76 

2. მონიტორინგის და შეფასების მიზანი ................................................................................... 77 

3. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდი და პროცესი .......................................................... 77 

4. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის ძირითადი კომპონენტები ................... 79 

5. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის ძირითადი შეზღუდვები ..................... 81 
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1. შესავალი 

კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი და კოორდინირებული ბრძოლის ხელშეწყობის 

მიზნით 2008 წელს შეიქმნა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო („ანტიკორუფციული საბჭო“).39  

საბჭოს ფუნქციები და ძირითადი ამოცანებია: 

ა) კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრა; 

ბ) საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და 

მონიტორინგი;  

გ) საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში 

შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;  

დ) საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი 

საქმიანობის კოორდინაცია;  

ე) საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების 

შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო 

ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წინაშე ანგარიშგება.40 

ანტიკორუფციულ საბჭოს ხელმძღვანელობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. საბჭოს 

წევრები არიან აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, 

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების და ბიზნეს სექტორის 

წარმომადგენლები. ანტიკორუფციული საბჭოს ანალიტიკურ და ადმინისტრაციულ 

მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საბჭოს სამდივნო - იუსტიციის სამინისტროს 

ანალიტიკური დეპარტამენტი. 

2013-2014 წლებში ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ სამოქალაქო სექტორსა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით განახლდა 

ანტიკორუფციული სტრატეგია და შემუშავდა ახალი 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა.  

                                                      
39 „ს ა ჯა რო ს ა მ ს ა ხ ურშ ი  ი ნ ტე რე ს თა  შ ე უთა ვ ს ე ბ ლობ ი ს ა  და  კ ორუფცი ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ “ 

ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  კ ა ნ ონ ი , მ უხლი  121; ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  მ თა ვ რობ ი ს  N390 და დგ ე ნ ილე ბ ა  

„კ ორუფცი ი ს  წ ი ნ ა ა ღმ დე გ  ბ რძ ოლი ს  უწ ყ ე ბ ა თა შ ორი ს ო ს ა ბ ჭ ოს  შ ე მ ა დგ ე ნ ლობ ი ს ა  და  

დე ბ ულე ბ ი ს  და მ ტკ ი ც ე ბ ი ს “ შ ე ს ა ხ ე ბ . 
40 ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  მ თა ვ რობ ი ს  N390 და დგ ე ნ ილე ბ ა  „კ ორუფცი ი ს  წ ი ნ ა ა ღმ დე გ  ბ რძ ოლი ს  

უწ ყ ე ბ ა თა შ ორი ს ო ს ა ბ ჭ ოს  შ ე მ ა დგ ე ნ ლობ ი ს ა  და  დე ბ ულე ბ ი ს  და მ ტკ ი ც ე ბ ი ს “ შ ე ს ა ხ ე ბ . 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=33550
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2177485&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2177485&lang=ge
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ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტებით დაგეგმილი შედეგების 

ეფექტურობის შეფასებისა და არსებული გამოწვევების გამოვლენის მიზნით შემუშავდა 

წინამდებარე მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია. 

2. მონიტორინგის და შეფასების მიზანი 

ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგის და 

შეფასების კომპონენტი უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს ანტიკორუფციული 

სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი ღონისძიებების პროცესის შესრულების და შედეგების 

ეფექტურობის შესაფასებლად. ანტიკორუფციული პოლიტიკის წარმატება 

დამოკიდებულია არა მხოლოდ სტრატეგიული დოკუმენტების არსებობასა და 

შემუშავების პროცესზე, არამედ მათი შესრულების ხარისხზე და კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კუთხით მიღწეულ შედეგებზე.41  

მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგია მიზნად ისახავს შეაფასოს 

ანტიკორუფციული საბჭოს პასუხისმგებელი უწყებების მიერ 2015-2016 წლების 

ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულება, 

ასევე დაგეგმილი შედეგების მიღწევა და მათი ეფექტიანობა თუ ეფექტურობა, აგრეთვე 

გამოავლინოს გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებული კონკრეტული ხარვეზები და 

გამოწვევები.  

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს განახლებული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა 

და ახალი 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ნაწილს. 

3. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდი და პროცესი 

მონიტორინგის და შეფასების ახალი მეთოდოლოგია ეფუძნება საერთაშორისო და 

არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციებს,42 ეკონომიკური განვითარებისა და 

თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) და ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ 

სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) შეფასების მოდელებს,43 ასევე 2010-2013 წლების 

ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასებისას მიღებულ 

გამოცდილებას.44  

                                                      
41 ე ვ როპ ი ს  ს ა ბ ჭ ო, „ა ნ ტი კ ორუფციული  პ ოლიტი კ ი ს  შ ე მ უშ ა ვ ე ბ ა  და  გ ა ნ ხ ორცი ე ლე ბ ა “ 

(2013), გ ვ .51. 
42

 ე კ ონ ი მ ი კ ური  თა ნ ა მ შ რომ ლობ ი ს ა  და  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ი ს  ორგ ა ნ იზა ც ი ა  (OECD), 

ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  მ ე ს ა მ ე  რა უნ დი ს  შ ე ფა ს ე ბ ი ს  ა ნ გ ა რი შ ი  (2013). 
43ე კ ონ ომ ი კ ური  თა ნ ა მ შ რომ ლობ ი ს ა  და  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ი ს  ორგ ა ნ ი ზა ც ი ა  (OECD), Work 

Programme for 2013-2015 (2012); და მ ა ტე ბ ით ი ხ ილე თ: კ ორუფცი ი ს  წ ი ნ ა ა ღმ დე გ  ს ა ხ ე ლმ წ ი ფოთა  

ჯგ უფი  (GRECO), Rule of Procedures (1999). 
44

 ა ნ ტი კ ორუფციული  ს ა ბ ჭ ოს  ს ა მ დი ვ ნ ო, ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  2010-2013 წ ლე ბ ი ს  ე როვ ნ ული  

ა ნ ტი კ ორუფციული  ს ა მ ოქ მ ე დო გ ე გ მ ი ს  შ ე ს რულე ბ ი ს  შ ე ფა ს ე ბ ი ს  ა ნ გ ა რი შ ი  (2014). 

http://www.oecd.org/corruption/acn/GEORGIAThirdRoundMonitoringReportENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACNWorkProgramme2013-2015_EN.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACNWorkProgramme2013-2015_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Greco%282011%2920_RulesOfProcedure_EN.pdf.
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საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით, სამოქმედო 

გეგმის შესრულების შეფასებაში ასახული უნდა იყოს თითოეული პასუხისმგებელი 

უწყების მიერ კონკრეტული ღონისძიების იმპლემენტაციის ობიექტური და კრიტიკული 

შეფასება. ამასთან, ანგარიში უნდა იყოს ორიენტირებული არა მხოლოდ პროცესის, 

არამედ მიღწეული შედეგის შეფასებაზე და უნდა აანალიზებდეს გატარებულ 

ღონისძიებებს, მათთან დაკავშირებულ გამოწვევებს/რისკებსა და მიღწეულ შედეგებს.45  

არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შეიცვალა სამოქმედო გეგმის ფორმატი 

და შედეგად, სამოქმედო გეგმის თითოეული სტრატეგიული პრიორიტეტის 

ფარგლებში დაგეგმილი შედეგის მიხედვით გათვალისწინებულ იქნა ინდიკატორები 

არა მხოლოდ ღონისძიებისთვის (პროცესის ინდიკატორი), არამედ კონკრეტული 

შედეგისთვის (შედეგის ინდიკატორი). ამასთან, არსებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტების 

შემუშავების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რაოდენობრივად ან 

თვისობრივად გაზომვადი ინდიკატორების ჩამოყალიბებას, რომელიც 

უზრუნველყოფს შეფასების ეფექტიანად განხორციელებას. უფრო მეტიც, სამოქმედო 

გეგმაში ასახული ინდიკატორების ჩამოყალიბებისას მხედველობაში იქნა მიღებული 

სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგები, საერთაშორისო/არასამთავრობო 

ორგანიზაციების კვლევები და სხვა ქვეყნების სტრატეგიული დოკუმენტები. აღნიშნული 

ინდიკატორები ქმნიან ეფექტიანი შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის 

საფუძველს და შესაძლებლობას იძლევიან გამოვლინდეს კონკრეტული 

ინდიკატორების დინამიკა, რომელზე ზემოქმედებაც გაზრდის ან შეამცირებს სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურობის მაჩვენებელს.  

შეფასების ობიექტურობის და სიზუსტის უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის და 

შეფასების მეთოდოლოგია მოიცავს საერთაშორისო კვლევების და ინდექსების 

მონაცემებს (მათ შორის, საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის გლობალური 

ბარომეტრი, მსოფლიო ბანკის მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები და ბიზნესის 

კეთების კვლევა, Trace International-ის კორუფციული რისკების ინდექსი ბიზნესისთვის 

და სხვ.), ასევე საერთაშორისო რეკომენდაციებს და ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს.  

მნიშვნელოვანია, რომ მეთოდოლოგია ასევე ეფუძნება შეფასების თვისებრივ კომპონენტს, 

რაც არ გულისხმობს რაოდენობრივი კომპონენტის როლის შემცირებას, არამედ 

თვისებრივი კომპონენტის გაძლიერებას უსვამს ხაზს. შესაბამისად, თითოეული 

ინდიკატორის გაზომვა ხდება არა მხოლოდ „დიახ“ ან „არა“ საშუალებით, არამედ 

თვისებრივად - დაგეგმილი ღონისძიებების წარმატებით შესრულების ან 

შეუსრულებლობის შესაძლო მიზეზების იდენტიფიცირებით.  

                                                      
45 ფონ დი  ღი ა  ს ა ზოგ ა დოე ბ ა  ს ა ქ ა რთვ ე ლო, „Report on Monitoring the Implmentation of the Eastern 

Paartnership in Georgia, Independent Monitoring Report“ (2013). 

http://www.osgf.ge/files/publications/2013/Book_eurounion_148x220_WEB.pdf
http://www.osgf.ge/files/publications/2013/Book_eurounion_148x220_WEB.pdf


79 
 

4. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის ძირითადი კომპონენტები 

მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია მიზნად ისახავს შეაფასოს არა მხოლოდ 

ანტიკორუფციული სტრატეგიითა და მისი შესრულების სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაციის პროცესი, არამედ ასევე სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება, მათი ეფექტიანობა და 

გამოავლინოს არსებული ხარვეზები. შესაბამისად, მონიტორინგის და შეფასების ახალი 

მექანიზმი მოიცავს შემდეგ სამ კომპონენტებს: i) პროგრესის შესახებ ანგარიში და 

ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ჩარჩო; ii) მონიტორინგის 

ანგარიში; iii) შეფასების ანგარიში. 

i. პროგრესის შესახებ ანგარიში და ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 

მონიტორინგის ჩარჩო 

პროგრესის შესახებ ანგარიში მზადდება პასუხისმგებელი უწყებების მიერ, რომელშიც 

ასახულია პასუხისმგებელი უწყების მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების პროცესი და 

მიღწეული შედეგები. პროგრესის შესახებ ანგარიში მზადდება ყოველ 6 თვეში 

ერთხელ.  

ამასთან, მონიტორინგის და შეფასების პროცესის დახვეწის მიზნით შემუშავდა 

ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ჩარჩო, რომელშიც 

გათვალისწინებულია საბაზისო მონაცემები, თითოეული პრიორიტეტის ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებისათვის განსაზღვრული შედეგი, კონკრეტული ვადები და 

შესაბამისად განისაზღვრა მონიტორინგის შეფასების სტრუქტურა.  

საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოცდილების გათვალისწინებით,46 კონკრეტული 

ღონისძიების შესრულების პროცესი მონიტორინგის ჩარჩოს ფარგლებში შეფასდება 

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ შემდეგი ოთხი კრიტერიუმით/რეიტინგით: 

- სრულად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება 

სრულად შესრულებულია; 

- უმეტესად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების 

ნახევარზე მეტი სრულად შესრულდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა 

შესასრულებელი; 

- ნაწილობრივ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების 

ნახევარზე ნაკლები შესრულდა და უმეტესი ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;  

- არ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება არ არის 

შესრულებული.  

ამასთანავე, თითოეული ღონისძიების განხორციელების პროცესი გაიზომება 

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ შემდეგი ხუთი კრიტერიუმით/სტატუსით:  

                                                      
46 ე კ ონ ომ ი კ ური  თა ნ ა მ შ რომ ლობ ი ს ა  და  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ი ს  ორგ ა ნ ი ზა ც ი ა  (OECD), Work 

Programme for 2013-2015, გ ვ . 21.  

http://www.oecd.org/corruption/acn/ACNWorkProgramme2013-2015_EN.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACNWorkProgramme2013-2015_EN.pdf
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- განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. 

- განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი მიმდინარეობს; 

- განხორციელების პროცესი შეჩერებულია - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი შეჩერებულია; 

- განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი შეწყვეტილია; 

- განხორციელების პროცესი დასრულებულია - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი დასრულებულია. 

მონიტორინგის ჩარჩოს შევსება მოხდება ყოველ 6 თვეში ერთხელ: პირველ ეტაპზე 

თავად პასუხისმგებელი უწყებების მიერ, რომლებიც თითოეული ღონისძიების 

მიხედვით შეაფასებენ როგორც მიღწეულ პროგრესს, ისე არსებულ გამოწვევებს. 

პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 

დამუშავდება მონიტორინგის ჩარჩო ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ. 

მეორე ეტაპზე დამუშავებული მონიტორინგის ჩარჩო მიეწოდება ანტიკორუფციულ 

საბჭოში შემავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კომენტარებისთვის, რომლებიც 

ასევე აფასებენ თითოეული ღონისძიების პროგრესს. საბოლოო მონიტორინგის 

შედეგების დამუშავება და რეიტინგის/სტატუსი მინიჭება მოხდება 

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ. მონიტორინგის ჩარჩოს შედეგები 

წარედგინება ანტიკორუფციულ საბჭოს. 

სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელია კონკრეტული სახელმწიფო უწყება. 

ამასთან, თითოეულ უწყებაში გამოყოფილია საკონტაქტო პირი, რომელიც სრულად არის 

ინფორმირებული შესაბამისი უწყებისათვის სამოქმედო გეგმით დაკისრებული 

ვალდებულებების შესახებ და პასუხისმგებელია ანტიკორუფციული საბჭოს 

სამდივნოსთვის ღონისძიებების შესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე. 

ii. მონიტორინგის ანგარიში 

მონიტორინგის შესახებ ანგარიში წარმოადგენს ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 

მონიტორინგის კომპონენტს. ანგარიშში ასახული იქნება პასუხისმგებელი უწყების მიერ 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების 

შესრულების პროცესი და მიღწეული შედეგები. ანგარიშს საფუძვლად დაედება 

პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოსთვის ყოველ 6 

თვეში ერთხელ მიწოდებული პროგრესის შესახებ ანგარიში განხორციელებული 

ღონისძიების შესახებ, ასევე მონიტორინგის ჩარჩოს საშუალებით მიღებული 

შედეგები. 

მონიტორინგის ანგარიში მომზადდება ყოველი წლის ბოლოს ანტიკორუფციული 

საბჭოს სამდივნოს მიერ და წარედგინება ანტიკორუფციულ საბჭოს დასამტკიცებლად. 

ანგარიშები ასევე წარედგინება საქართველოს მთავრობას. 
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iii. შეფასების ანგარიში  

შეფასების ანგარიში წარმოადგენს სამოქმედო გეგმის შეფასების კომპონენტს და 

მიზნად ისახავს ორი საანგარიშო წლის განმავლობაში პასუხისმგებელი უწყებების 

მიერ განსაზღვრული ღონისძიებების საშუალებით მიღწეულ შედეგებს და მათი 

ეფექტიანობის შეფასებას. ამასთან, შეფასება შესაძლებელს გახდის გამოავლინოს 

თითოეულ პრიორიტეტულ მიმართულებასთან დაკავშირებული არსებული ვითარება, 

ხარვეზები და გამოწვევები.47  

შეფასების ანგარიში მომზადდება როგორც მონიტორინგის ანგარიშებზე, ისე 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ კონკრეტულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით. 

ამასთან, ანგარიშის მომზადებისას გათვალისწინებული იქნება საერთაშორისო 

შეფასებები, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევები, 

საერთაშორისო რეკომენდაციები, საერთაშორისო კვლევები და ინდექსები, აგრეთვე 

პასუხისმგებელ უწყებებისა და  არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 

ან ექსპერტებთან სიღრმისეული ინტერვიუების/კონსულტაციების შედეგები.  

შეფასების ანგარიში მომზადდება ორი საანგარიშო წლის ბოლოს ანტიკორუფციული 

საბჭოს სამდივნოს მიერ და წარედგინება ანტიკორუფციულ საბჭოს დასამტკიცებლად. 

ანგარიში ასევე წარედგინება საქართველოს მთავრობას. 

5. მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის ძირითადი შეზღუდვები 

შეფასების და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის ერთ-ერთ გამოწვევად შეიძლება 

ჩაითვალოს ის, რომ მეთოდოლოგია არ მოიცავს რაოდენობრივ კვლევას, რაც თავის 

მხრივ გულისხმობს მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლის ნაკლებობას 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების როგორც შესრულების, ისე 

შედეგის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის შესასწავლად.  

დანართი 1 - ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების 

მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია. 

Annex 11. საჯარო პოლიტიკის წყაროები, საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭოს 

მაგალითი 

წყაროები 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და სტანდარტები: 

- კორუფციის წინააღმდეგ კონვენცია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია  

(2003). 

                                                      
47 მ ს გ ა ვ ს ი  ა ნ გ ა რი შ ი  მ ომ ზა დდა  ა ნ ტი კ ორუფციული  ს ა ბ ჭ ოს  მ ი ე რ 2014 წ ე ლს  - 

ა ნ ტი კ ორუფციული  ს ა ბ ჭ ოს  ს ა მ დი ვ ნ ო, ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  2010-2013 წ ლე ბ ი ს  ე როვ ნ ული  

ა ნ ტი კ ორუფციული  ს ა მ ოქ მ ე დო გ ე გ მ ი ს  შ ე ს რულე ბ ი ს  შ ე ფა ს ე ბ ი ს  ა ნ გ ა რი შ ი  (2014). 
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- კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ოცი სახელმძღვანელო პრინციპი, ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი (1997); 

- ანტიკორუფციული სტრატეგიების შესახებ კუალა ლუმპურის შეთანხმება 

(2013); 

- ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

საქართველოს შეფასების მესამე რაუნდის ანგარიში (2013); 

- კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) 

საქართველოს მესამე რაუნდის რეკომენდაციების შესრულების შეფასების 

ანგარიში (2013) და სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაში მიღებული 

ანგარიშები; 

- საქართველოს მიერ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კორუფციის 

შესახებ კონვენციის შესრულების შესახებ ანგარიში (2012); 

- „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 

ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს 

მხრივ, საქართველოს შორის“ (2014); 

- აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მომზადებული ანგარიში (EaP) და 

სხვ. 

საერთაშორისო კვლევები/შეფასებები: 

- მსოფლიო ბანკი, „კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო სამსახურებში: 

საქართველოს გატარებული რეფორმების ქრონიკა” (2012); 

-  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD), „ქვეყნები 

გარდამავალ პერიოდში“; 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა, “გლობალური კორუფციის ბარომეტრი” 

(2013); 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა, “კორუფციის აღქმის ინდექსი” (2013); 

- მსოფლიო ბანკი, „ბიზნესის კეთება 2015“; 

- მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი, „კანონის უზენაესობის ინდექსის“ 

(2014); 

- ბერტელსმენის ფონდი, “ტრანსფორმაციის ინდექსი” (2014); 

- მსოფლიო ბანკი, Worldwide Governance Indicators (2013); 

- მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, გლობალური კონკურენტუნარიანობის 

ინდექსი (2014); 

- მსოფლიო ბანკი, საწარმოების კვლევა, (2013); 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სახელმწიფოთა თავდაცვის ინდექსი (2012). 

- კორუფციული რისკების ინდექსი ბიზნესისთვის (2014); 

- ინფორმაციის თავისუფლების გლობალური რეიტინგი; 

- საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, „Survey on Customs Clearance 

Procedures (Georgian)“ (2012); 

- საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, „Georgia Business Perception Survey“ 

(2012); 

- “თავისუფლების სახლი“, Nations in Transit (2013); 
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- Open Budget Partnerhip, “Open Budget Index” (2012);  

- მსოფლიო ბანკი, საქართველოს PEFA შეფასება (2012); 

- მსოფლიო ბანკი, „Winds of Optimism”, საქართველოს ეკონომიკური მიმოხილვა 

N6 (2014). 

ადგილობრივი ორგანიზაციების/საჯარო უწყებების თემატური პუბლიკაციები: 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ეროვნული 

ანტიკორუფციული პოლიტიკის ანალიზი“ (2011); 

- ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

საგზაო რუკის შესრულების მონიტორინგი საქართველოში“ (2013); 

- ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში, 2012-2013“ (2013); 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საქართველოს სახელმწიფო 

შესყიდვების სისტემა“ (2013); 

- საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, „საჯარო სამსახურის 

მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები 

ქრონოლოგიური პრინციპით - 2004-2012 წწ.“ (2013); 

- საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, „ანაზღაურების სისტემები საჯარო 

სამსახურში, შედარებითი ანალიზი“ (2013); 

- ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა საჯარო სამსახურში, შედარებითი ანალიზი“ (2013); 

- საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, „თანამდებობის პირთა ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემები, შედარებითი 

ანალიზი“ (2013); 

- საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, „ტრენინგ მოდული საჯარო 

მოხელეების ეთიკისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებზე“ (2012); 

- საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, „სახელმწიფო შესყიდვების 

ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელო“ (2011); 

- არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა ხელისუფლებას კორუფციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე (2013); 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „გამარტივებული სახელმწიფო 

შესყიდვები - კორუფციის რისკები“ (2013);  

- საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წლიური ანგარიში (2013); 

- საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, „ეფექტიანობის 

უზრუნველყოფა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში: გამჭვირვალობა, 

ანგარიშვალდებულება და განვითარების თანამედროვე მიდგომები“ (2014). 

საერთაშორისო ორგანიზაციების თემატური პუბლიკაციები/სხვა ქვეყნების 

სტრატეგიები/სამოქმედო გეგმები: 

- ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, „კორუფციის 

აღმოფხვრის საუკეთესო გამოცდილება“ (2004); 
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- გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, „ანტიკორუფციული პოლიტიკის 

შემუშავების სახელმძღვანელო“ (2003); 

- ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების პროგრამის თვითშეფასების საბჭოს 

ანგარიში; 

- საბაზისო კვლევა: პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები 

პარლამენტარებისათვის, სამუშაო პროექტი (ODIHR); 

- საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, ბიზნესის პრინციპები ქრთამის 

აღსაკვეთად (2009); 

- ხორვატიის ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; 

- რუმინეთის ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; 

- ესტონეთი ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

სახელმწიფო პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები (სტრატეგიები, სამოქმედო 

გეგმები, წინადადებები): 

- „ღია მმართველობა საქართველოს 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის 

შესრულების თვითშეფასების ანგარიში“ (2013); 

- საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 2013 წლის საქმიანობის 

ანგარიში (2013);  

- საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სტრატეგიული გეგმა (2013); 

- სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო 

საბჭოს, სასამართლო სისტემის რეფორმის სტრატეგიული მიმართულებები (2013); 

- ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით 

საქართველოს მთავრობისადმი წარდგენილი მოსაზრებები და წინადადებები; 

- ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, საქართველოს 2010-2013 წლების 

ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიზი (2013); 

- ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 სექტემბრის 

დადგენილება N557; 

- ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, საქართველოს 2010-2013 წლების 

ეროვნული ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების 

ანგარიში (2014); 

-  „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად 

გამოქვეყნების შესახებ“ 2013 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება  №219; 

- ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, ანტიკორუფციული საბჭოს 2013 წლის 

საქმიანობის ანგარიში; 

- ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, ანტიკორუფციული საბჭოს 2014 წლის 

საქმიანობის ანგარიში; 

- ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, ანტიკორუფციული სტრატეგიული 

დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგია (2015). 

ადგილობრივი კანონმდებლობა და არსებული პრაქტიკა: 
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საკანონმდებლო აქტები: 

- საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი (1997); 

- საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ 

საქართველოს კანონი (1997); 

- სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი (2005); 

- საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (2009); 

- საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (1999); 

- საქართველოს საარჩევნო კოდექსი (2011); 

- სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი (2008); 

- მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული 

კანონი (1997); 

- სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონი (2008). 

- „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისო საბჭოს შემადგენლობისა და 

დებულების დამტკიცების“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 

დეკემბრის დადგენილება N390; 

-  „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად 

გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2013 წლის 26 

აგვისტოს   №219; 

- „ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებისათვის აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ“ მთავრობის 2013 წლის 9 

ივლისის განკარგულება №775; 

- „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების“ შესახებ 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 

ბრძანება; 

- „შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბერის №7 

ბრძანება;  

- „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების 

განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის შესახებ" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2010 წლის 30 ნოემბერს №11 ბრძანება;  

-  „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური საქმიანობის აუდიტის 

სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კონტროლის პალატის 

თავმჯდომარის 2012 წლის პირველი იანვრის ბრძანება N8/37; 

- „პოლიტიკური საქმიანობის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად 

ფინანსური ანგარიშის ფორმებისა და მათი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2012 წლის 17 

აგვისტოს ბრძანება N142/37; 

- „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2012 წლის  20 ივლისის ბრძანება 

N126/37;  
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- „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების 

შესახებ“ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუტიროს  2013 წლის 4 

აპრილის ბრძანება N65/37; 

- ,,საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 24 ივნისის №550 ბრძანებულება; 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება საქართველოს ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ (2005); 

„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 

სექტემბრის ბრძანებულება N735 ბრძანებულება. 

 

 

 

 

 


