ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მინისტრის აპარატი

2017 წლის მესამე 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.

პროექტის ,,გლოუ ბანაკი“ ფარგლებში თანამშრომლობა არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან „გლოუ საქართველო“ (აგვისტო, 2017)
სამშვიდობო ინიციატივათა პროგრამაში ახალგაზრდობის ჩართულობის კარგი მაგალითი იყო
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის პარტნიორობით
ორგანიზაციების „Peace Corps“ და ,,გლოუ საქართველო“

(Glow Georgia) პროექტი ,,გლოუ ბანაკი“,

რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 14-17 წლის მოზარდებმა, რომელნიც საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონებში ცხოვრობენ. ბანაკი ემსახურებოდა მოზარდებში ტოლერანტობის, ნდობის აღდგენის,
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიმართულებებს, ლიდერობის უნარ-ჩვევების ამაღლებას,
კარიერული წინსვლის დაგეგმვას.
მინისტრის აპარატის თანამშრომლებმა ,,Peace Corps“-ისა და ,,გლოუ საქართველოს“
წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს თბილისსა და ქუთაისში გამართულ გლოუ ბანაკის
პრეზენტაციებში. ისინი კოორდინაციას უწევდნენ რეგიონებში მცხოვრები დევნილი ახალგაზრდების
ინფორმაციით უზრუნველყოფას.

საერთაშორისო სამშვიდობო ორგანიზაციასთან (HWPL) კოორდინირებული მუშაობა
სამშვიდობო ინიციატივებზე
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი ორგანიზებას
უწევდა დისტანციურ შეხვედრებს

სამხრეთ კორეის საერთაშორისო სამშვიდობო ორგანიზაციასთან

HWPL-თან ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის: სამშვიდობო ინიციატივები (სამშვიდობო ინციატივების

ესეების კონკურსი და გამოფენა მშვიდობის თემაზე) და მშვიდობისა და ომის შეწყვეტის დეკლარაციის
სამართლებრივი ასპექტები.
გაიმართა ონლაინ-დისკუსიები, რომლებზეც განიხილეს ის ძირითადი რეზოლუციები, რომლებიც
მიღებულ იქნა კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებთან დაკავშირებით. გამოიკვეთა ახალი
ინსტრუმენტები, რომლებიც, შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნას მშვიდობის მშენებლობის პროცესში.

თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან „International alert“
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მინისტრის აპარატმა დაიწყო თანამშრომლობა ორგანიზაციასთან „International alert“, რომელიც
ახორციელებს სამშვიდო ინიციატივათა მხარდაჭერას. 2017 წლის ოქტომბრიდან იგეგმება ინტენსიური
მუშაობა ერთობლივ პროექტებთან დაკავშირებით.

სამშვიდობო ინიციატივების ფარგლებში აფხაზეთის მთავრობის პროექტი
სახელწოდებით „საერთო წარსულით საერთო მომავლისკენ“ (13-14 სექტემბერი, 2017)
2017 წლის 13-14 სექტემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და ნდობის
აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის
ორგანიზებით, ქალაქ თბილისში (წყნეთი), სასტუმრო ,,კოპალაში“, სამთავრობო სტრუქტურებთან,
ადგილობრივ

და

საერთაშორისო

არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან

ერთად,

სამშვიდობო

ინიციატივათა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით ,,საერთო წარსულით
საერთო მომავლისაკენ“.
პროექტის ფარგლებში, სადაც მონაწილეობას იღებდა 20 ახალგაზრდა, ჩატარდა მასტერკლასები,
მოეწყო შეხვედრები ცნობილ და წარმატებულ ადამიანებთან, სამშვიდობო ინიციატივებზე მომუშავე
სამთავრობო, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ასევე ყოველი
საღამო დატვირთული იყო შემოქმედებითი ღონისძიებებით, მოეწყო გამოფენები: „ქართული
კალიგრაფია“, ,,საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში“.
პროექტის პირველი დღე მოიცავდა შემდეგ ღონისძიებებს:


საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ,,ბავშვთა და

ახალგაზრდობის

ეროვნული

ცენტრის“

დირექტორმა

გიგა

გაბელაიამ

ისაუბრა

თემაზე

,,ახალგაზრდული პოლიტიკის გამოწვევები და განხორციელებული საქმიანობა“.


საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ქართულ-აფხაზური,

ქართულ-ოსური არაფორმარული დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორმა
ნათენაძემ ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა, სადაც მონაწილეებმა მოისმინეს

ელენე

,, ქართული და აფხაზური

ოჯახების ბიოგრაფიები“ და შემდეგ გაიმათეს დისკუსია აღნიშნულ თემაზე.



საერთაშორისო ტერნერმა, მშვიდობის ელჩმა

გიორგი გაბედავამ ისაუბრა

თემაზე:

,,ევროკავშირის სტრუქტურა და გადაწყვეტილების მიღების წესი“.

ელისო ჩაფიძემ
ახალგაზრდობა“.

გააკეთა მოხსენება თემაზე

-

,,პოლიტიკა, ჟურნალისტიკა და

პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს სამუშაო შეხვედრებში, კერძოდ,


იურისტმა დავით თორიამ ჩაატარა შეხვედრა თემაზე - ,, კონფლიქტის ანატომია უახლესი

ისტორიის ქართულ-აფხაზური და ქართულ ოსური კონფლიქტების მიმოხილვა, იმიტირებული
მოლაპარაკებები, პრაქტიკული სავარჯიშო მედიაციაზე“ (კაზუსები).


კონსულტანტმა მშვიდობისა და კონფლიქტების საკითხებში, ტრენერმა - გურანდა

ბურსულაია ჩაატარა შეხვედრა თემაზე: ‘’Storytelling in Peace Building’’ .
გარდა სამუშაო შეხვედრებისა, მოწვეული სტუმრების მიერ მოხდა საკუთარი გამოცდილების
გაზიარება. საზოგადოება ,,პროფილის“ ხელმძღვანელმა მანანა გეგიძემ და კომპანია ,,მარი გოლდის“
ხელმძღვანელმა თამარ ნადირაძემ ისაუბრეს თემაზე: ,,წარმატების ისტორიები“.
ასევე, გაიმართა ფლორენციაში განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ინტერნაციონალური
ჯგუფების მიერ გადაღებული ფილმის ,,საერთო წარსულით საერთო მომავლისაკენ“ და ჟურნალისტის,
სოციალური მედია-მენეჯერის ხატია გოგოხიას ფილმის ,,ხიდის ორი მხარე“ ჩვენება და დისკუსია.
სამთავრობო

ინსტიტუციებიდან

და

მოწვეული სტუმრებისა და ახალგაზრდების

სამოქალაქო

საზოგადოებრივი

ორგანიზაციებიდან

მიერ განხილულ იქნა ახალგარდების ჩართულობით

განხორციელებული პროექტები, გაიმართა დისკუსია

თემაზე:

,, საქართველოს თანამედროვე

გამოწვევები, გამოცდილების გაზიარება და პერსპექტივები“
ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.

თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან
საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის პარტნიორობითა
და აქტიური თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელმა
2017 წლის ივნისში შეიმუშავა საპროექტო განაცხადი, რომელიც განსახილველად წარედგინა ავსტრიის
სპორტის სამინისტროს. პროექტის მთავარი მიზანი იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ინგირში, დევნილთა ჩასახლებაში (ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობა) სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც ითვალისწინებს სპორტული მოედნების (კალათბურთისა და
ფეხბურთის) მოწყობას, ასევე, სავარჯიშო ინვენტარით აღჭურვას. დონორი ორგანიზაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით,

მნიშვნელოვანი

იყო

პროექტის

მოსარგებლეები

ყოფილიყვნენ

იძულებით

გადაადგილებული პირები.
ავსტრიის სპორტის სამინისტრომ დადებითად შეაფასა წარდგენილი პროექტი. პროექტის
გამარჯვებამ შესაძლებელი გახადა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში, სახელმწიფოს მიერ
გამოყოფილ ტერიტორიაზე, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც მეტად

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იქ მცხოვრები დევნილებისთვის. პროექტის განხორციელება უკვე
დაწყებულია. იგი

ექვსი თვის განმავლობაში გაგრძელდება (2017 წლის სექტემბერი - 2018 წლის

თებერვალი).

ბაზალეთში საერთაშორისო ბანაკი - Connecting Youth Through Art: EU-EaP Summer Camp
(სექტემბერი, 2017)
საქართველოს

ბავშვთა

და

ახალგაზრდობის

ეროვნული

ცენტრის

ორგანიზებითა

და

ევროკავშირის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით, ბაზალეთში საერთაშორისო ბანაკი - Connecting
Youth Through Art: EU-EaP Summer Camp 2017 გაიხსნა. ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი კოორდინირებას უწევდა აღნიშნულ
ბანაკში აფხაზეთიდან დევნილი ხელოვანი ახალგაზრდების ჩართულობას. ბანაკმა მოზარდებს 18-24
სექტემბერამდე უმასპინძლა. ბანაკში 10 ქვეყნის 80 წარმომადგენელი ღებულობდა მონაწილეობას.
საზაფხულო ბანაკი მიზნად ისახავდა ინტერკულტურული მეგობრობის გაღრმავებას, არაფორმალური
დიალოგისათვის პლატფორმის შექმნას და ევროპული ღირებულებების შესახებ საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლებას.
აქვე საფუძველი

ჩაეყარა - "ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სკოლა", რომელიც

ოფიციალურად 2018 წელს გაიხსნება. აღნიშნული პროგრამა ევროპის კომისიის და საქართველოს
მთავრობის ერთობლივი ღონისძიებაა, პროგრამაში ჩაერთვებიან ახალგაზრდები საქართველოდან და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან.

მუჰაჯირობისადმი მიძღვნილი ბუკლეტები
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის სამშვიდობო
ინიციატივათა პროგრამის ფარგლებში
დაიბეჭდა „მუჰაჯირობისდმი'' მიძღვნილი ბუკლეტები,
რომლებშიც შეიცავენ უნიკალურ ფოტომასალას და იმ მოვლენების აღწერას, რომლებიც აისახა
კავკასიის მკვიდრი მოსახლეობის, მათ შორის აფხაზებისა და ქართველების გადასახლება ოსმალეთის
იმპერიაში.

