ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მინისტრის აპარატი

2017 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის ა/რ აპარატის მიერ
განხორციელებული სამუშაოების შეფასების მთავარი კრიტერიუმია ნდობის აღდგენისა და შერიგების
სფეროში ინოვაციური მიდგომების შემუშავება, აფხაზეთის გახლეჩილი საზოგადოების წევრებს შორის
ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის ხელშეწყობა, გაყოფილ ტერიტორიებზე მცხოვრებ, საერთო
ინტერესების მქონე ჯგუფებს შორის ურთიერთობების ხელშეწყობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და
სხვა ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციების მეშვეობით ურთიერთობის, დიალოგისა და ნდობის
აღდგენის ხელშეწყობა გამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ საზოგადებას შორის.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში ახალგაზრდების ჩართულობა და საერთაშორისო
და ადგილობრივი ინტიტუციების დახმარებით, მათი დამეგობრებისათვის ხელშეწყობა. ინოვაციურ
პროექტებში სახალხო დიპლომატიის როლის გაძლიერება, კულტურული მემკვიდრეობის, განათლების,
ჯანდაცვის, ეკონომიკის, სპორტის და სხვა სფეროში არსებული და ახალი შესაძლებლობის გამოყენება.
აქედან გამომდინარე, მიმდინარე წელს ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის
ა/რ მინისტრის აპარატის საქმიანობა მიმდინარეობდა

დებულებით

გათვალისწინებული

პრიორიტეტებისა და სამუშაო გეგმის შესაბამისად.

მინისტრის აპარატის წინადადებები “სტატუსიდან საჭიროებაზე მორგებული დახმარების
სიტემაზე გადასვლის“ თაობაზე
მიმდინარე

წლის

იანვარში

ნდობის

აღდგენისა

და

შერიგების

საკითხებში

აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატმა შემოსული წერილის საფუძველზე განიხილა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტროს დროებითი საექსპერტო ჯგუფის #1 შეხვედრისა (09.12.2016) და ამავე
სამინისტროს სამეთვალყურეო საბჭოს (23.12.2016) სხლომის ოქმები და

შეიმუშავა წინადადებები

,,სტატუსიდან საჭიროებაზე მორგებული დახმარების სისტემაზე გადასვლის“ თაობაზე. აღნიშნული
საკითხი ითვალისწინებდა, ასევე, დევნილთა შემწეობის რეფორმების ალტერნატივებზე მსჯელობას.

შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ჰელფინგ-ჰენდთან“ (თებერვალი, 2017)
2017

წლის თებერვალში გაიმართა შეხვედრები მინისტრის აპარატსა და არასამთავრობო

ორგანიზაცია ,,ჰელფინგ ჰენდ“-ს შორის. აღნიშნული ორგანიზაცია ხელს უწყობს მოხალისეობის
კულტურის დანერგვას საქართველოში, ახორციელებს მოხალისეობრივ პროგრამებს, ჩამოყალიბებული
აქვს ,,მოხალისეთა ინკუბატორი“, რომელიც აერთიანებს 500-ზე მეტ მონაწილეს.
ზემოთ ხსენებულმა ორგანიზაციამ მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა
პროგრამის ,,მოხალისეობის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც 2017 წლის 20
თებერვლიდან დაიწყო სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით
და მიზნად ისახავს სხვადასხვა რისკის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების, მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილი

ახალგაზრდების

საზოგადოებაში

ინტეგრაციას,

დადებითი

ღირებულებების

პოპულარიზაციას

მოხალისეობრივი პროგრამების დანერგვით.
განისაზღვრა ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის ფორმატი. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში
მინისტრის აპარატის აქტიური ჩართულობა. ასევე, მინისტრის აპარატმა
პროექტის დონორი
ორგანიზაციის აღმოსავლეთ - დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI-ACCESS) წინაშე რეკომენდაცია
გაუწია ერთობლივად შემუშავებულ პროექტს.
გარდა პროგრამისა „მოხალისეობის მხარდაჭერა საქართველოში“, სამოქალაქო საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან გამართულ ინტენსიურ შეხვედრებზე მიმდინარეობს პროექტების შემუშავება და
დონორების მოძიება შემდეგი მიმართულებებით:


დევნილი საზოგადოების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, ასევე,

დევნილი ახალგაზრდების ჩართულობა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროგრამებში.

პროგრამა - ,,აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე მკვლევარების ხელშეწყობის პროგრამა“
2017 წლის პირველი კვარტალიდან ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატმა დაიწყო დევნილი სტუდენტების პროგრამა
,,გამოცდილების გაზიარება, მომავალი კარიერული წარმატებისათვის“, რომელიც ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდების

ცნობიერების

ამაღლებას,

ნდობის

აღდგენისა

და

შერიგების

პროცესების

გამრავალფეროვნებას.
2017 წლის 17 თებერვლიდან იმართება საკონსულტაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან. კერძოდ,
სტუდენტები, რომელებიც მუშაობენ
,,ხალხთაშორისი ურთიერთოებებისა და კულტურული
დიალოგის როლზე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებაში“, დაინტერესდნენ ისეთი
პროექტებით, რომლებსაც ახორციელებს ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი.
მინისტრის აპარატი, ასევე აქტიურად თანამშრომლობს აფხაზეთის თემით დაინტერესებულ
მაგისტრანტებთან და დოქტორანტებთან, შესაბამისად აწვდის მათ ღირებულ აკადემიურ ინფორმაციას
აფხაზეთის თემატიკასთან მიმართებაში და განხორციელებული თუ განსახორციელებელი პროგრამების
შესახებ, ეხმარება მათ ანალიტიკური მასალების მოპოვებასა და შეფასებაში.

ევროკავშირის (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალგაზრდული პროგრამა) საგრანტო პროგრამაზე
მუშაობა
მიმდინარე წლის თებერვალსა და მარტში ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკთხებში აფხაზეთის
ავტონომიური
სამინისტროს

რესპუბლიკის
სსიპ

,,ბავშვთა

მინისტრის
და

აპარატმა

ახალგაზრდობის

სპორტისა
ეროვნულ

და

ახალგაზრდობის

ცენტრთან“

ერთად

საქმეთა
განიხილა

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული 2017 წლის

საგრანტო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია. გაანალიზდა თანამედროვე გამოწვევები და პროექტით
გათვალისწინებული
მიმართულებით
განვითარება).

-

პრიორიტეტები
1.

სამოქალაქო

(შესაძლებლობების

საზოგადოების

განვითარება

განვითარება;

2.

ახალგაზრდების

სოციალური

მეწარმეობის

სამუშაო შეხვედრების პროცესში მინისტრის აპარატსა და სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის
ეროვნულ ცენტრ“-ს შორის გამოიკვეთა თანამშრომლობის გზები პროექტის ფარგლებში. შემუშავებულ
იქნა საპროექტო წინადადებები დონორ ორგანიზაციასთან წარსადგენად. გამომდინარე იქიდან, რომ
პროექტი არის საერთაშორისო და ითვალისწინებს თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ
ქვეყნებში არსებულ სამთავრობო, არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ხსენებულ
პროექტში პარტნიორ ორგანიზაციად, ასევე, შერჩეულ იქნა იტალიაში მოქმედი ასოციაცია ,,რონდინე“,
რომელთანაც გაიმართა ონლაინ შეხვედრები, განხილულ იქნა თანამშრომლობის პერსპექტივები და
პროექტთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმები. პროექტი მომზადდა და გადაგზავნილ იქნა
დონორთან.

საინფორმაციო შეხვედრები ტურნირის „CYNC სპორტი ბარიერების გარეშე“ შესახებ (მარტი, 2017)
2017 წლის მარტში

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ

,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები
ტურნირის ,,CYNC

სპორტი ბარიერების გარეშე“ შესახებ, რომელსაც ესწრებოდნენ პროექტის

პარტნიორი ორგანიზაციები. მათ შორის შეხვედრებზე მონაწილეობას იღებდა ნდობის აღდგენისა და
შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი, ვინაიდან
აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩაერთვებიან, ასევე, დევნილები და გალის ტერიტორიაზე მცხოვრები
მოსწავლე-ახალგაზრდები.
დაგეგმილი ტურნირი

მოიცავს შემდეგ სპორტულ აქტივობებს: საბავშვო ქუჩის ფეხბურთის

ფესტივალს, საბავშვო ქუჩის კალათბურთის ახალგაზრდულ ფესტივალს, სპრინტს 60 მეტრზე და
ჭადრაკს. წარმოდგენილ სახეობებში შეჯიბრებები გაიმართება როგორც ვაჟებს, ასევე, გოგონებს შორის.
მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ 14-16 წლის მოზარდებმა, როგორც სკოლის გუნდებმა, ასევე, პირთა
გაერთიანებებმა. გამარჯვებულ სპორტსმენებს საქართველოს 12 რეგიონიდან 8 დღით უმასპინძლებს
„მომავლის ბანაკი“ ანაკლიაში, სადაც გამოვლინდება საქართველოს ჩემპიონი.
პროექტის ფარგლებში ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის

მინისტრის

აპარატი

პროექტის

თანაპარტნიორად

შემოიერთებს

აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს. ერთად კი უზრუველყოფენ
გალიდან ახალგაზრდების ჩართულობას შეჯიბრებებში და გაუწევენ მათ კოორდინირებას მთლიანი
ტურნირის განმავლობაში.

კონფერენცია „პლანეტა დედამიწა 2017 წლის მემკვიდრეობა, ინტელექტუალური მოგზაურობა,
ინტელექტუალური არქიტექტურა, მემკვიდრეობა და დიალოგის წარმართვა“ (10-13 მარტი ფლორენცია,
იტალია)
2017 წლის 10-13 მარტს, ფლორენციაში (იტალია), რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის
ორგანიზებით, ჩატარდა კონფერენცია თემაზე - „პლანეტა დედამიწა 2017 წლის მემკვიდრეობა,
ინტელექტუალური მოგზაურობა, ინტელექტუალური არქიტექტურა, მემკვიდრეობა და დიალოგის
წარმართვა“. ასევე, მოეწყო ფონდის მე-19 საერთაშორისო ექსპერტთა ასამბლეა.
საერთაშორისო კონფერენციამ და ასამბლეამ 5 კონტინენტიდან თავი მოუყარა 45 ქვეყნის
პროფესორებს,

მკვლევრებს, აკადემიკოსებს, რომელნიც მუშაობენ მსოფლიოში კულტურათაშორისი

დიალოგის განვითარების მიმართულებით. საერთაშორისო მასშტაბით შექმნილია ექსპერტთა და
პარტნიორ ორგანიზაციათა ქსელი, რომელშიც შესულია 500-ზე მეტი უნივერსიტეტი და 80-ზე მეტ
ქვეყანაში დაფუძნებული საგანმანათლებლო ცენტრები. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით,
პარტნიორ ინსტუტუციათა შორისაა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. აღნიშნული
მემორანდუმის ფარგლებში პროექტებს ახორციელებს ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი.
საერთაშორისო კონფერენციაზე და ექსპერტთა მე-19 ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა ნდობის
აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის პირველი
მოადგილე, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქალბატონი ბელა კოპალიანი, რომელმაც
თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა შემდეგ საკითხებზე: თანამშრომლობა კულტურათაშორისი
დიალოგის წარმართვისა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის. გამოსვლაში
ხაზგასმით იყო აღნიშნული, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ეროვნული თვითმყოფადობის
შენარჩუნებას და ცივილიზაციათა შორის ინტენსიურ კულტურულ დიალოგს. ხაზი გაესვა იმასაც, რომ
საქართველო დღეს უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას, რათა გაიკაფოს გზა ევროინტეგრაციისაკენ.
მან, ასევე, აღნიშნა, რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ ქვეყნებთან და ისეთ ორგანიზაციებთან
ურთიერთთანამშრომლობას, რომელთაც ამ კუთხით გამოცდილება აქვთ და რომ საქართველოსა და
მისი ხელისუფლების სწრაფვა ევროინტეგრაციის გზაზე შეუქცევადი პროცესია.
გამოსვლისას აქცენტი გაკეთდა აფხაზეთის პრობლემატიკაზე

და, ასევე აღინიშნა, თუ რა

პრობლემების წინაშე დგას დღეს აფხაზეთში არსებული მხატვრულ-ისტორიული მნიშვნელობის მქონე
უნიკალური ქრისტიანული საკულტო ნაგებობები, კედლის მხატვრობის უძველესი ქართული
წარწერები და რომ მნიშვნელოვანია ამ კუთხით შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების
ჩართულობა და მათთან ერთად შესწავლა იმისა, თუ რა ზიანი მიადგა იქ არსებული კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებს, რათა შესაბამისად მომზადდეს სამოქმედო გეგმა. ასევე, განსაკუთრებულად
ხაზი გაესვა ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობას პროცესებში, რომელიც
დაფუძნებული უნდა იყოს ნდობის აღდგენაზე და შერიგებაზე.

პროფესორმა, ქალბატონმა ბელა

კოპალიანმა ისაუბრა, ასევე პუბლიკაციაზე, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენს პროექტებში
ჩართულ ახალგაზრდებს, მათ ხედვებს მიეძღვნა.

პარალელურად
საერთაშორისო

ღონისძიებისა,

დონორ

ქალბატონმა

ორგანიზაციებთან,

ბელა

კოპალიანმა

სხვადასხვა

გამართა

ქვეყნების

შეხვედრები

უნივერსიტეტების

წარმომადგენლებთან. აღნიშნულ შეხვედრებზე განხილულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის
საკითხები ახალგაზრდობისა და პროფესურის ჩართულობის კუთხით.
ღონისძიების

ფარგლებში

გამოვიდა

პუბლიკაცია,

რომელშიც

თავმოყრილია

45

ქვეყნის

წარმომადგენლის სტატია. აღნიშნულ პუბლიკაციაში შევიდა, ასევე, სტატია, რომელიც ეხება
საქართველოს,

კერძოდ,

აფხაზეთის

ავტონომოური

რესპუბლიკის

მთავრობის

ჩართულობას

ინტერკულტურულ დიალოგში საერთაშორისო დონეზე.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ განხორციელებული წინა პროექტები (3
პროექტი) აღიარებულ იქნა როგორც საუკეთესო შედეგზე ორიენტირებულ პროექტთა შორის.

2016-2017 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს
რეზოლუციების განხორციელებისადმი გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობა (24 მარტი, 2017)
2017 წლის 24 მარტს ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის

მინისტრის

აპარატმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო შერიგებისა და სამოქალაქო

თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებულ
კონფერენციაში, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის წარმომადგენლები და არასამთავრობო
ორგანიზაციები-გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში, ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისია საქართველოში.
აღნიშნული შეხვედრა საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს
უშიშროების

საბჭოს

რეზოლუციების

,,ქალები

კონფლიქტში,

მშვიდობა

და

უსაფრთხოება“

განხორციელების მიზნით გაიმართა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ფარგლებში
კონფერენციაზე განხილულ იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული დღევანდელი
მდგომარეობა, ადამიანთა უსაფრთხოების, უფლებების დარღვევისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
გადაადგილების საკითხებთან დაკავშირებული

პრობლემები. მოხდა

ინფორმაციის გაზიარება,

შენიშვნებისა მიღება და რეკომენდაციების შემუშავება ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე ეფექტური
რეაგირებისა და პრობლემების მოგვარების მიმართულებით.

