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დირექტორთა საბჭო

თამ თა მი ქე ლა ძე
თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის პროგ რა მის დი რექ ტო რი

თამ თა EMC-ის ერ თ -ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი ა. 2013 წლი დან, EMC-ის 
დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რია და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს თა ნას წო რო ბის 
პო ლი ტი კის პროგ რა მას.

თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის პროგ რა მის მი ზა ნია სა მარ თ ლი ა ნი, თა-
ნას წო რი და ღირ სე უ ლი უფ ლებ რი ვი, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
გა რე მოს შექ მ ნა ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის.

გუ რამ იმ ნა ძე
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მის დი რექ ტო რი

2019 წელს, EMC-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს ახა ლი წევ რი გახ და გუ რამ 
იმ ნა ძე, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ-
რა ტი ის პროგ რა მას.  

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მის მი ზა ნია ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, სა მარ თ ლი ა ნი და მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი მგრძნო-
ბე ლო ბის მქო ნე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მე ბის შექ მ ნის ხელ შეწყო ბა.

კო ტე ერის თა ვი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის დი რექ ტო რი

2019 წელს, EMC-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რი გახ და კო ტე ერის-
თა ვი, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა-
მას.

სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის მი ზა ნია სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი-
ა ნო ბის, თა ნას წო რო ბი სა და სო ლი და რო ბის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის შექ მ ნის 
ხელ შეწყო ბა.

ლი ნა ღვი ნი ა ნი ძე
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

2019 წლის სექ ტემ ბ რი დან EMC-ის  აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 
პო ზი ცი ა ზე შე მო უ ერ თ და ლი ნა ღვი ნი ა ნი ძე. ლი ნა EMC-ს ერ თ -ერ თი 
დამ ფუძ ნე ბე ლი ა. ის და ფუძ ნე ბი დან 2018 წლამ დე იყო  ორ გა ნი ზა ცი ის 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის დი რექ ტო რი.  

მი სი მო ვა ლე ო ბე ბი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის პო ზი ცი ა ზე გუ ლის-
ხ მობს  ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას დი რექ ტორ თა საბ ჭო სი, რო მე ლიც შედ გე ბა 
ორ გა ნი ზა ცი ის  დი რექ ტო რე ბის გან. საბ ჭოს თან ერ თად ზრუ ნავს ორ გა-
ნი ზა ცი ის პო ზი ცი ო ნი რე ბა ზე, მის ეფექ ტი ან მარ თ ვა სა და სტრა ტე გი ულ 
გან ვი თა რე ბა ზე.  
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მიმ დი ნა რე წელს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო-
მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ზი-
ტი ურ სი ახ ლე ებს წარ მო ად გენ და „შრომის უსაფ რ თხო-
ე ბის“ შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბა, რო მელ მაც 
გა ა ფარ თო ვა სა ხელ მ წი ფოს მან და ტი აკონ ტ რო ლოს 
შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვის მდგო მა რე ო ბა სა მუ-
შაო ად გი ლებ ზე. ამას თან, მიმ დი ნა რე წელს უკავ შირ-
დე ბა დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მე ქა-
ნიზ მის დახ ვე წი სა და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მან და ტის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ-
დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, ასე ვე, შე ვიწ რო ვე ბი სა და სექ სუ-
ა ლუ რი შე ვიწ რო ვე ბის რეგ ლა მენ ტი რე ბა. პო ზი ტი უ რად 
უნ და შე ფას დეს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ თან არ სე-
ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა 
და პო ზი ტი უ რი რე ფორ მე ბი სა ხელ მ წი ფოს ინ ს პექ ტო-
რის სამ სა ხუ რის შექ მ ნი სა და შსს-ს ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა დაც ვის დე პარ ტა მენ ტის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით. და სა ხე ლე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი 
უმე ტე სად სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ-
ლე ბი სა თუ ქვეყ ნის სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლის ხ მე ვის შე დეგს წარ მო ად გენს, 
რაც ასუს ტებს რე ფორ მე ბის სა თა ნა დო აღ ს რუ ლე ბის 
პო ლი ტი კურ შე საძ ლებ ლო ბას და მათ რე ა ლურ გავ-
ლე ნას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბა ზე. 
ამას თან, და სა ხე ლე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ე ბის 
მი უ ხე და ვად, მიმ დი ნა რე წე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის სფე რო ში არ სე ბი თი ხა სი ა თის გა მოწ ვე ვე ბით 
ხა სი ათ დე ბო და.

მიმ დი ნა რე წელს მძი მედ დად გა შეკ რე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბის უხე ში ხელ ყო ფი სა და პო ლი ცი ის მხრი დან შეკ-
რე ბის მო ნა წი ლე ე ბის მი მართ ძა ლის გა და მე ტე ბის 
სა კითხი. 21 ივ ნი სის შეკ რე ბის დაშ ლას ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის მა სობ რი ვი დარ ღ ვე ვა და დას ჯა მოჰ ყ ვა, რა-
საც არ ახ ლ და სის ტე მის მხრი დან დარ ღ ვე ვე ბის სა თა-
ნა დო გა მო ძი ე ბა და სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბის აღი ა რე ბა. 
ამის სა პი რის პი როდ მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დი 
სა კითხის პო ლი ტი ზე ბას და ამ გზით სა ზო გა დო ებ რი ვი 
წუ ხი ლე ბის გა და ფარ ვას ცდი ლობ და.

21 ივ ნი სის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ სო ცი ა ლურ მა პრო-
ტეს ტ მა მო ა ხერ ხა მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის გან მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი და პი რე ბის მი ღე ბა, რო მე ლიც 
2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სრუ ლად პრო-
პორ ცი უ ლი წე სით და ბუ ნებ რი ვი ბა რი ე რის პი რო ბე ბით 
ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ით ვალ ს წი ნებ და. ამ გ ვა-
რი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა არ სე ბუ ლი პო ლა რი ზე ბუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი ვე ლის გარ ღ ვე ვის, ახა ლი პო ლი ტი კუ-
რი ჯგუ ფე ბის გა მო ჩე ნი სა და უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და 
ინ კ ლუ ზი უ რი პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის შექ მ ნის 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ო და. თუმ ცა, სა შე მოდ გო მო 
სე სი ა ზე ქარ თულ მა ოც ნე ბამ ეს სა ჯა რო და პი რე ბა არ 
შე ას რუ ლა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი კა ნონ პ რო ექ ტი თით-
ქოს და პარ ტი ის მა ჟო რი ტა რი წევ რე ბის წი ნა აღ მ დე-
გო ბის გა მო ჩა ვარ და. აღ ნიშ ნულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წევ რე ბის გას ვ ლა და ში და კრი ზი სი მოჰ ყ ვა. სა მო ქა ლა-
ქო ჯგუ ფე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პრო ტეს ტ-
მა კი ქუ ჩებ ში გა და ი ნაც ვ ლა. ამ პი რო ბებ ში ხე ლი სუფ-
ლე ბა არ ცდი ლობს შექ მ ნას პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის 
ფორ მა ტე ბი და მეტ წი ლად რა დი კა ლუ რი პო ლი ტი კუ-
რი რი ტო რი კი თა და პო ლი ცი ის ძა ლე ბის გა მო ყე ნე ბით 
ცდი ლობს არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი status quo შე ნარ-
ჩუ ნე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში 
პო ლი ცი ის პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის ნიშ-
ნებ მა სა გან გა შო ნიშ ნე ბი შე ი ძი ნა და შსს-ს სის ტე მა ში 
დაწყე ბუ ლი რე ფორ მე ბის სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
და აკ ნი ნა.

მიმ დი ნა რე წელს თვალ ში სა ცე მი იყო პრო კუ რა ტუ რი სა 
და სა სა მარ თ ლოს პო ლი ტი ზი რე ბის ტენ დენ ცია პო ლი-
ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის და უ სა ბუ თე ბე ლი დევ ნა, მე დი ის 
შე ვიწ რო ე ბა და სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში ე.წ. კლა ნის 
გავ ლე ნე ბის ზრდა რაც სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
რყე ვის და მა თი პარ ტი ულ - პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბი-
სათ ვის გა მო ყე ნე ბის ნიშ ნებს აჩენ და.

ქვე ყა ნა ში შექ მ ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის დაძ ლე-
ვას ხე ლი სუფ ლე ბა სა ხელ მ წი ფო ობი ექ ტე ბის მას შ ტა-
ბუ რი პრი ვა ტი ზე ბის, ჰე სე ბის მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბის და შრო მი თი მიგ რა ცი ის მხარ და ჭე რით 
ხე დავს, რაც ნე ო ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი-
ტი კის უხე ში გაგ რ ძე ლე ბაა და მდგრა დი სო ცი ა ლუ რი 
და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის რე სურ სი ჩა ნა სახ ში ვე 
არ გა აჩ ნი ა.

მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სე ბის ფონ ზე სულ 
უფ რო რთუ ლი გახ და სო ცი ა ლუ რი რე ფორ მე ბის და 
ადა მი ა ნე ბის რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ ზე, წუ ხი ლებ ზე და 
ინ ტე რე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი დღის 
წეს რი გის მხარ და ჭე რა. მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი უთა  ნას  -
წო  რო  ბა, ქა  ლაქ   სა და სოფ   ლებ   ში ცხოვ   რე  ბის ხა  რისხს 
შო  რის ღრმა გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა, გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მის უკი -
დუ  რე  სად სუს   ტი და უთა  ნას   წო  რო ბუ  ნე  ბა და მზარ   დი 

შესავალი
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მიგ   რა  ცია მთავ   რო  ბას რა  დი  კა  ლუ  რი სო  ცი  ა  ლუ  რი რე -
ფორ   მე  ბის   კენ უნ   და უბიძ   გებ   დეს თუმ   ცა, ეს სა  კითხე  ბი 
პო  ლი  ტი  კუ  რი დღის წეს   რი  გის ნა  წი  ლიც კი არ არის. 
სამ   წუ  ხა  რო  ა, რომ მიმ   დი  ნა  რე წელს ასე  ვე ვერ მო  ხერ  -
ხ   და შრო  მის კო  დექ   სის რე  ფორ   მის მიზ   ნით და  გეგ   მი  ლი 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ცვლი  ლე  ბე  ბის ინი  ცი  რე  ბა.

2019 წე  ლი კრი  ზი  სუ  ლი იყო პან   კი  სის ხე  ო  ბის   თ   ვის. ჰე -
სე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბის მიზ   ნით მას   შ   ტა  ბუ  რი სა  პო  ლი  ციო 
ღო  ნის   ძი  ე  ბა 21 აპ   რილს შსს-მ ხე  ო  ბა  ში ისე და  გეგ   მა, 
რომ ჰე  სე  ბის თე  მა  ზე მიმ   დი  ნა  რე პო  ლი  ტი  კუ  რი მო  ლა -
პა  რა  კე  ბე  ბი არ იყო ამო  წუ  რუ  ლი. თე  მირ   ლან მა  ჩა  ლი -
კაშ   ვი  ლის სი  ცოცხ   ლის ხელ   ყო  ფი  სა და აშ   კა  რად არა  ე -
ფექ   ტი  ა  ნი გა  მო  ძი  ე  ბის შემ   დეგ ხე  ო  ბა  ში დაგ   რო  ვე  ბუ  ლი 
უნ   დობ   ლო  ბა, 21 აპ   რი  ლის მოვ   ლე  ნებ   მა კი  დევ უფ   რო 
გა  აღ   რ   მა  ვა. ად   გი  ლობ   რი  ვი თე  მი ჰე  სე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბა -
ზე კერ   ძო კომ   პა  ნი  ის ინ   ტე  რე  სე  ბის სა  სარ   გებ   ლოდ სა -
პო  ლი  ციო რე  სურ   სის ჭარბ კონ   ცენ   ტ   რა  ცი  ა  ზე და ინ   ტერ  -
ვენ   ცი  ა  ზე უთი  თებ   და, რაც მა  თი  ვე თქმით, მიმ   დი  ნა  რე 
წლის 27 ნო  ემ   ბერს თე  მის წევ   რებს შო  რის შე  ი  რა  ღე  ბუ -
ლი და  პი  რის   პი  რე  ბის დას   რულ   და. ხე  ო  ბა  ში დაწყე  ბუ  ლი 
უნი  კა  ლუ  რი დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი პრო  ცე  სე  ბის ფონ   ზე სა -
ხელ   მ   წი  ფოს ამ   გ   ვა  რი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბი არ   სე  ბი  თად 
აზი  ა  ნებს რე  გი  ო  ნის გან   ვი  თა  რე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას და 
ხე  ო  ბა  ში პო  ლი  ტი  კას კვლავ უსაფ   რ   თხო  ე  ბის და დას   ჯის 
დის   კურ   ს   ში აბ   რუ  ნებს.

მიმ   დი  ნა  რე წელს კვლავ ჩან   და ან   ტი  დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი 
ძა  ლა  დობ   რი  ვი ჯგუ  ფე  ბის პო  ლი  ტი  კუ  რი აქ   ტი  უ  რო  ბა, 
რო  მელ   თა ჰო  მო  ფო  ბი  ურ და სხვა ტი  პის ძა  ლა  დო  ბას 
სა  მარ   თალ   დამ   ცა  ვი სის   ტე  მა იწყ   ნა  რებს და უშ   ვებს. აღ  -

ნიშ   ნუ  ლი ჯგუ  ფე  ბის პო  ლი  ტი  კუ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბა მთლი  ა -
ნო  ბა  ში ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის მი  ერ მა  თი პო  ლი  ტი  კუ  რი ინ   ს  -
ტ   რუ  მენ   ტა  ლი  ზე  ბის და მა  თი გა  მო  ყე  ნე  ბის ჭარ   ბი დღის 
წეს   რი  გი  სა და ხე  ლოვ   ნუ  რი კონ   ფ   ლიქ   ტე  ბის შექ   მ   ნის 
შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბას ტო  ვებს.

2019 წე  ლი მძი  მე იყო ოკუ  პი  რე  ბულ ტე  რი  ტო  რი  ებ   ზე 
ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბის კუთხი  თაც. 
მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის პო  ლი  ტი  კა -
ში ჩანს ნორ   მა  ლი  ზე  ბა  სა და ნდო  ბის აღ   დ   გე  ნა  ზე მი -
მარ   თუ  ლი რი  ტო  რი  კა, კონ   ფ   ლიქ   ტის რე  გი  ო  ნებ   თან 
მდგო  მა  რე  ო  ბა სულ უფ   რო იძა  ბე  ბა. 2019 წლის სექ  -
ტემ   ბ   რი  დან ახალ   გორ   თან ე.წ. საზღ   ვ   რე  ბის ჩა  კეტ   ვის 
გა  მო რე  გი  ონ   ში ჰუ  მა  ნი  ტა  რუ  ლი კრი  ზი  სი მდგო  მა  რე -
ო  ბაა შექ   მ   ნი  ლი და ად   გი  ლობ   რი  ვებს ბა  ზი  სურ სა  მე -
დი  ცი  ნო და სო  ცი  ა  ლურ რე  სურ   სებ   ზე არ მი  უწ   ვ   დე  ბათ 
ხე  ლი. ამ ფონ   ზე ცხინ   ვალ   ში სა  თა  ნა  დო სა  მე  დი  ცი  ნო 
დახ   მა  რე  ბის რე  სურ   სის არ არ   სე  ბო  ბის გა  მო გარ   და -
იც   ვა  ლა ერთ ადა  მი  ა  ნი. ამა  ვე პე  რი  ოდ   ში სამ   ხ   რეთ 
ოსე  თის de facto ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ და  ა  კა  ვა ექი  მი ვა  ჟა 
გაფ   რინ   დაშ   ვი  ლი, რო  მე  ლიც ამ დრომ   დე ცხინ   ვა  ლის 
ცი  ხე  ში პა  ტიმ   რო  ბა  ში რჩე  ბა. ახალ   გორ   ში საზღ   ვ   რე -
ბის ჩა  კეტ   ვა სო  ფელ ჩორ   ჩა  ნა  ში ქარ   თუ  ლი პო  ლი -
ცი  ის გახ   ს   ნის მცდე  ლო  ბას და  უ  კავ   შირ   და. ამ თე  მა  ზე 
მიმ   დი  ნა  რე მო  ლა  პა  რა  კე  ბე  ბი აჩ   ვე  ნებს, რომ კონ   ფ  -
ლიქ   ტებ   თან და  კავ   ში  რე  ბულ მო  ლა  პა  რა  კე  ბებს სულ 
უფ   რო ჩა  მოს   ცილ   და პო  ლი  ტი  კუ  რი და სა  მო  ქა  ლა  ქო 
გან   ზო  მი  ლე  ბა და ის მეტ   წი  ლად უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სამ  -
სა  ხუ  რებს შო  რის კო  მუ  ნი  კა  ცი  ა  ზე და  ვი  და.
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სა ქარ თ ვე ლომ 2018 წელს მი ი ღო კა ნო ნი „შრომის 
უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ“1, რო მელ მაც შრო მი თი უსაფ რ-
თხო ე ბის პო ლი ტი კის სა ფუძ ვე ლი შექ მ ნა. სა კა ნონ მ დებ-
ლო ცვლი ლე ბებ მა მე ტად დახ ვე წა და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან და ა ახ ლო ვა შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის 
გა რან ტი ე ბი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბიც, 
კერ ძოდ, კა ნო ნის თ ვის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის სტა ტუ სის მი-
ნი ჭე ბა.2  ასე ვე, სექ ტემ ბ რი დან ამოქ მედ და კა ნო ნის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლის შე დე გა დაც უფ რო 
ეფექ ტი ა ნი უნ და გახ დეს შრო მის ინ ს პექ ცი ის მუ შა ო ბა და 

1 საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, 2048-IIს.
2 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, 4283-IIს.

შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა

და საქ მე ბუ ლე ბის და შა ვე ბის და გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ თხ ვე ვე ბის შე მაშ ფო თე ბე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მი-
უ თი თებს სა მუ შაო ად გილ ზე ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ მ ყო ფი სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის ნაკ ლო ვა ნე ბა ზე და მი სი გაძ ლი ე რე ბის 
აუცი ლებ ლო ბა ზე. 2011-2018 წლებ ში სა წარ მოო 
შემ თხ ვე ვე ბის შე დე გად და შავ და 1081, და ი ღუ პა 
376 ადა მი ა ნი. 2018 წელს და ღუ პულ თა ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და.

უფ რო მე ტად უნ და იქ ნას და ცუ ლი შრო მის უსაფ რ თხო ე-
ბის სტან დარ ტე ბი და საქ მე ბის ად გილ ზე. გარ და ამი სა, მი-
სა სალ მე ბე ლი ა, რომ 2019 წლის აგ ვის ტო დან მოქ მე დებს 
სამ შე ნებ ლო უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბის დაც ვის ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის მიზ ნით ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ-
გი სა და ინ ს პექ ტი რე ბის  ჯგუ ფე ბი, რო მე ლიც სამ შე ნებ ლო 
ობი ექ ტებს თბი ლი სის მას შ ტა ბით ამოწ მებს. თუმ ცა, ამ 
პი რო ბებ ში კვლავ ნარ ჩუნ დე ბა არ სე ბი თი გა მოწ ვე ვე ბი, 
რო გო რი ცაა შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის ცნე ბის ვიწ რო გა-
გე ბა (მასში არ მო ი აზ რე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე ფსი ქო სო-
ცი ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი და რის კე ბი), შრო მის ინ ს პექ ცი ის 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, ინ ს პექ ტორ თა შე სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბა, 
სამ შე ნებ ლო უსაფ რ თხო ე ბის სფე რო ში თბი ლი სის გარ და 
სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე სან ქ ცი ე ბის ადეკ ვა ტუ-
რი მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბის სა ჭი რო ე ბა, უსაფ რ თხო ე ბის 
წე სე ბის დარ ღ ვე ვის თ ვის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის წე სე ბი სა და პო ლი ტი კის გან ჭ ვ რე ტა დო ბა, 
გა მარ თუ ლო ბა და სხვა. 

8 | წლიური ანგარიში 2018-2019

https://emc.org.ge/ka/products/2018-tsels-satsarmoo-shemtkhvevebis-shedegad-dashavebulta-raodenoba-gaizarda


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

EMC ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ჩარ თუ ლი იყო შრო-
მის უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის ირ გ ვ ლივ მიმ დი ნა რე 
დე ბა ტებ ში, მათ შო რის, იყე ნებ და სა კო მი ტე ტო გან-
ხილ ვის ფორ მატს; ავ რ ცე ლებ და სა რე კო მენ და ციო 
გან ცხა დე ბებს, უზ რუნ ველ ყოფ და მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ-
მი რე ბას მა თი უფ ლე ბე ბის, შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის 
სფე რო ში ძი რი თა დი ხარ ვე ზე ბის, მა თი გა დაწყ ვე ტის 
შე საძ ლო გზე ბის შე სა ხებ. 

EMC-მ შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბა და 
პრაქ ტი კა შე ა ფა სა ასე ვე სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის შეს რუ ლე ბის ჭრილ ში. კერ ძოდ, ევ რო კავ შირ თან 
და დე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის ფარ გ-
ლებ ში 2017-2020 წლის დღის წეს რი გის ერ თ -ერ თი 
ვალ დე ბუ ლე ბა ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ შექ-
მ ნას და საქ მე ბი სას ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე-
ბის უზ რუნ ველ მ ყო ფი გა რან ტი ე ბი და აამოქ მე დოს სა-
მარ თა ლაღ ს რუ ლე ბი თი, ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქმე დი თი 
სის ტე მა. ამ მხრივ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
EMC-ს მი ერ შე ფას და, რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბის ნა წი-
ლობ რივ შეს რუ ლე ბა. 

ინ   ფოგ   რა  ფი  კა – 2018 წელს სა  წარ   მოო 
შემ   თხ   ვე  ვე  ბის შე  დე  გად და  შა  ვე  ბულ   თა 
რა  ო  დე  ნო  ბა გა  ი  ზარ   და

EMC-ის მო  საზ   რე  ბე  ბი „შრომის უსაფ   რ  -
თხო  ე  ბის შე  სა  ხებ” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ორ   გა -
ნუ  ლი კა  ნო  ნის პრო  ექ   ტ   ზე 

ანა  ლი  ტი  კუ  რი დო  კუ  მენ   ტი – EMC მინ   დე -
ლის სა  ხე  ლო  ბის შახ   ტა  ში 2018 წლის 16 
ივ   ლისს მომ   ხ   და  რი შემ   თხ   ვე  ვის გა  მო  ძი  ე -
ბის შე  დე  გებს აფა  სებს

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2019 წლის მა ი სი დან სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენ ტ ში შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხებ-
ზე თე მა ტუ რი მოკ ვ ლე ვის ჯგუ ფი მუ შა ობს, რომ ლის საქ-
მი ა ნო ბა ში სხვა აქ ტო რებ თან ერ თად EMC აქ ტი უ რა დაა 
ჩარ თუ ლი. 

შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის კუთხით  სა ხელ მ წი ფოს თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა სა წარ მოო შემ თხ ვე ვე-
ბის შე დე გად გარ დაც ვა ლე ბის და ჯან მ რ თე ლო ბის 
და ზი ა ნე ბის საქ მე ე ბის გა მო ძი ე ბა. ამ მხრივ EMC-მ 
წარ მო ად გი ნა 2018 წლის 16 ივ ლისს მინ დე ლის სა-
ხე ლო ბის შახ ტა ში მომ ხ და რი შემ თხ ვე ვის გა მო ძი ე-
ბის  შე დე გე ბი, სა დაც ორ გა ნი ზა ცია გარ დაც ვ ლი ლი 
მუ შის ოჯახს უწევ და სა მარ თ ლებ რივ დახ მა რე ბას. 
სა გა მო ძი ე ბო/ საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად 
გა მო იკ ვე თა სა მი მო ქა ლა ქის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ-
რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რომ ლე ბიც, სა ბო ლო ოდ 
სა სა მარ თ ლომ დამ ნა შა ვედ ცნო. თუმ ცა, სა გუ ლის ხ-
მო ა, რომ აღ ნიშ ნულ საქ მე ში არ დამ დ გა რა არ ცერ-
თი მე ნე ჯე რის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა. EMC-ს შე ფა სე ბით,  სის ხ ლის სა მარ თ ლის  
ამ საქ მის გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ჯე როვ ნად არ იქ-
ნა შეს წავ ლი ლი და შე ფა სე ბუ ლი ის სა კითხე ბი, რომ-
ლებ საც შე საძ ლოა შახ ტის მმარ თ ვე ლი მე ნეჯ მენ ტის 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან-
საზღ ვ რა ზე მო ეხ დი ნა გავ ლე ნა. ამ მხრივ გან სა კუთ-
რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია სა მუ შაო უბ ნის 
ხე ლა ხა ლი გე ო ლო გი უ რი შეს წავ ლა და რის კე ბის გა-
ა ნა ლი ზე ბა, რამ დე ნა დაც ამა ვე სა მუ შაო უბან ზე 2018 
წლის 16 ივ ლი სამ დე, 5 აპ რილს მოხ და კი დევ ერ თი 
მძი მე სა წარ მოო შემ თხ ვე ვა, რო მელ საც 6 ადა მი ა ნი 
ემ ს ხ ვერ პ ლა. ამ გ ვა რი ვი თა რე ბის არ სე ბო ბი სას, ცხა-
დი ა, შახ ტის მე ნეჯ მენტს უნ და და ეს ვა კითხ ვა და ჩა ე-
ტა რე ბი ნა შე სა ბა მი სი კვლე ვა, სა ერ თოდ იყო თუ არა 
ნე ბის მი ე რი ტი პის სა მუ შა ო ე ბის წარ მო ე ბის თ ვის ვარ-
გი სი N1 ნახ შირ მომ პო ვე ბე ლი უბა ნი. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:
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გან ცხა დე ბა – EMC ეხ მი ა ნე ბა სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ შრო მის უსაფ-
რ თხო ე ბის კა ნო ნის მი ღე ბას

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – თა ნას წო-
რო ბა და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი სა-
ქარ თ ვე ლო ში: სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი-
ლე ბე ბის აუცი ლებ ლო ბა

გან ცხა დე ბა – EMC ეხ მა უ რე ბა შრო მის 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში და გეგ მი ლი ცვლი-
ლე ბე ბის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბულ მცდარ 
ინ ფორ მა ცი ას  

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ნუცა ქაშაკაშვილი – გონივრული მისადაგების სტანდარტზე

EMC კვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბი თა და ად ვო კა ტი რე ბის გზით 
მო ნა წი ლე ობ და სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კა ნონ მ დებ-
ლო ბის ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
პრო ცეს ში. რე კო მენ და ცი ა თა ნა წი ლი შრო მის კო დექ ს-
ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა, თუმ ცა დღემ დე კრი ტი კუ ლად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში აისა ხოს 
გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარი, რო გორც დის კ რი მი ნა-
ცი ის ფორ მა, ასე ვე შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის 
დე პარ ტა მენტს ჰქონ დეს სა მუ შაო ად გი ლებ ზე დის კ რი-
მი ნა ცი ის მო ნი ტო რინ გი სა და აღ მოფხ ვ რის მან და ტი.

ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 

არ სე ბი თია შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბის იმ გ ვა რი 
ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც გაზ რ დის და საქ მე ბულ თა 
უფ ლებ რივ გა რან ტი ებს. სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი-
ნა რე სა ჯა რო დის კუ სი ებ მა, ასე ვე ასო ცი რე ბის 
შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით გან საზღ ვ რულ მა ვალ დე ბუ-
ლე ბებ მა დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა შრო მით ურ თი-
ერ თო ბებ ში თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გაძ ლი-
ე რე ბა. შე დე გად, შრო მის კო დექ ს ში გაჩ ნ და და 
და ზუს ტ და დის კ რი მი ნა ცი ის სხვა დას ხ ვა ფორ მის 
შე სა ხებ ჩა ნა წე რი (შევიწროება, სექ სუ ა ლუ რი შე-
ვიწ რო ე ბა, ვიქ ტი მი ზა ცი ა); გა ი წე რა დამ საქ მებ ლის 
ვალ დე ბუ ლე ბა, და საქ მე ბულს მი ა წო დოს ინ ფორ-
მა ცია თა ნა ბა რი მოპყ რო ბის პრინ ცი პი სა და მი სი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ, ასე ვე ში ნა გა ნა-
წეს ში ასა ხოს ამ პრინ ცი პის უზ რუნ ველ მ ყო ფი დე-
ბუ ლე ბე ბი; გა მო ი რიცხა და საქ მე ბუ ლის უფ ლე ბა, 
კან დი და ტე ბის შე სა ხებ მო ი პო ვოს გან საზღ ვ რუ ლი 
ხა რის ხის ინ ფორ მა ცი ა.3 

ქარ თულ რე ა ლო ბა ში ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვაა ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბის და ბავ შ ვის 
მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტებ თან შე უ სა ბა მო რე გუ ლი რე ბა იმ და საქ მე ბუ ლე ბის 
მი მართ, რომ ლებ ზეც ვრცელ დე ბა შრო მის კო დექ სი. 
პრობ ლე მურ მი მარ თუ ლე ბებს შო რის არის დე დის თ-
ვის არა სა თა ნა დო ანაზღა უ რე ბა, რაც არ უზ რუნ ველ-
ყოფს დე დი სა და ბავ შ ვის ჯან მ რ თე ლო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბი სა და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბებს; მა მებს 
არ აქვთ ანაზღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. მშობ ლის შვე ბუ ლე ბის სფე რო ში არ-
სე ბით გა მოწ ვე ვებ თან გამ კ ლა ვე ბის მიზ ნით, EMC 
გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დის (UNFPA) ქარ თულ 
წარ მო მად გენ ლო ბას თან ერ თად თა ნამ შ რომ ლობს 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის საბ ჭოს თან. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო ლო პე რი ოდ ში და იწყო მუ შა ო ბა 
შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით. ამ პრო ცე სებს ჯერ ჯე რო ბით სა პარ ლა მენ ტო 
გან ხილ ვე ბის ფორ მა ტი არ აქვს. EMC აქ ტი უ რად მო-
ნა წი ლე ობს სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რებ ში და იმედს 
გა მოთ ქ ვამს, რომ სა ვა რა უ დო ცვლი ლე ბე ბი უპა სუ ხებს 
შრო მის უფ ლე ბე ბის კუთხით სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ 
გა მოწ ვე ვებს და იქ ნე ბა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ი სა და ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან თან ხ-
ვედ რა ში.

3 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, 
N4279-IIს; საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის 
შესახებ”, N4549-IIს
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-sakartvelos-parlamentis-mier-shromis-usafrtkhoebis-kanonis-mighebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-sakartvelos-parlamentis-mier-shromis-usafrtkhoebis-kanonis-mighebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-sakartvelos-parlamentis-mier-shromis-usafrtkhoebis-kanonis-mighebas
https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoroba-da-shromiti-urtiertobebi-sakartveloshi-sakanonmdeblo-tsvlilebebis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoroba-da-shromiti-urtiertobebi-sakartveloshi-sakanonmdeblo-tsvlilebebis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoroba-da-shromiti-urtiertobebi-sakartveloshi-sakanonmdeblo-tsvlilebebis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoroba-da-shromiti-urtiertobebi-sakartveloshi-sakanonmdeblo-tsvlilebebis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias
https://bit.ly/2YIujiS
https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoroba-da-shromiti-urtiertobebi-sakartveloshi-sakanonmdeblo-tsvlilebebis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-sakartvelos-parlamentis-mier-shromis-usafrtkhoebis-kanonis-mighebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmaureba-shromis-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebis-shesakheb-gavrtselebul-mtsdar-informatsias


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

ფო ტო რე პორ ტა ჟი ჭი ა თუ რი დან

ვი დე ო რე პორ ტა ჟი: გა ფიც ვა ჭი ა თუ რა ში

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის გა ფიც ვა 

სო ცი ა ლურ მა მუ შა კებ მა სსიპ „სოციალური მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტოს თან“ კო ლექ ტი უ რი შრო მი თი და ვა 8 თე ბერ-
ვალს და იწყეს და სა კუ თა რი მოთხოვ ნე ბი წა რად გი ნეს. 
EMC სო ცი ა ლურ მუ შა კებ თან და პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ თან ერ თად ჩარ თუ ლი იყო მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში და 
აწარ მო ებ და მო ლა პა რა კე ბებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი-
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ-
თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს დაქ-
ვემ დე ბა რე ბა ში მყოფ სსიპ „სოციალური მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტოს თან“.  სამ წუ ხა როდ, მე დი ა ცი ის ფარ გ ლებ ში 
შემ დ გა რი არა ერ თი შეხ ვედ რი სა და მი თი თე ბულ პრობ-
ლე მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ ში სა კო მი ტე ტო 
სხდო მის ფარ გ ლებ ში მი ნის ტ რის და ბა რე ბის მი უ ხე და-
ვად,  პრო ცე სი წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნ და.

2019 წლის 25 მარტს სსიპ „სოციალური მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო ში“ და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი სის ტე-
მუ რი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვ რის მოთხოვ ნით გა ი ფი ცა. სო-
ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის გა ფიც ვა ის ტო რი უ ლი პრო ცე სი იყო, 
რო მე ლიც  სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო-
ბე სე ბას, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი, ქმე დი თი და ჰუ მა ნუ რი მე ქა ნიზ მე-
ბის და პო ლი ტი კის შექ მ ნას ემ სა ხუ რე ბო და. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ 2 აპ რილს სა მი ნის ტ როს თან მოხ და შე თან ხ-
მე ბა სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის ბევ რი პრობ ლე მა დღემ დე 
მო უგ ვა რე ბე ლი ა. 2019 წლის 8 აპ რილს გა ფიც ვის მო ნა-
წი ლე სოც მუ შა კებ მა და ა არ სეს პრო ფე სი უ ლი კავ ში რი – 
სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა გა ერ თი ა ნე ბა, რა თა ამ ფორ მით გა-
აგ რ ძე ლონ სა კუ თა რი შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა.

მშრომელთა წინააღმდეგობების აქტები

გა სუ ლი ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში წი ნა აღ მ დე გო-
ბის რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან შემ თხ ვე ვას ჰქონ და 
ად გი ლი, რომ ლე ბიც ხა სი ათ დე ბო და გა ფი ცუ ლე-
ბის პრინ ცი პუ ლო ბით, კონ კ რე ტუ ლი მოთხოვ ნე ბის 
ეფექ ტუ რი არ ტი კუ ლი რე ბი თა და სო ლი და რო ბის 
აქ ტე ბით.

ჭი ა თუ რის გა ფიც ვა 

2019 წელს წი ნა აღ მ დე გო ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე გა-
მორ ჩე ულ მა გა ლითს ჭი ა თუ რელ თა გა ფიც ვა წარ მო-
ად გენ და. „ჯორჯიან მან გა ნეზ ში“ ე.წ. „ვახტურ რე ჟიმ-
ზე“ და საქ მე ბუ ლი მა ღა რო ე ლე ბი 15 მა ისს გა ი ფიც ნენ. 
მა თი თავ და პირ ვე ლი მოთხოვ ნა საკ ვე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა იყო, თუმ ცა, მა ლე ვე მათ სხვა და-
საქ მე ბუ ლე ბიც შე უ ერ თ დ ნენ და გა ფიც ვის მთა ვა რი 
მოთხოვ ნა ხელ ფა სე ბის 50%-იანი მა ტე ბა, სა დაზღ ვე-
ვო პა კე ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ქა ლაქ ში მძი მე სატ ვირ-
თო მან ქა ნე ბის გა და ად გი ლე ბის აკ რ ძალ ვა გახ და. 
15-მა მა ღა რო ელ მა პრო ტეს ტის უკი დუ რეს ფორ მას 
– შიმ ში ლო ბას მი მარ თა, ხო ლო სამ მა მო შიმ ში ლემ 
პი რი ამო ი კე რა. 

გა ფიც ვის მე-11 დღეს, 27 მა ისს მა ღა რო ე ლებ მა მი აღ-
წი ეს შე თან ხ მე ბას ხელ ფა სის ჯამ ში 35%-ით მა ტე ბის, 
ასე ვე გა ფი ცულ თა სხვა მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბის თა ო ბა ზე. ჭი ა თუ რელ მა ღა რო ელ თა გა ფიც ვა უპ-
რე ცე დენ ტო იყო იმ მხრივ, რომ მას სო ლი და რო ბა 
მთელ მა ქა ლაქ მა გა მო უცხა და, მათ შო რის სკო ლის 
მოს წავ ლე ებ მა.
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https://emc.org.ge/ka/products/chiaturashi-magharoelebi-me-11-dghea-shimshiloben
https://emc.org.ge/ka/products/gafitsva-chiaturashi
https://tinyurl.com/vtqdwte
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sotsialur-mushakebs-mkhardacheras-utskhadebs
https://netgazeti.ge/news/354800/
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-mtavrobas-moutsodeben-droulad-da-kmeditad-gadachras-chiaturashi-shekmnili-krizisi
https://emc.org.ge/ka/products/gafitsva-chiaturashi


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

EMC სხვა დას ხ ვა ფორ მით ჩარ თუ ლი იყო მშრო მელ თა 
წი ნა აღ მ დე გო ბის პრო ცეს ში და მხარს უჭერ და მას, მათ 
შო რის სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებ თან ად ვო კა ტი რე ბის, 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის და მხარ-
დამ ჭე რი გან ცხა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბის გზით. 

ტყი ბუ ლის გა ფიც ვა 

წი ნა აღ მ დე გო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა გა ლი თი იყო 24 სექ-
ტემ ბერს კუთ ვ ნი ლი ხელ ფა სის მოთხოვ ნით ტყი ბუ ლე ლი 
მე შახ ტე ე ბის გა ფიც ვაც. პრო ტეს ტის ნიშ ნად 30-მდე მე-
შახ ტე მინ დე ლი სა და ძი ძი გუ რის სა ხე ლო ბის შახ ტებ ში 
ჩა ვი და და ხელ ფა სის და რიცხ ვამ დე უარი თქვა მათ და-
ტო ვე ბა ზე. ტყი ბუ ლის შახ ტებ ში ქვა ნახ ში რის მო პო ვე ბა 
წე ლი წად ზე მე ტია გა ჩე რე ბუ ლი ა, ვი ნა ი დან კომ პა ნი ამ 
ვერ უზ რუნ ველ ყო ტყი ბუ ლის შახ ტე ბის უსაფ რ თხო ე ბა მუ-
შე ბი სათ ვის.

გა ფიც ვა, მო ლა პა რა კე ბებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი-
სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს ჩარ თ ვის 
შემ დეგ, 26 სექ ტემ ბერს შეწყ და. მო ლა პა რა კე ბე ბის დას-
რუ ლე ბი სას გა ირ კ ვა, რომ ტყი ბუ ლის შახ ტებს ახა ლი 
კომ პა ნია გა და ი ბა რებს და ის აიღებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
ტყი ბუ ლის შახ ტებ ში უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბის და-
ნერ გ ვა ზე.

გან ცხა დე ბა – EMC სო ცი ა ლურ მუ შა კებს 
მხარ და ჭე რას უცხა დებს

გან ცხა დე ბა – ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო-
მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მთავ რო ბას მო-
უ წო დე ბენ დრო უ ლად და ქმე დი თად გა-
დაჭ რას ჭი ა თუ რა ში შექ მ ნი ლი კრი ზი სი

ფო ტო რე პორ ტა ჟი – მა ღა რო ე ლე ბის გა-
ფიც ვა ჭი ა თუ რა ში

ვი დე ო რე პორ ტა ჟი – გა ფიც ვა ჭი ა თუ რა ში

გან ცხა დე ბა – EMC ტყი ბუ ლის მე შახ ტე ე-
ბის პრო ტესტს ეხ მი ა ნე ბა 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ფოტო: ლიბერალი, სოფო აფციაური
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მწვანე პოლიტიკა

ბო  ლო წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში, გა  რე  მოს   დაც   ვით 
სა  კითხებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით – იქ   ნე  ბა ეს ხის ჭრა, 
ჰა  ე  რის და  ბინ   ძუ  რე  ბა თუ ზო  გა  დად საცხოვ   რე  ბე  ლი 
გა  რე  მოს   თ   ვის საფ   რ   თხის შექ   მ   ნა – ქვეყ   ნის სხვა -
დას   ხ   ვა რე  გი  ონ   ში ად   გი  ლობ   რი  ვი მო  სახ   ლე  ო  ბის 
მო  ბი  ლი  ზე  ბი  სა და წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვა  ნი მა  გა  ლი  თე  ბი გვხვდე  ბა. 

სამ   წუ  ხა  როდ, ხში  რად, სა  ხელ   მ   წი  ფო, მძი  მე შე  დე -
გე  ბის მი  უ  ხე  და  ვად, მზა  და  ა, ათ   წ   ლე  უ  ლე  ბით გა  ას   ხ  -
ვი  სოს, ბო  ლომ   დე აით   ვი  სოს და ეკო  ნო  მი  კურ წარ  -
მო  ე  ბა  ში მი  მარ   თოს ქვეყ   ნის ბუ  ნებ   რი  ვი რე  სურ   სე  ბი. 
ამ   გ   ვა  რი პო  ლი  ტი  კა შე  ი  ნიშ   ნე  ბა სვა  ნეთ   შიც, სა  დაც 
ინ   ტენ   სი  უ  რად მიმ   დი  ნა  რე  ობს სხვა  დას   ხ   ვა ბუ  ნებ  -
რი  ვი რე  სურ   სის ათ   ვი  სე  ბა, იქ   ნე  ბა ეს ტყის ჭრა თუ 
ოქ   რო  სა და სხვა სა  ხის მა  და  ნის მო  პო  ვე  ბა. თუმ   ცა 
გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ფო  კუ  სი რე  გი  ო  ნის ჰიდ   რო რე -
სურ   სე  ბის ათ   ვი  სე  ბა  ზე მო  დის. სვა  ნეთ   ში, მხო  ლოდ 
მდი  ნა  რე ენ   გუ  რის აუზ   ზე, 20-ზე მე  ტი ჰიდ   რო  ე  ლექ   ტ  -
რო  სად   გუ  რის მშე  ნებ   ლო  ბაა და  გეგ   მი  ლი. 

EMC სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში არ სე ბუ-
ლი პრობ ლე მებ ზე აქ ტი უ რად სა უბ რობს და სა ხელ მ-
წი ფოს ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის ფონ ზე, ხე ლი სუფ ლე ბას 

მო უ წო დებს, შე ას რუ ლოს ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი. 

პრობ ლე მე ბი, რო მელ ზეც EMC ყუ რადღე ბას ამახ ვი-
ლებს არის: გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე-
ბის სის ტე მუ რი მიდ გო მი სა და სტრა ტე გი ის არ ქო ნა; 
ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის და გეგ მ ვის გა უ მარ თა ვი და გა-
უმ ჭ ვირ ვა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბი; ჰიდ რო ე-
ნერ გო სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით; 
სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის ხან გ რ ძ-
ლი ვი პე რი ო დით ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა რან ტი რე ბუ ლი 
შეს ყიდ ვის შე თა ვა ზე ბა; პრო ექ ტე ბის ზე გავ ლე ნის ქვეშ 
მყო ფი მო სახ ლე ო ბი სა და და მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ-
ტე ბის არა საკ მა რი სი ჩარ თუ ლო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში; გა რე მოს დაც ვი თი /უ საფ რ თხო ე ბის 
კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბი სა და 
ნორ მე ბის არარ სე ბო ბა, სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის უგუ ლე ბელ ყო ფა და საბ ჭო თა პე რი ო დის 
მოძ ვე ლე ბუ ლი ნორ მე ბით სარ გებ ლო ბა; ექ ს პ ლუ ა ტა-
ცი ა ში შე სუ ლი ჰე სე ბის მი ერ მი ნი მა ლუ რი სტან დარ-
ტე ბის, სა ნე ბარ თ ვო დო კუ მენ ტა ცი ით გან საზღ ვ რუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და სა კომ პენ სა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბა და ამა ზე სა ხელ მ წი ფოს არა სა თა ნა-
დო რე ა გი რე ბა.

ვიდეო: სვა ნე თის მო სახ ლე ო ბა ჰე სე ბის წი ნა აღ მ დეგ
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ფო ტო: ნეტ გა ზე თი

ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის წი ნა აღ მ-
დეგ სვა ნი მო სახ ლე ო ბის ბრძო ლის გა მოც დი ლე ბა გა-
მორ ჩე უ ლი ა. 2018 წლის მარ ტ ში, მეს ტი ა ში ლალ ხო რის 
შეკ რე ბამ, რო მელ ზეც სვა ნე თის თით ქ მის ყვე ლა თე მის 
წარ მო მად გე ნე ლი მო ნა წი ლე ობ და, გა მო აცხა და სა კუ-
თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლი თაც კა ტე გო რი უ ლად 
აკ რ ძა ლა მთელს სვა ნეთ ში ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა, ოქ-
როს წარ მო ე ბა და ბუ ნე ბის თ ვის, ადა მი ა ნის საცხოვ რი-
სის მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბი სათ ვის მავ ნე ბე ლი, სა ზი ა ნო და და-
მან გ რე ვე ლი ყვე ლა ტი პის სა მუ შა ოს ჩა ტა რე ბა. ამა ვე 
დროს, ლალ ხორ მა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს, პრე-
მი ერს, პარ ლა მენ ტ სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-
ებს მი მარ თა და სვა ნე ბის მკვიდრ მო სახ ლე ო ბად აღი ა-
რე ბა მო ითხო ვა, რა საც სვა ნე ბის თ ვის ტრა დი ცი უ ლი და 
სა თე მო სა კუთ რე ბის და კა ნო ნე ბა უნ და მოჰ ყ ვეს, ხო ლო 
სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
სვა ნებ თან შე თან ხ მე ბის გა რე შე, სვა ნეთ ში არ ცერ თი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი აღარ უნ და გან ხორ ცი-
ელ დეს. 

EMC EWMI ACCESS-ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო-
ექ ტის ფარ გ ლებ ში რამ დე ნი მე ჯერ ეს ტუმ რა ზე მო სვა-
ნე თის ქვე და ზო ნის სოფ ლებს და და ბა მეს ტი ას, მო-
ამ ზა და ვი დე ორ გო ლი, თუ რა ტომ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
სვა ნე თის მო სახ ლე ო ბა ჰე სებს, რო გორ იბ რ ძ ვი ან ისი ნი 
სა კუ თა რი საცხოვ რე ბე ლი გა რე მოს შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
და რა ფა სად უჯ დე ბათ მათ ეს ბრძო ლა და გა მო აქ-
ვეყ ნ და ბლო გე ბი, რომ ლე ბიც აღ წე რენ მო სახ ლე ო ბის 
წუ ხი ლებს ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბე ბის თა ო ბა ზე. ორ გა ნი-
ზა ცი ამ მო სახ ლე ო ბას, ასე ვე, გა უ წია სა მარ თ ლებ რი ვი 
კონ სულ ტა ცია მათ თ ვის პრობ ლე მურ სა მარ თ ლებ რივ 
სა კითხებ ზე და აწარ მო ა/ და გეგ მა რამ დე ნი მე სტრა ტე-
გი უ ლი საქ მე სა სა მარ თ ლო ში. 

სვა ნეთ ში მიმ დი ნა რე ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბას თან და-
კავ ში რე ბით ამა ვე პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მომ ზად და 
კვლე ვა, სა დაც გან ხი ლუ ლი ა, თუ რა ზე გავ ლე ნა აქვს 
ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბას ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა-
ზე და მათ უფ ლე ბებ ზე, კერ ძოდ: მათ სა კუთ რე ბი სა და 
სა ჯა რო სივ რ ცით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა ზე, გა მო ხატ-
ვის თა ვი სუფ ლე ბა ზე, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ზე, 
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https://emc.org.ge/ka/products/svanetis-mosakhleoba-hesebis-tsinaaghmdeg
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https://tinyurl.com/vqlqme2


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

ვი დე ო რე პორ ტა ჟი – სვა ნე თის მო სახ ლე-
ო ბა ჰე სე ბის წი ნა აღ მ დეგ

ბლო გი – ფი ცის სიმ ტ კი ცე და მო ხე ტი ა ლე 
კონ ს ტი ტუ ცი ა- ხა ი შე ლე ბი სა ხელ მ წი ფოს 
პი რის პირ 

სტა ტია – მკვიდ რი მო სახ ლე ო ბის სტა ტუ-
სი – სვა ნე ბის ბრძო ლა საცხოვ რე ბე ლი 
გა რე მოს თ ვის 

გან ცხა დე ბა – იდ ლი ა ნის თე მი – სვა ნე-
თის ოთხი სო ფე ლი ცენ ტ რა ლურ გზას-
თან და მა კავ ში რე ბე ლი ხი დის გა რე შე

გან ცხა დე ბა – მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვამ და 
EMC-იმ ნენ ს კ რა ჰე სის პრო ექ ტ ზე სა სა-
მარ თ ლო ში და ვა და იწყეს

გან ცხა დე ბა – EMC-მ მა ნა ნა საღ ლი ა ნის 
საქ მე სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო შიც მო-
ი გო 

კვლე ვა – ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა სვა ნეთ ში 
და მი სი ზე გავ ლე ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ-
ზე

პო ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – ახა ლი და ცუ-
ლი ტე რი ტო რია სა ქარ თ ვე ლო ში 

გან ცხა დე ბა – EMC ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის სო ფელ შუქ რუ თის მო სახ ლე-
ო ბის მი ერ გა მარ თულ აქ ცი ას ეხ მი ა ნე ბა

გან ცხა დე ბა – EMC და „მწვანე ალ ტერ ნა-
ტი ვა“ ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო-
ფელ შუქ რუთ ში  მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს 
აფა სე ბენ

და საქ მე ბის პო ლი ტი კა სა და შრო მით უფ ლე ბებ ზე. ასე-
ვე, შე მუ შავ და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ზე მო სვა ნე თის 
ქვე და ზო ნის სოფ ლებ ში ახა ლი და ცუ ლი ტე რი ტო რი ის 
შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბის თა ო ბა ზე. 

ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ

შუქ რუ თის პრო ტეს ტი 

2019 წლის შე მოდ გო მა ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სო ფელ შუქ რუ თის მო სახ ლე ო ბის პრო ტეს ტე ბით გა-
მო ირ ჩე ვა. პრო ტეს ტის მი ზე ზი შუქ რუ თის მძი მე ეკო-
ლო გი უ რი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი მდგო მა რე ო ბა ა. 
კერ ძოდ, სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბაა მო სახ ლე ო-
ბის კუთ ვ ნილ სახ ლებ სა და ეზო ებ ში. მო სახ ლე ო ბის 
თქმით, „ჯორჯიან მან გა ნე ზის“ სამ თო- მო პო ვე ბი თი 
სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად, ად გი ლობ რი ვე ბის სახ ლე ბი, 
დამ ხ მა რე ნა გე ბო ბე ბი და მი წა იბ ზა რე ბა და სოფ ლის 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზი ან დე ბა. შუქ რუ თის მცხოვ რებ-
ლე ბი პრო ტეს ტის ნიშ ნად შპს „ჯორჯიან მან გა ნე ზის” 
მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ, სო ფელ შუქ რუთ ში მდე-
ბა რე მა ღა რო ებ თან – კო როხ ნალ თან და შუქ რუთ თან 
პე რი ო დუ ლად აქ ცი ებს მარ თა ვენ და შე სას ვ ლე ლის 
ბლო კი რე ბის გზით მა ღა რო ე ბის თა ნამ შ რომ ლებს არ 
აძ ლე ვენ მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.  
პრო ტეს ტის პირ ვე ლი ტალ ღა 2019 წლის სექ ტემ-
ბერ ში კომ პა ნი ა სა და შუქ რუ თის მო სახ ლე ო ბას შო-
რის შუ ა ლე დუ რი შე თან ხ მე ბით დას რულ და, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც, ექ ს პერ ტე ბის, კომ პა ნი ის და სოფ ლის 
მცხოვ რებ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით შექ მ ნილ კო-
მი სი ას, შე სა ბა მი სი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, დამ დ გა რი 
ზი ა ნის და მი სი ანაზღა უ რე ბის წე სის შე სა ხებ დას კ ვ-
ნა უნ და შე ე მუ შა ვე ბი ნა. თუმ ცა, კო მი სი ის მუ შა ო ბის 
შე დე გე ბის შე სა ხებ დო კუ მენ ტი სა ჯა როდ ხელ მი საწ-
ვ დო მი არ არის. „ჯორჯიან მან გა ნე ზი“ კი აცხა დებს, 
რომ სპე ცი ა ლურ მა კო მი სი ამ მო ი ნა ხუ ლა საცხოვ რე-
ბე ლი სახ ლე ბი და და ად გი ნა, რომ აღ წე რი ლი და ზი-
ა ნე ბე ბი უკავ შირ დე ბა არა კომ პა ნი ის მი ერ, არა მედ 
საბ ჭო თა კავ ში რის დროს წარ მო ე ბულ სა მუ შა ო ებს. 
ამის შემ დ გომ, 2019 წლის 7 ნო ემ ბ რი დან სოფ ლის 
მო სახ ლე ო ბის პრო ტეს ტი კვლავ გა ნახ ლ და. მო სახ-
ლე ო ბა ითხოვს კომ პენ სა ცი ას მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი სათ-
ვის, ასე ვე, კომ პა ნი ის მი ერ მო პო ვე ბი თი სა მუ შა ო ე ბის 
შეწყ ვე ტას ან ალ ტერ ნა ტი უ ლი საცხოვ რე ბე ლი ად გი-
ლით დაკ მა ყო ფი ლე ბას. ად გი ლობ რი ვე ბის მი ერ მო-
წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით 17 ნო ემ ბერს შუქ რუ თის 
მო სახ ლე ო ბა სა და კომ პა ნია „ჯორჯიან მან გა ნე ზის“ 
წარ მო მად გენ ლებს შო რის ისევ შედ გა შე თან ხ მე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლე-
ბი დათ ვ ლი ან მო სახ ლე ო ბის თ ვის მი ყე ნე ბულ ზი ანს 
და მის ცე მენ და ზა რა ლე ბუ ლებს კომ პენ სა ცი ას. EMC 
აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ხაზს უს ვამს სა ხელ მ წი ფოს რო-
ლის მნიშ ვ ნე ლო ბას და სთხოვს შე სა ბა მის უწყე ბებს, 
მყი სი ე რი რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნონ თა ვი ან თი კომ პე-
ტენ ცი ე ბის ფარ გ ლებ ში. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:
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https://emc.org.ge/ka/products/idlianis-temi-svanetis-otkhi-sofeli-tsentralur-gzastan-damakavshirebeli-khidis-gareshe?fbclid=IwAR2hxYssgYIh08hLmrEoY57cJuB74bA_8dLIUef4erA5V5BkOM5bokqB-Eg
https://emc.org.ge/ka/products/idlianis-temi-svanetis-otkhi-sofeli-tsentralur-gzastan-damakavshirebeli-khidis-gareshe?fbclid=IwAR2hxYssgYIh08hLmrEoY57cJuB74bA_8dLIUef4erA5V5BkOM5bokqB-Eg
https://emc.org.ge/ka/products/mtsvane-alternativam-da-emc-im-nenskra-hesis-proektze-sasamartloshi-dava-daitsqes
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saghlianis-sakme-saapelatsio-sasamartloshits-moigo
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saghlianis-sakme-saapelatsio-sasamartloshits-moigo
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saghlianis-sakme-saapelatsio-sasamartloshits-moigo
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98_1568016353.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98_1568016353.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98_1568016353.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98_1565774066.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98_1565774066.pdf
https://emc.org.ge/ka/products/emc-chiaturis-munitsipalitetis-sofel-shukrutis-mosakhleobis-mier-gamartul-aktsias-ekhmianeba
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-mtsvane-alternativa-chiaturis-munitsipalitetis-sofel-shukrutshi-mimdinare-protsesebs-afaseben
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-mtsvane-alternativa-chiaturis-munitsipalitetis-sofel-shukrutshi-mimdinare-protsesebs-afaseben
https://tinyurl.com/wkzny6a
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სამ თო- მო პო ვე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი და მა თი გავ ლე ნა 
სო ცი ა ლურ და ეკო ლო გი ურ გა რე მო ზე

სამ ხ რეთ კავ კა სი ი სა თუ პოს ტ - საბ ჭო თა სივ რ ცე-
ებ ში სა ქარ თ ვე ლო სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლი 
ფლო ბის თვალ საზ რი სით სა გუ ლის ხ მო ად გი ლი 
უჭი რავს. რე გი ონ ში ჩვენ მე ო რე ად გილს ვი კა ვებთ 
(ყაზახეთის შემ დეგ) მან გა ნე ცის მო პო ვე ბის მხრივ. 
ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი მო დის ქვეყ ნი დან ექ-
როს მად ნის ექ ს პორ ტ ზე4. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო-
ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით გა მარ ტივ და და 
გა ი ზარ და წი ა ღის მო პო ვე ბა ზე გა ცე მუ ლი ლი ცენ-
ზი ე ბის რა ო დე ნო ბა და 2015 წლის თ ვის 810 ლი ცენ-
ზია შე ად გი ნა5. სამ თო- მო პო ვე ბი თი ინ დუს ტ რი ის 
გაზ რ დი ლი მას შ ტა ბე ბი სა და ბრუნ ვის მი უ ხე და ვად, 
ამ სექ ტო რის წლი უ რი კონ ტ რი ბუ ცია ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კა ში, მი სი პო ტენ ცი ა ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მა ინც უმ ნიშ ვ ნე ლო რჩე ბა. გარ და ეკო ნო მი კუ რი 
ფაქ ტო რი სა, ასე ვე მძი მეა არ სე ბულ ინ დუს ტ რი ულ 
სექ ტო რებ ში და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო პი რო ბე ბი, 
ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ თა სო ცი ა ლუ რი მდგო მა-
რე ო ბა და  არ სე ბუ ლი ეკო ლო გი უ რი გა რე მო. გარ-
და სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი ას პექ ტი სა, ასე ვე მწვა ვედ 
დგას ინ დუს ტ რი უ ლი წარ მო ე ბი სა სა ხელ მ წი ფო 
რე გუ ლი რე ბის თუ მო ნი ტო რინ გის სა კითხი. სუს ტი 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გა მო, მა ღა ლია მრეწ ვე-
ლო ბის ამ სექ ტო რის ბუ ნებ რივ და ეკო ლო გი ურ გა-
რე მო ზე მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის მო ცუ ლო ბა, რაც აისა-
ხე ბა ჰა ე რი სა და წყლის და ბინ ძუ რე ბა ზე, ნო ყი ე რი 
ნი ა და გის გა ნად გუ რე ბა ზე, სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე-
ბის არას წორ მარ თ ვა ზე და ა.შ. 

EMC 2018 წლი დან მუ შა ო ბას სამ თო- მო პო ვე ბით სექ-
ტო რის შეს წავ ლი სა და ანა ლი ზის მი მარ თუ ლე ბით. საქ-
მი ა ნო ბის მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მოდ გე ნილ სამ 
ძი რი თად მო ნო- წარ მო ე ბის რე გი ონ ში (ტყიბული, ჭი ა-
თუ რა და კაზ რე თი) არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის და პრობ-
ლე მე ბის დი აგ ნო ზი რე ბა და სა კითხის კრი ტი კუ ლად 
და ყე ნე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეს სექ ტო რი 
და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი გა მო უკ ვ ლევ 
და და უ მუ შა ვე ბელ სფე როს წარ მო ად გენს, მუ შა ო ბის 
მთა ვა რი მი ზა ნი თავ და პირ ვე ლი ცოდ ნის დაგ რო ვე ბა, 
პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა და სა ერ თა შო რი-
სო დო ნე ზე მიმ დი ნა რე დე ბა ტე ბი სა თუ მიდ გო მე ბის 
გაც ნო ბა იყო. პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში ითარ გ მ ნა არა-
ერ თი სა ერ თა შო რი სო ტექ ს ტი, რო მელ შიც აღ წე რი ლი 
იყო სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბას თან ახ ლოს მდგომ ქვეყ-
ნებ ში (იქნებოდა ეს ლა თი ნუ რი ამე რი კის თუ აღ მო სავ-
ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი) არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და ამ 
გა მოწ ვე ვებ თან გამ კ ლა ვე ბის ის ტო რი უ ლი გა მოც დი-
ლე ბა, რო დე საც საქ მე ეხე ბო და რე სურ სე ბის ათ ვი სე-
ბი სა და მი სი მარ თ ვის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კას. ამას 
გარ და, პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბა და იწყო 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის შექ მ ნა ზე, რომ ლის ფო კუ სიც 
ჭი ა თუ რა ში მიმ დი ნა რე სამ თო- მო პო ვე ბი თი წარ მო ე ბის 
ის ტო რი ის ჩვე ნე ბა და გლო ბა ლურ რუ კა ზე სა ქარ თ ვე-
ლო დან ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი მან გა ნე ცის მო ნიშ ვ ნა ა, რა-
თა გა ი ზარ დოს სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ 
და ეკო ლო გი ურ სა კითხებ ზე სა ერ თა შო რი სო ცნო ბი ე-
რე ბა და მას ზე გა მოხ მა უ რე ბა. 

 4 “Minerals Yearbook - European and Central Eurasia” (U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey, 2014).
5 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბულ მა სა მუ შა ო ებ მა აჩ-
ვე ნა, რომ არ სე ბობს უფ რო სის ტე მუ რი მუ შა ო ბის სა-
ჭი რო ე ბა სამ თო- მო პო ვე ბი თი სექ ტო რის შე ფა სე ბის 
თვალ საზ რი სით რო გორც პო ლი ტი კის დო ნე ზე, ასე ვე 
ეკო ნო მი კუ რი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის თუ გა მო სავ ლის მო ძი-
ე ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც. სა მო მავ ლო მუ შა ო ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ვან კომ პო ნენტს უნ და შე ად გენ დეს ად გი ლობ რი ვი 
თე მის წარ მო მად გენ ლებ თან მჭიდ რო კავ ში რე ბის გა-
ფორ მე ბა, მა თი მხარ და ჭე რა და სა მეც ნი ე რო ცოდ ნა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი არ გუ მენ ტე ბით გაძ ლი ე რე ბა. და მა ტე ბით, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე იქ მას ბუ ნებ რი ვი წი ა ღის მარ თ ვის 
გამ ჭ ვირ ვა ლე და სა მარ თ ლი ა ნი პო ლი ტი კის წარ მო ე-
ბა, რო მე ლიც კარ გად გა მოკ ვეთს სა ხელ მ წი ფოს როლს 
და მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას რო გორც კერ ძო მე წარ მე-
ებ თან, ასე ვე ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებ თან. ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხედ ვებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია გაჩ ნ დეს მდგრა დი და ინ კ ლუ ზი უ რი გან ვი თა რე ბის 
რე ა ლუ რი მიდ გო მე ბი, რო მე ლიც კერ ძო ინ ტე რესს არ 
და უ პი რის პი რებს სა ჯა რო კე თილ დღე ო ბას, ან ეკო ნო მი-
კურ ზრდას არ და უ პი რის პი რებს სო ცი ო -ე კო ლო გი უ რი 
და ცუ ლო ბა, არა მედ შეძ ლებს ამ ორს პო ლუსს შო რის 
ბა ლან სის შექ მ ნას და გან ვი თა რე ბი სა თუ პროგ რე სის 
უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და თა ნას წო რო ბის პრინ ც პი პებ ზე 
და ფუძ ვ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას. 

თარ გ მა ნი – რა არის „სამართლიანი 
ტრან ზი ცი ა” რა ფა ელ ჰეფ რო ნი და და-
რენ მაკ კო ლი

თარ გ მა ნი – მომ პო ვებ ლურ / მ წარ მო ებ-
ლუ რი დი ქო ტო მი ის გა და აზ რე ბა ნე ო ლი-
ბე რა ლიზ მის პი რო ბებ ში

თარ გ მა ნი – ექ ს ტ რაქ ტი ვიზ მი და ნე ო ექ-
ს ტ რაქ ტი ვიზ მი: ერ თი და იმა ვე წყევ ლის 
ორი მხა რე 

თარ გ მა ნი – მე დე გი რე გი ო ნე ბი არას ტა-
ბი ლურ სამ ყა რო ში – ოც ნე ბა თუ რე ა ლო-
ბა 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ბლო გი – ოქ რო და ცი ა ნი დი, ბრძო ლა 
სიმ დიდ რის თ ვის თუ გა დარ ჩე ნის თ ვის?

სტა ტია – ზიგ მუნტ ბა უ მა ნი და პოს ტ მო-
დერ ნის სამ ყა რო

თარ გ მა ნი – კუმ შ ვა დი ქა ლა ქე ბი: გლო ბა-
ლი ზა ცი ის ურ ბა ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი 

თარ გ მა ნი – ჩა მორ თ მე ვა დაგ რო ვე ბით? 
სამ თო მრეწ ვე ლო ბა, წყა ლი და შე მო-
ფარ გ ვ ლის თა ვი სე ბუ რე ბა ბო ლი ვი ის ალ-
ტიპ ლა ნო ში 

დისკუსია: ბუნებრივი გარემო სახელმწიფო სამსახურში

ფო ტო: რადიო თავისუფლება
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სა თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბა

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, სა თა ნა დო საცხოვ რებ-
ლის უფ ლე ბის გა რან ტი რე ბი სა და უსახ ლ კა რო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლა. სა ხელ მ წი ფოს კვლავ არ გა აჩ ნია ამ მი მარ თუ-
ლე ბით ხედ ვა, რაც, მათ შო რის, კა ნონ მ დებ ლო ბის 
დახ ვე წა ში, უსახ ლ კა რო პირ თა რა ო დე ნო ბის დად-
გე ნა სა და შე სა ბა მი სი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა ში, 
უსახ ლ კა რო ბის მი ზე ზე ბი სა და ფორ მე ბის, ასე ვე, 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის წი ნა შე ამ სფე-
რო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის კვლე ვა ში, ამ კვლე-
ვებ ზე და ფუძ ნე ბით შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ი სა და 
სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბა ში, საცხოვ რი სის რე ლე-
ვან ტუ რი სერ ვი სე ბის შექ მ ნა ში, გა ფარ თო ე ბა სა ან / 
და გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ში უნ და გა მო ხა ტუ ლი ყო. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-მ და იწყო შეხ ვედ რე ბის 
და გეგ მ ვა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ჯგუფ თან, მათ წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ უახ ლე სი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბის მიზ ნით. პირ ვე ლი ასე თი შეხ ვედ რა 2019 
წლის სექ ტემ ბერ ში გა ი მარ თა იპო თე კით და ზა რა ლე-
ბულ პი რებ თან. აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
უმ წ ვა ვე სი პრობ ლე მე ბის გაც ნო ბის პა რა ლე ლუ რად, 
EMC-ის წარ მო მად გენ ლებ მა შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს 
ინ ფორ მა ცია მი ა წო დეს, ერ თი მხრივ, სა ხელ მ წი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე სა თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის, ასე ვე, უსახ ლ კა რო ბის აღ მოფხ ვ რის 
და პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით, და, მე ო რე მხრივ, ამ 
სფე რო ში სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის მიმ-
დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე სა ხებ.

 

სა ქარ თ ვე ლოს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი პრო ცე სის ფარ გ ლებ ში სა თა ნა დო 
საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის ად ვო კა ტი რე ბის პა რა ლე-
ლუ რად, EMC-მ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის, კერ ძოდ, რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კი სა და 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო მი ტე ტის მი ერ კო ორ დი ნი რე-
ბულ თე მა ტურ მოკ ვ ლე ვა ში – „საქართველოში ადა-
მი ა ნე ბის სა თა ნა დო საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის 
მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა“. ორ გა ნი ზა ცი ამ, მის მი ერ 
სხვა დას ხ ვა დროს გან ხორ ცი ე ლე ბულ კვლე ვებ ზე დაყ-
რ დ ნო ბით, პარ ლა მენტს მი ა წო და ინ ფორ მა ცია მოკ-
ვ ლე ვის ფარ გ ლებ ში დას მულ ისეთ სა კითხებ თან და-
კავ ში რე ბით, რო გო რი ცა ა, უსახ ლ კა რო პი რის ცნე ბა, 
საცხოვ რი სის სერ ვი სე ბის მი მო ხილ ვა, საცხოვ რი სის 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, უსახ ლ კა-
რო ბის მი ზე ზე ბი, უსახ ლ კა რო ჯგუ ფე ბის წი ნა შე არ სე ბუ-
ლი გა მოწ ვე ვე ბი და სხვა.

ად ვო კა ტი რე ბა საცხოვ რი სის პო ლი ტი კის 

დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში

wქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი უმ წ ვა ვე სი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე, 
ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად პო ზი ტი უ რად უნ და ჩა ით ვა ლოს 
EMC-ის აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად, სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბის ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო-
ბის 2018-2019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში სა თა ნა დო 
საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის მი მარ თუ-
ლე ბით სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ასახ ვა. სა-
მოქ მე დო გეგ მა წარ მო ად გენს პირ ველ შემ თხ ვე ვას, 
რო დე საც ამ სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ კონ-
კ რე ტუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა 
EMC-ის პო ზი ცია ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ თან 
და მა თი გა დაჭ რის უპირ ვე ლეს გზებ თან და კავ ში რე ბით. 

ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ-
მით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, 2019 
წლის აპ რილ ში შე იქ მ ნა უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა, 
რო მე ლიც მათ შო რის, პა სუ ხის მ გე ბე ლია საცხოვ რი-
სის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის 
შე მუ შა ვე ბა ზე. ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის სა-
მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით,  
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა 2020 წლის დე-
კემ ბ რამ დე, ხო ლო, მა თი და სამ ტ კი ცებ ლად წარ დ გე ნა 
– 2021 წლის სექ ტემ ბ რამ დე იგეგ მე ბა.

EMC ჩარ თუ ლია უწყე ბა თა შო რი სი სამ თავ რო ბო კო მი-
სი ის ფარ გ ლებ ში მოქ მე დი სა მუ შაო ჯგუ ფის მუ შა ო ბის 
პრო ცეს ში, რაც, მათ შო რის, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის თ-
ვის ორ გა ნი ზა ცი ის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა ში, ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის შე-
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა სა და  ად ვო კა ტი რე ბა ში 
გა მო ი ხა ტე ბა.

შეხ ვედ რა იპო თე კით და ზა რა ლე ბულ პი რებ თან
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https://emc.org.ge/ka/events/shekhvedra-ipotekit-dazaralebulebtan
https://emc.org.ge/ka/events/shekhvedra-ipotekit-dazaralebulebtan
https://tinyurl.com/sud855l
https://tinyurl.com/sud855l
https://tinyurl.com/sud855l
https://emc.org.ge/ka/products/emc-advokatirebis-shedegad-ogp-is-samokmedo-gegmashi-satskhovrisis-poltikis-shesakheb-sakhelmtsifos-valdebulebebi-gaitsera


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

კვლე ვის პრე ზენ ტა ცია – „უფლება სა თა ნა დო საცხოვ რე ბელ ზე – 
ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზი“

ანალიტიკური საქმიანობა

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-მ მო ამ ზა და კრე ბუ ლი – 
„უფლება სა თა ნა დო საცხოვ რე ბელ ზე – ძი რი თა დი გა-
მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზი“, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, სა მი 
და მო უ კი დე ბე ლი კვლე ვის გან შედ გე ბა. პირ ვე ლი კვლე-
ვა მი მო ი ხი ლავს სა თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის 
მა რე გუ ლი რე ბელ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რივ 
სტან დარ ტებ სა და ამ უფ ლე ბის ში ნა არსს სხვა დას ხ ვა 
ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბა სა თუ პრაქ ტი კა ში, ასე ვე, უფ-
ლე ბის მი მარ თე ბას სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლად ჯგუფ სა თუ 
უფ ლე ბას თან. მე ო რე დო კუ მენ ტი აანა ლი ზებს იძუ ლე-
ბი თი გა მო სახ ლე ბის ცნე ბა სა და პრაქ ტი კას რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო, ისე ად გი ლობ რი ვი სტან დარ ტე ბის 
ჭრილ ში და, მათ შო რის, მი მო ი ხი ლავს ისეთ სა კითხებს, 
რო გო რი ცა ა, იძუ ლე ბი თი გა მო სახ ლე ბის არ სი და ფორ-
მე ბი, სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იძუ ლე ბი თი გა-
მო სახ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბამ დე, მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას 
თუ შემ დ გომ, მათ შო რის, გა მო სახ ლე ბუ ლი პი რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის მი-
მარ თუ ლე ბით. მე სა მე კვლე ვა ში მო ცე მუ ლია სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი შშმ პირ თა სა თა ნა დო საცხოვ-
რებ ლის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან მი მარ თე ბით. 
დო კუ მენ ტ ში მი მო ხი ლუ ლი ა, ერ თი მხრივ, სა ხელ მ წი-
ფოს ვალ დე ბუ ლე ბის არ სი შშმ პირ თათ ვის აღ ნიშ ნუ ლი 
უფ ლე ბის გა რან ტი რე ბი სა და უსახ ლ კა რო ბის პრე ვენ ცი-
ის ნა წილ ში და, მე ო რე მხრივ, ეროვ ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ-
ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო ამ სფე რო ში, ისე ვე, რო-
გორც ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი საცხოვ რი სის სერ ვი სე ბის 
მი მარ თე ბა შშმ პირ თა სა ჭი რო ე ბებ თან. 

სხვა დას ხ ვა დროს მომ ზა დე ბულ კვლე ვებ თან თუ სხვა 
სა ხის ანა ლი ტი კურ დო კუ მენ ტებ თან ერ თად EMC სა-
თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
ად ვო კა ტი რე ბას სწო რედ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კრე ბუ ლის 
მიგ ნე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ახორ ცი ე ლებს.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მომ ზად და პო ლი ტი კის დო კუ-
მენ ტი – „თბილისის მე რი ის სო ცი ა ლუ რი საცხოვ რი სის 
პროგ რა მა სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სის გა რე შე“ – რო მელ-
მაც შე ა ფა სა ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ სა-
თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის პო ლი ტი კა სო ცი ა ლუ რი საცხოვ რი სის 
პროგ რა მის მა გა ლით ზე, რო მელ მაც ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბის სა ა-
გენ ტოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ურ თი ერ თ გა გე ბის მე მო-
რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე და იწყო. სხვა დას ხ ვა სა კითხებ-
თან ერ თად, დო კუ მენ ტ მა გა ა ა ნა ლი ზა სო ცი ა ლუ რი 
საცხოვ რი სის ბე ნე ფი ცი არ თა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო-
მა რე ო ბა, ისე ვე, რო გორც საცხოვ რი სის ამ ჟა მინ დელ 
და სა მო მავ ლო ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კითხე ბი.

გან ცხა დე ბა – EMC ად ვო კა ტი რე ბის შე-
დე გად, OGP-ის სა მოქ მე დო გეგ მა ში, 
საცხოვ რი სის პო ლი ტი კის შე სა ხებ სა-
ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა ი წე რა

შეხ ვედ რა იპო თე კით და ზა რა ლე ბუ ლებ თან

კვლე ვა – უფ ლე ბა სა თა ნა დო საცხოვ რე-
ბელ ზე – ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის ანა-
ლი ზი

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – თბი ლი სის 
მე რი ის სო ცი ა ლუ რი საცხოვ რი სის პროგ-
რა მა სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სის გა რე შე

გან ცხა დე ბა – EMC უსახ ლ კა რო თა უფ-
ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას აფა სებს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:
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https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/tbilisis-meriis-sotsialuri-satskhovrisis-programa-sotsialuri-shinaarsis-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/tbilisis-meriis-sotsialuri-satskhovrisis-programa-sotsialuri-shinaarsis-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/emc-advokatirebis-shedegad-ogp-is-samokmedo-gegmashi-satskhovrisis-poltikis-shesakheb-sakhelmtsifos-valdebulebebi-gaitsera
https://emc.org.ge/ka/products/emc-advokatirebis-shedegad-ogp-is-samokmedo-gegmashi-satskhovrisis-poltikis-shesakheb-sakhelmtsifos-valdebulebebi-gaitsera
https://emc.org.ge/ka/products/emc-advokatirebis-shedegad-ogp-is-samokmedo-gegmashi-satskhovrisis-poltikis-shesakheb-sakhelmtsifos-valdebulebebi-gaitsera
https://emc.org.ge/ka/products/emc-advokatirebis-shedegad-ogp-is-samokmedo-gegmashi-satskhovrisis-poltikis-shesakheb-sakhelmtsifos-valdebulebebi-gaitsera
https://emc.org.ge/ka/events/shekhvedra-ipotekit-dazaralebulebtan
https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/tbilisis-meriis-sotsialuri-satskhovrisis-programa-sotsialuri-shinaarsis-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/tbilisis-meriis-sotsialuri-satskhovrisis-programa-sotsialuri-shinaarsis-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/tbilisis-meriis-sotsialuri-satskhovrisis-programa-sotsialuri-shinaarsis-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/emc-usakhlkarota-uflebebis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/emc-usakhlkarota-uflebebis-shesakheb


სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მა

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა ე როს შშმ პირ თა კონ-
ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბი დან 5 წელ ზე მე ტი გა ვი და, 
აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ვერ გახ და 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი-
ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა. ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა წლი დან წლამ დე ძი რი თა-
დად უც ვ ლე ლი რჩე ბა. მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბულ 
პრობ ლე მად რჩე ბა ის ფაქ ტი, რომ დღემ დე არ გან-
საზღ ვ რუ ლა გა ე როს კონ ვენ ცი ის იმ პ ლე მენ ტა ცი ი სა 
და კო ორ დი ნა ცი ის ორ გა ნო ე ბი და არ და ნერ გი ლა 
შშმ პირ თა შე ფა სე ბის სო ცი ა ლუ რი მო დე ლი. პრობ-
ლე მუ რად რჩე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს რე ვი ზი-
ის, შშმ პირ თა სტა ტის ტი კის ჯე როვ ნად წარ მო ე ბი სა 
თუ გა ე როს კონ ვენ ცი ის ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის რა-
ტი ფი ცი რე ბის სა კითხი. შშმ პი რე ბი კვლავ გან გ რ-
ძო ბი თად ხდე ბი ან  სტიგ მი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის 
მსხვერ პ ლ ნი. ქვე ყა ნა ში კვლავ მწვა ვედ დგას ფსი-
ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლებ-
რი ვი მდგო მა რე ო ბის სა კითხი. ასე უ ლო ბით ადა მი-
ა ნი კვლავ ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი ა, დი დი ზო მის 
ფსი ქი ატ რი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და შშმ პირ თა 
პან სი ო ნა ტე ბის დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრო-
ცე სის წარ მარ თ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ-
მო ად გენს წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. მე ო რე მხრივ, 
ფერ ხ დე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის რე-
ფორ მის წარ მა ტე ბით იმ პ ლე მენ ტა ცი ა, მთე ლი რი გი 
მი ზე ზე ბის, მათ შო რის, რე ფორ მის ში ნა არ სის შე სა-
ხებ შშმ პირ თა, მა თი ოჯა ხის წევ რ თა თუ შე სა ბა მი სი 
სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა არა სა-
თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხე ბის 

აქ ტუ ა ლი ზა ცია

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-მ, თა ვის პარ ტ ნი ორ ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან ერ თად მო ამ ზა და კვლე ვა, რო მელ შიც მი-
მო ხი ლუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 2016-2017 
წლე ბის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის იმ პ ლე მენ ტა ცი-
ის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი. EMC-მ შე ა ფა სა აღ ნიშ ნუ ლი 
სა მოქ მე დო გეგ მის ში ნა არ სის აქ ტუ ა ლო ბი სა და კონ კ რე-
ტუ ლი მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბი სა და აქ ტი ვო ბე ბის შეს რუ ლე-
ბის მდგო მა რე ო ბა, რო გორც შშმ პირ თა დაც ვის ზო გა დი 
პო ლი ტი კის, ისე, მთე ლი რი გი კონ კ რე ტუ ლი უფ ლე ბე ბის 
(მათ შო რის, და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა, სა მარ-
თ ლებ რი ვი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის უფ ლე ბა, უფ ლე ბა ცხოვ რე-
ბის ადეკ ვა ტურ დო ნე ზე, ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბა და სხვა) 
მი მარ თუ ლე ბით და თი თო ე ულ სფე როს თან და კავ ში რე-
ბით სა ხელ მ წი ფოს მი მართ მო ამ ზა და რე კო მენ და ცი ე ბი.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC, თა ვის პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ თან ერ თად, გა მო ეხ მა უ რა გა ე როს შშმ პირ თა უფ ლე ბე-
ბის კო მი ტე ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ან გა რი შის 

შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბი

წი ნა სა სე სიო გან ხილ ვის ჩა ნიშ ვ ნას და გა მო აქ ვეყ ნა ორი 
კო ა ლი ცი უ რი ჩრდი ლო ვა ნი ან გა რი ში. დო კუ მენ ტე ბი 2017 
და 2018 წლებ ში მომ ზად და და ჯამ ში 18 ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მო წე რით წა რედ გი ნა გა ე როს კო მი ტეტს. EMC, ჩრდი-
ლო ვა ნი ან გა რი შე ბის წარ მ დ გენ სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
ერ თად აქ ტი უ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი კო მი ტე ტის მი ერ სა-
ხელ მ წი ფო ან გა რი შის გან ხილ ვის პრო ცეს ში და გა ნა ხორ-
ცი ე ლებს შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის ად ვო კა ტი რე ბას.

EMC გან ცხა დე ბე ბის, ბლო გე ბი სა თუ ვი დე ო ე ბის მეშ ვე-
ო ბით ცდი ლობ და შშმ პირ თა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა თუ აქ ტუ ა-
ლი ზა ცი ას. ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე აფა სებ და სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კა სა და შშმ პირ თა უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას 
და მუ შა ობ და შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებ ზე.

კვლე ვა – ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
სტრა ტე გი ე ბი სა და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის 
შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

EMC-ის გან ცხა დე ბა შშმ პირ თა სა ერ თა-
შო რი სო დღეს თან და კავ ში რე ბით

გან ცხა დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში შშმ პირ თა 
დაც ვის დღეს თან და კავ ში რე ბით

ბლო გი – შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
ფო ჩი ა ნი კან ფე ტე ბი და მო ქა ლა ქე ო ბა

ვი დეო – მა რი ამ მი ქი აშ ვი ლი – უსი ნათ-
ლო თა პრობ ლე მე ბი

ვი დეო – გი ორ გი ახ მე ტე ლი შშმ პირ თა 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ

გან ცხა დე ბა – გა ე როს შშმ პირ თა უფ ლე-
ბე ბის კო მი ტე ტი სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-
ბის ან გა რიშს გა ნი ხი ლავს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

მა რი ამ მი ქი აშ ვი ლი – უსი ნათ-
ლო თა პრობ ლე მე ბი

გი ორ გი ახ მე ტე ლი შშმ პირ თა 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ
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https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komiteti-sakartvelos-mtavrobis-angarishs-ganikhilavs
https://emc.org.ge/ka/products/gantskhadeba-sakartveloshi-shshm-pirta-datsvis-dghestan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/products/shezghuduli-shesadzleblobebi-fochiani-kanfetebi-da-mokalakeoba
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-mikiashvili-usinatlota-problemebi
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-is-gantskhadeba-shshm-pirta-saertashoriso-dghestan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/products/emc-is-gantskhadeba-shshm-pirta-saertashoriso-dghestan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/products/gantskhadeba-sakartveloshi-shshm-pirta-datsvis-dghestan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/products/gantskhadeba-sakartveloshi-shshm-pirta-datsvis-dghestan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/products/shezghuduli-shesadzleblobebi-fochiani-kanfetebi-da-mokalakeoba
https://emc.org.ge/ka/products/shezghuduli-shesadzleblobebi-fochiani-kanfetebi-da-mokalakeoba
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-mikiashvili-usinatlota-problemebi
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-mikiashvili-usinatlota-problemebi
https://emc.org.ge/ka/products/giorgi-akhmeteli-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/giorgi-akhmeteli-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komiteti-sakartvelos-mtavrobis-angarishs-ganikhilavs
https://emc.org.ge/ka/products/gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komiteti-sakartvelos-mtavrobis-angarishs-ganikhilavs
https://emc.org.ge/ka/products/gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komiteti-sakartvelos-mtavrobis-angarishs-ganikhilavs
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-mikiashvili-usinatlota-problemebi
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-mikiashvili-usinatlota-problemebi
https://emc.org.ge/ka/products/giorgi-akhmeteli-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/giorgi-akhmeteli-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb


სოციალურიპოლიტიკისპროგრამა

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ -ერ თი 
უმ თავ რე სი ფო კუ სი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე-
ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და ად ვო კა-
ტი რე ბა გახ და. EMC-მ, თა ვის პარ ტ ნი ორ ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან ერ თად (პარტნიორობა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის თ ვის, გლო ბა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვა ფსი ქი-
ატ რი ა ში – თბი ლი სი და სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ 
მუ შაკ თა ასო ცი ა ცი ა) აქ ტი უ რად და იწყო მუ შა ო ბა 
და ად ვო კა ტი რე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი ქმე დუ ნა რი-
ა ნო ბის რე ფორ მის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის სა კითხებ ზე. 
ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დე ბის მი ერ  მხარ და ჭე რი-
ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და არა-
ერ თი შეხ ვედ რა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის წარ მო-
მად გენ ლებ თან (სსიპ-სოციალური მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო, სსიპ - ლე ვან სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის 
ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო, სა ერ თო სა სა-
მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბი), ისე ვე, რო გორც შშმ 
პირ თა თემ თან და აღ ნიშ ნულ თე მა ზე მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. შეხ ვედ რე ბი მიზ ნად ისა ხავ და 
სა მარ თ ლებ რი ვი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის რე ფორ მის 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე-
ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, ასე ვე, შე სა ბა მი სი აქ ტო-
რე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ დას აღ ნიშ ნულ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით.

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა 
უფლებების დაცვა

ამას თან, EMC მუ შა ობ და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე პირ თა წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ხილ ვა დო-
ბის გაზ რ დი სა და სა ზო გა დო ე ბის სტიგ მის დაძ ლე ვის მი-
მარ თუ ლე ბით. EMC-ის კო ორ დი ნა ცი ით მომ ზად და რამ დე-
ნი მე ბლო გი და ვი დე ო, რო მე ლიც, ეხე ბა ისეთ სა კითხებს, 
რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე-
ბის მქო ნე პირ თა ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის უმ ძი მე სი პრაქ-
ტი კა და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ხარ ვე ზე ბი ფსი ქი კუ რი 
ჯან მ რ თე ლო ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით, სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სტიგ მა აღ ნიშ ნუ ლი 
პირ თა ჯგუ ფის მი მართ და პო ტენ ცი ურ დამ საქ მე ბელ თა 
მი ერ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა სამ სა ხუ რის ძი ე ბის 
დროს. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში თა ვის გან ცხა დე ბებ ში EMC 
ასე ვე უთი თებ და ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის გან ვი თა რე-
ბის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტის (2015-2020 წლე ბი სათ ვის) 
მთე ლი რი გი მი მარ თუ ლე ბე ბის არა ერ თ გ ვა რო ვან იმ პ ლე-

იოთამ თო ლუ ბის შეხ ვედ რა შშმ პი რებ-
თან და მათ უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან

იოთამ თო ლუ ბის შეხ ვედ რა სო ცი ა ლუ-
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო სა და ლე ვან 
სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის ექ ს პერ ტი ზის 
ეროვ ნუ ლი ბი უ როს წარ მო მად გენ ლებ თან 

ბლო გი – სამ სა ხუ რის ძი ე ბა ში 

ვი დეო – ოლ გა კა ლი ნა ფსი ქი კუ რი ჯან-
მ რ თე ლო ბის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ-
ლე მებ ზე

ბლო გი – სის ტე მა, რომ ლის თ ვი საც არ 
არ სე ბობ

ბლო გი – ძა ლა დო ბა და ფსი ქი კუ რი 
პრობ ლე მე ბი: არარ სე ბუ ლი კავ ში რი?

გან ცხა დე ბა – EMC-ს გან ცხა დე ბა ფსი ქი-
კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო 
დღეს თან და კავ ში რე ბით 

გან ცხა დე ბა – EMC აზარ ტულ თა მა შებ-
თან და კავ ში რე ბულ სა გან გა შო მდგო მა-
რე ო ბას ეხ მი ა ნე ბა

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ოლ გა კა ლი ნა ფსი ქი კუ რი ჯან-
მ რ თე ლო ბის სფე რო ში არ სე-
ბულ პრობ ლე მებ ზე

შეხ ვედ რა სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტ თან და სო ცი ა ლუ რი მომ სა-
ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თან

მენ ტა ცი ას ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის, დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი-
ზა ცი ის პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და სა თე მო სერ ვი-
სე ბის გან ვი თა რე ბის, ასე ვე, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამას თან, ორ გა ნი ზა ცია 
გა მო ეხ მა უ რა სა ვა რა უ დოდ აზარ ტულ თა მა შებ ზე და მო კი-
დე ბუ ლე ბით გა მოწ ვე ულ სუ ი ცი დის შემ თხ ვე ვებს და ხა ზი გა-
უს ვა აზარ ტულ თა მა შებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის აღი ა რე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის შე მად გე ნელ ნა წი-
ლად. მთელ რიგ გა მოწ ვე ვებ თან ერ თად EMC-მ მი უ თი თა 
ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი 
დო კუ მენ ტის იმ ნა წი ლის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრობ ლე მა ზეც, 
რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში სუ ი ცი დის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა სა და და ნერ გ ვას ით ვა ლის წი ნებს. 
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საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში EMC-ის სოციალური პოლიტიკის პროგრამა 30-ზე მეტ მიმდინარე 
დავას აწარმოებდა საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საქართველოს სახალხო 
დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტში შრომის უფლების, სათანადო საცხოვრებლის უფლებისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიზნით. 

სტრატეგიული სამართალწარმოება

მათ შო რის:

►  სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში დას რულ და შრო მი თი და ვა, სა დაც EMC სა სა მარ თ ლო ში წარ მო ად გენ და მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის მე რი ის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან სამ სა ხუ რი დან დათხო ვი ლი მა ნა ნა საღ ლი ა ნის ინ ტე რე სებს. მა-
ნა ნა საღ ლი ა ნი სვა ნეთ ში და გეგ მი ლი ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ წი ნა აღ მ დე გო ბა ში იყო ჩარ თუ ლი.  საქ მე ზე 
კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე ვი და ზუგ დი დის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რი თად დაკ მა ყო ფილ და მო სარ ჩე ლე 
მხა რის ყვე ლა მოთხოვ ნა გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბის, მა ნა ნა საღ ლი ა ნის სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნი სა და 
იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ ში. ამ ეტაპ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს.

►  ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე წარ მო ად გენ და ნარ გის ნი გუ რი ა ნი სა და მაია კა ხი ა ნის ინ ტე რე სებს, რომ ლე ბიც მა ნა ნა საღ ლი ა ნის 
მსგავ სად სვა ნეთ ში ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის საპ რო ტეს ტო აქ ტი ვიზ მ ში იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი. და ვებ ში ზუგ დი დის რა ი ო ნულ მა 
სა სა მარ თ ლომ უკა ნო ნოდ მი იჩ ნია მა თი სამ სა ხუ რი დან დათხოვ ნის ბრძა ნე ბა და ყვე ლა მათ გა ნი გა ა უქ მა, მსჯე ლო ბა 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ არ გა ით ვა ლის წი ნა და მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სრუ ლად გა ა უქ მა. EMC აგ რ ძე ლებს 
ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ინ ტე რე სე ბის წარ მოდ გე ნას ზემ დ გო მი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში;

►  ორ გა ნი ზა ცი ის სა მარ თ ლებ რი ვი მხარ და ჭე რით წარ მა ტე ბით დას რულ და სა სა მარ თ ლო და ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა-
სა მარ თ ლო ებ ში შპს „ბიბლუსის“, ასე ვე, რუს თა ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი თე ატ რი დან უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რე ბის 
სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნი სა და კომ პენ სა ცი ის გა დახ დის მოთხოვ ნის თა ო ბა ზე. ორ გა ნი ზა ცია წარ მო ად გენ და შპს „ბიბლუსის“ 
ექ ვ სი ყო ფი ლი და საქ მე ბუ ლის ინ ტე რე სებს სა სა მარ თ ლო ში, სა დაც კომ პა ნია მო პა სუ ხე ე ბის გან ითხოვ და ბიბ ლუს ში არ-
სე ბუ ლი შრო მი თი პი რო ბე ბის თა ო ბა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ცი ლის მ წა მებ ლურ ინ ფორ მა ცი ად ცნო ბას და 
მათ უარ ყო ფას. საქ მე ზე შპს „ბიბლუსის“ სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და.

►  სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში წარ მა ტე ბით დას რულ და ორ გა ნი ზა ცი ის შრო მი თი და ვა, სა დაც EMC სა სა მარ თ ლო ში წარ მო-
ად გენ და სსიპ „მწერალთა სახ ლი სა“ და სსიპ „ქართული წიგ ნის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის“ რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად სამ-
სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის ინ ტე რე სებს. საქ მე ზე მხა რე ებ მა მი აღ წი ეს მო რი გე ბას, რის სა ფუძ ველ ზეც სსიპ 
„მწერალთა სახ ლ მა“ აღი ა რა მო სარ ჩე ლის უსა მარ თ ლოდ დათხოვ ნა და დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის სა კომ პენ სა ცი ოდ თან-
ხის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა აიღო;

►  წარ მა ტე ბით დას რულ და და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე ვი და სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე, სა დაც ორ გა ნი ზა ცია 
წარ მო ად გენ და მეწყერ სა შიშ ზო ნა ში მცხოვ რე ბი ეკო მიგ რანტს. თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ სსიპ სო ცი ა-
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ბე ნე ფი ცი რის გან სახ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის და უ ყოვ ნებ ლივ გა ტა რე ბა 
და ა ვა ლა, რაც ბე ნე ფი ცი ა რი სათ ვის უსაფ რ თხო ად გილ ზე საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის შეს ყიდ ვას გუ ლის ხ მობს. ამ ეტაპ ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს; 

►  მიმ დი ნა რე წლის გან მავ ლო ბა ში ორ გა ნი ზა ცი ამ ა(ა )იპ „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვას თან“ ერ თად სარ ჩე ლით მი მარ თა  თბი-
ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რის იმ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბა მო ითხო ვა, რომ ლი თაც სვა ნეთ ში და გეგ მი ლი ჰე სის – „ნენსკრა ჰე სის“ გა ნახ ლე ბუ ლი პრო-
ექ ტი გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის ან გა რი შის (გზშ) მომ ზა დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გან გა თა ვი სუფ ლ და.

►  ორ გა ნი ზა ცია სა ან გა რი შო პე რი ო დის მან ძილ ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ ში 
წარ მო ად გენ და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ინ ტე რე სებს შპს „ბლექ სი გრუ პის“ წი ნა აღ მ დეგ შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში დის კ რი მი-
ნა ცი ის სპე ცი ფი კუ რი ფორ მის – შე ვიწ რო ე ბის დად გე ნის მოთხოვ ნით. აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე სა ხალ ხო დამ ც ველ მა შე ვიწ-
რო ე ბა და ად გი ნა.   

►  ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე უწევს სა მარ თ ლებ რივ მხარ და ჭე რას შრო მი თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას გარ დაც ვ ლი ლი და საქ-
მე ბუ ლე ბის ოჯა ხებს საქ მე ზე ობი ექ ტუ რი და სა მარ თ ლი ა ნი გა მო ძი ე ბის შე დე გე ბის, ასე ვე სა მარ თ ლი ა ნი კომ პენ სა ცი ის 
მი ღე ბი სათ ვის; 

►  სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის პროგ რა მამ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გას ცა 100-ზე მე ტი წე რი ლო ბი თი და ზე პი რი სა მარ თ ლებ-
რი ვი კონ სულ ტა ცი ა, შრო მის უფ ლე ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა, სა თა ნა დო საცხოვ რი სის უფ ლე ბის 
და სხვა სა კითხე ბის თა ო ბა ზე.

სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saghlianis-sakme-saapelatsio-sasamartloshits-moigo
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saghlianis-sakme-saapelatsio-sasamartloshits-moigo
https://emc.org.ge/ka/products/kidev-erti-shromiti-dava-dasrulda-dasakmebulis-gamarjvebit
https://emc.org.ge/ka/products/biblusma-kidev-erti-dava-tsaago
https://emc.org.ge/ka/products/mtsvane-alternativam-da-emc-im-nenskra-hesis-proektze-sasamartloshi-dava-daitsqes


ნარ კო პო ლი ტი კის ძი რე უ ლი რე ფორ მის პრო ცე-
სი ერთ წელ ზე მე ტია შე ჩე რე ბუ ლი ა. 2018 წლის 12 
მა ი სი სა და  ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი საპ რო ტეს ტო აქ-
ცი ე ბის შემ დეგ, ნარ კო პო ლი ტი კის რე ფორ მის სა-
კითხი პარ ლა მენ ტ ში არ გა აქ ტი უ რე ბუ ლა. 

ნარკოპოლიტიკის შეჩერებული რეფორმა და მიმდინარე 
ტენდენციები

რე ფორ მის  შე სა ხებ ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ცია ამ 
დრომ დე უც ნო ბი ა. ამ დე ნად, არ სე ბი თად უც ვ ლე ლი 
რჩე ბა ბო ლო წლებ ში მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა ნარ-
კო პო ლი ტი კის სფე რო ში. ხე ლი სუფ ლე ბა ძი რი თა დად 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
აღ ს რუ ლე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა და ფარ თო მას შ ტა ბი ა-
ნი რე ფორ მის მი მარ თუ ლე ბით ნა ბი ჯებს არ დგამს. 

ამ პი რო ბებ ში, EMC გა ნაგ რ ძობს ნარ კო პო ლი ტი კის 
სფე რო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მდგო მა რე ო ბის მო-
ნი ტო რინგს და დო კუ მენ ტი რე ბას. სწო რედ ამ მიზ ნით, 
2019 წლის 16 ივ ლისს, EMC-მ გა მო აქ ვეყ ნა ნარ კო ტი-
კულ და ნა შა უ ლებ თან და კავ ში რე ბით სა ხელ მ წი ფოს 
პო ლი ტი კის, სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს და სის ხ ლის-

გან ცხა დე ბა – ნარ კო ტი კულ და ნა შა ულ ზე 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სარ ჩე ლი   

შე ფა სე ბა – კა ნა ფის ექ ს პორ ტის სა კითხ ზე

ვი დეო – 1 წე ლი სა პო ლი ციო ოპე რა ცი-
ი დან

კვლე ვა – ნარ კო პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე-
ლო ში – შე ჩე რე ბუ ლი რე ფორ მა და ახა-
ლი ტენ დენ ცი ე ბი

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სა მარ თ ლებ რი ვი პრაქ ტი კის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბის 
ამ სახ ვე ლი ან გა რი ში. ან გა რი შის მი ზანს წარ მო ად გენს 
ნარ კო პო ლი ტი კის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სის ტე მუ რი გა-
მოწ ვე ვე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა, სა მარ თალ დაც ვით და 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო-
ბის და პრაქ ტი კე ბის შეს წავ ლა. 

ნარ კო პო ლი ტი კის რე ფორ მის გა ურ კ ვე ვე ლი ვა დით შე ჩე-
რე ბის ფონ ზე, EMC-იმ რე ფორ მის მხარ დამ ჭერ ჯგუ ფებ თან 
ერ თად, მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს და ამ ნის ტი-
ის პრო ცე სის ინიც რე ბის კენ მო უ წო და. ამ ნის ტი ა, რო გორც 
შუ ა ლე დუ რი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ნარ კო ტი კუ-
ლი და ნა შა უ ლე ბის თ ვის უსა მარ თ ლო ან არაპ რო პორ ცი-
უ ლი სას ჯე ლე ბით მსჯავ რ დე ბუ ლი  პი რე ბის მდგო მა რე ო-
ბის შემ სუ ბუ ქე ბის თ ვის გო ნივ რულ და სა მარ თ ლი ან ნა ბიჯს 
წარ მო ად გენს. თუმ ცა, სა შე მოდ გო მო სე სი ა ზე პარ ლა მენტს 
ამ ნის ტი ის სა კითხი არ გა ნუ ხი ლავს და სა პა ტიმ რო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში კვლა ვაც რჩე ბი ან მსჯავ რ დე ბუ ლე ბი, რომ ლე-
ბიც უსა მარ თ ლოდ მკაც რი სას ჯე ლებს იხ დი ან. 

ვი დე ო რე პორ ტა ჟი: 1 წე ლი სა პო ლი ციო ოპე რა ცი ი დან

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა
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https://emc.org.ge/ka/products/erti-tseli-12-maisis-movlenebidan
https://emc.org.ge/ka/products/emc-narkotikul-danashaulze-sakonstitutsio-sasamartlos-kidev-ertkhel-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-narkotikul-danashaulze-sakonstitutsio-sasamartlos-kidev-ertkhel-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/kanafis-eksportis-sakitkhze-mmartveli-partiis-initsiativis-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/1-tseli-sapolitsio-operatsiidan
https://emc.org.ge/ka/products/1-tseli-sapolitsio-operatsiidan
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-shecherebuli-reforma-da-akhali-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-shecherebuli-reforma-da-akhali-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-shecherebuli-reforma-da-akhali-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-shecherebuli-reforma-da-akhali-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitikis-reformis-mkhardamcheri-jgufebis-gantskhadeba
https://emc.org.ge/ka/products/1-tseli-sapolitsio-operatsiidan


მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

20 ივ ნისს, თბი ლის ში მიმ დი ნა რე ან ტი სა ო კუ პა-
ციო აქ ცია პო ლი ცი ამ სპე ცი ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბით და შა ლა. მრა ვალ რიცხო ვა ნი აქ ცი ის 
ორ გა ნი ზე ბა თბი ლის ში რუ სი დე პუ ტა ტის ვი ზიტს და 
პარ ლა მენ ტის ტრი ბუ ნა ზე მის გა მო ჩე ნას მოჰ ყ ვა. 
აქ ცი ა ზე, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სა ა თის გან მავ ლო-
ბა ში მშვი დო ბი ა ნად ვი თარ დე ბო და, დე მონ ს ტ რან-
ტ თა გარ კ ვე ულ მა ნა წილ მა პარ ლა მენ ტ ში შეს ვ ლის 
მიზ ნით პო ლი ცი ის და ნა ყო ფებ თან ფი ზი კუ რი და-
პი რის პი რე ბა და იწყო. და ახ ლო ე ბით ღა მის 12 სა-
ა თის თ ვის პო ლი ცი ამ აქ ცი ის დაშ ლის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა მი ი ღო და რამ დე ნი მე სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 
აქ ცი ის მო ნა წი ლე თა მი მართ სხვა დას ხ ვა სა ხის 
სპე ცი ა ლურ სა შუ ა ლე ბას იყე ნებ და. ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში, ეს იყო აქ ცი ის დაშ ლის და ამ მას-
შ ტა ბის სა პო ლი ციო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის პირ ვე ლი 
შემ თხ ვე ვა. 

20 ივნისის მოვლენები: ანტისაოკუპაციო აქციის დაშლა და 
პოლიციის მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენება

მა სე ბის მარ თ ვის პრო ცეს ში სა თა ნა დო სტრა ტე გი ე ბის 
არარ სე ბო ბას და აქ ცი ის დაშ ლის თ ვის დად გე ნი ლი სა-
ბა ზი სო პრინ ცი პე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფას, შე დე გად  არა-
ერ თი ადა მი ა ნის, მათ შო რის, მშვი დო ბი ა ნი დე მონ ს-
ტ რან ტე ბის მძი მე და ზი ა ნე ბა და ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 
და კა ვე ბე ბი მოჰ ყ ვა. 

აღ ნიშ ნულ მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით, EMC ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი წე სით და კა ვე ბუ ლი 9 პი რის, ხო ლო სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის წე სით ბრალ დე ბუ ლი ერ თი პი რის 
ინ ტე რე სებს იცავ და სა სა მარ თ ლო ში. 

20 ივ ნი სის საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის დაშ ლი სა და პო ლი-
ცი ის მოქ მე დე ბე ბის პირ ვე ლა დი სა მარ თ ლებ რი ვი 
შე ფა სე ბა ორ გა ნი ზა ცი ამ  4 ივ ლისს გა მო აქ ვეყ ნა. მი-
მო ხილ ვამ აღ წე რა აქ ცი ის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა, 
დე მონ ს ტ რან ტ თა ნა წი ლის მხრი დან ძა ლა დობ რი ვი 
ქმე დე ბე ბის ინი ცი რე ბა, პო ლი ცი ის მხრი დან აქ ცი ის 
დაშ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და ამ პრო ცეს ში 
პო ლი ცი ის მხრი დან გა მო ყე ნე ბუ ლი არაპ რო პორ ცი უ-
ლი სა პო ლი ციო მე ქა ნიზ მე ბი, ისე ვე რო გორც აქ ცი ის 
დაშ ლის კონ ტექ ს ტ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ-
ვე ვის მძი მე შემ თხ ვე ვე ბი. EMC-ის მომ ზა დე ბულ პირ-
ვე ლად ან გა რიშ ში შე ფა სე ბუ ლი ა:

► აქ ცი ის დაშ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბა;

►  აქ ცი ის დაშ ლის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სა პო ლი-
ციო ძა ლის პრო პორ ცი უ ლო ბა;

►  დე მონ ს ტ რან ტ თა დევ ნის და და კა ვე ბის შემ თხ ვე ვე ბი;

►  ჟურ ნა ლის ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში ხელ შეშ ლის შემ თხ-
ვე ვე ბი. 

  ფო ტო: რა დიო თა ვი სუფ ლე ბა

20 ივ ნისს, პო ლი ცი ის მხრი დან გა მო ყე ნე ბულ სპე ცი-
ა ლურ სა შუ ა ლე ბებს, არაპ რო პორ ცი უ ლად და დი ფე-
რენ ცი რე ბის გა რე შე გა მო ყე ნე ბულ სა პო ლი ციო ძა ლას, 
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-20-ivniss-dakavebulta-sakmeebs-saapelatsio-sasamartloshi-asachivrebs
https://emc.org.ge/ka/products/20-ivnisis-movlenebi-aktsiis-dashla-da-damianis-uflebebis-darghvevis-dziritadi-praktika-pirveladi-samartlebrivi-shefaseba
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სა პო ლი ციო და ნა ყო ფე ბის რე ფორ მის მი მარ თუ-
ლე ბით გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას ოპე რა-
ტი უ ლი და სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მე ბის ძი რე უ ლი 
ცვლი ლე ბის სა კითხი. კრი მი ნა ლუ რი პო ლი ცი ის 
დე პარ ტა მენ ტი ის სა პო ლი ციო და ნა ყო ფი ა, რო-
მელ საც არა ერ თი წე ლია არ სე ბი თი და ძი რე უ ლი 
რე ფორ მე ბი არ შე ხე ბი ა, მა შინ რო დე საც, სა პატ რუ-
ლო პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტ თან ერ თად, სწო რედ 
კრი მი ნა ლუ რი პო ლი ციაა ყვე ლა ზე აქ ტი ურ და ხშირ 
კონ ტაქ ტ ში მო ქა ლა ქე ებ თან. კრი მი ნა ლუ რი პო ლი-
ცი ის რე ფორ მის მიზ ნე ბის თ ვის, არ სე ბი თი მნიშ ვ-
ნე ლო ბა აქვს სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მას, რო მე ლიც 
დღეს და მო უ კი დე ბე ლი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი და ხა რის-
ხი ა ნი გა მო ძი ე ბის მოთხოვ ნებს ვერ პა სუ ხობს. ისე ვე 
რო გორც ოპე რა ტი უ ლი სა პო ლი ციო და ნა ყო ფე ბის 
რე ფორ მას, რო მელ თა ფა რუ ლი და ფარ თო მას შ ტა-
ბი ა ნი ხა სი ა თი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თვით ნე ბუ რი 
შეზღუდ ვის მო მე ტე ბულ რის კებს შე ი ცავს.  

რეფორმები პოლიციაში: საგამოძიებო სისტემა

ამ მიზ ნით, EMC-იმ შე ი მუ შა ვა რე კო მენ და ცი ე ბი სა გა-
მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მის მიზ ნით და  მო უ წო და 
შე სა ბა მის ორ გა ნო ებს მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის კენ. ასე-
ვე, მო ამ ზა და დე ტა ლუ რი კა ნონ პ რო ექ ტი სა გა მო ძი ე-
ბო ორ გა ნო ე ბის მუ შა ო ბის რე ფორ მი რე ბის მიზ ნით და 
გა მარ თა არა ერ თი სა მუ შაო შეხ ვედ რა ამ სა კითხ ზე. 
რე ფორ მის აუცი ლებ ლო ბის და მის ფარ გ ლებ ში გან-
სა ხორ ცი ე ლე ბელ სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებ თან და კავ ში-
რე ბით, EMC-იმ სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი ასე ვე წა რუდ-
გი ნა ვე ნე ცი ის კო მი სი ას. სა პო ლი ციო და ნა ყო ფე ბის 
რე ფორ მის სა კითხ ზე, EMC-მ ასე ვე გა მო აქ ვეყ ნა მარ თ-
ლ წეს რი გის ოფიც რე ბის ახა ლი მე ქა ნიზ მის შე სა ხებ სა-
მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა. 

ამ სა კითხ ზე EMC-იმ, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან 
,,საქართველოს იური დი უ ლი ფირ მე ბის ასო ცი ა ცი ას-
თან“  ერ თად,  მო ამ ზა და კვლე ვა, რო მე ლიც სა ქარ თ-
ვე ლო ში მოქ მე დი სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის ანა ლიზს და 
რე ფორ მის პერ ს პექ ტი ვებს წარ მო ად გენს. ბო ლო ერ-
თი წლის გან მავ ლო ბა ში, EMC აქ ტი უ რად მუ შა ობ და 
სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მის ად ვო კა ტი რე ბა ზე, 
რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნიც კრი მი ნა ლუ რი პო ლი ცი ის 
რე ფორ მა და გა მო ძი ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის, ობი ექ-
ტუ რო ბის და ხა რის ხის გაზ რ და ა.

 

კვლე ვა – „საგამოძიებო სის ტე მის ანა-
ლი ზი“

EMC-ს მო საზ რე ბე ბი ვე ნე ცი ის კო მი სი ას  
სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მას თან 
და კავ ში რე ბით

კა ნონ პ რო ექ ტი – სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის 
რე ფორ მის 

EMC-ს შე ფა სე ბა მარ თ ლ წეს რი გის ოფიც-
რის ინ ს ტი ტუ ტის შე სა ხებ

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვი დე ო რე პორ ტა ჟი: სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მა
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https://emc.org.ge/ka/products/sagamodziebo-sistemis-reforma
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://emc.org.ge/ka/products/sagamodziebo-sistemis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagamodziebo-sistemis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagamodziebo-sistemis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://emc.org.ge/ka/products/emc-shinagan-sakmeta-saministroshi-martltsesrigis-ofitsris-institutis-amokmedebas-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-shinagan-sakmeta-saministroshi-martltsesrigis-ofitsris-institutis-amokmedebas-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/sagamodziebo-sistemis-reforma
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ბო ლო კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში, 
არ სე ბი თად შე იც ვა ლა პრო კუ რა ტუ რის სა მარ თ-
ლებ რი ვი სტა ტუ სი, მი სი ად გი ლი სა ხე ლი სუფ ლე-
ბო ორ გა ნო თა სის ტე მა ში და  უფ ლე ბა მო სი ლე ბის, 
საქ მი ა ნო ბის წე სის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
გან მ საზღ ვ რე ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო.  გა წე-
უ ლი სა მუ შა ოს მი უ ხე და ვად, ნათ ლად ჩანს, რომ 
პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მამ მი სი დე პო ლი ტი ზი-
რე ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მის გა მარ-
თ ვი სა და და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტის გა აძ ლი ე-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბი თი გარ და ტე ხა ვერ 
შე ი ტა ნა.

პროკურატურის რეფორმა: კონსტიტუციურ ცვლილებებთან 
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პროცესი

ლო ბა ში ჰარ მო ნი ზე ბის თ ვის დე ტა ლუ რი კა ნონ პ რო-
ექ ტი. ამას თან, ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ-
ლი პარ ლა მენ ტის მი ერ ინი ცი რე ბულ სა კა ნომ დებ ლო 
პა კე ტის გან ხილ ვებ ში, რა ზეც EMC სა კუ თა რი მო საზ-
რე ბე ბიც წა რად გი ნა.

პრო კუ რა ტუ რის რე ა ლუ რი და ძი რე უ ლი რე ფორ მი-
რე ბის იდე ის მხარ და ჭე რის და დის კუ სი ე ბის უზ რუ-
ნევ ლ ყო ფის მიზ ნით, ორ გა ნი ზა ცი ამ რამ დე ნი მე ფარ-
თო მას შ ტა ბი ა ნი ღო ნის ძი ე ბა გა მარ თა, მათ შო რის, 
პრო კუ რა ტუ რის სის ტე მე ბის რე ფორ მი რე ბის სა კი თებ ში 
სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტის მო ნა წი ლე ო ბით. 

პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მის სა კითხ ზე პარ ლა მენ ტის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის ძი რი თა დი ხარ ვე ზე ბი, EMC-მ 
„დამოუკიდებელი და გამ ჭ ვირ ვა ლე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის თ ვის” კო ა ლი ცი ას თან ერ თად შე ა ფა სა. 

კონ ს ტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბებ თან კა ნონ მ დებ ლო ბის 
მაქ სი მა ლუ რი ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, EMC-მ სა ერ-
თა შო რი სო ექ ს პერ ტის მო ნა წი ლე ო ბით მო ამ ზა და 
კვლე ვა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პე ბის კა ნონ მ დებ-

კვლე ვა – პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მის შე სა ხებ

მო საზ რე ბე ბი – „პროკურატურის შე სა ხებ” ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

მრგვა ლი მა გი და თე მა ზე: ,,პროკურატურის რე ფორ მა სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის შუქ ზე.“ 
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https://emc.org.ge/ka/products/prokuraturis-sistemis-reforma
https://emc.org.ge/ka/products/prokuraturis-sistemis-reforma
https://bit.ly/2D8fv3t
https://emc.org.ge/ka/products/prokuraturis-sistemis-reforma
https://emc.org.ge/ka/products/prokuraturis-sistemis-reforma
https://emc.org.ge/ka/products/emc-is-mosazrebebi-prokuraturis-shesakheb-organuli-kanonis-proekttan-dakavshirebit
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ბო ლო კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ქვე ყა ნა ში უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს გა უქ მე ბის შემ დეგ, 
დღის წეს რიგ ში დად გა ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბის 
სის ტე მა ში ერ თი ა ნი მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი ორ გა-
ნოს შექ მ ნის აუცი ლებ ლო ბა. ამ მიზ ნით, სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბამ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში  ცვლი ლე ბე-
ბის პა კე ტი შე ი მუ შა ვა. 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმირება და ცვლილებები 
უსაფრთხოების ორგანოების კოორდინაციაში

უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მა ში ერ თი ა ნი მა კო ორ დი ნი-
რე ბე ლი ორ გა ნოს შექ მ ნის აუცი ლებ ლო ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, EMC აქ ტი უ რად ჩა ერ თო ინი ცი რე ბუ ლი 
კა ნონ პ რო ექ ტის სა კო მი ტე ტო გან ხილ ვებ ში. EMC-იმ 
კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით მო მა ზა და შე ფა-
სე ბე ბი და  მო საზ რე ბე ბი გა უ ზი ა რა პარ ლა მენტს და 
მთავ რო ბას, რო გორც კა ნონ პ რო ექ ტის ინი ცი ა ტორ 
ორ გა ნოს. ინი ცი რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე-
ბე ბის გან ხილ ვის მიზ ნით, EMC-იმ ორ გა ნი ზე ბა გა უ-
წია მრგვალ მა გი დას, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო და 
ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, უსაფ რ თხო ე ბის სფე-
როს ექ ს პერ ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. 

კა ნონ პ რო ექ ტის მი ღე ბის შემ დეგ, EMC-იმ მო ამ ზა და  
მოკ ლე ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც შე ა ფა-
სა ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს შე სა ხებ კა ნონ-
მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი.

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი შემ დეგ ძი რი თად სა-
კითხებს მო ი ცავ და: 

► უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყო ბა;

►  პრე მი ერ - მი ნის ტ რის რო ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ-
ჭოს პო ლი ტი კის მარ თ ვა ში;

► ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს და კომ პ ლექ ტე ბა;

►  უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს მდივ ნის სტა ტუ სი და თა-
ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბის წე სი.

გან ცხა დე ბა – ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს შე სა ხებ კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე-
ბის შე ფა სე ბა

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

დის კუ სია თე მა ზე: „ეროვნული უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭო- ინი ცი რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვა”
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ბო ლო წლებ ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში 
გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის მი უ ხე და ვად, სა ზო-
გა დო ე ბის ნდო ბა სა სა მარ თ ლოს მი მართ კვლავ 
გა მორ ჩე უ ლად და ბა ლი ა, რა საც დიდ წი ლად გა-
ნა პი რო ბებს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა-
ნო ბა და პრობ ლე მუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, გახ მა-
უ რე ბუ ლი, პო ლი ტი კუ რად და სა ზო გა დო ებ რი ვად 
სენ სი ტი უ რი საქ მე ე ბის გან ხილ ვის პრო ცე სი სა სა-
მარ თ ლო ში, არა ერ თი გა და დე ბუ ლი ან / და არას-
რულ ფა სოვ ნად გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მა.  

მდგომარეობა მართლმსაჯულების სისტემაში:
სასამართლო რეფორმის შედეგები

მი უ თი თებ და, 2014 წელს ჩა ტა რე ბულ მსგავს კვლე ვას თან 
შე დე გე ბის შე და რე ბაც. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მო სახ ლე-
ო ბის თით ქ მის ნა ხე ვარს მი აჩ ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში და მო უ კი დებ ლე ბი არ არი ან. 

გარ და ამი სა, ბო ლო წლებ ში სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში 
გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გავ ლე ნე ბის და შე დე გე ბის 
ანა ლი ზის მიზ ნით, EMC-იმ, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცია ID-
FI-სთან ერ თად, რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო ნი ტო რინ-
გის ან გა რი ში მო ამ ზა და, მათ შო რის, გა მო ი ცა ან გა რი ში, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ბო ლო წლე ბის ორი ყვე ლა ზე მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი რე ფორ მის – სა სა მარ თ ლო ში საქ მე თა გა ნა წი-
ლე ბის ახა ლი სის ტე მი სა და დის ციპ ლი ნურ სა კითხებ ზე 
და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბას. 

საქ მე თა შემ თხ ვე ვი თი გა ნა წი ლე ბის წე სის ამოქ მე დე ბა 
ბო ლო წლე ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე პო ზი ტი ურ და მნიშ-
ვ ნე ლო ვან სი ახ ლეს წარ მო ად გენ და. თუმ ცა, ან გა რიშ მა 
აჩ ვე ნა, რომ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე-
და ვად, არა ერ თი სის ტე მუ რი ბა რი ე რი არ სე ბობს საქ-
მე თა გა ნა წი ლე ბის ახა ლი მო დე ლის სრულ ფა სო ვა ნი 

სა სა მარ თ ლოს მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ცოდ ნი სა და და-
მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვის მიზ ნით, EMC-მ პარ ტ ნი ორ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა-
მო კითხ ვის შე დე გე ბი მო ამ ზა და და გა მო აქ ვეყ ნა. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში 2,080 ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და 
და გა მოვ ლინ და, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ში 
კვლავ კრი ტი კუ ლად და ბა ლია ნდო ბა სა სა მარ თ ლოს მი-
მართ, მათ შო რის, სხვა ინ ს ტი ტუ ტებ თან და ხე ლი სუფ ლე-
ბის შტო ებ თან შე და რე ბით. ნდო ბის კლე ბის ტენ დენ ცი ა ზე 
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ან გა რი ში  – „მოსამართლის ცოდ ნა და 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა სა მარ თ ლო სის ტე-
მის მი მართ”

ან გა რი ში – სა სა მარ თ ლო სის ტე მის 
სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შეს-
რუ ლე ბის მდგო მა რე ო ბა 

ინ ფოგ რა ფი კა  – „რა დატ ვირ თ ვით გა ნი-
ხი ლა ვენ საქ მე ებს მო სა მარ თ ლე ე ბი”

კვლე ვა – „სასამართლო რე ფორ მის შე-
დე გე ბის შე ფა სე ბა”

ბლო გი  – „რატომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი სკო ლის და მო უ კი-
დებ ლო ბა”

ბლო გი – „თავმჯდომარეების რო ლი და 
გავ ლე ნე ბი სა სა მარ თ ლო ში”

კვლე ვა – სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის შე-
დე გე ბის შე ფა სე ბა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის სის ტე მა

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

რა დატ ვირ თ ვით გა ნი ხი ლა ვენ საქ მე ებს მო სა მარ თ ლე ე ბი

ამოქ მე დე ბის თ ვის, მათ შო რი სა ა, სა სა მარ თ ლოს თავ-
მ ჯ დო მა რე თა არა გო ნივ რუ ლად ფარ თო უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბა, მო სა მარ თ ლე თა სიმ ცი რე სა სა მარ თ ლო ებ ში 
და იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ზო გა დი წე სი დან 
დად გე ნი ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა. 

მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სის ტე მის და და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის საქ მი ა-
ნო ბის შე ფა სე ბი სას, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, კი დევ 
ერ თხელ გა მოჩ ნ და დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა-
ხე ე ბის ბუნ დო ვა ნე ბის პრობ ლე მა. ასე ვე, გა მო იკ ვე თა 
და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რან-
ტი ე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და ზო გა დად, დის ციპ ლი ნუ რი 
მე ქა ნი ზე ბის სა მარ თ ლი ა ნად, არათ ვით ნე ბუ რად და 
ობი ექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბა. 

გარ და ამი სა, EMC-იმ პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცია IDFI-სთან 
ერ თად გა მო აქ ვეყ ნა სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო-
ცი რე ბის დღის წეს რი გის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი სა-
სა მარ თ ლო სის ტე მის ხუთ წ ლი ა ნი სტრა ტე გი ი სა და ორ-
წ ლი ა ნი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 
ან გა რი ში. ხე ლი სუფ ლე ბის სა მი ვე შტოს და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბით, კონ სენ სუს ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი რე ფორ მის სტრა ტე გი ის შექ მ ნა, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო. თუმ ცა, სა მოქ მე დო გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 
პრო ცეს ზე დაკ ვირ ვე ბამ გა მოკ ვე თა, რომ სა სა მარ თ ლო 
ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია და სა-
მოქ მე დო გეგ მა არ არის პრი ო რი ტე ტუ ლი დო კუ მენ ტი, 
პრაქ ტი კუ ლად, ყვე ლა ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის სა-

კითხი ამ დრომ დე შე უს რუ ლე ბე ლი რჩე ბა.

მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში შეს წავ ლი ლი 100-მდე აქ ტი-
ვო ბი დან 53% შე უს რუ ლე ბე ლი ა, 20% – ნა წი ლობ რივ 
შეს რუ ლე ბუ ლი, ხო ლო 26% – შეს რუ ლე ბუ ლი. ერთ აქ-
ტი ვო ბას კი შე სა ბა მი სი სტა ტუ სი ვერ მი ე ნი ჭა.

წლიური ანგარიში 2018-2019 | 29

https://emc.org.ge/ka/products/mosamartlis-roli-siskhlis-samartlis-martlmsajulebashi
https://emc.org.ge/ka/products/mosamartlis-roli-siskhlis-samartlis-martlmsajulebashi
https://emc.org.ge/ka/products/mosamartlis-roli-siskhlis-samartlis-martlmsajulebashi
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba
https://emc.org.ge/ka/products/ra-datvirtvit-ganikhilaven-sakmeebs-mosamartleebi
https://emc.org.ge/ka/products/ra-datvirtvit-ganikhilaven-sakmeebs-mosamartleebi
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/ratom-aris-mnishvnelovani-iustitsiis-umaghlesi-skolis-damoukidebloba
https://emc.org.ge/ka/products/ratom-aris-mnishvnelovani-iustitsiis-umaghlesi-skolis-damoukidebloba
https://emc.org.ge/ka/products/ratom-aris-mnishvnelovani-iustitsiis-umaghlesi-skolis-damoukidebloba
https://emc.org.ge/ka/products/tavmjdomareebis-roli-da-gavlenebi-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/tavmjdomareebis-roli-da-gavlenebi-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
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მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის თ ვის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის პრო ცე სი და იწყო 2018 
წლის მი წუ რულს, რო დე საც იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს-
მა საბ ჭომ, უხე ში პრო ცე დუ რუ ლი დარ ღ ვე ვე ბით 
და დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით, უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში 
უვა დოდ და სა ნიშ ნი 10 კან დი და ტის წარ დ გე ნის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო. საბ ჭოს თვით ნე ბურ მოქ-
მე დე ბას და ამ პრო ცეს ში მო სა მარ თ ლე თა ვიწ რო 
ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბის ცალ სა ხა ნიშ ნე ბის 
არ სე ბო ბას, სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე ულ  ნა წილ ში 
მძი მე კრი ტი კა და პრო ტეს ტი მოყ ვა. 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა: ისტორიული 
პროცესი და შესაძლებლობა საქართველოს მართლმსაჯულებისთვის

აქ ცია – „სასამართლოს გა და სარ ჩე ნად“

პრო ცე სის შე ჩე რე ბის და სა კა ნონ მ დებ ლო რე ფორ მის 
მოთხოვ ნის მიზ ნით, EMC-იმ პრო ფე სი ულ და აქ ტი ვის ტურ 
ჯგუ ფებ თან ერ თად, ღია პლატ ფორ მის  ფარ გ ლებ ში და-
იწყო მუ შა ო ბა. სწო რედ ამ პლატ ფორ მის ფარ გ ლებ ში და ი-
გეგ მა რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ცი ა, მომ ზად და სა ჯა რო 
პე ტი ცი ე ბი და მი მარ თ ვე ბი, რა მაც ხე ლი შე უწყო ნაჩ ქა რე ვი 
პრო ცე სის ჩე შე რე ბას და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ-
თ ლე თა შერ ჩე ვის სა კითხე ბის მკაცრ რეგ ლა მენ ტი რე ბას.  

არა ერ თი მი მარ თ ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ტეს ტის 
ფონ ზე, პარ ლა მენ ტ მა უარი თქვა ნაჩ ქა რე ვად სა კითხის 
გან ხილ ვა ზე, და სა ხე ლე ბულ მა კან დი და ტებ მა კი სა კუ თა-
რი კან დი და ტუ რე ბი მოხ ს ნეს. ამის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტ მა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის 
შერ ჩე ვის პრო ცე სი სა და კრი ტე რი უ მე ბის მა რე გუ ლი რე-
ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ო ბა და იწყო.  

EMC მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე კო ა ლი-
ცი ის წევრ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, აქ ტი უ რად იყო 
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ჩარ თუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტის სა კო მი ტე ტო გან ხილ ვებ ში, 
თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბამ მთე ლი ამ პრო ცე სის გან მავ ლო-
ბა ში ვერ აჩ ვე ნა ურ ყე ვი და მტკი ცე პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, 
შე ექ მ ნა სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო, რო მე ლიც მო სა მარ თ-
ლე თა გავ ლე ნი ან ჯგუფს პრო ცეს ში პრაქ ტი კულ და რე ა-
ლურ ბა რი ე რებს და უდ გენ და. 

2019 წლის მა ი სი დან, იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ, გა ნახ-
ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს სა ფუძ ველ ზე, უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე სი ხე-
ლახ ლა და იწყო. EMC სხვა პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
ერ თად აქ ტი უ რად აკ ვირ დე ბო და კან დი და ტე ბის შერ ჩე ვის 
თი თო ე ულ ეტაპს. სა ბო ლო ოდ, იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ-
ჭომ მოს მე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 20 კან დი და ტი შე არ ჩია და 
2019 წლის 4 სექ ტემ ბერს აღ ნიშ ნუ ლი კან დი და ტე ბი სა ქარ-
თ ვე ლოს პარ ლა მენტს წა რუდ გი ნა. სა შე მოდ გო მო სე სი ის 
გან მავ ლო ბა ში, პარ ლა მენ ტის იური დი ულ კო მი ტეტ ში კი დევ 
ერ თხელ მოხ და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ო-
ბის კან დი და ტე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მოს მე ნა. მოს მე ნე ბი 
მიმ დი ნა რე ობ და სა ჯა როდ, ღია ფორ მატ ში და კან დი და-
ტე ბის თ ვის შე კითხ ვე ბის დას მის შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ 
რო გორც პარ ლა მენ ტა რებს, აგ რეთ ვე სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
წარ მო მად გე ნელს, სა მეც ნი ე რო, პრო ფე სი უ ლი და სა მო ქა-
ლა ქო ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებს. ან გა რი შის წე რის მო-
მენ ტის თ ვის, პარ ლა მენტს ჯერ კი დევ არ ჰქონ და მი ღე ბუ ლი 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, თუ რო მე ლი კან დი და ტი შე ირ-
ჩე ო და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლედ. 

ბლო გი – რა დარ ღ ვე ვე ბით მიმ დი ნა რე-
ობს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ-
ლე ე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე სი 

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – თავ მ ჯ დო მა-
რე ე ბის რო ლი და გავ ლე ნე ბი სა სა მარ თ-
ლო ში

მა ნი ფეს ტი – მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გა და-
სარ ჩე ნად

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი – 
„მოსახლეობის ცოდ ნა და და მო კი დე ბუ-
ლე ბა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ-
თ ლე ე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე სის მი მართ”

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი – 
„უზენაესი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე-
ე ბის შერ ჩე ვა: რა იცის და რა და მო კი დე-
ბუ ლე ბა აქვს ხალხს სა ქარ თ ვე ლო ში ამ 
პრო ცე სის შე სა ხებ“

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:
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https://emc.org.ge/ka/products/ra-darghvevebit-mimdinareobs-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesi
https://emc.org.ge/ka/products/ra-darghvevebit-mimdinareobs-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesi
https://emc.org.ge/ka/products/ra-darghvevebit-mimdinareobs-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesi
https://emc.org.ge/ka/products/tavmjdomareebis-roli-da-gavlenebi-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/tavmjdomareebis-roli-da-gavlenebi-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/tavmjdomareebis-roli-da-gavlenebi-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/manifesti-martlmsajulebis-gadasarchenad
https://emc.org.ge/ka/products/manifesti-martlmsajulebis-gadasarchenad
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleobis-tsodna-da-damokidebuleba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleobis-tsodna-da-damokidebuleba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleobis-tsodna-da-damokidebuleba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleobis-tsodna-da-damokidebuleba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-shercheva-ra-itsis-da-ra-damokidebuleba-akvs-khalkhs-sakartveloshi-am-protsesis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-shercheva-ra-itsis-da-ra-damokidebuleba-akvs-khalkhs-sakartveloshi-am-protsesis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-shercheva-ra-itsis-da-ra-damokidebuleba-akvs-khalkhs-sakartveloshi-am-protsesis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-shercheva-ra-itsis-da-ra-damokidebuleba-akvs-khalkhs-sakartveloshi-am-protsesis-shesakheb
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-shercheva-ra-itsis-da-ra-damokidebuleba-akvs-khalkhs-sakartveloshi-am-protsesis-shesakheb
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სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის სა თა ნა დო სტან დარ ტე-
ბით დაც ვა მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მო ად-
გენს ქარ თუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და ზო გა დად, 
სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სათ ვის. აღ ნიშ ნულ უფ-
ლე ბებ ზე ნაკ ლე ბად იმარ თე ბა აკა დე მი უ რი თუ 
პრო ფე სი უ ლი დის კუ სი ე ბიც. ამ ფონ ზე, EMC-იმ, 
ექ ს პერტ ნა ნა მჭედ ლი ძეს თან თა მაშ რომ ლო ბით, 
მო ამ ზა და ორი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი 
შრო მით და საცხოვ რი სის უფ ლე ბებ ზე. სა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კას თან ერ თად, ევ რო პუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ი თა და ევ რო პუ ლი კავ ში რის 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა ქარ ტი ით დად გე ნი-
ლი სტან დარ ტე ბის ჭრილ ში არის მი მო ხი ლუ ლი 
საცხოვ რი სის და შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, აგ რეთ ვე 
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი პო ლი ტი კის 
გარ კ ვე უ ლი კომ პო ნენ ტე ბი.

სოციალური უფლებების ადვოკატირება მართლმსაჯულების 
პროცესში

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი არის ერ თ გ ვა რი დამ ხ მა რე 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს, მო-
სა მარ თ ლე ებს, ად ვო კა ტებს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე 
მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებს, იური დი უ ლი პრო ფე სი ის 
წარ მო მად გენ ლებს გა უ ზი ა როს თე მა ტუ რად თავ მოყ-
რი ლი, სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი და გა და მუ შა ვე ბუ ლი მა სა-
ლა შრო მი სა და საცხოვ რი სის  უფ ლე ბებ თან და კავ ში-
რე ბით. დო კუ მენ ტე ბის შექ მ ნის მი ზა ნი იყო შრო მის და 
საცხოვ რი სის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, ცოდ ნი სა 
და მგრძნო ბე ლო ბის ამაღ ლე ბა შე სა ბა მის პრო ფე სი ულ 
წრე ებ ში და ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბა ში. აგ რეთ ვე, უკე-
თე სი სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
პრო ცეს ში. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბის და ზო გა დად, 
სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბის მიზ ნით, EMC-
იმ, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ავ ტორ თან ერ თად, სა მუ შაო 
შეხ ვედ რე ბი გა მარ თა თბი ლი სის, ქუ თა ი სის, ბა თუ მი სა 
და თე ლა ვის სა სა მარ თ ლო ებ ში. შეხ ვედ რებს ეს წ რე-
ბოდ ნენ რო გორც მო სა მარ თ ლე ე ბი, ისე სა სა მარ თ ლო 
აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი.

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო იურის ტე ბი სათ ვის – 
„საცხოვრისის უფ ლე ბა – სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის მი მო-
ხილ ვა“

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო იურის ტე ბი სათ ვის – 
„შრომითი უფ ლე ბე ბი – სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის მი მო-
ხილ ვა“

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

საცხოვრისის უფლება
(საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მიმოხილვა)

დამხმარე სახელმძღვანელო იურისტებისთვის

შრომითი უფლებები 
(საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მიმოხილვა)

დამხმარე სახელმძღვანელო იურისტებისთვის
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https://emc.org.ge/ka/products/shromiti-uflebebi-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva


მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
მო სა მარ თ ლის რო ლი და მი სი პრო ცე სუ ა ლუ რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი არა ერ თხელ გამ ხ და რა სხვა-
დას ხ ვა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფი სა თუ თა ვად სა სა-
მარ თ ლო სის ტე მის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან 
დის კუ სი ის სა გა ნი. არ სე ბობს მო საზ რე ბა იმის შე-
სა ხებ, რომ, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, 
მო სა მარ თ ლე თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი გარ კ ვე ულ-
წი ლად შეზღუ დუ ლი ა, რაც ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ-
რი უფ ლე ბე ბის დაც ვის პრო ცეს ში სა სა მარ თ ლოს 
ეფექ ტი ა ნო ბის შემ ცი რე ბას გა ნა პი რო ბებს.

რეფორმის პერსპექტივები სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულებაში

ამ სა კითხე ბის და მა ტე ბი თი გა მოკ ვ ლე ვის და დის კუ სი ის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით, CRRC-ის ავ ტო რო ბით, მომ ზად-
და დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც აღ წერს მო სა მარ თ ლე ე ბის 
და ად ვო კა ტე ბის გან წყო ბე ბის სა მარ თ ლი ა ნი, მი უ კერ-
ძო ე ბე ლი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად მო სა მარ თ ლის როლ თან და კავ ში რე ბით. 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ჩა ტარ და 20-მდე ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი ინ ტერ ვიუ მო სა მარ თ ლე ებ თან და სა მი ფო კუს - ჯ გუ-
ფი პრაქ ტი კოს ად ვო კა ტებ თან. კვლე ვა ში გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო კა ტე ბის მო საზ რე ბე ბი 
ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცა ა:

კვლე ვა – „მოსამართლის რო ლი სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ელ ბა ში”

ბლო გი – „შეჯიბრებითი სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის პრო ცე სის კრი ტი კის თ ვის: ბა რი ე-
რე ბი სი მარ თ ლის დად გე ნის გზა ზე”

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

►  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის საქ მე-
ე ბის გან ხილ ვა;

►  ნარ კო ტი კუ ლი და ნა შა უ ლი და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხ ვე ვე ბი;

► სას ჯელ თა პრო პორ ცი უ ლო ბა და სხვა. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მებ-
ზე დის კუ სი ის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, EMC-მ ასე ვე მო-
ამ ზა და ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც მი მო ი-
ხი ლავს შე ჯიბ რე ბი თი სის ხ ლის სა მარ თ ლის სის ტე მა ში 
არ სე ბულ ბა რი ე რებს და გა მოწ ვე ვებს. 

EMC-მ CRRC-სთან ერ თად სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში მო სა მარ თ ლის 
როლ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცია გა მარ თა.
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მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

ოპე რა ტი ულ - სამ ძებ რო ღო ნის ძი ე ბე ბი აქ ტი უ რად 
გა მო ი ყე ნე ბა სა პო ლი ციო და სა გა მო ძი ე ბო საქ-
მი ა ნო ბა ში, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა მარ თალ-
დამ ცა ვე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ 
კონ კ რე ტუ ლი და ნა შა უ ლებ რი ვი ფაქ ტე ბის, სა-
მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის, თუ ზო გა დი კრი მი ნო გე ნუ-
ლი ვი თა რე ბის შე სა ხებ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ოპე რა ტი ულ - სამ ძებ რო ღო ნის ძი ე ბე ბი მე ტად 
ძლი ე რი ბერ კე ტია პო ლი ცი ის თ ვის, ის აგ რეთ ვე 
ქმნის ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ში გა უ მარ თ ლე ბე ლი 
ჩა რე ვის რის კებს, რად გან ოპე რა ტი ულ - სამ ძებ-
რო საქ მი ა ნო ბა ზე არა საკ მა რი სად ხორ ცი ელ დე-
ბა საპ რო კუ რო რო და სა სა მარ თ ლო კონ ტ რო ლი, 
აგ რეთ ვე არ არ სე ბობს მის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ 
სუ ბი ექ ტებ ზე ეფექ ტუ რი ში და- მეთ ვალ ყუ რე ო ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი. 

ძალის გადამეტების პრევენცია და ოპერატიულ-სამძებრო 
საქმიანობის გავლენა სისხლის სამართალწარმოებაზე

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი EMC-სთვის არა ა ხა ლია და ორ-
გა ნი ზა ცია წლე ბის მან ძილ ზე ად ვო კა ტი რებს ოპე რა-
ტი ულ - სამ ძებ რო საქ მი ა ნო ბის რე ფორ მის სა კითხებს. 
მიმ დი ნა რე წლის და სას რულს, EMC-იმ მო ამ ზა და შე-
მა ჯა მე ბე ლი კვლე ვა ოპე რა ტი ულ - სამ ძებ რო საქ მი ა ნო-
ბა ზე, სა დაც გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია რო გორც რე ლე ვან ტუ რი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა, ასე ვე სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე-
ბის პრაქ ტი კა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა-
ნიზ მე ბი ქმნის ერ თ გ ვარ პა რა ლე ლურ გა მო ძი ე ბას, ან 
ე.წ. წი ნა სა გა მო ძი ე ბო ეტაპს, რომ ლის ფაგ ლებ შიც გა-
მომ ძი ებ ლე ბი მო ი პო ვე ბენ საქ მი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ინ ფორ მა ცი ა სა და ცნო ბებს იმ გ ვა რად, რომ მათ ზე არ 
ვრცელ დე ბა საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი-
ლი სტან დარ ტე ბი და გა რე- ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მე ქა-
ნიზ მე ბი. 

სა პო ლი ცი ო- სა გა მო ძი ე ბო საქ მი ა ნო ბის კონ ტექ ს ტ-
ში აგ რეთ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს 
ძა ლის გა და მე ტე ბის ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ის არარ სე-
ბო ბა. წლე ბის მან ძილ ზე, სა მარ თალ დამ ცავ თა მხრი-
დან ძა ლის გა და მე ტე ბის შემ თხ ვე ვე ბი წარ მო ად გენ და 
ერ თ -ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვას ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის კუთხით. ქვე ყა ნა ში და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო-
ძი ე ბო სამ სა ხუ რის შექ მ ნის კვა ლო ბა ზე (2019 წლის 
ნო ემ ბ რი დან ამოქ მედ და სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის 
სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლია გა მო ი ძი ოს 
სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი კონ კ რე ტუ ლი 
ტი პის და ნა შა უ ლე ბი), მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აგ რეთ ვე არ-
სე ბობ დეს ში და უწყებ რი ვი ბერ კე ტე ბი და მე ქა ნიზ მე ბი, 
რომ ლე ბიც და აზღ ვევს პო ლი ცი ის მხრი დან არა სა თა-
ნა დო მოპყ რო ბის რის კებს. ამ ფონ ზე, EMC-იმ მო ამ-
ზა და კვლე ვა, რო მელ შიც მი მო ხი ლუ ლია სა პო ლი ციო 
საქ მი ა ნო ბის ის კონ კ რე ტუ ლი ას პექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ძა ლის გა და მე ტე ბის გან სა კუთ რე ბულ რის კებს ქმნის. 
კვლე ვა ში აგ რეთ ვე შე მო თა ვა ზე ბუ ლია დე ტა ლუ რი რე-
კო მენ და ცი ე ბი, თუ რა მე ქა ნიზ მე ბით  არის შე საძ ლე ბე-
ლი პო ლი ცი ის მხრი დან არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის და 
ძა ლის გა და მე ტე ბის პრე ვენ ცი ა. 

კვლე ვა – „ოპერატიული საქ მი ა ნო ბა სა-
მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში“

კვლე ვა –  „არასათანადო მოპყ რო ბის 
პრე ვენ ცია პო ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში“

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ოპე რა ტი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ კვლე ვის პრე ზენ ტა ცია
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https://emc.org.ge/ka/products/kvlevis-avtori-tamar-gvasalia-eksperti-ralf-aleveldti-angarishze-pasukhismgebeli-pirebi-guram-imnadze-sofo-verdzeuli-damkabadonebeli-tornike-lortkifanidze-enobrivi-redaktori-medea-imerlishvili
https://emc.org.ge/ka/products/kvlevis-avtori-tamar-gvasalia-eksperti-ralf-aleveldti-angarishze-pasukhismgebeli-pirebi-guram-imnadze-sofo-verdzeuli-damkabadonebeli-tornike-lortkifanidze-enobrivi-redaktori-medea-imerlishvili
https://emc.org.ge/ka/products/arasatanado-mopqrobis-preventsia-politsiis-sakmianobashi
https://emc.org.ge/ka/products/arasatanado-mopqrobis-preventsia-politsiis-sakmianobashi


მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

პრე ზი დენ ტის მი ერ მსჯავ რ დე ბულ თა შეწყა ლე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი და პო ლი ტი-
კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტია არ სე ბუ ლი მკაც რი სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პი რო ბებ ში. 
წლე ბის მან ძილ ზე, შეწყა ლე ბის უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბა აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბო და ნარ კო ტი კულ 
და ნა შა ულ ში მსჯავ რ დე ბულ პირ თა მი მართ, რაც 
მოქ მე დი რეპ რე სი უ ლი ნარ კო პო ლი ტი კის შემ სუ-
ბუ ქე ბის ერ თ გ ვა რი მცდე ლო ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით-
ვა ლოს. 

შეწყალება

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ქვეყ ნის ამ ჟა მინ დე ლი პრე ზი-
დენ ტის მი ერ შეწყა ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მო ყე-
ნე ბა არა ერ თხელ გახ და სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ის 
და გან ს ჯის სა გა ნი. 2019 წლის შე მოდ გო მა ზე კი პრე-
ზი დენ ტ მა მო რა ტო რი უ მი გა მო აცხა და ამ უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბით სარ გებ ლო ბა ზე მა ნამ, სა ნამ არ შე მუ შავ დე ბო-
და სპე ცი ა ლუ რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბი სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით. 

სა კითხის შეს წავ ლის მიზ ნით, EMC-იმ გა ა ა ნა ლი ზა 
2019 წლის პირ ვე ლი 9 თვის მო ნა ცე მე ბი შეწყა ლე-
ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, კერ ძოდ, 

ინ ფოგ რა ფი კა –  2019 წლის პირ ველ 9 
თვე ში შეწყა ლე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და-
კავ ში რე ბით 

ანა ლი ტი კუ რი სტა ტია –  „შეწყალების 
პო ლი ტი კუ რო ბა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი წეს-
რი გის ლო გი კა“

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

რამ დენ მსჯავ რ დე ბულს ჰქონ და მი მარ თუ ლი პრე ზი-
დენ ტის თ ვის შეწყა ლე ბის შუ ამ დ გომ ლო ბით, მა თი რა 
ნა წი ლი დაკ მა ყო ფილ და და რო გო რი იყო ზო გა დი 
ტენ დენ ცი ე ბი – რო მელ და ნა შა ულ ში მსჯავ რ დე ბულ 
პირ თა მი მართ გა მო ი ყე ნე ბო და უფ რო ხში რად აღ ნიშ-
ნუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. აგ რეთ ვე მომ ზად და მოკ-
ლე ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი, სა დაც მი მო ხი ლუ ლია 
შეწყა ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტის არ სი, მი სი წარ მო შო ბის და 
გან ვი თა რე ბის მოკ ლე ის ტო რია და სა ქარ თ ვე ლო ში 
მოქ მე დი შეწყა ლე ბის მო დე ლის ძი რი თა დი ხარ ვე ზე ბი 
და გა მოწ ვე ვე ბი. 
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-prezidentis-mier-shetsqalebaze-moratoriumis-gamotskhadebas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-prezidentis-mier-shetsqalebaze-moratoriumis-gamotskhadebas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-prezidentis-mier-shetsqalebaze-moratoriumis-gamotskhadebas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/shetsqalebis-politikuroba-da-konstitutsiuri-tsesrigis-logika
https://emc.org.ge/ka/products/shetsqalebis-politikuroba-da-konstitutsiuri-tsesrigis-logika
https://emc.org.ge/ka/products/shetsqalebis-politikuroba-da-konstitutsiuri-tsesrigis-logika


მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

EMC გა ნაგ რ ძობს სა ერ თო და სა კონ სი ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ებ ში, ასე ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სა სა მარ თ ლო ში სტრა ტე გი უ ლი საქ მე ე ბის წარ მო ე ბას, ასე ვე სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან თვით-
ნე ბო ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბის ფაქ ტებ ზე სა კუ თა რი დაც ვის ქვეშ მყო ფი პი რე ბის ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვას სა სა მარ თ ლოს, პრო კუ რა ტუ რი სა და სხვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის წი ნა შე. 

სტრატეგიული სამართალწარმოება

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-იმ სა ვა რა უ დო არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტ ზე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სა სა მარ თ ლოს ორ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით მი მარ თა. 

►  ვლა დი მერ მჭედ ლიშ ვი ლის სა ჩი ვარ ში სა უ ბა რია ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სით და კა ვე ბის შემ დ გომ მჭედ ლიშ ვი-
ლის მი მართ პო ლი ცი ის  გან ყო ფი ლე ბა ში ცე მის ფაქ ტ სა და შემ დ გომ ში ამ შემ თხ ვე ვის არა სა თა ნა დო გა მო ძი-
ე ბა ზე. 

►  ზვი ად რა ტი ა ნის საქ მე ასე ვე გა იგ ზავ ნა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში. ამ საქ მე ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ა, 
2017 წლის 23 დე კემ ბერს, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სით და კა ვე ბუ ლი ზვი ად რა ტი ა ნის მი მართ არა სა თა ნა დო 
მოპყ რო ბის ფაქ ტებ ზე. კერ ძოდ, და კა ვე ბი სას და შემ დ გომ ში, პო ლი ცი ის მი ერ და კა ვე ბუ ლის მძი მე სიტყ ვი ერ 
და ფი ზი კურ შე უ ა რაცხ ყო ფა ზე და ამ საქ მის არა ე ფექ ტი ან გა მო ძი ე ბა ზე ქვეყ ნის შიგ ნით.  

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-იმ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს, ნარ კო პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბით კი დევ 
ერ თი სარ ჩე ლით მი მარ თა და უმ ცი რე სი რა ო დე ნო ბის ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ფლო ბის თ ვის და წე სე ბუ ლი 
სას ჯე ლის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბა მო ითხო ვა. 

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა
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https://emc.org.ge/ka/products/emc-politsiis-mkhridan-savaraudo-arasatanado-mopqrobis-sakmeze-adamianis-uflebata-evropul-sasamartlos-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/zviad-ratianis-sakmeze-emc-m-adamianis-uflebata-evropul-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/emc-narkotikul-danashaulze-sakonstitutsio-sasamartlos-kidev-ertkhel-mimartavs


თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

სა ან გა რი შო პერიოდი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის და ინ ტეგ რა ცი ის მი მარ თუ-
ლე ბით არ ყო ფი ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბე ბის მომ ტა ნი. ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კა-
ში სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და გეგ მი ლი რუ ტი ნუ ლი აქ-
ტი ვო ბე ბი არ სე ბი თად არ პა სუ ხობს ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბე ბის წი ნა შე მდგარ რე ა ლურ პო ლი ტი კურ 
და სო ცი ა ლურ გა მოწ ვე ვებს და უმ ცი რე სო ბე ბის 
და ბა ლი, უფ რო კი „წარმოსახვითი“ პო ლი ტი კუ რი 
მო ნა წი ლე ო ბის პი რო ბებ ში რთულ დე ბა არა დო მი-
ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის, წუ ხი ლე ბი სა და 
ინ ტე რე სე ბის სა თა ნა დო პო ლი ტი კუ რი არ ტი კუ ლი-
რე ბა. 

ეთნიკური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ სა ხელ მ წი ფო პო ლი-
ტი კა უფ ლე ბე ბის დაც ვის, თა ნას წო რო ბი სა და ინ კ ლუ ზი-
ის პრინ ცი პე ბის ნაც ვ ლად, მეტ წი ლად ისეთ პრობ ლე მურ 
პერ ს პექ ტი ვებს ეფუძ ნე ბა, რო გო რი ცა ა: უსაფ რ თხო ე ბა, 
გე ო პო ლი ტი ზი რე ბა და კულ ტუ რუ ლი დო მი ნა ცი ა. სა ხელ-
მ წი ფო პო ლი ტი კა სა თა ნა დოდ ვერ ხე დავს იმ ღრმა და 
სტრუქ ტუ რულ უთა ნას წო რო ბას, რო მე ლიც ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბე ბის ჯგუ ფე ბის მი მართ არ სე ბობს ის ტო რი უ ლი 
იგ ნო რი რე ბის და დო მი ნა ცი ის პრაქ ტი კის გა მო. ამ მიდ-
გო მე ბის პი რო ბებ ში კი სა ხელ მ წი ფოს არ გა აჩ ნია სპე ცი ა-
ლუ რი პო ზი ტი უ რი პო ლი ტი კა (მათ შო რის, პო ლი ტი კუ რი 
მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სპე ცი ა-
ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი, და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი-
კა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პრო აქ ტი უ ლი მიდ გო მე ბი), რო-
მე ლიც მი სი აღ მოფხ ვ რის სის ტე მურ და ინ სი ტი ტუ ცი ურ 
შე საძ ლებ ლო ბებს შექ მ ნი და.     

კრი ზი სი პან კი სის ხე ო ბა ში 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კვლავ აქ ტი უ რად იდ გა პან კი სის 
ხე ო ბის სა კითხი. 2017 წლის 26 დე კემ ბერს ღა მით სა კუ-
თარ სა ძი ნე ბელ ში მოკ ლუ ლი 19 წლის თე მირ ლან მა ჩა-

ლი კაშ ვი ლის საქ მემ ად გი ლობ რივ თემ ში კვლავ გა ა ჩი ნა 
რეპ რე სი უ ლი პო ლი ტი კის და და უც ვე ლო ბის ში ში. 

2019 წელს ად გი ლობ რი ვი თე მის უკ მა ყო ფი ლე ბას პან-
კი სის ხე ო ბა ში ჰე სე ბის კას კა დის მშე ნებ ლო ბის სა კითხი 
და ე მა ტა. ხე ო ბა ში უკ ვე მოქ მე დებს 2 ჰე სი, მდი ნა რის 
ამა ვე ქსელ ში და მა ტე ბი თი ორი ჰე სის – „ხადორი 3“ და 
„სამყურისწყალი 2“-ის, მშე ნებ ლო ბა, ად გი ლობ რი ვე-
ბის აზ რით, არ სე ბი თად და ა ზი ა ნებს ხე ო ბის უნი კა ლურ 
ბუ ნებ რივ გა რე მოს და რე გი ო ნის მდგრა დი ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის რე სურსს. ჰე სე ბის ნე ბარ თ ვე ბის 
დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ისი ნი აშ კა რად 
და უ სა ბუ თე ბე ლია და სა თა ნა დოდ არ არის შეს წავ ლი-
ლი ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის გან გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
რის კე ბი, მათ შო რის, სას მელ წყალ ზე და ჰე სე ბის სი-
ახ ლო ვეს მდე ბა რე და ცულ ტე რი ტო რი ებ ზე მი სი ზე გავ-
ლე ნა. 

თით ქ მის 1 წლის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ო ბა სა კუ თარ წუ ხილს ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის გეგ მა-
ზე სხვა დას ხ ვა ფორ მით გა მო ხა ტავ და და ხე ლი სუფ-
ლე ბას თან ჰე სე ბის სა კითხის სა მარ თ ლი ა ნი დის კუ სი ის 
ფორ მატ ში გან ხილ ვას ითხოვ და. თუმ ცა, 2019 წლის 
21 აპ რილს მო ლა პა რა კე ბე ბის რე სურ სის ამო წურ ვის 
გა რე შე და ჰე სე ბის შე სა ხებ დის კუ სი ის გაგ რ ძე ლე ბის 
შე სა ხებ მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის სა ჯა რო და-
პი რე ბის მი უ ხე და ვად, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რომ 
ხე ო ბა ში მას შ ტა ბუ რი სა პო ლი ციო ღო ნის ძი ე ბა და გეგ-
მა და გან სა კუთ რე ბულ და ვა ლე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის 
ასე უ ლო ბით თა ნამ შ რო მე ლი და ტექ ნი კა შე იყ ვა ნა ად-
გილ ზე.   

ფო ტო: აჭა რის ტე ლე ვი ზია
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ოფი ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბით, ხე ო ბა ში სა პო ლი ციო ძა ლის 
შეყ ვა ნა ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს მოთხოვ ნით, ჰიდ რო ე-
ლექ ტ რო სად გუ რის „ხადორი 3“ მშე ნებ ლო ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად გან ხორ ცი ელ და. პან კი სის ხე ო ბა ში მას შ ტა ბუ რი 
სა პო ლი ციო ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა ნა თია თურ ნა ვას 
ეკო ნო მი კის მი ნის ტ რად და ნიშ ვ ნი დან რამ დე ნი მე დღე ში 
მოხ და, რა მაც, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის და ენერ გო ინ ტე რე სე-
ბის ლო ბი რე ბის პრობ ლე მა ზე აალა პა რა კა.  

ად გი ლობ რივ მა თემ მა ამ ფორ მით ჰე სის მშე ნებ ლო-
ბის მო უ ლოდ ნელ გა ნახ ლე ბას სპონ ტა ნუ რი თვი თორ-
გა ნი ზე ბით და წი ნა აღ მ დე გო ბით უპა სუ ხა. ჰე სე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ გა მო ვიდ ნენ, ქა ლე ბი და მო ხუ ცე ბიც. პო-
ლი ცი ამ ად გი ლობ რი ვე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბას და კო-
ლექ ტი ურ წი ნა აღ მ დე გო ბას ინ ტენ სი უ რი სა პო ლი ციო 
ძა ლა (ცრემლსადენი გა ზის, რე ზი ნის ტყვი ე ბის, ხელ კე-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბით) და უ პი რის პი რა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 21 აპ რი ლის მოვ ლე ნე ბამ დე პო-
ლი ცი ის და სუს -ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ამ დ გენ ლო ბა 
და შს მი ნის ტ რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე თვით ნე ბუ რად 
იყო ჩარ თუ ლი ჰე სებ თან და კავ ში რე ბულ მე დი ა ცი ის 
პრო ცეს ში. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი პო-
ლი ცია წი ნა აღ მ დე გო ბა ში ჩარ თუ ლი აქ ტი ვის ტე ბი სა და 
თე მის ლი დე რე ბის შე სა ჩე რებ ლად უკა ნო ნოდ იყე ნებ-
და სა პო ლი ციო კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მებს. 

მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ჰე სე ბის თე მის 
გარ შე მო პო ლი ცი ის და სუს -ის აქ ტი ურ მა ინ ტერ ვენ ცი ამ 
და ამ პრო ცეს ში ში და ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის შექ მ ნი სა 
და წა ხა ლი სე ბის სტრა ტე გი ამ, თემ ში ში და და პი რის-
პი რე ბის რის კე ბი გა ზარ და, რაც, ად გი ლობ რი ვე ბის 

თქმით, მიმ დი ნა რე წლის 27 ნო ემ ბერს ად გი ლობ რივ 
ჯგუ ფებს შო რის შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტი თა და მძი-
მე მსხვერ პ ლით დას რულ და.

სა პარ ლა მენ ტო გან ხილ ვე ბის დროს ში ნა გან საქ მე თა 
მი ნის ტ რ მა 21 აპ რი ლის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით 
სა კუ თა რი უწყე ბის შეც დო მე ბი აღი ა რა და ინ ფორ მა ცი-
ის ნაკ ლე ბო ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მას გა უს-
ვა ხა ზი. პირ ვე ლი ვე დღე ებ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ სი ტუ ა ცი-
ის დე ეს კა ლა ცი ის კენ მი მარ თუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა, 
რო მე ლიც პო ზი ტი უ რად უნ და შე ფას დეს. თუმ ცა, ეს ნა-
ბი ჯე ბი არ იყო სტა ბი ლუ რი და გრძელ ვა დი ა ნი პა სუ ხი 
ნდო ბის კრი ზის ზე და ფრუს ტ რა ცი ა ზე, რო მე ლიც ბო ლო 
მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე ად გი ლობ რივ თემ ში დაგ როვ და. 

21 აპ რი ლის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ, პან კი სის ად გი ლობ რი-
ვი თე მის თ ვის არა ერ თი კითხ ვა გა ა ჩი ნა ჰე სე ბის სი ახ ლო-
ვეს მდე ბა რე და ცა რი ე ლე ბუ ლი სო ფე ლი ხა დო რის დღე-
სას წა უ ლის და წე სე ბამ და აღ ნიშ ვ ნამ. იმ ფონ ზე, რო დე საც 
ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ გან მარ ტე ბის გა რე შე 
უკ ვე ტრა დი ცი ად ქცე უ ლი „პანკისობის“ დღე სას წა უ ლი ამ 
წელს არ აღ ნიშ ნა და ახ ლად და წე სე ბულ „ხადორობის“ 
დღე სას წა ულ ზე, რო მელ საც არ სე ბი თად ქრის ტი ა ნუ ლი ში-
ნა არ სი და ეს თე ტი კა ჰქონ და, ქის ტი თე მის წარ მო მად გენ-
ლე ბი  არ მო იწ ვი ა, ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ მა ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მა თი დას ჯის გან ც და გა ა ჩი ნა.    

მთლი ა ნო ბა ში, მა ჩა ლი კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო-
ფის საქ მე, ისე ვე რო გორც ჰე სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მას შ ტა ბუ რი სა პო ლი ციო ოპე რა ცი ა, ძა ლის დე მონ-
ს ტ რი რე ბის ის მა გა ლი თე ბი ა, რომ ლე ბიც პან კი სის 
ხე ო ბა ში სხვა დას ხ ვა ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კას 
ის ტო რი უ ლად ახა სი ა თებს. დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად რეპ-
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კვლე ვა – უსაფ რ თხო ე ბის მზე რის ქვეშ: 
ის ტო რი ა, პო ლი ტი კა და რე ლი გია პან-
კი სის ხე ო ბა ში 

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – პან კის ში და-
გეგ მი ლი ჰე სე ბის ეკო ლო გი უ რი დას კ ვ-
ნის დო კუ მენ ტე ბის კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი 

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – ხა დო რი-3 
ჰე სის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე-
ბის ან გა რი შის კრი ტი კულ ანა ლი ზი 

ვი დეო – ჰე სე ბი პან კის ში 

ვი დეო – ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

რე სი უ ლი სპე ცო პე რა ცი ე ბი ხე ო ბა ში ად გი ლობ რი ვებ ში 
და უც ვე ლო ბას, შიშს და გა უცხო ე ბას ქმნის. თუმ ცა, დას-
ჯის, რეპ რე სი ის ამ მძი მე შემ თხ ვე ვებს ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან სრუ ლი უმოქ მე დო ბა ან / და ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბის გა უ მარ თ ლე ბე ლი ლე გი ტი მა ცი ის და ნორ მა ლი ზე-
ბის რი ტო რი კა ახ ლავს თან. ის არც სა მარ თ ლებ რი ვი 
და არც პო ლი ტი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბით არ ცდი ლობს ად-
გი ლობ რი ვი თემ ში სო ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის და 
ნდო ბის გა ჩე ნის თ ვის სა ჭი რო ძა ლის ხ მე ვის გა წე ვას. 

რეპ რე სი ა სა და კონ ტ როლ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი-
კის  ნაც ვ ლად, თა ნას წო რო ბა სა და მდგრად გან ვი თა რე-
ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის შე მობ რუ ნე ბის შე სა ხებ 
არა ერ თი რე კო მენ და ცი ის მი უ ხე და ვად, მთავ რო ბას არ 
აღ მო აჩ ნ და ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის პო ლი ტი კუ-
რი ნე ბა და რე სურ სი. შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა-
ნას წო რო ბის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა-
ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პან კი სის ხე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
გეგ მის პრო ექ ტიც სხვა დას ხ ვა უწყე ბის რუ ტი ნუ ლი საქ მი-
ა ნო ბე ბის კომ პი ლა ცია უფ რო ა, ვიდ რე რე ა ლურ სო ცი ა-
ლურ ცვლი ლე ბებ ზე და პო ზი ტი ურ გან ვი თა რე ბა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი ხედ ვა.   

ბო ლო წლებ ში ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბი ცდი ლო ბენ 
შეც ვა ლონ თე მის სხვა დას ხ ვა პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი ჯგუ-
ფე ბის გა მო ყე ნე ბით მარ თ ვის პო ლი ტი კის სტრუქ ტუ რა 
და ის უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი, მო ნა წი ლე ო ბი თი და ღია 
გა ხა დონ. თუმ ცა, იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე-
ბა მის მიდ გო მებს ხე ო ბას თან და კავ ში რე ბით არ ცვლის 
და კვლავ კონ ტ რო ლის არა დე მოკ რა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მით 
ოპე რი რებს, ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის თ ვის სო ცი ა-
ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა რთუ ლი ხდე ბა და ცვლი-
ლე ბის მიღ წე ვის რწმე ნის ძა ლაც სუს ტ დე ბა.

ვი დეო – ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა 

ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით ად-
გი ლობ რი ვე ბის სა მარ თ ლი ან წი ნა აღ მ დე გო ბა ში EMC 
ცდი ლობ და მათ თ ვის მხა რი და ე ჭი რა, მათ შო რის, სა-
სა მარ თ ლო ში წარ მო მად გენ ლო ბის, ეროვ ნულ და სა-
ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბის, ასე ვე ჰე სე ბის 
პრო ექ ტებ თან და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის სა კითხებ-
ზე სა ზო გა დო ე ბის უკე თე სი ინ ფორ მი რე ბის კუთხით. 
და გეგ მილ ორი ვე ჰეს თან და კავ ში რე ბით და ვას პირ-
ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ე ბი გა ნი ხი ლა ვენ. ად-
გი ლობ რი ვე ბის ინ ტე რე სებს სა სა მარ თ ლო ში EMC 
წარ მო ად გენს. ად გი ლობ რი ვე ბის და ექ ს პერ ტე ბის შე-
ფა სე ბებ თან და კავ ში რე ბით EMC-იმ მო ამ ზა და არა ერ-
თი ვი დეო და სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტი.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC ასე ვე აქ ტი უ რად იყო ჩარ-
თუ ლი პან კი სის ხე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ-
მის პრო ექ ტის გან ხილ ვა ში და ად გი ლობ რი ვი აქ ტო-
რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით მო ამ ზა და რე კო მენ და ცი ე ბის 
პა კე ტი შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა-
კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა ტის თ ვის. 
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2019 წლი დან EMC სის ტე მუ რად მუ შა ობს ქვე-
მო ქარ თ ლის რე გი ონ ში მცხოვ რებ ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლი თე მის გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი-
ცი რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტის გზე ბის ძი ე ბის კუთხით. 
რე გი ო ნის სოფ ლებ ში სა ვე ლე ვი ზი ტე ბი სას, მო-
სახ ლე ო ბას თან და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო-
ებ თან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბი სას გა მოვ ლინ და ის  სის-
ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი, რაც არ სე ბი თად აფერ ხებს 
ად გი ლობ რი ვი თე მის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს და 
ამ ძაფ რებს მის პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ გა რი-
ყუ ლო ბას. 

საქართველოს აზერბაინაჯელი თემის გამოწვევები 

თემ ში ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კის არა სა თა ნა დოდ გან-
ხორ ცი ე ლე ბა მეტ წი ლად სა ხელ მ წი ფო ენის პო ლი ტი კას 
უკავ შირ დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რე გი ო ნის ყვე ლა 
სკო ლა ში სა ხელ მ წი ფო ენის სწავ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს და 
არ სე ბობს ცალ კე უ ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბიც, ისი ნი 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ჯგუ ფებ ში 
სა ხელ მ წი ფო ენის სა თა ნა დო შეს წავ ლას,  რაც ბა რი ე რია 
არა მხო ლოდ  პო ლი ტი კუ რი და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა-
ცი ის, არა მედ  ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში. ად გი ლობ რი ვი ახალ გაზ რ დე ბის გან ცხა დე ბით, 
ისი ნი ისე ას რუ ლე ბენ სა ჯა რო სკო ლას, რომ ქარ თულ 
ენა ზე სა უ ბარს ვერ ახერ ხე ბენ. ქვე მო ქარ თ ლის რე გი-
ონ ში მწვა ვედ დგას სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის პრობ-
ლე მაც. მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლე ბის დიდ 
უმ რავ ლე სო ბა ში, სა დაც ძი რი თა დად ეთ ნი კუ რად აზერ ბა-

ი ჯა ნე ლე ბი ცხოვ რო ბენ, არ არის სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი, რაც 
ინ ტეგ რა ცი ის და ენის ცოდ ნის პრობ ლე მის სა ფუძ ვე ლი ა. 

ქარ თუ ლი ენის დო მი ნა ცი ის პო ლი ტი კის პრობ ლე მუ რო ბა 
გან სა კუთ რე ბით შე ი ნიშ ნე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა-
ნო ებ თან ურ თი ერ თო ბი სას. EMC-ს მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სა ვე ლე კვლე ვი სას გა მოვ ლინ და, რომ ეთ ნი კუ რად აზერ-
ბა ი ჯა ნე ლი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი არ მი მარ თავს 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებს პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის 
მოთხოვ ნით. ენობ რი ვი ბა რი ე რის გა მო მათ თ ვის ორ მა გად 
გარ თუ ლე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ის გა მოთხო ვა სა ჯა რო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბი დან. EMC მხარ და ჭე რით, ქა ლაქ მარ ნე ულ სა 
და ბოლ ნის ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფებ მა მი მარ თეს ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებს ინ ტერ-
ნეტ სივ რ ცე ში (ოფიციალურ ვებ - გ ვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ 
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ქსე ლებ ში) გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ად გი ლობ რივ ენა-
ზე თარ გ მ ნის მოთხოვ ნით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ  EMC-ისა და 
ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის შე-
დე გად, მარ ნე უ ლის მე რი ამ ოფი ცი ა ლურ ფე ის ბუქ გვერ დ ზე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ას ორ ენა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა გა ნა ახ ლა.  გარ-
და ამი სა, EMC-მ ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის სა ხე ლით, 
სარ ჩე ლით მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მი ერ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მარ-
თ ლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბის თარ გ მ ნის, მო სახ ლე ო ბის მი ერ 
აზერ ბა ი ჯა ნულ ენა ზე გან ცხა დე ბის მი ღე ბი სა და გა მოთხო-
ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის თარ გ მ ნის მოთხოვ ნით. 

ენის პო ლი ტი კის მიღ მა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის დო ნე ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
თე მის პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის და მუ ნი ცი პა ლურ 
დო ნე ზე ჩარ თუ ლო ბის სუს ტი მე ქა ნიზ მე ბის პრობ ლე მა.  

ქვე მო ქარ თ ლის აზერ ბა ი ჯა ნელ თა ცხოვ რე ბას და ინ ტეგ-
რა ცი ას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს აქ არ სე ბუ ლი მძი მე სო ცი-
ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა. მო სახ ლე ო ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბა 
სა არ სე ბო წყა როს იჯა რით აღე ბულ მი წებ ზე დღი ურ მუ შად 
მუ შა ო ბით შო უ ლობს. მათ სა კუ თა რი მი წე ბი არ გა აჩ ნი ათ 
ვი ნა ი დან, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დ გომ სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო მი წე ბის გა და ნა წი ლე ბა მო სახ ლე ო ბა ზე მოხ და 
არა სა მარ თ ლი ა ნად, რა მაც სოფ ლებ ში არ სე ბუ ლი ოჯა ხე-
ბის დი დი ნა წი ლი მი წის გა რე შე და ტო ვა. ენობ რი ვი ბა რი-
ე რის გა მო, მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბას არას დ როს გა უ სა-

ჩივ რე ბია მი წე ბის არა სა თა ნა დოდ გა და ნა წი ლე ბის სა კითხი. 
სოფ ლე ბის დიდ ნა წილ ში პრობ ლე მუ რად დგას სას მე ლი და 
სარ წყა ვი წყლის სის ტე მე ბის ჯე რო ვა ნი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. 

მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან გა-
მოწ ვე ვას კულ ტუ რუ ლი სა ჯა რო სივ რ ცე ე ბის არ არ სე ბო ბა და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის არა ჯე რო ვა ნი მუ შა ო ბა წარ-
მო ად გენს, რაც და მა ტე ბი თი ბა რი ე რია ად გი ლობ რი ვი თე მის 
სა ჯა რო ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის კუთხით.

არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი კი-
დევ უფ რო მძი მე ტვირ თად აწ ვე ბათ ქა ლებს, რომ ლე ბიც 
სა ერ თო ჩაგ ვ რას თან ერ თად, გენ დე რუ ლი ნიშ ნით გა რი-
ყუ ლო ბა საც გა ნიც დი ან. 

სა ყუ რადღე ბოა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე-
ბულ რე გი ო ნებ ში სა ხელ მ წი ფო კულ ტუ რის დო მი ნა ცი-
ის თვალ ში სა ცე მი პრაქ ტი კა, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კა ში ნათ ლად ჩანს, მათ შო რის, ად-
გი ლობ რი ვი დღე სას წა უ ლე ბის გა და წე რის, უმ ცი რე სო-
ბე ბის კულ ტუ რის სუს ტი რეპ რე ზენ ტა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბით. 

ხა ზი უნ და გა ეს ვას 1+4 პროგ რა მის მნიშ ვ ნე ლო ვან სო ცი-
ა ლურ შე დე გებს, რაც, მათ შო რის, ჩანს რე გი ონ ში ახალ-
გაზ რ და, კარ გი გა ნათ ლე ბის მქო ნე აქ ტი ვის ტე ბის უნი-
კა ლუ რი რე სურ სის შექ მ ნა ში, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი 
თვით გა მორ კ ვე ვის და ორ გა ნი ზე ბის სა ინ ტე რე სო გა მოც-
დი ლე ბებს ქმნი ან. 
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC ცდი ლობ და რე გი ონ ში ემუ-
შა ვა რამ დე ნი მე ინ ს ტ რუ მენ ტით. პირ ველ რიგ ში ხა ზი 
უნ და გა ეს ვას იმ გა რე მო ე ბას, რომ ორ გა ნი ზა ცი ას ყავს 
ად გი ლობ რი ვი იურის ტი, რო მე ლიც რე გუ ლა რუ ლად მუ-
შა ო ბას მარ ნე ულ ში და ცდი ლობს ად გი ლობ რი ვი სა ჭი-
რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მო სახ ლე ო ბის სა მარ-
თ ლებ რივ მხარ და ჭე რას. EMC-იმ 1 წლის გან მავ ლო ბა ში 
დე ტა ლუ რად შე ის წავ ლა მარ ნე უ ლი სა და ბოლ ნი სის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და 
მო ამ ზა და ამ ტე რი ტო რი ებ ზე კომ პაქ ტუ რად მცხოვ რე ბი 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ან გა რი შე ბი. ამას თან, ად გი ლობ-
რივ აქ ტი ვის ტებ თან ერ თად EMC ცდი ლობ და თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე და ე ყე ნე ბი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, ად გი ლობ რი ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი 
და წუ ხი ლე ბი. ამ მიზ ნით EMC აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი 
ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში და ად გი ლობ რივ სა-
თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად წა რად გი ნა სა ბი უ ჯე ტო 
წი ნა და დე ბე ბიც. EMC რე გი ონ ში რე გუ ლა რუ ლად აორ-
გა ნი ზებს მო ბი ლუ რი კლი ნი კებს სოფ ლებ ში, სა დაც სა-
მარ თ ლებ რივ კონ სულ ტა ცი ას თან ერ თად, ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბას კონ სულ ტა ცი ებს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი და 
ექი მი აძ ლევს.  

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC-იმ ასე ვე მო ამ ზა და პრაქ-
ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
უფ ლე ბე ბის და სა ხელ მ წი ფოს პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც ითარ გ მ ნა რუ სულ და აზერ ბა ი-
ჯა ნულ ენებ ზე. 

 

პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო – ეთ ნი-
კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის მი მო ხილ ვა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – რე კო მენ და-
ცი ე ბის და ხედ ვე ბის დო კუ მენ ტი მარ ნე უ-
ლის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის 

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – მარ ნე უ ლის 
კულ ტუ რის ცენ ტ რის პო ლი ტი კის შე ფა სე-
ბა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი – ბოლ ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე-
ბის და გა მოწ ვე ვე ბის შე ფა სე ბის ზო გა დი 
დო კუ მენ ტი 

გან ცხა დე ბა – სა ბი უ ჯე ტო წი ნა და დე ბე ბი 
მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 

ბლო გი – „სკოლამდე“

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვი დეო – ენა და პო ლი ტი კუ რი გა უცხო ე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს აზერ ბა ი ჯა ნელ თემ ში 

ბლო გი – მუ შე ბის ბაზ რო ბა 

ვი დეო – ად რე უ ლი ქორ წი ნე ბა – რას ფიქ-
რო ბენ აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ქა ლე ბი?

სტა ტია – აზერ ბა ი ჯა ნე ლი მუ შა ქა ლე ბის 
პრე კა რი უ ლი ყო ფა 

სტა ტია – დმა ნი სო ბა – გა და წე რი ლი დღე-
სას წა უ ლი და კულ ტუ რუ ლი დო მი ნა ცი ის მე-
ქა ნიზ მი 

კვლე ვა – იდენ ტო ბის პრობ ლე მა ტი კა ქვე მო 
ქარ თ ლის აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ ში და მი სი პო-
ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ზო მი ლე ბე ბი

ანგა  რი  ში – რე  ლი  გი  უ  რი უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბის 
დაც   ვა – ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა დაც   ვის 
სტრა  ტე  გი  ე  ბი  სა და სა  მოქ   მე  დო გეგ   მე  ბის 
შეს   რუ  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის ან   გა  რი  ში
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის-
ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით EMC ორ გა ნი ზე ბას უწევ და 
კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის სკო ლებს მარ ნე ულ სა და 
პან კის ში, რომ ლის მი ზა ნია ქვე მო ქარ თ ლ სა და 
პან კის ში ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის მო ნა წი ლე-
ო ბით კრი ტი კუ ლი ცოდ ნის, დი ა ლო გის და კო ლექ-
ტი უ რი ქმე დე ბის პლატ ფორ მე ბის შექ მ ნას. პრო ექ-
ტ ში და გეგ მი ლი სა მუ შა ო ე ბის მი ზა ნი კრი ტი კუ ლი 
თე ო რი უ ლი ცოდ ნის გა ზი ა რე ბის მიღ მა, რე ა ლო ბა-
ზე რეფ ლექ სი რე ბის და პო ლი ტი კუ რი თვით გა მორ-
კ ვე ვის პრო ცე სის ხელ შეწყო ბა ა. 

კრიტიკული პოლიტიკის სკოლები და სოლიდარობის პლატფორმა 

კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და ლექ ცი ე-
ბის და დის კუ სი ე ბის ციკ ლი (თითოეულ სკო ლა ში 20-მდე) 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის სა კითხებ ზე პო ლი ტი კის 
და სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბის, ასე ვე ის ტო რი ის და ფი ლო-
სო ფი ის პრიზ მი დან. ლექ ცი ე ბის ციკ ლი წი ნას წარ შერ ჩე უ-
ლი მყა რი ჯგუ ფის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი. 

პან კი სის ხე ო ბა ში და ასე ვე ქვე მო ქარ თ ლ ში იკ ვე თე ბა 
თვით გან საზღ ვ რი სა და წი ნა აღ მ დე გო ბის ცნო ბი ე რე ბის 
სა ინ ტე რე სო პრო ცე სი, რო მე ლიც სხვა აქ ტი ვის ტუ რი ჯგუ-
ფე ბის გან სა თა ნა დო აღი ა რე ბას, დი ა ლოგ სა და თა ნამ შ-
რომ ლო ბას სა ჭი რო ებს. 

რე გი ო ნებ ში კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის სკო ლე ბის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ, EMC და ა ორ გა ნი ზა კი დევ უფ რო ფარ თე 

მას შ ტა ბი ა ნი სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
რამ დე ნი მე რე გი ო ნი დან – აჭა რა, პან კი სი, ქვე მო ქარ-
თ ლი, სამ ცხე- ჯავ ხე თი და თბი ლი სი, აქ ტი ვის ტებს აერ-
თი ა ნებს და მათ შო რის კავ ში რე ბის გაძ ლი ე რე ბის და 
კო ლექ ტი უ რი მხარ და ჭე რის მი ზა ნი აქვს. ამ დრო ის თ-
ვის პლატ ფორ მა 25 მდე ახალ გაზ რ და აქ ტი ვისტს აერ-
თი ა ნებს. სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მა და მო უ კი დე ბე ლი 
და თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი სივ რ ცეა და მი სი გან ვი თა რე ბა 
არ სე ბი თად მო ნა წი ლე ე ბის იდე ე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის მი-
ხედ ვით და ი გეგ მე ბა. 

კრი ტი კუ ლი სკო ლე ბი პან კის სა და მარ ნე ულ ში
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რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
კუთხით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის დი დი ნა წი ლი 
(მათ შო რის, და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი არა სე კუ-
ლა რუ ლი და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პრაქ ტი კა, რე-
ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ რეს ტი ტუ ცი ის 
პო ლი ტი კის არ არ სე ბო ბა) კვლავ აქ ტუ ა ლუ რი იყო 
მიმ დი ნა რე წელ საც. მე ტიც, მიმ დი ნა რე წელს არა 
ერ თხელ დად გა დღის წეს რიგ ში რე ლი გი ის თა-
ვი სუფ ლე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
სტან დარ ტე ბის და გა რან ტი ე ბის გა უ ა რე სე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი (მათ შო რის, რე-
ლი გი ის შე სა ხებ სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნის მი ღე ბას-
თან, მუს ლი მი ქა ლე ბის რე ლი გი უ რი ატ რი ბუ ტი კის 
აკ რ ძალ ვას თან, სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა-
ხუ რის გან არა დო მი ნან ტუ რი რე ლი გი ე ბის სა სუ ლი-
ე რო პი რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის წე სის გა უქ მე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი). აღ ნიშ ნუ ლი 
ინი ცი ა ტი ვე ბის შე ჩე რე ბა მეტ წი ლად რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ-
შა ვე აქ ტო რე ბის ორ გა ნი ზე ბი თა და ად ვო კა ტი რე-
ბით მო ხერ ხ და. 

რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა

მიმ დი ნა რე წელს ECRI-ის, FCNM-ის, ოს ლოს კო ა ლი ცი-
ის, გა ე როს და ევ რო კავ ში რის მი ერ მოწ ვე უ ლი სა ერ თა-
შო რი სო ექ ს პერ ტის მე გი ნი კოლ სო ნის მი ერ გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბი უთი თე ბენ სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა 
სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს მი მართ სუს ტი ნდო ბის და ამ 
უწყე ბის საქ მი ა ნო ბა ში კონ ტ როლ სა და ფა ვო რი ტიზ მ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მე ბის პრობ ლე მა ზე. რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის კრი ტი კის და 
რე კო მენ და ცი ის მი უ ხე და ვად, მთავ რო ბა, ამ უწყე ბის გა უქ-
მე ბას ან მი სი მან და ტი სა და პო ლი ტი კის ტრას ფორ მა ცია 
ამ დრომ დე არ მო ახ დი ნა და ის კვლავ ცდი ლობს არ სე-
ბუ ლი პრობ ლე მუ რი status quo შე ი ნარ ჩუ ნოს. 

მიმ დი ნა რე წელს სა ინ ტე რე სო დი ნა მი კა გა აჩ ნ და ბა-
თუმ ში ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის პრო ცესს.  2019 
წლის 30 სექ ტემ ბერს ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ-
ლომ მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის საქ მე ზე ის ტო რი უ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო და ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო-
ბა ზე ბა თუ მის მე რი ის უარი დის კ რი მი ნა ცი უ ლად და 
უკა ნო ნოდ მი იჩ ნი ა. თუმ ცა, ბა თუ მის მე რი ამ აღ ნიშ ნუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა ა სა ჩივ რა და კვლავ პრო ცე სის გა-
ჭი ა ნუ რე ბის და შე ფერ ხე ბის სტრა ტე გია გა მო ი ყე ნა. ბა-
თუმ ში ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბა ქარ თ ვე ლი მუს ლი-
მი თე მის ის ტო რი უ ლი მოთხოვ ნაა და მის უკან ის ლა მის 
სუს ტი პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
და მუს ლი მე ბის უფ ლე ბე ბის არა სა თა ნა დო აღი ა რე ბი სა 
და დაც ვის უკ მა ყო ფი ლე ბა დგას, თუმ ცა, მთავ რო ბა ამ 
პრობ ლე მას სა თა ნა დოდ არ პა სუ ხობს და კვლავ იგ ნო-
რი რე ბის მიდ გო მას ინარ ჩუ ნებს.  

მიმ დი ნა რე წელს კვლავ დად გა ადი გენ ში მუს ლი მი 
თე მის მძი მე უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის პრობ ლე მა. 
სა ხელ მ წი ფომ  ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ფელ 
კი კი ბო სა და დერ ცელ ში მცხოვ რე ბი მუს ლი მე ბის კუთ ვ-
ნი ლი  სა ძო ვა რი მი წე ბი სა პატ რი არ ქოს უკა ნო ნოდ გა-
დას ცა. არ სე ბუ ლი მი წა  მუს ლი მი გლე ხე ბის თ ვის სა სი-
ცოცხ ლო რე სურ სია და მი სი წარ მ თ მე ვა მა ღალ მ თი ან 
სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის ისე დაც მძი მე სო ცი-
ა ლურ მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო ამ ძი მებს. EMC-ის 
არა ერ თი მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, მო ლა პა რა კე ბე-
ბის გზით  პრობ ლე მის სა მარ თ ლი ა ნი გა დაწყ ვე ტა ვერ 
მო ხერ ხ და. ამ ეტაპ ზე აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე EMC და ვას 
აწარ მო ებს სა სა მარ თ ლო ებ ში. 2013 წელს სო ფელ ჭე-
ლა ში, 2014 წელს სო ფელ მო ხე ში, 2016 წელს სო ფელ 
ადი გენ ში გა მოვ ლე ნი ლი რე ლი გი უ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის 
შემ დეგ, აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნებს ამ 
რე გი ონ ში მუს ლი მი თე მის მძი მე უფ ლებ რივ მდგო მა-
რე ო ბას და სა ხელ მ წი ფოს დრო უ ლი და სის ტე მუ რი ჩა-
რე ვის აუცი ლებ ლო ბას. 

 

EMC-ის შეხ ვედ რა სო ფელ სა რალ ში

ფო ტო: ჯემ ნი უ სი

ვი დეო – ადი გე ნის მო სახ ლე ო ბა სა პატ რი არ ქოს თ ვის მი წე-
ბის უკა ნო ნოდ გა და ცე მა ზე სა უბ რობს
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https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-implementation-of-the-recommendations-in-respe/1680934a7e
https://rm.coe.int/3rd-op-georgia-en/1680969b56
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ფო ტო: ჯემ ნი უ სი

მიმ დი ნა რე წელს კვლავ გა მოვ ლინ და ახალ ქა ლაქ-
ში კა თო ლი კუ რი სა ლო ცა ვის და ზი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა, 
რო მე ლიც წი ნა წლებ ში ამ რე გი ონ ში გა მოვ ლე ნი ლი 
მსგავ სი ვან და ლიზ მის ფაქ ტებს აგ რ ძე ლებს.   

2019 წელს აჭა რის მა ღალ მ თი ან რე გი ონ ში კვლავ 
გა მოვ ლინ და სა ჯა რო სკო ლებ ში რე ლი გი უ რი ინ-
დოქ ტ რი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვა სო ფელ ქე და ში ად გი-
ლობ რივ რე სურ ს - ცენ ტ რ ში სკო ლის დი რექ ტო რე ბი სა 
და  სხალ თის ეპარ ქი ის წარ მო მად გენ ლებს შო რის 
და გეგ მი ლი შეხ ვედ რის დროს, სკო ლის დი რექ ტო რე-
ბის მი ერ გა კეთ და მძი მე გან ცხა დე ბე ბი მოს წავ ლე ე-
ბის „ძირძველ რე ლი გი ა ზე დაბ რუ ნე ბი სა და მოქ ცე-
ვის“ შე სა ხებ.  

სა ან გა რი შო პე რი ო დი კრი ზი სუ ლი იყო მარ თ ლ მა დი-
დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვი საც. სა პატ რი არ ქოს გავ ლე ნი ა ნი 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბის, მათ შო რის, (ყოფილი) ქო რე პის-
კო პო სი იაკო ბი სა და ჭყონ დი დის (ყოფილი) ეპის კო-
პო სის პეტ რე ცა ა ვას სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბი ეკ ლე სი ის 
შიგ ნით მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის შე საძ-
ლო გავ ლე ნებ სა და ეკ ლე სი ის შიგ ნით ძა ლა დობ რი ვი 
და კა ნო ნი კუ რად მი უ ღე ბე ლი სექ სუ ა ლუ რი პრაქ ტი კის 
არ სე ბო ბა ზე უთი თებ დ ნენ. აღ ნიშ ნულ გან ცხა დე ბებს 
არ მოჰ ყო ლია სა თა ნა დო გა მო ძი ე ბა, სა პატ რი არ ქოს 
წი აღ ში გა მოვ ლე ნი ლი კრი ზი სი კი ში და რეფ ლექ სი-
ის და რე ფორ მის წი ნა პი რო ბა ვერ გახ და. კრი ტი კუ ლი 

ეპის კო პო სე ბის დას ჯით სი ნოდ მა არ სე ბუ ლი status quo 
შე ი ნარ ჩუ ნა და მძი მე ბრალ დე ბე ბის შე სა ხებ გან ხილ ვა 
შე ა ჩე რა. 

მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში EMC ცდი ლობ-
და ხე ლი შე ეწყო ეკ ლე სი ის დო მი ნა ცი ის და პო ლი ტი-
ზი რე ბის პრობ ლე მა ტი კის გარ შე მო უფ რო მრა ვალ მ-
ხ რი ვი დის კუ სი ის თ ვის. ამ მიზ ნით EMC ორ გა ნი ზე ბით 
გა ი მარ თა დის კუ სი ე ბის ციკ ლი თე მა ზე: „რელიგია 
და მი სი სო ცი ა ლუ რი გან ზო მი ლე ბე ბი – ხე ლა ხა ლი 
წა კითხ ვის მცდე ლო ბა“. დის კუ სი ის მი ზა ნი იყო სა სუ-
ლი ე რო პი რებ სა და სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებს შო რის 
უშუ ა ლო დი ა ლო გი სა და ფიქ რის წა ხა ლი სე ბა თა-
ნა მედ რო ვე ო ბა ში რე ლი გი ის სა ჯა რო, სო ცი ა ლურ 
როლ ზე და ამ დის კუ სი ის უშუ ა ლოდ ქარ თულ რე ა ლო-
ბა ში კონ ცეპ ტუ ა ლი ზე ბა. დის კუ სია მეტ წი ლად მარ თ-
ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა სუ ლი ე რო პი რე ბის თ ვის 
და რე ლი გი ის და პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
მკვლე ვა რე ბის თ ვის იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. დის კუ-
სი ე ბის სა პა ტიო სტუ მა რი და მომ ხ სე ნე ბე ლი იყო ზუ რა 
ჯა ში, რო მე ლიც მი უნ ს ტე რის მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
თე ო ლო გი უ რი ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი ა. შეხ ვედ-
რე ბის ფარ გ ლებ ში მან მოხ სე ნე ბე ბი წა ი კითხა შემ დეგ 
თე მებ ზე: 

►  „სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის იდეა და მოღ ვა წე ო-
ბა ად რე უ ლი ხა ნი სა და თა ნა მედ რო ვე მარ თ ლ მა დი-
დე ბელ ეკ ლე სი ებ ში“; 

►  „პიროვნების თა ვი სუფ ლე ბის გა გე ბა ად რექ რის ტი ა-
ნულ ღვთის მეტყ ვე ლე ბა ში“;

►  „მოდერნულობა და სა ეკ ლე სიო ტრა დი ცი ა“ 

შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში სა ინ ტე რე სო მოხ სე ნე ბე ბი წა ი-
კითხეს სხვა მომ ხ სე ნებ ლებ მაც,

მათ შო რის: 

►  მა მა გი ორ გი წე რო ძე, თე მა ზე: პი როვ ნუ ლო ბის თე-
ო ლო გი ა; 

►  შო თა კინ წუ რაშ ვი ლი, თე მა ზე: და სავ ლე თის ეკ ლე სი-
ის სო ცი ა ლურ სწავ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ზე თუ გა თა-
ვი სუფ ლე ბის თე ო ლო გი ა ზე; 

►  გი ორ გი ხა სა ი ა, თე მა ზე: ნუ გე შის წარ მო ე ბა და მი სი 
შე დე გე ბი – ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი-
ის კრი ზი სის შე სა ხებ; 

►  ქე თი რჩე უ ლიშ ვი ლი, თე მა ზე: მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
ღვთის მეტყ ველ ბა და და სავ ლუ რი სო ცი ა ლუ რი თე ო-
რი ა; 

►  ლუ კა ნა ხუც რიშ ვი ლი, თე მა ზე: რე ლი გია მო დერ ნუ-
ლო ბის ფარ გ ლებ ში – თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სი-
ნამ დ ვი ლის რამ დე ნი მე ას პექ ტის შე სა ხებ. 

ფო ტო: სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს წმი და ტბელ აბუ სე რის ძის სა ხე ლო ბის სას წავ-
ლო უნი ვერ სი ტე ტი
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მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში EMC აქ ტი უ რად მუ შა ობ და რე-
ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ ზე და 
კვლე ვებ ზე და ამ კუთხით რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კვლე ვა მო ამ ზა და, მათ შო რის, შემ დეგ სა კითხევ ზე: 

►  აჭა რა ში ის ლა მის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა კითხებ ზე; ქვე მო ქარ თ ლ ში კულ-
ტუ რუ ლი დო მი ნა ცი ის პრაქ ტი კა; 

►  მა ღალ მ თი ან აჭა რა ში გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა და 
მი სი სო ცი ა ლუ რი ას პექ ტი; რეს ტი ტუ ცი ის პრაქ ტი კა 
და ქარ თუ ლი კონ ტექ ს ტი; 

►  რე ლი გი ის შე სა ხებ სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნი და მი სი პო-
ლი ტი კუ რი და უფ ლებ რი ვი გან ზო მი ლე ბა; 

►  სა ჯა რო სკო ლე ბი და რე ლი გი ის სწავ ლე ბის სა-
კითხე ბი; 

►  რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს საქ-
მი ა ნო ბის ანა ლი ზი; 

►  სა ჯა რო სივ რ ცე და რე ლი გი უ რი ატ რი ბუ ტე ბის გა მო-
ყე ნე ბის სა კითხე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რიშს EMC მო მა ვალ წელს გა მო აქ ვეყ-
ნებს.  

ამას თან, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის და რე ლი გი უ რი 
დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე, EMC აქ ტი უ რად აწარ მო ებ-
და სა მარ თ ლებ რივ და ვებს ეროვ ნულ სა სა მარ თ ლო ებ-
ში. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე წელს EMC ასე ვე და-
იწყო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა აჭა რის მა ღალ მ თი ან რე გი ონ-
ში და ყავს მუდ მი ვი წარ მო მად გე ნე ლი რე გი ონ ში. სა-
ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC ცდი ლობ და შე ეგ რო ვე ბი ნა 
ინ ფორ მა ცია ხუ ლო სა და ქე და ში ად გი ლობ რი ვი თე მის 
უფ ლებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ 

გან ცხა დე ბა – გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ბა თუ მის 
მე ჩე თის საქ მე ზე

გან ცხა დე ბა – სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ლი-
გი უ რი ინ დოქ ტ რი ნა ცი ის პრაქ ტი კა მა-
ღალ მ თი ან აჭა რა ში 

ბლო გი – ეკ ლე სი ის კრი ზი სის რამ დე ნი მე 
პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტი 

ფო ტო – დის კუ სი ე ბის ციკ ლი თე მა ზე: 
„რელიგია და მი სი სო ცი ა ლუ რი გან ზო-
მი ლე ბე ბი – ხე ლა ხა ლი წა კითხ ვის მცდე-
ლო ბა“

სტა ტია – მი წა, რომ ლი თაც ადი გენ ში მუს-
ლი მი მო სახ ლე ო ბა სარ გებ ლობ და, სა-
პატ რი არ ქოს გა და ე ცა 

ვი დეო – სო ფელ კი კი ბო სა და დერ ცელ-
ში მუს ლი მე ბის კუთ ვ ნი ლი სა ძოვ რე ბი სა-
პატ რი არ ქოს გა დას ცეს 

ვი დეო – ძა მას ხე ო ბა ში სა პატ რი არ ქოს 
დო მი ნა ცი ის სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი 

თვალ საზ რი სი – მუს ლი მი ქა ლე ბის ტრა-
დი ცი უ ლი თავ სა ბუ რა ვე ბის შეზღუდ ვის 
პრაქ ტი კა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სტან დარ ტე ბი 

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი- ის ლა მის ის-
ტო რია აჭა რა ში, ავ ტო რი რუს ლან ბა რა-
მი ძე 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

დის კუ სი ე ბის ციკ ლი თე მა ზე: „რელიგია და მი სი სო ცი ა ლუ რი გან ზო მი ლე ბე ბი – ხე ლა ხა ლი წა კითხ ვის მცდე ლო ბა“.

და გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ ად ვო კა ტი-
რე ბის პრო ცე სი და ეწყო შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო უწყე-
ბებ თან. 
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მიმ დი ნა რე პე რი ო დი გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე იყო 
ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. 2019 წელს ად გი ლი 
ჰქონ და ლგბტი ადა მი ა ნე ბის მი მართ ძა ლა დო-
ბის, ძა ლა დო ბის კენ მო წო დე ბი სა და მა თი უფ-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეშ ლის მძი მე 
შემ თხ ვე ვებს, რო მე ლიც მეტ წი ლად ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი ძა ლა დობ რი ვი ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ჯგუ ფე-
ბის მი ერ იყო ჩა დე ნი ლი. არ სე ბულ ძა ლა დობ-
რივ ჰო მო ფო ბი ურ პრაქ ტი კას სა ხელ მ წი ფო არ 
და უ პი რის პირ და არც ეფექ ტი ა ნი პრე ვენ ცი უ ლი 
და სა მარ თალ დაც ვი თი მიდ გო მე ბით და არც თა-
ნას წო რო ბა სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის გა ნუხ-
რელ პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი რი ტო რი კით. 
მე ტიც, მოქ მე დი ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ჯგუ ფე ბის 
საქ მი ა ნო ბის ის ტო რია და აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე-
ო ბა ან ტი სა ხე ლი სუფ ლე ბო პრო ტეს ტე ბის წი ნა-
აღ მ დეგ, აჩენს რის კებს, რომ ამ ჯგუ ფებს ხე ლი-
სუფ ლე ბა პო ლი ტი კუ რად იყე ნებს და გარ კ ვე ულ 
იმუ ნი ტეტ საც აძ ლევს.  

ლგბტქი ადამიანთა უფლებების უხეში დარღვევები 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში შე ი ნიშ ნე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე-
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის მი მართ 
სა ხელ მ წი ფოს კა ნონ მ დებ ლო ბი სა (მათ შო რის, დის კ-
რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ კა-
ნონ ში პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი) და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მიდ გო მე ბის პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა, ლგბტქი ადა მი-
ა ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი კვლავ პო ლი ტი-
ზე ბუ ლია და მათ არ ეძ ლე ვათ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბით 
სხვებ თან თა ნას წო რად სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო-
ბა. პრობ ლე მუ რია ის გა რე მო ე ბაც, რომ პარ ლა მენ ტის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭომ მი სი დღის წეს რი-
გი დან სრუ ლად გა მო რიცხა ჰო მო ფო ბი ის და ლგბტ ქა-
ლე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა.

მიმ დი ნა რე ინ ს ტი ტუ ცი ურ რე ფორ მებ თან კავ შირ ში 
პო ზი ტი უ რად უნ და აღი ნიშ ნოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი-
ნის ტ როს შიგ ნით სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ და-
ნა შა უ ლებ თან ბრძო ლის პო ლი ტი კის გა უმ ჯო ბე სე-
ბა და სა თა ნა დო ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბის მცდე ლო ბა 
(კოორდინაციისა და მო ნი ტო რინ გის მქო ნე სპე ცი ა ლუ-
რი სამ მარ თ ვე ლოს შექ მ ნა შსს-ში), თუმ ცა, წარ სულ ში 
მომ ხ და რი და ნა შა უ ლე ბის და მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ინ ტე რე სი სა და სენ სი ტი უ რო ბის მქო ნე საქ მე ე ბის 
ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბის პრობ ლე მა კვლავ პრობ ლე-
მუ რად რჩე ბა. ზო გი ერთ აშ კა რად ჰო მო ფო ბი უ რი ძა-
ლა დო ბის გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში გა მოჩ ნ და „ორივე 
მხა რის“ და და ნა შა უ ლე ბის და ლგბტ ადა მი ა ნე ბის 
თვით ნე ბუ რი დევ ნის მიდ გო მაც. ამას თან შსს-ს სის ტე-
მა ში არ სე ბი თად გა საძ ლი ე რე ბე ლია სი ძულ ვი ლით მო-
ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ-

პ ლის სა თა ნა დო დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო პის საბ ჭო (მათ შო რის, ECRI, 
მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტი, რო მე ლიც იდენ ტო ბა და სხვე ბი 
სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ საქ მე ზე ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის მო ნი ტო-
რინგს ახ დენს) სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მო უ წო დებს 
პო ლი ცი ის შიგ ნით შექ მ ნას სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე-
ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბი სა და უშუ ა ლოდ რე-
ა გი რე ბის მან და ტის მქო ნე სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბი. 

სა ხელ მ წი ფო კვლავ ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ლგბტქი 
ადა მი ა ნე ბის შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვას და 
ღი ად ახ დენს მა თი უფ ლე ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფას. 
2012 და 2013  წლებ ში 17 მა ისს, ჰო მო ფო ბი ი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის წი ნა აღ მ დეგ სა ერ თა შო რი სო დღეს 
ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის მშვი დო ბი ა ნი მა ნი ფეს ტა ცი ის 
დარ ბე ვა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რე ა გი რე ბის გა-
რე შე დარ ჩა. ასე ვე რე ა გი რე ბის გა რე შე დარ ჩა 2019 
წლის ივ ნი სის თვე ში ორ გა ნი ზა ცია „თბილისი პრა-
ი დი სა“ და მა თი მხარ დამ ჭე რე ბის მი მართ გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დობ რი ვი აქ ტე ბი. სა ხელ მ წი ფომ 
ასე ვე ვერ უზ რუნ ველ ყო 2019 წლის ნო ემ ბერ ში ან-
ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მხრი-
დან მომ დი ნა რე შუღ ლის გაღ ვი ვე ბის კენ მი მარ თუ-

წლიური ანგარიში 2018-2019 | 47



თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

გან   ცხა  დე  ბა - საქ   მე  ზე „იდენტობა და სხვე  ბი 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს წი  ნა  აღ   მ   დეგ“ ევ   რო  საბ   ჭოს 
მი  ნის   ტ   რ   თა კო  მი  ტეტ   მა მო  ნი  ტო  რინ   გის დას  -
კ   ვ   ნა გა  მო  აქ   ვეყ   ნა

გან ცხა დე ბა - „კოალიცია თა ნას წო რო ბის-
თ ვის“ ჰო მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ის წი-
ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღეს 
ეხ მი ა ნე ბა

გან ცხა დე ბა - „კოალიცია თა ნას წო რო ბის თ ვის“ 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას და ში ნა გან საქ მე-
თა სა მი ნის ტორს მი მარ თავს

გან ცხა დე ბა - ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა-
ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 14 ივ ნის სა და 16 ივ ნისს 
გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს ეხ მი ა ნე ბი ან

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ლი ძა ლა დობ რი ვი აქ ტე ბი, რო მე ლიც ფილ მის „And 
then we danced”-ის ჩვე ნე ბას უკავ შირ დე ბო და. ულ ტ-
რა კონ სერ ვა ტი უ ლი ჯგუ ფე ბის ლი დე რე ბის მი ერ გა-
კე თე ბუ ლი აშ კა რად ძა ლა დობ რი ვი მო წო დე ბე ბი და 
ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ორ გა ნი ზე ბა, არ გახ და მათ 
მი მართ სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
წი ნა პი რო ბა.

 ფო ტო: ნეტ გა ზე თი 

ხე ლი სუფ ლე ბა სა თა ნა დოდ არ იაზ რებს ჰო მო ფო ბი ის 
მძი მე პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ შე დე გებს და არ დგამს 
მი სი დაძ ლე ვის თ ვის სა ჭი რო  სის ტე მურ ნა ბი ჯებს, რო მე-
ლიც გა ნათ ლე ბის, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სა და პრო ფე სი უ-
ლი წრე ე ბის ცოდ ნი სა და მგრძნო ბე ლო ბის ცვლი ლე ბა-
სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ჯა რო 
რო ტი რი კის გაძ ლი ე რე ბას სა ჭი რო ებს.  

გან ცხა დე ბა - EMC შსს-ს ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ-
ფე ბის მუ ქა რა ზე ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბის კენ 
მო უ წო დებს

გან ცხა დე ბა - EMC 8 ნო ემ ბ რის მოვ ლე ნებს 
ეხ მი ა ნე ბა 

კვლე ვა - ოჯახ ში ძა ლა დო ბა სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
სა ფუძ ველ ზე - სა კა ნონ მ დებ ლო ხარ ვე ზე ბი 
და პო ლი ტი კის გა მოწ ვე ვე ბი
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https://emc.org.ge/ka/products/sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitetma-monitoringis-daskvna-gamoakveqna
https://emc.org.ge/ka/products/sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitetma-monitoringis-daskvna-gamoakveqna
https://emc.org.ge/ka/products/sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitetma-monitoringis-daskvna-gamoakveqna
https://emc.org.ge/ka/products/sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitetma-monitoringis-daskvna-gamoakveqna
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-homofobiisa-da-transfobiis-tsinaaghmdeg-brdzolis-saertashoriso-dghes-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-homofobiisa-da-transfobiis-tsinaaghmdeg-brdzolis-saertashoriso-dghes-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-homofobiisa-da-transfobiis-tsinaaghmdeg-brdzolis-saertashoriso-dghes-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-homofobiisa-da-transfobiis-tsinaaghmdeg-brdzolis-saertashoriso-dghes-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-sakartvelos-mtavrobas-da-shinagan-sakmeta-saministors-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-sakartvelos-mtavrobas-da-shinagan-sakmeta-saministors-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-sakartvelos-mtavrobas-da-shinagan-sakmeta-saministors-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-14-ivnissa-da-16-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-14-ivnissa-da-16-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-14-ivnissa-da-16-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/movutsodebt-shss-s-dzaladobrivi-jgufebis-mukaraze-adekvaturi-reagirebisken
https://emc.org.ge/ka/products/movutsodebt-shss-s-dzaladobrivi-jgufebis-mukaraze-adekvaturi-reagirebisken
https://emc.org.ge/ka/products/movutsodebt-shss-s-dzaladobrivi-jgufebis-mukaraze-adekvaturi-reagirebisken
https://emc.org.ge/ka/products/emc-8-noembris-movlenebs-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-8-noembris-movlenebs-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
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EMC მხარს უჭერს მე მარ ცხე ნე ქვი არ და ფე მი ნის-
ტუ რი აქ ტი ვიზ მის გან ვი თა რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში 
კრი ტი კუ ლი აქ ტი ვის ტე ბის რეფ ლექ სი ი სა და თვი-
თორ გა ნი ზე ბის პრო ცე სის ხელ შეწყო ბის გზით. აღ-
ნიშ ნუ ლი მიზ ნით, EMC-მ შექ მ ნა კრი ტი კუ ლი პო-
ლი ტი კის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც წარ მოდ გენს 
პო ლი ტი კურ და აკა დე მი ურ პროგ რა მას სო ცი ა ლუ-
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბი თა და ქვი არ და ფე მი ნის ტუ რი 
პო ლი ტი კით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ახალ გაზ რ და აქ ტი-
ვის ტე ბი სა და მკვლე ვა რე ბის თ ვის, მი სი მთა ვა რი 
მი ზა ნია შექ მ ნას კრი ტი კუ ლი ცოდ ნის გა ზი ა რე ბის, 
კო ლექ ტი უ რი მსჯე ლო ბი სა და სა ერ თო მოქ მე დე-
ბის  სივ რ ცე. 

ქვიარ აქტივიზმი 

კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის პლატ ფორ მა ლო კა ლურ და 
გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე გა ჩე ნი ლი პო ლი ტი კუ რი, სო ცი-
ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი კრი ზი სე ბის და 
სო ცი ა ლურ კონ ფ ლიქ ტე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი მი ზე ზე ბის 
რეფ ლექ სი ის მცდე ლო ბას წარ მო ად გენს და მას ახალ-
გაზ რ და მკვლე ვა რებ სა და აქ ტი ვის ტებ ში კრი ტი კუ ლი 
ცოდ ნის წარ მო ე ბის პა რა ლე ლუ რად, კო ლექ ტი უ რი 
ბრძო ლის პრაქ ტი კის გა და აზ რე ბი სა და შექ მ ნის მი ზა-
ნიც აქვს.

პლატ ფორ მა 2018 წლის ოქ ტომ ბ რი დან 2019 წლის ივ-
ნი სამ დე მიმ დი ნა რე ობ და წი ნას წარ დად გე ნი ლი სი ლა-
ბუ სის სა ფუძ ველ ზე. პლატ ფორ მა ზე სხვა დას ხ ვა ცოდ ნი-
სა და გა მოც დი ლე ბის მქო ნე სულ 18-მა ახალ გაზ რ დამ 
მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. პლატ ფორ მის მო ნა წი ლე ე ბის თ-
ვის პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს მცი რე გრან ტე ბის გა ცე-
მას ალ ტერ ნა ტი ულ დღის წეს რიგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის.  

მე მარ ცხე ნე ქვი არ და ფე მი ნის ტუ რი აქ ტი ვიზ მი სა და 
ცოდ ნის გა ზი ა რე ბი სა და კრი ტი კუ ლი რეფ ლექ სი ის 
მხარ და ჭე რის კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო EMC-ის მი-
ერ გა მო ცე მუ ლი თარ გ მა ნე ბი სა და სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი 
2019 წელს. EMC-მ თარ გ მა ნე ბის ორი კრე ბუ ლი გა მო-
უშ ვა ქვი არ, ფე მი ნის ტურ და უფ რო ფარ თოდ, სექ სუ ა-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მე მარ ცხე ნე, დე კო ლო ნი ა-
ლის ტი და ქვი არ თე ო რი ტი კო სე ბის ავ ტო რო ბით. 

სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი „დედობა, სექ სუ ა ლო ბა და რეპ რო-
დუქ ცი უ ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბა“ აერ თი ა ნებს 7 ავ ტორს, 
რო მე ლიც ად გი ლობ რივ კონ ტექ ს ტ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
გა ნი ხი ლავს სექ სუ ა ლო ბის, ბი ო პო ლი ტი კის, რეპ რო-
დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის სა-
კითხებს. 
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I თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი

II თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი

სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

გარ და რა დი კა ლურ სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი აქ ტი ვის ტუ რი დღის წეს რი გის სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სით მხარ და ჭე რი სა, EMC ცდი-
ლობს ხე ლი შე უწყოს ლგბტქი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ებს და ასე ვე ქვი არ აქ ტი ვის ტებს შო რის აქ ტი ურ 
დი ა ლოგს დე მოკ რა ტი უ ლი, ინ კ ლუ ზი უ რი დღის წეს რი-
გის წა ხა ლი სე ბის სა შუ ა ლე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნით, 
EMC–მ  2019 წლის აპ რილ ში გას ვ ლი თი 3 დღი ა ნი 
შეხ ვედ რა გა მარ თა ლგბტქი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, ქვი არ აქ ტი ვის ტე ბი სა 
და მხარ დამ ჭე რი ად გი ლობ რი ვი ფონ დე ბის უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ო ბით არ სე ბუ ლი კრი ზი სე ბი სა და წარ სუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის გა და აზ რე ბი სა და სა მო მავ ლო პერ-
ს პექ ტი ვე ბის უკეთ და სახ ვის თ ვის, დე მოკ რა ტი ულ, დე-
ცენ ტ რა ლი ზე ბულ და ჩარ თუ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა-
მო მავ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის. 

2019 წლის 2-3 ნო ემ ბერს EMC-ს ორ გა ნი ზე ბით გა ი-
მარ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა ჟურ ნა ლის ტებ თან თე მა ზე: 
„სექსუალური და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბა და 
უფ ლე ბე ბი – ლგბტქი ჯგუფ ზე ფო კუ სით”.

ლგბტი ადამიანების სოციალური ექსკლუზიისა და მოწყვლადობის 
კვლევა 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში EMC და იწყო მუ შა ო ბა ლგბტი 
ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ი სა და მოწყ ვ ლა-
დო ბის პრაქ ტი კებ ზე, რო მე ლიც რა ო დე ნობ რი ვი და 
თვი სებ რი ვი კვლე ვის მიდ გო მებს აერ თი ა ნებს და მი-
სი მი ზა ნია ლგბტი ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლუ რი გა რი ყუ-
ლო ბი სა და და უც ვე ლო ბის ყო ველ მ ხ რი ვი აღ წე რა და 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ხარ ვე ზე ბის კრი ტი კუ ლი მი-

მო ხილ ვა. სა ბო ლო ოდ, ან გა რი შის მი ზა ნია რე ლე ვან-
ტუ რი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის თ ვის, დო ნო რი და სა თე-
მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის  რე კო მენ და ცი ე ბის პა კე ტის 
მომ ზა დე ბა და მი სი ად ვო კა ტი რე ბა. სა ან გა რი შო პე რი-
ოდ ში შე მუ შავ და კვლე ვის მე თო დო ლო გია და რა ო დე-
ნობ რი ვი კვლე ვის კითხ ვა რი, გა ნი საზღ ვ რა მკვლე ვა-
რე ბის გუნ დი და და იწყო მუ შა ო ბა რეს პონ დენ ტებ თან.  

ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის, 2-3 ნოემბერი, 2019
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https://emc.org.ge/ka/products/targmanebis-krebuli-4
https://emc.org.ge/ka/products/targmanebis-krebuli-5
https://emc.org.ge/ka/products/statiebis-krebuli-1
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით პრობ-
ლე მუ რად დად გა ახალ გორ ში მცხოვ რე ბი ადა მი-
ა ნე ბის მძი მე უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა და ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი კრი ზი სი. 2019 წლის 4 სექ ტემ ბერს 
სამ ხ რეთ ოსე თის de facto ხე ლი სუფ ლე ბამ მო საბ-
რუ ნის (ე.წ. რაზ და ხა ნის) გამ შ ვე ბი პუნ ქ ტის ჩა კე ტა, 
რა მაც  ახალ გორ ში მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლი და ასე-
ვე ოსი მო სახ ლე ო ბის თ ვის მძი მე სო ცი ა ლუ რი და 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მდგო მა რე ო ბა შექ მ ნა. საზღ ვა რი 
ამ დრომ დე ჩა კე ტი ლი ა. იზო ლა ცი ის პი რო ბებ ში 
ად გი ლობ რი ვებს ერ თ მე ვათ წვდო მა სა თა ნა დო 
სა მე დი ცი ნო სერ ვი სებ ზე, პენ სი ებ ზე და საკ ვებ ზე. 
ისი ნი მოს წყ დ ნენ სა კუ თარ ოჯა ხებს, რომ ლე ბიც 
სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რო ბენ და სრულ იზო ლა ცი ა-
ში მო ექ ც ნენ, გან სა კუთ რე ბით მო ხუ ცე ბი. ახალ გაზ-
რ დებს შე ეზღუ დათ გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. 
ცხინ ვალ ში სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის არ 
ქო ნის გა მო, და ფიქ სირ და რამ დე ნი მე ადა მი ა ნის 
გარ დაც ვა ლე ბის ტრა გი კუ ლი ფაქ ტი. აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ 2 დე კემ ბერს სამ ხ რეთ ოსე თის de facto 
რე ჟიმ მა ახალ გორ თან ჩა კე ტი ლი საზღ ვარ ზე რე-
ჟი მი შე არ ბი ლა და მძი მე ავად მ ყო ფებს და პენ სი-
ო ნე რებს სპე ცი ა ლუ რი სი ე ბით გად მოს ვ ლის შე-
საძ ლებ ლო ბა მის ცა. თუმ ცა, ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
ადა მი ა ნე ბის შეზღუ დულ წრეს ეხე ბა და ად გი ლობ-
რი ვე ბის დი დი ნა წი ლი კვლავ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სო-
ცი ა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე რჩე ბა. 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მძიმე უფლებრივი 
მდგომარეობა

შექ მ ნი ლი კრი ზი სი კი დევ უფ რო გამ წ ვავ და 2019 წლის 
9 ნო ემ ბერს ექი მი ვა ჟა გაფ რინ დაშ ვი ლის და კა ვე ბის 
ფაქ ტით,  რო მე ლიც ამ დრომ დე ცხინ ვა ლის სა პა ტიმ-
რო და წე სე ბუ ლე ბა ში რჩე ბა. ცხინ ვა ლის de facto  რე ჟი-
მის მხრი დან ვა ჟა გაფ რინ დაშ ვი ლის  და კავ ში რე ბა 2008 
წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომ თან და ექი მის მხრი დან 
სამ ხ რეთ ოსე თის ე.წ. საზღ ვ რე ბის არა ღი ა რე ბა ზე ხაზ გას-
მა, აჩენს რის კებს, რომ საქ მეს პო ლი ტი კუ რი კო ნო ტა ცია 
მი ე ცეს, რაც და კა ვე ბუ ლის მი მართ არა სა თა ნა დო მოპყ-
რო ბი სა და ხან გ რ ძ ლი ვი პა ტიმ რო ბის რის კებს ზრდის.  

უნ და ით ქ ვას, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე აქ ტო-
რე ბის არა ერ თი რე კო მენ და ცი ის მი უ ხე და ვად,  სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბამ ახალ გორ ში შექ მ ნი ლი მძი მე მდგო მა-
რე ო ბის სა პა სუ ხოდ დრო ე ბი თი ღო ნის ძი ე ბის (ევროპული 
სა სა მარ თ ლოს რეგ ლა მენ ტის 39-ე მუხ ლის) გა მო ყე ნე ბის 
მოთხოვ ნით არ მი მარ თა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სა სა მარ თ ლოს და მეტ წი ლად პო ლი ტი კუ რი და დიპ ლო მა-
ტი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა, რო-
მელ საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გი ამ დრომ დე არ მოჰ ყო ლი ა.  

მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში პრობ ლე მუ რად იდ გა სამ-
ხ რეთ ოსე თის de facto რე ჟი მის მხრი დან ახალ გორ ში 
მცხოვ რე ბი თა მარ მე ა რა ყიშ ვი ლის დევ ნის საქ მე. ად გი-
ლობ რი ვი სა სა მარ თ ლო ე ბის მხრი დან თა მარ მე ა რა ყიშ-
ვი ლის მი მართ გა მო ძი ე ბის არა ერ თხელ შე ჩე რე ბის მი უ-
ხე და ვად, de facto პრო კუ რა ტუ რა გა მო ძი ე ბას აახ ლებს და 
ახალ და ვას იწყებს. თა მარ მე ა რა ყიშ ვი ლის მი მართ წარ-
დ გე ნი ლი ბრალ დე ბის და უ სა ბუ თებ ლო ბა და ში ნა არ სი, 
მის მი მართ მიმ დი ნა რე სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის 
პო ლი ტი კურ ხა სი ათს აჩ ვე ნებს. თა მარ მე ა რა ყიშ ვი ლის 
მი თი თე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ სა ერ თა შო-
რი სო ფორ მა ტებ ში სა თა ნა დო ძა ლის ხ მე ვას არ წევს მი სი 
საქ მის და ყე ნე ბი სა და მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბის მიზ ნით.  

 
გან ცხა დე ბა - EMC ახალ გორ ში შექ მ ნილ 
ჰუ მა ნი ტა რულ კრი ზისს ეხ მი ა ნე ბა

გან ცხა დე ბა - ვა ჟა გაფ რინ დაშ ვი ლის 
საქ მე ზე ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ევ რო პის საბ ჭოს ინ ს ტი-
ტუ ტებს მი მარ თა ვენ

გან ცხა დე ბა - EMC ახალ გო რე ლი აქ ტი ვის-
ტის, თა მარ მე ა რა ყიშ ვი ლის წი ნა აღ მ დეგ 
დევ ნი სა და შე ვიწ რო ე ბის საქ მეს აფა სებს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

წლიური ანგარიში 2018-2019 | 51

https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgorshi-shekmnil-humanitarul-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgorshi-shekmnil-humanitarul-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/vazha-gafrindashvilis-sakmeze-adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-evropis-sabchos-institutebs-mimartaven
https://emc.org.ge/ka/products/vazha-gafrindashvilis-sakmeze-adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-evropis-sabchos-institutebs-mimartaven
https://emc.org.ge/ka/products/vazha-gafrindashvilis-sakmeze-adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-evropis-sabchos-institutebs-mimartaven
https://emc.org.ge/ka/products/vazha-gafrindashvilis-sakmeze-adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebi-evropis-sabchos-institutebs-mimartaven
https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgoreli-aktivistis-tamar-mearaqishvilis-tsinaaghmdeg-devnisa-da-shevitsroebis-sakmes-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgoreli-aktivistis-tamar-mearaqishvilis-tsinaaghmdeg-devnisa-da-shevitsroebis-sakmes-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgoreli-aktivistis-tamar-mearaqishvilis-tsinaaghmdeg-devnisa-da-shevitsroebis-sakmes-afasebs
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სტრატეგიული სამართალწარმოება 

►  თე მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის საქ მე -ბოლო წლე ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ნე ლო ვან 
საქ მეს თე მირ ლან მაჩ ლი კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის საქ მე წარ მო ად გენს, რო მელ მაც კი დევ ერ თხელ 
აჩ ვე ნა პან კი სის ხე ო ბა ში სა ხელ მ წი ფოს რეპ რე სი უ ლი პო ლი ტი კის პრობ ლე მა. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში თბი ლი სის 
პრო კუ რა ტუ რის წი ნა შე EMC და ვობს, რომ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ სპე ცო პე რა ცი ის  
ჩა ტა რე ბის პრო ცეს ში თე მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა არა ა უ ცი ლე ბე ლი და არაპ-
რო პორ ცი უ ლი ძა ლა. პრო კუ რა ტუ რას  ამ დრომ დე არ  მი უ ღია  საქ მე ზე შე მა ჯა მე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და 
არც ბრა ლე ულ პი რე ბი გა მოკ ვე თი ლა. ამ მო ცე მუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, EMC-იმ მი იჩ ნი ა, რომ თბი ლი სის 
პრო კუ რა ტუ რა ში მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბა არა ე ფექ ტი ა ნია და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის აღ დ-
გე ნას, რის გა მოც, ორ გა ნი ზა ცი ამ 6 ივ ნისს ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში მა ჩა ლი კაშ ვი ლის ოჯა ხის წევ რე ბის სა-
ხე ლით გა ნაცხა დი წა რად გი ნა. გა ნაცხად ში EMC მი უ თი თებს ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-2 მუხ ლის (სიცოცხლის 
უფ ლე ბა), მე-3 მუხ ლის (წამების, არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბის ან დას ჯის აკ რ ძალ ვა) 
და 13-ე მუხ ლის (უფლება ეფექ ტი ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის ში და სა შუ ა ლე ბებ ზე) სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვა ზე. 
EMC ეროვ ნულ დო ნე ზე თე მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის მი მართ უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფ ცი ის დარ ღ ვე ვა ზეც 
და ვობს და ამ ტ კი ცებს, რომ 2017 წლის 26 დე კემ ბერს გა მარ თულ პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ-
თხო ე ბის სამ სა ხურ მა. თე მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლი მტკი ცე ბით ფორ მა ში დამ ნა შა ვედ (ტერორისტული და ნა შა-
უ ლის ჩამ დე ნად) მო იხ სე ნი ა. და ვას ამ ჟა მად,  თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო გა ნი ხი ლავს.  ეროვ ნულ 
დო ნე ზე აღ ნიშ ნუ ლი და ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ამ ნა წილ ში ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე წა რად გენს გა ნაცხადს ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო ლო 1 წლის გან მავ ლო ბა ში თე მირ ლან 
მა ჩა ლი კაშ ვი ლის მა მა ცდი ლობს სა მო ქა ლა ქო პრო ტეს ტის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას მი სი შვი ლის სი ცოცხ ლის 
ხელ ყო ფის საქ მე ზე სი მარ თ ლის და სად გე ნად, თუმ ცა, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის მხრი დან ის ძი რი თა დად არა ღი-
ა რე ბის და იგ ნო რი რე ბის მიდ გო მას აწყ დე ბა. მათ შო რის, მან მი მართ პარ ლა მენტს დრო ე ბი თი სა გა მო ძი ე ბო 
კო მი სი ის შექ მ ნის მოთხოვ ნით, რა საც სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბამ მხა რი არ და უ ჭი რა.   

►  ჰუ სე ინ მა ჩა ლი კაშ ვი ლის საქ მე – მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლი 1 წელ ზე მე ტია შვილ მ კ ვ და რი ბი ძის, მალ ხაზ მა ჩა-
ლი კაშ ვი ლის გვერ დით დგას და ქუ ჩის აქ ცი ე ბის და პრო ტეს ტის მძი მე პი რო ბებ ში მის მხარ და ჭე რას და დაც ვას 
ცდი ლობს. 2019 წლის 20 ივ ნისს ან ტი სა ო კუ პა ციო აქ ცი ის დროს ის ასე ვე იმ ყო ფე ბო და აქ ცი ა ზე მი სი ბი ძის 
გვერ დით და მის დაც ვას ცდი ლობ და. მიმ დი ნა რე წლის 26 ივ ლისს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ 
მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლი და ა კა ვეს და თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლემ მას აღ კ ვე თის ღო-
ნის ძი ე ბის სა ხით პა ტიმ რო ბა შე უ ფარ და. სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო მო რის მა ჩა ლი კაშ ვილს 20-21 ივ ნისს პარ ლა-
მენ ტის წინ გა მარ თუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის დროს ჯგუ ფურ ძა ლა დო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას ედა ვე ბა, რაც გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 225-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით. პრო კუ რა ტუ რის 
მტკი ცე ბით, მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლი იმ ყო ფე ბო და პარ ლა მენ ტის წინ და სხვა პი რებ თან ერ თად ძა ლა დობ და 
პო ლი ცი ე ლებ ზე, ურ ტყამ და მათ და მო ნა წი ლე ობ და სხვა ძა ლა დობ რივ ქმე დე ბებ ში. ჰუ სე ინ მა ჩა ლი კაშ ვი ლის 
ინ ტე რე სებს EMC იცავს. ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, პრო კუ რა ტუ რის მი ერ ბრა ლის ამ გ ვა რი ფორ მუ ლი რე ბის 
მი უ ხე და ვად, ამ ეტაპ ზე წარ მოდ გე ნი ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის მა სა ლე ბი ვერ ქმნის და სა ბუ თე ბულ ვა-
რა უდს იმის თა ო ბა ზე, რომ მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლი მო ნა წი ლე ობ და ჯგუ ფურ ძა ლა დო ბა ში, მით უფ რო, თავს 
ეს ხ მო და ად გილ ზე მყოფ პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებს. მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლის საქ მე ზე პრო კუ რა ტუ რის მი ერ 
წარ მოდ გე ნი ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის მა სა ლე ბი მო ი ცავს შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას: 1. ერთ ვი დეო ჩა ნა-
წერს 2. პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლის მი ერ შედ გე ნილ ე. წ. პა ტაკს; 3. პო ტენ ცი ურ მოწ მე თა გა მო კითხ ვის ოქ მებს, 
რო მე ლიც სა ერ თოდ არ აქვს რა ი მე შემ ხებ ლო ბა მო რის მა ჩა ლი კაშ ვი ლის საქ მეს თან.

►  სო ფელ კი კი ბო სა და დერ ცელ ში მცხოვ რე ბი მუს ლი მე ბის სა ძოვ რე ბის სა პატ რი არ ქოს თ ვის უკა ნო ნოდ გა და-
ცე მის საქ მე – 2018 წლის ბო ლოს სო ფელ კი კი ბო სა და დერ ცე ლის მო სახ ლე ებ მა სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ-
ნულ სა ა გენ ტოს მი მარ თეს მა თი ოჯა ხე ბის თ ვის 1990 და 2000-იან წლებ ში სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა და ცე მუ ლი 
ნაკ ვე თე ბის რე გის ტ რა ცი ის მიზ ნით, რო მე ლიც კი კი ბოს შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ მცი რე და სახ ლე ბა ში, ქვა-
ბიჯ ვარ ში (რომელიც ამ ჟა მად დაც ლი ლია მო სახ ლე ო ბის გან) მდე ბა რე ობს.  თუმ ცა, აღ მოჩ ნ და, რომ მი წის ნაკ-
ვე თე ბი, რომ ლებ საც ოჯა ხე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მარ თ ლ ზო მი ე რად ფლობ დ ნენ და სა ძოვ რად და სა თი-
ბად კო ლექ ტი უ რად იყე ნებ დ ნენ, 2018 წლის ოქ ტომ ბ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში იყო 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 2018 წლის ივ ნის ში მი თი თე ბულ მი წის ნაკ ვე თებ ზე სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში და ა რე გის ტ რი რა 
სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და ახ ლო ე ბით 7 ჰა (68 346 კვ.მ) მი წის ნაკ ვეთ ზე. ხო ლო ამა ვე წლის ოქ-
ტომ ბერ ში ეს ნაკ ვე თი სა მე ურ ნეო მიზ ნე ბის თ ვის მთავ რო ბამ სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ას უსას ყიდ ლოდ გა დას ცა. 
ამ პრო ცეს ში სა ხელ მ წი ფომ სრუ ლი ად უგუ ლე ბელ ყო ის ფაქ ტი, რომ ამ უძ რა ვი ქო ნე ბის მი მართ ად გი ლობ-
რივ მო სახ ლე ო ბას გა აჩ ნ და სა სი ცოცხ ლო ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რე სი და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
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ან / და მარ თ ლ ზო მი ე რი მფლო ბე ლო ბის (სარგებლობის) და მა დას ტუ რე ბე ლი კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი დო კუ-
მენ ტე ბი. სსიპ სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის სა ა გენ ტომ და არ ღ ვია კა ნო ნის მოთხოვ ნა და ნაკ ვე თე ბი სა პატ რი არ ქოს 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე გა დას ცა. EMC-იმ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლის 
სა ხე ლით, სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში სა და ვო უძ რა ვი ქო ნე ბის ეკ ლე სი ი სათ ვის გა და ცე მის შე სა ხებ ად მი ნის ტ-
რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი სა სა მარ თ ლო ში გა ა სა ჩივ რა. ახალ ცი ხის რა ი ნულ მა სა სა მარ თ ლომ ჩვე ნი 
სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნა არ და აკ მა ყო ფი ლა. ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ ეტაპ ზე გა სა ჩივ რე ბუ ლია  ქუ თა ი სის სა ა პე-
ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში. 

►  თან დო ი ან ცის ეკ ლე სი ის საქ მე – ქ. თბი ლის ში, აღ მა შე ნებ ლის გამზ. N38-ში მდე ბა რე ობს „თანდოიანცის სურბ 
ას ტ ვა წა წი ნის” (თანდოიანცის წმინ და ღვთის მ შობ ლის) ეკ ლე სი ა, რო მე ლიც სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ-
მა დი დე ბელ წმინ და ეკ ლე სი ის სა ქარ თ ვე ლოს ეპარ ქი ის ის ტო რი უ ლი ძეგ ლი ა. 2017 წლის დე კემ ბერ ში ეპარ-
ქი ამ შემ თხ ვე ვით შე იტყო, რომ ეკ ლე სი ა, ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა და სა ჯა რო რე ეს ტ რ მა მას ზე სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და ა რე გის ტ რი რა.  
აღ ნიშ ნულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, ეპარ ქი ის სა ხე ლით, EMC და TDI თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა-
მარ თ ლო ში ორ და მო უ კი დე ბელ სა მარ თალ წარ მო ე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ : 1. სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა-
გენ ტოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და 2. სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის ბა თი ლად ცნო ბის მოთხოვ ნით. 2018 წელს ორი ვე საქ მეს თან და კავ ში რე ბით გა ი მარ თა რამ დე ნი მე 
სა სა მარ თ ლოს სხდო მა, გან ხი ლულ იქ ნა არ სე ბი თი ხა სი ა თის შუ ამ დ გომ ლო ბე ბი სარ ჩე ლის და უშ ვებ ლად ცნო-
ბის, საქ მის წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტი სა და საქ მე თა გა ერ თი ა ნე ბის მოთხოვ ნით. 

►  ბა თუმ ში ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის საქ მე – მიმ დი ნა რე წელს კვლავ ვერ გა და იჭ რია ბა თუმ ში ახა ლი მე-
ჩე თის მშე ნებ ლო ბის სა კითხი. 2017 წელს ბა თუ მის მე რი ამ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა ფუძ ვ ლით არ გას ცა მე ჩე თის 
მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვა და საქ მეს ამ ჟა მად ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო გა ნი ხი ლავს. სა სა მარ თ ლოს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით მხა რე ებს გა ნე საზღ ვ რათ მო რი გე ბის ვა და, რის გა მოც რამ დენ ჯერ მე შედ გა  ბა თუ მის ახა ლი 
მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის ფონ დი სა და ბა თუ მის მე რის შეხ ვედ რა. თუმ ცა, შე თან ხ მე ბა ვერ შედ გა,  რამ დე ნა დაც 
ბა თუ მის მე რია უთი თებ და, რომ იმი სათ ვის, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბა: 1. ა(ა )
იპ ბა თუ მის ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის ფონ დ მა სა სა მარ თ ლო დან უნ და გა მო იხ მოს სარ ჩე ლი; 2. ფონ დ მა  
მე ჩე თის ასა შე ნებ ლად შე ძე ნი ლი მი წის ნაკ ვე თი სა კუთ რე ბა ში უნ და გა დას ცეს სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს 
მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს, რო მე ლიც შემ დ გომ მი მარ თავს ქა ლა ქის მე რი ას მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ-
თ ვის მი სა ღე ბად.  სა მუფ ტო სა მარ თ ვე ლოს თ ვის მე ჩე თის გა და ცე მის სა კითხი კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბე ლია 
მუს ლი მი თე მის თ ვის, რამ დე ნა დაც სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს 
ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის პო ლი ტი კის პი რო ბებ ში, სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა სამ მარ თ ვე ლო სა და ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი მართ შე სუს ტე ბუ ლი ა. ფონ დი მუს ლი მი თე მის პირ და პი რი მხარ და ჭე რით და ნდო ბით შე იქ მ ნა და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბებს დე მოკ რა ტი უ ლი წე სით, კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე იღებს. შე სა ბა მი სად, ფონ დ მა შეხ ვედ რის ფარ გ-
ლებ ში გა ნუ მარ ტა მე რი ას, რომ მის თ ვის ისე თი ხა სი ა თის შე თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც ამ პრო ცე სი დან მთლი ა ნად 
გა მო რიცხავ და ფონ დის მო ნა წი ლე ო ბას საწყის ში ვე მი უ ღე ბე ლი იყო, თუმ ცა მე რია უალ ტერ ნა ტი ვოდ ითხოვს 
მე ჩე თის გა და ცე მას მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს თ ვის, რი თაც ფაქ ტობ რი ვად გა მო რიცხავს შე თან ხ მე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას და აჩ ვე ნებს მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვის გა ცე მა ზე უარის დის კ რი მი ნა ცი ულ ხა სი ათს. 2019 
წლის 30 სექ ტემ ბერს ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლომ მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის საქ მე ზე ის ტო რი უ ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა მი ი ღო და ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბა ზე ბა თუ მის მე რი ის უარი დის კ რი მი ნა ცი უ ლად და უკა ნო ნოდ 
მი იჩ ნი ა. თუმ ცა, ბა თუ მის მე რი ამ აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა ა სა ჩივ რა და კვლავ პრო ცე სის გა ჭი ა ნუ რე ბის 
და შე ფერ ხე ბის სტრა ტე გია გა მო ი ყე ნა.  აღ ნიშ ნულ საქ მეს EMC ტო ლე რან ტო ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
(TDI) ინ ს ტი ტუტ თან ერ თად აწარ მო ებს. 

►  ქო ბუ ლე თის პან სი ო ნა ტის საქ მე –  მიმ დი ნა რე წელს  ქო ბუ ლე თის მუს ლი მი მოს წავ ლე ე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 
პან სი ო ნა ტის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა კვლავ ვერ მო ხერ ხ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა-
მარ თ ლოს 2018 წლის 15 მარ ტის გან ჩი ნე ბით ა(ა )იპ „ქართველ მუს ლიმ თა ერ თო ბის“, კა ხა კა ხა ძის, ბად რი 
ირე მა ძის და თე მურ ხალ ვა შის, სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი დაკ მა ყო ფილ და და დად გინ და, რომ შსს-მ სა თა ნა დოდ 
ვერ შე ას რუ ლა მას ზე და კის რე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი მო ვა ლე ო ბა და ვერ და იც ვა მუს ლი მი თე მის უფ ლე ბე ბი. აღ-
ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, ად გი ლობ რივ მარ თ ლ მა დი დებ ლურ თემს მი კუთ ვ ნე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა მუს ლიმ თემს 
კვლავ არ აძ ლევს  პან სი ო ნა ტის გახ ს ნის შე საძ ლებ ლო ბას და მათ უსაფ რ თხო ე ბას არც შსს უზ რუნ ველ ყოფს. 
გან სა ხილ ველ  საქ მე ში  ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია და   შპს ,,ქობულეთის წყა ლი“ პან სი ო ნა ტის 
შე ნო ბას კვლავ არ აერ თებს წყა ლა რი ნე ბის სის ტე მა ზე, რას თან და კავ ში რე ბი თაც სა ხალ ხო დამ ც ველ მა დის-
კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი და ად გი ნა. თუმ ცა, ქო ბუ ლე თის მე რი ამ კვლავ არ უზ რუნ ველ ყო პან სი ო ნა ტის და ერ თე ბა 
წყა ლა რი ნე ბის სის ტე მა ზე, რის გა მოც სა ხალ ხო დამ ც ველ მა სა სა მარ თ ლოს მი მარ თა და მო ითხო ვა რე კო მენ-
და ცი ის შეს რუ ლე ბა. ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მოთხოვ ნა 
დაკ მა ყო ფილ და.  კვლავ ღი ად რჩე ბა პან სი ო ნა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის მი მართ გა მოვ ლე ნი ლი სა ვა რა უ დო და-
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ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის შე ფა სე ბის სა კითხი. ბა თუ მის პრო კუ რა ტუ რამ ამ წელ საც არ უზ რუნ ველ ყო საქ მე ზე 
მუს ლი მი თე მის წევ რე ბის და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბა და გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში შე მა ჯა მე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა. აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე EMC ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 
გა ნაცხა დი წა რად გი ნა, სა დაც ის კონ ვენ ცი ის მე-3  (დამამცირებელი და არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბა) და  მე-14 
მუხ ლის (დისკრიმინაციის აკ რ ძალ ვა) სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვა ზე  და ვობს.

►  ლგბტქ პირ თა დევ ნის საქ მე ე ბი – მიმ დი ნა რე წელს EMC-იმ  ლგბტქ პირ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის 7 შემ თხ ვე-
ვა აწარ მო ა. საქ მე თა დიდ ნა წილ ში EMC-ის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვი 
და გა ნი საზღ ვ რა დამ ნა შა ვე პი რე ბი. თუმ ცა,  პო ლი ცი ის მხრი დან გა მო ძი ე ბის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი უ-
ხე და ვად,  რამ დე ნი მე საქ მე ში მა ინც ფიქ სირ დე ბა ლგბტქ პირ თა უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვებ ზე სა ხელ მ-
წი ფოს შე უ სა ბა მო და არა ე ფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის პრაქ ტი კა.  კერ ძოდ, თ. კ.-სა და ლ.ბ.-ზე თავ დას ხ მის საქ მე ში  
სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო და პრო კუ რა ტუ რა ამ დრომ დე არ უზ რუნ ველ ყოფს 2017 წლის 
25 აგ ვის ტოს, ბა თუმ ში, ლგბტქ თე მის წევ რე ბის ცე მის ფაქ ტის სა თა ნა დო გა მო ძი ე ბას. მომ ხ დარ შემ თხ ვე ვა ში 
თე მის წევ რე ბი უთი თე ბენ, რომ ტრან ს / ჰო მო ფო ბი უ რი მო ტი ვით მათ მო ქა ლა ქე ებ მა მი ა ყე ნეს ფი ზი კუ რი და 
სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა, რაც აღ ქ მა დი იყო ად გილ ზე მყო ფი პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის, რომ ლებ მაც 
უმოქ მე დო ბა გა მო ავ ლი ნეს და გან ც დი ლი ძა ლა დო ბის მი უ ხე და ვად თა ვად თე მის წევ რე ბი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
წე სით და ა კა ვეს. ამა ვე საქ მე ში თე მის წევ რე ბი უთი თე ბენ, რომ პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებ მაც ჰო მო ფო ბი ურ 
ნი ა დაგ ზე სიტყ ვი ე რი და ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნეს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო ძი ე ბა მიმ დი ნა რე ობს 
თე მის წევ რე ბის მი მართ მო ქა ლა ქე თა მხრი დან გა მოვ ლე ნი ლი ქმე დე ბი სა და პო ლი ცი ის თა ნამ შ რო მელ თა 
ქმე დე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნი თაც, რა ი მე სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გი ამ დრომ დე არ დამ დ გა რა და  პო ლი ცი ის თა-
ნამ შ რომ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში თე მის წევ რე ბი და ზა რა ლე ბუ ლა დაც კი არ არი-
ან ცნო ბი ლე ბი. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ლგბტქ თე მის წევ რე ბის უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვის კი დევ ერთ მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს 2018 წლის 29 სექ ტემ ბერს სა თე მო ორ გა ნი ზა ცია ,,თანასწორობის მოძ რა ო ბის“ ოფის ზე თავ დას-
ხ მა, რა დრო საც ოფი სის მე ზობ ლად მცხოვ რებ მა მა მა კაც მა ჰო მო ფო ბი უ რი მო ტი ვით სიტყ ვი ე რი და ფი ზი კუ რი 
შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნა თე მის ოთხ წევრს. გა მო ძი ე ბის დაწყე ბი დან და ახ ლო ე ბით 8 თვის შემ დ გომ თბი ლი სის 
პრო კუ რა ტუ რამ  საქ მე ში მო ნა წი ლე ყვე ლა პირს, მათ შო რის თე მის წევ რებს წა უ ყე ნა ბრა ლი. პრო კუ რა ტუ რა 
თე მის წევ რე ბი სათ ვის ბრა ლის წა ყე ნე ბის მო ტი ვად ასა ხე ლებ და იმ გა რე მო ე ბას, რომ თავ დამ ს ხ მელ მა მა კაც 
ტვი ნის შერ ყე ვა ჰქონ და მი ღე ბუ ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ დას ტურ დე ბო და  თე მის წევ რე ბის ქმე დე ბამ 
გა მო იწ ვია თუ არა ეს ზი ა ნი.  პრო კუ რა ტუ რის აღ ნიშ ნულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თე მის წევ რე ბის მი მართ თან ახ-
ლ და უამ რა ვი შემ ზღუ და ვი ეფექ ტი, მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლე ბის და ტო ვე ბის შე უძ ლებ ლო ბა მაქ სი-
მუმ ორი წლის ვა დით და სა მო მავ ლოდ მი კერ ძო ე ბუ ლი სა სა მარ თ ლოს პი რო ბებ ში ნა სა მარ თ ლო ბის მი ღე ბის 
პერ ს პექ ტი ვა, რა მაც თე მის წევ რე ბი აიძუ ლა უარი ეთ ქ ვათ სა მარ თ ლებ რივ და ვა ზე და მი ე ღოთ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა გან რი დე ბის გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე.  პრო კუ რა ტუ რის მხრი დან საქ მე ში მო ნა წი ლე ყვე ლა პი რის მი მართ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის დაწყე ბის პრაქ ტი კა გარ და იმი სა, რომ სა მარ თ ლებ რივ პრობ ლე მას წარ მო-
შობს, აჩ ვე ნებს სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კას სა მო მავ ლოდ სას ჯე ლის ში შით ლგბტქ თე მის წევ რებ მა უარი თქვან 
სა მარ თ ლებ რი ვი გზით უფ ლე ბის დაც ვა ზე. 
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2019 წლის 1-5 მა ისს, თბი ლის ში, გა ი მარ თა  ფო-
რუ მი „სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბა კრი ზი სის 
დროს,“ რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და მსოფ ლიო რუ-
კა ზე სა ქარ თ ვე ლოს ად გი ლის ან ტი იმ პე რი ა ლის ტუ-
რი გად მო სა ხე დი დან გა ა ა ნა ლი ზე ბას. პოს ტ - საბ ჭო-
თა სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ გა მოვ ლი ლი ურ თუ ლე სი 
პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ე-
ბის გა აზ რე ბა სა ჭი რო ებს ისეთ გან ს ხ ვა ვე ბულ ცნე-
ბებ სა და სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბას, რო გო რე ბი ცაა 
ნე ო ლი ბე რა ლუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ა, იმ პე რი ა ლიზ-
მი და კო ლო ნი ა ლიზ მი, გლო ბა ლუ რი სამ ხ რე თი, 
ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლიზ მი და „დიდი ტრან ს ფორ მა-
ცი ე ბი“. ფო რუმ ზე მსჯე ლო ბა მიმ დი ნა რე ობ და შემ-
დეგ სა კითხებ ზე: 

►  რო გო რი სა ხელ მ წი ფო და სა ზო გა დო ე ბა გვინ და 
რომ გვქონ დეს? 

►  რა შე დე გე ბი მოჰ ყ ვა სა ქარ თ ვე ლოს გა დას ვ ლას 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე და მის ჩარ თ ვას ნე ო ლი-
ბე რა ლუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში? 

►  რა ხარ ვე ზე ბი აქვს დღე ვან დელ გან ვი თა რე ბის 
პო ლი ტი კას? 

►  რო გორ შევ ქ მ ნათ ნე ო კო ლო ნი უ რი ნა რა ტი ვე-
ბის გან თა ვი სუ ფა ლი სა აზ როვ ნო სივ რ ცე?

ფორუმი „სოციალური სამართლიანობა კრიზისის დროს“
1-5 მაისი, თბილისი

ფო რუ მის სა პა ტიო მომ ხ სე ნებ ლებს

შო რის იყ ვ ნენ: 

►  ინ დო ე ლი ეკო ნო მის ტი პრაბ ჰატ პატ ნა ი კი (Prabhat 
Patnaik), 

►  ბერ ძე ნი ეკო ნო მის ტი და პო ლი ტი კო სი კოს ტას ლა-
პა ვი ცა სი (Costas Lapavitsas), 

►  ქარ თ ვე ლი მწე რა ლი ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი, 

►  ინ დო ე ლი პო ლი ტო ლო გი ნი ვე დი ტა მე ნო ნი (Nived-
ita Menon), 

►  ბრი ტა ნე ლი სო ცი ო ლო გი მა იკლ ბუ რა ვოი (Michael 
Burawoy), 

►  ფი ლო სო ფო სი გი ორ გი მა ი სუ რა ძე, 

►  პრო ფე სო რი მა რი ნა მუს ხე ლიშ ვი ლი. 
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ბლოგების სერია

თარგმანების სერია

გამოქვეყნებული ბლოგები: 

►  ლუკა ნახუცრიშვილი „სვეტლანა ალექსიევიჩი: საქართველოს ალაგის ძიებაში I“ 
►  ლუკა ნახუცრიშვილი „მერაბ მამარდაშვილი: საქართველოს ალაგის ძიებაში II“ 
►  თამთა ხალვაში „პოსტსოციალისტური ქალაქი: დეკოლონიზაციის ძიებაში“ 
►  შოთა პაპავა „ბერლინის წინააღმდეგ: ევროცენტრიზმი და პროგრესული რასიზმი“
►  ზაალ ანდრონიკაშვილი „’(სხვა) საქართველო სად არის?’ როგორ მოვყვეთ საქართველოს თანამედროვე 

ისტორია?“
►  ირინე ბერიძე „ცხრა მთას იქით“ 
►  ანა დიაკონიძე „შრომა პერიფერიაში: შემქნელები vs. შემსრულებლები“ 
►  ლელა რეხვიაშვილი „სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური საზოგადოება და კონტრჰეგემონია“
►  მათე გაბიცინაშვილი „ვაჭრობა, ინტერესი და იდეოლოგია“ 

გლო ბა ლუ რი ჩრდი ლო ე თით დო მი ნი რე ბულ სამ ყა რო ში  თით ქ მის უხი ლა ვი რჩე ბა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვა ლი, 
რო მელ საც გლო ბა ლუ რი სამ ხ რე თი ტო ვებს თა ნა მედ რო ვე  კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის თვალ საზ რი სით. გლო ბა ლუ-
რი სამ ხ რე თი არ არის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა. ეს არის ცნე ბა, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს ეკო ნო მი კურ, პო ლი-
ტი კურ და ეპის ტე მურ დაქ ვემ დე ბა რე ბას და იმ უთა ნას წო რო ურ თი ერ თო ბებს, რო მელ საც ეფუძ ნე ბა  გლო ბა ლუ რი 
წეს რი გი. ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ქარ თულ ენა ზე ითარ გ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში და 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში  უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი სამ ხ რე თე ლი ავ ტო რე ბის ნაშ რო მე ბი, რომ ლე ბიც აღ წე რენ მიჯ ნი დან და-
ნა ხულ სამ ყა როს.  თარ გ მა ნე ბი პე რი ო დუ ლად ქვეყ ნ დე ბო და EMC-ს ვებ გ ვერ დ ზე, წლის ბო ლოს კი გა მო ი ცია პუბ-
ლი კა ცი ის სა ხით. 

56 | წლიური ანგარიში 2018-2019

https://emc.org.ge/ka/products/svetlana-aleksievichi-sakartvelos-alagis-dziebashi-i
https://emc.org.ge/ka/products/merab-mamardashvili-sakartvelos-alagis-dziebashi-ii
https://emc.org.ge/ka/products/postsotsialisturi-kalaki-dekolonizatsiis-dziebashi
https://emc.org.ge/ka/products/postsotsialisturi-kalaki-dekolonizatsiis-dziebashi
https://emc.org.ge/ka/products/berlinis-tsinaaghmdeg-evrotsentrizmi-da-progresuli-rasizmi-shota-papava
https://emc.org.ge/ka/products/berlinis-tsinaaghmdeg-evrotsentrizmi-da-progresuli-rasizmi-shota-papava
https://emc.org.ge/ka/products/skhva-sakartelo-sad-aris-rogor-movqvet-sakartvelos-tanamedrove-istoria
https://emc.org.ge/ka/products/skhva-sakartelo-sad-aris-rogor-movqvet-sakartvelos-tanamedrove-istoria
https://emc.org.ge/ka/products/skhva-sakartelo-sad-aris-rogor-movqvet-sakartvelos-tanamedrove-istoria
https://emc.org.ge/ka/products/tskhra-mtas-ikit
https://emc.org.ge/ka/products/shroma-periferiashi-shemsruleblebi-vs-shemknelebi
https://emc.org.ge/ka/products/samokalako-sazogadoeba-politikuri-sazogadoeba-da-kontrhegemonia
https://emc.org.ge/ka/products/vachroba-interesi-da-ideologia


2019 წელი ციფრებში
2019 წლის – წარმატებული საქმეების რაოდენობა – 25

სტრატეგიული სამართალწარმოება

2 66 12 4 15 2
საკონსტიტუციო 
სასამართლოში 

წარმოებული 
საქმე

სა ერ თო სა სა-
მარ თ ლო ებ ში 

მიმ დი ნა რე საქ-
მე ე ბი

ად მი ნის ტ რა ცი-
ულ ორ გა ნო ებ-
ში წარ მო ე ბუ ლი 

და ვე ბი

ადამიანის 
უფლებათა 
ევროპულ 

სასამართლოში 
წარმოებული 

საქმეები

სისხლის 
სამართლის 

საქმე 
საგამოძიებო 
ორგანოების 

წინაშე

სახალხო 
დამცველი, 
როგორც 

თანასწორობის 
მექანიზმი, 

წარმოებული 
საქმეების 

რაოდენობა

საჯარო ღონისძიებები

48
საჯარო დისკუსია, პრეზენტაცია/ფორუმი, ტრენინგი ვორქშოფი

თვალსაზრისები/მულტიმედია

41 1222 34 12
ბლოგი სტატიათარგმანი ვიდეო ინფოგრაფიკა

პუბლიკაციები

8 263 4 1
კვლევა ანალიტიკური

დოკუმენტი
პრაქტიკული

სახელმძღვანელო
თარგმანების

კრებული
სტატიების
კრებული
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EMC-ს გამოცემები (სექტემბერი, 2018 - დეკემბერი, 2019)

შრო მი თი მე დი ა ცი ის სა მარ თ ლებ რი-
ვი და სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვა 
კვლე ვის სა მარ თ ლებ რი ვი ნა წი ლი 
მიზ ნად ისა ხავს, გა მო ავ ლი ნოს მე დი-
ა ცი ის მე ქა ნიზ მის სა კა ნონ მ დებ ლო 
და პრაქ ტი კუ ლი ხარ ვე ზე ბი და გა-
ეც ნოს ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. ხო ლო  
სო ცი ო ლო გი უ რი ნა წი ლი სწავ ლობს  
შრო მით მე დი ა ცი ას თან და კავ ში-
რე ბით არ სე ბულ პრო ცე დუ რულ თუ 
აღ ს რუ ლე ბით ხარ ვე ზებ ს ,ა სე ვე ისეთ 
გა მოწ ვე ვებს რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა 
მე დი ა ცი ის მე ქა ნიზ მის შრო მის
პოლიტიკასთან ინტეგრირების 
საკითხს. 

სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის შე დე გე ბის 
შე ფა სე ბა 
ან გა რი ში აღ წერს და აფა სებს ე.წ. 
„მესამე ტალ ღის“ რე ფორ მის შე-
დე გად სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში 
და ნერ გილ ორ სი ახ ლეს: საქ მე-
თა ელექ ტ რო ნუ ლად გა ნა წი ლე ბის 
პროგ რა მა სა და და მო უ კი დე ბე ლი 
ინ ს პექ ტო რის ინ ს ტი ტუ ტის ამოქ მე-
დე ბის პი რო ბებ ში, მო სა მარ თ ლე თა 
დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე-
ბის პრო ცესს.

მო სა მარ თ ლის რო ლი სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში 
კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავ და მო სა მარ თ-
ლის როლ თან და კავ ში რე ბით იმ სა-
კითხე ბის გა მოვ ლე ნას, რომ ლებ საც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნე ვენ პრო ფე-
სი უ ლი ჯგუ ფე ბი (მოსამართლეები და 
ად ვო კა ტე ბი) სა მარ თ ლი ა ნი, მი უ კერ-
ძო ე ბე ლი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად.

ნარ კო პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში 
(შეჩერებული რე ფორ მა და ახა ლი 
ტენ დენ ცი ე ბი) 
კვლე ვა ში მი მო ხი ლუ ლია ნარ კო ტი კულ 
და ნა შა უ ლებ თან და კავ ში რე ბით სა ხელ-
მ წი ფოს პო ლი ტი კის, სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩარ ჩოს და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 
პრაქ ტი კის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი.

ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა სვა ნეთ ში და მი-
სი ზე გავ ლე ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე 
კვლე ვა ში, ნენ ს კა ჰე სი სა და ხუ დონ 
ჰე სის მა გა ლით ზე, მი მო ხი ლუ ლია 
ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბას თან და კავ-
ში რე ბით სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის 
ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და ხარ ვე-
ზე ბი.
 

სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის შე დე გე ბის 
შე ფა სე ბა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის სის ტე მა
ან გა რი ში მიზ ნად ისა ხავს, შე ა ფა სოს მო სა-
მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სის ტე მა, რო მე ლიც ჩა მო ყა ლიბ-
და სა სა მარ თ ლო სის ტე მის რე ფორ მის 
„მესამე ტალ ღის“ ფარ გ ლებ ში.

ოპე რა ტი უ ლი საქ მი ა ნო ბა სა მარ-
თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში
კა ნონ მ დებ ლო ბის და პრაქ ტი კის 
ანა ლიზ მა გა მოკ ვე თა ის ძი რი თა-
დი პრობ ლე მე ბი, რაც სა მარ თალ-
დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ოპე რა ტი ულ 
საქ მი ა ნო ბას ახ ლავს. ოპე რა ტი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბა არ შე ე სა ბა მე ბა სა პო-
ლი ციო საქ მი ა ნო ბის დე მოკ რა ტი ულ 
მე ქა ნიზ მებს და საფ რ თხეს უქ მ ნის 
ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე-
ბის დაც ვას.

არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის პრე ვენ ცია 
პო ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში
კვლე ვა, ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო ე ბა-
ში არ სე ბულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მე თა ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
მი მო ი ხი ლავს პო ლი ცი ის საქ მი ა ნო-
ბა ში არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის გან-
მა პი რო ბე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო და 
ოპე რა ცი ულ ფაქ ტო რებ ს . კ ვ ლე ვა ში 
დას მულ პრობ ლე მურ სა კითხებ თან 
მი მარ თე ბით, დო კუ მენ ტი მო ი ცავს 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ სა და 
რამ დე ნი მე ქვეყ ნის კარ გი პრაქ ტი კის 
მიდ გო მებს.
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https://bit.ly/2trXZBS
https://bit.ly/2trXZBS
https://bit.ly/2TvNKLC
https://bit.ly/2TvNKLC
https://bit.ly/2LKv1Hh
https://bit.ly/2LKv1Hh
https://bit.ly/32tdx8P
https://bit.ly/32tdx8P
https://bit.ly/32tdx8P
https://bit.ly/2Iu1RtQ
https://bit.ly/2Iu1RtQ
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-shedegebis-shefaseba-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-sistema
https://emc.org.ge/ka/products/kvlevis-avtori-tamar-gvasalia-eksperti-ralf-aleveldti-angarishze-pasukhismgebeli-pirebi-guram-imnadze-sofo-verdzeuli-damkabadonebeli-tornike-lortkifanidze-enobrivi-redaktori-medea-imerlishvili
https://emc.org.ge/ka/products/kvlevis-avtori-tamar-gvasalia-eksperti-ralf-aleveldti-angarishze-pasukhismgebeli-pirebi-guram-imnadze-sofo-verdzeuli-damkabadonebeli-tornike-lortkifanidze-enobrivi-redaktori-medea-imerlishvili


ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის მი მო ხილ ვა 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მი ზა ნი ა, ხე ლი 
შე უწყოს ეთ ნი კუ რი /ე როვ ნუ ლი უმ ცი-
რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის და ამ კუთხით 
სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა-
ხებ ცოდ ნის გაძ ლი ე რე ბას /ა მაღ ლე ბას 
სა ზო გა დო ე ბა ში, ამ თე მა ზე მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ებს, იურის ტებს და სხვა 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შო რის, ასე ვე 
აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბის მქო ნე სუ ბი ექ-
ტებს შო რის.

საცხოვ რი სის უფ ლე ბა (საერთაშორისო 
სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის მი მო-
ხილ ვა)
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ-
ტი კას თან ერ თად, ევ რო პუ ლი სო ცი ა ლუ-
რი ქარ ტი ი თა და ევ რო პუ ლი კავ ში რის 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა ქარ ტი ით 
დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის ჭრილ ში 
არის მი მო ხი ლუ ლი საცხოვ რი სის უფ-
ლე ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი და სა ხელ მ-
წი ფოს მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი პო ლი ტი კის 
გარ კ ვე უ ლი კომ პო ნენ ტე ბი.
 

შრო მი თი უფ ლე ბე ბი (საერთაშორისო 
სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის მი მო-
ხილ ვა)
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ-
ტი კას თან ერ თად, ევ რო პუ ლი სო ცი ა ლუ-
რი ქარ ტი ი თა და ევ რო პუ ლი კავ ში რის 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა ქარ ტი ით 
დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის ჭრილ ში 
არის მი მო ხი ლუ ლი შრო მი თი უფ ლე ბე-
ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი და სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი პო ლი ტი კის 
გარ კ ვე უ ლი კომ პო ნენ ტე ბი.

თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი 
თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი მომ ზა დე ბუ-
ლია სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის შვე დუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის (RFSU) სექ სუ ა ლუ რი და 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
უფ ლე ბე ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-
ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პროგ რა მის 
(2018-2020) მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო-
ექ ტის ფარ გ ლებ ში. 

თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი 
თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი მომ ზა-
დე ბუ ლია „ღია სა ზო გა დო ე ბის 
ფონ დე ბის” (OSF) მი ერ და ფი ნან-
სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 
„აქტივისტური რე ზი დენ ცია ქვი არ 
ინ ტერ ვენ ცი ის თ ვის”. 

„სამხრეთიც არ სე ბობს“ – ნა წი ლი 1 
„სამხრეთიც არ სე ბობს“ – ნა წი ლი 2 
გლო ბა ლუ რი ჩრდი ლო ე თით დო-
მი ნი რე ბულ სამ ყა რო ში  თით ქ მის 
უხი ლა ვი რჩე ბა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კვა ლი, რო მელ საც გლო ბა ლუ რი 
სამ ხ რე თი ტო ვებს თა ნა მედ რო ვე  
კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის თვალ საზ-
რი სით. გლო ბა ლუ რი სამ ხ რე თი არ 
არის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა. ეს 
არის ცნე ბა, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს 
ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ და ეპის-
ტე მურ დაქ ვემ დე ბა რე ბას და იმ უთა-
ნას წო რო ურ თი ერ თო ბებს, რო მელ-
საც ეფუძ ნე ბა  გლო ბა ლუ რი წეს რი გი. 
ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ქარ თულ ენა ზე ითარ გ მ ნა სა ქარ თ ვე-
ლოს სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში და უნი-
ვერ სი ტე ტებ ში  უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი 
სამ ხ რე თე ლი ავ ტო რე ბის ნაშ რო მე ბი, 
რომ ლე ბიც აღ წე რენ მიჯ ნი დან და ნა-
ხულ სამ ყა როს.  

თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი
კრე ბუ ლის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს 
რეპ რო დუქ ცი ი სა და სექ სუ ა ლო ბის, 
ისე ვე რო გორც, მას თან მო მიჯ ნა ვე 
სა კითხე ბის ხე ლა ხალ გა აზ რე ბას, 
წი ნა აღ მ დე გო ბი სა და ემან სი პა ცი ის 
ახა ლი გზე ბის ძი ე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი კი 
პირ ველ რიგ ში გუ ლის ხ მობს SRHR-
ის ჩარ ჩო კონ ცეფ ცი ას თან არ სე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბის ანა ლიზს კრი ტი კუ ლი 
აკა დე მი უ რი/ თე ო რი უ ლი პერ ს პექ ტი-
ვე ბით. 
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https://bit.ly/2pKK2Ai
https://bit.ly/2pKK2Ai
https://bit.ly/2pKK2Ai
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisis-ufleba-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisis-ufleba-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisis-ufleba-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shromiti-uflebebi-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shromiti-uflebebi-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shromiti-uflebebi-saertashoriso-standartebisa-da-praktikis-mimokhilva
https://bit.ly/2no1AS2
https://bit.ly/30ZdKPe
https://emc.org.ge/ka/products/samkhretits-arsebobs-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/samkhretits-arsebobs-targmanebis-krebuli
https://bit.ly/31TZg4b


იდენტობის პრობლემატიკა ქვემო 
ქართლის აზერბაიჯანელებში და 
მისი პოლიტიკური და სოციალური 
განზომილებები
წინამდებარე დოკუმენტი 
პირველადი კვლევის შედეგებზე 
დაფუძნებით მომზადდა და მისი 
მიზანია, პოლიტიკურ პარტიებში 
და აგრეთვე, პოლიტიკის სფეროში 
მომუშავე სხვადასხვა ინსტიტუციაში 
გაზარდოს ცოდნა საქართველოში 
აზერბაიჯანული თემის ინტეგრაციის 
პრობლემატიკაზე.

ოჯახში ძალადობა სექსუალური 
ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის საფუძველზე - 
საკანონმდებლო ხარვეზები და 
პოლიტიკის გამოწვევები
წინამდებარე დოკუმენტი 
მრავალდისციპლინარული 
მიდგომის გამოყენებით 
ცდილობს ლგბტ ჯგუფის წევრების 
მიმართ ჩადენილი ჰომო/
ბი/ტრანსფობიური ოჯახური 
დანაშაულების  წარმოჩენას და 
მის აღმოსაფხვრელად ერთიანი 
მიდგომის შემუშავებას. 

რელიგიური უმცირესობების დაცვა 
წინამდებარე დოკუმენტში 
მიმოხილულია ადამიანის 
უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ.
სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
შესრულების მონიტორინგის 
შედეგები, რომლებიც ეხება
რელიგიური უმცირესობების 
უფლებებს. 

უფლება სათანადო საცხოვრებელზე 
- ძირითადი გამოწვევების ანალიზი 
წინამდებარე კვლევის მიზანია, 
მიმოიხილოს სათანადო 
საცხოვრებლის უფლების
საერთაშორისო სტანდარტები, 
კარგი პრაქტიკა და ასევე უფლებით 
სარგებლობასთან დაკავშირებული 
გამოწვევები.

უსაფრთხოების მზერის ქვეშ: 
ისტორია, პოლიტიკა და რელიგია 
პანკისის ხეობაში
წინამდებარე კვლევის მიზანია 
პანკისის ხეობის პოლიტიკურ 
ეპიცენტრად ჩამოყალიბების 
პროცესის ანალიზი ისტორიული 
გარემოებების, ძალაუფლებრივი 
კონფიგურაციებისა და 
გაბატონებული დისკურსების 
ურთიერთმიმართების კონტექსტში.

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა 
და სამოქმედო გეგმის შესრულების 
მდგომარეობა 
ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლი ა, სა ქარ-
თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის 
დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი, სა სა მარ თ ლო სის ტე მის სტრა-
ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის იმ 
აქ ტი ვო ბე ბის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბა

ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სტრატეგიებისა და სამოქმედო 
გეგმების შესრულების 
მონიტორინგის ანგარიში 
წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტ ში მი მო-
ხი ლუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის 2016-2017 წწ. სამ თავ რო ბო 
სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის მო-
ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც 
ეხე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბებს, ბავ შ ვ თა 
უფ ლე ბებს, გენ დე რულ თა ნას წო რო-
ბას და ქალ თა უფ ლე ბებს

60 | წლიური ანგარიში 2018-2019

https://emc.org.ge/ka/products/identobis-problematika-kvemo-kartlis-azerbaijanelebshi-da-misi-politikuri-da-sotsialuri-ganzomilebebi
https://emc.org.ge/ka/products/identobis-problematika-kvemo-kartlis-azerbaijanelebshi-da-misi-politikuri-da-sotsialuri-ganzomilebebi
https://emc.org.ge/ka/products/identobis-problematika-kvemo-kartlis-azerbaijanelebshi-da-misi-politikuri-da-sotsialuri-ganzomilebebi
https://emc.org.ge/ka/products/identobis-problematika-kvemo-kartlis-azerbaijanelebshi-da-misi-politikuri-da-sotsialuri-ganzomilebebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/ojakhshi-dzaladoba-seksualuri-orientatsiisa-da-genderuli-identobis-safudzvelze-sakanonmdeblo-kharvezebi-da-politikis-gamotsvevebi
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https://emc.org.ge/ka/products/religiuri-umtsiresobebis-datsva-adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/ufleba-satanado-satskhovrebelze-dziritadi-gamotsvevebis-analizi
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https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-angarishi


EMC წევრია შემდეგი კოალიციების

„კოალიცია თანასწორობისთვის“ არაფორმალური 
გაერთიანებაა, რომელიც 2014 წელს „დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ კანონის 
მიღების პროცესში შეიქმნა ფონდ „ღია საზოგადოება – 

საქართველოს” ხელშეწყობით  და შვიდ არასამთავრობო 
ორგანიზაციას აერთიანებს.კოალიციის მიზანია 
ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის 

გაძლიერება და დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის 
ხელშეწყობა. აგრეთვე,  სხვადასხვა ჯგუფებისთვის 
სამართლებრივი დახმარებისა და სტრატეგიული 

სამართალწარმოების პროგრამების უზრუნველყოფის 
გარდა,  წევრი ორგანიზაციები ყოველწლიურად 
ამონიტორინგებენ თანასწორობის მექანიზმების 
საქმიანობას და შესაბამის უწყებებს წარუდგენენ 

რეკომენდაციებს. წევრი ორგანიზაციები  ინტენსიურად 
არიან ჩართული  ადვოკატირების პროცესში როგორც 
ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დონეზე, აქტიურად 

თანამშრომლობენ საქართველოს სახალხო დამცველის 
აპარატთან და  ცნობიერების ამაღლების მიზნით 

ახორციელებენ სხვადასხვა კამპანიას. EMC 2016-2017 
წლებში კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაცია იყო.

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის 2011 წელს შეიქმნა და 

აერთიანებს სასამართლოს, სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების და ადამიანის უფლებების დაცვის 

საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს.
კოალიციის მიზანია კვლევის, ადვოკატირების, 

საჯარო დისკუსიების გზით ხელი შეუწყოს 
მართლმსაჯულების სექტორში არსებული მწვავე 

პრობლემების აქტუალიზებას, ინსტიტუციური 
რეფორმების განხორციელებას და დამოუკიდებელი 

და ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების სისტემის 
შექმნაEMC კოალიციას 2013 წელს შეუერთდა და მას 

შემდეგ, არის კოალიციის მმართველი კომიტეტის 
აქტიური წევრი, რომელიც უძღვება კოალიციის 

საქმიანობას. EMC კოალიციის ფარგლებში 
შემუშავებული არაერთი ანგარიშის, კვლევის 

და მიმოხილვის თანაავტორია. კოალიციასთან 
თანამშრომლობით EMC-იმ მოახერხა დღის წესრიგში 

დაეყენებინა სამართალდამცავ ორგანოებში 
რეფორმის აუცილებლობა, რაც 2015 წელს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების 
სამსახურის გამიჯვნით დასრულდა. ასევე, კოალიციის 

აქტიური ადვოკატირების შედეგად განხორციელდა 
სასამართლო სისტემის რეფორმის რამდენიმე ეტაპი.

FEANTSA  უსახლკარობის საკითხებზე მომუშავე 
ეროვნული ორგანიზაციების ევროპული ფედერაციაა, 

რომელიც აერთიანებს ევროპის ქვეყნების იმ 
არასამთავრობო ორგანიზაცებს, რომლებიც 
ფოკუსირდებიან უსახლკარობის წინააღმდეგ 

ბრძოლაზე. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია ევროპაში 
უსახლკარობის დასრულება. FEANTSA დაფუძნდა 1989 

წელს და აერთიანებს 130-ზე მეტ წევრ ორგანიზაციას 
30 ქვეყნიდან.

EMC როგორც წევრი ორგანიზაცია FEATNSA-ს 2017 
წლიდან შეუერთდა.

კამპანია „ეს შენ გეხება“ საზოგადოებრივი ჯგუფების 
ინიციატივაა, რომელიც 2012 წელს დაიწყო და მიზნად 

ისახავდა, მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობით, 
საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას. კამპანია 

ხელმეორედ განახლდა 2014 წელს, ამჯერად 
ფარული მოსმენისა და მიყურადების წინააღმდეგ 
კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაცვლელად 

და მასშტაბური უკანონო მოსმენის პრაქტიკის 
დასასრულებლად.

2014 წლიდან EMC კამპანიის აქტიური წევრი 
და მხარდამჭერია. კამპანია „ეს შენ გეხებას“ 

ძალისხმევის შედეგად, 2016 წელს, საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად 

ცნო ფარული მოსმენა-მიყურადების მარეგულირებელი 
კანონმდებლობა. კამპანიის ფარგლებში, EMC 

აქტიურად იყო ჩართული ფარული მიყურადების 
ახალი სისტემის შექმნის ადვოკატირებაში, ასევე 
EMC-ის შესაძლებლობა მიეცა დღის წესრიგში 

დაეყენებინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
რეფორმირების საკითხები.   



დონორები და მიმდინარე პროექტები:

შვედური ორგანიზაცია 
სექსუალური 

განათლებისთვის (RFSU)

ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის 
სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონალური ბიურო

ფონდი ღია საზოგადოება 
– საქართველო

(OSGF)

ფონდი ღია საზოგადოება 
– საქართველო

(OSGF)

ღია საზოგადოების 
ფონდი

ფონდი ღია საზოგადოება 
– საქართველო

(OSGF)

ევროკავშირი

ღია საზოგადოების 
პოლიტიკის

ცენტრი

ფონდი ღია საზოგადოება 
– საქართველო

(OSGF)

ჰოლანდიის
საელჩო

ფონდი ღია საზოგადოება 
– საქართველო

(OSGF)

1,027,600 GEL 

    86,300.00 GEL 

  25,000.00 USD

 47,509.00 USD

 68,933.00 USD

 19,999.78 USD

267,780.82 EUR

279,459.00 USD

15,000.00 USD

  342,900.00 GEL

 75,000.00 USD

ლგბტი პირთა უფლებების 
გაძლიერება, სექსუალური 

და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის 

საკითხების ადვოკატირება 
და ქვიარ აქტივისტთა 

მხარდაჭერა

სამთო-მოპოვებითი 
ინდუსტრიები და მათი 
სოციო-ეკოლოგიური 

ასპექტები

ქვემო ქართლსა და 
პანკისში ადგილობრივი 

აქტივისტების კრიტიკული 
პოლიტიკური ცოდნისა 

და მონაწილეობის 
მხარდაჭერა“

სისტემის რეფორმების 
ადვოკატირება 

სამართალდამცავ 
სისტემაში

სოციალური 
სამართლიანობა 
კრიზისის დროს

ქვიარ პოლიტიკის 
გაძლიერების 
ხელშეწყობა 

აქტივისტური სადისკუსიო 
სივრცის განვითარების 

გზით

მართლმსახულების 
რეფორმის ეფექტური 

განხორციელების 
ხელშეწყობა 

მრავალმხრივი 
მიდგომებით

ქმედუნარიანობის 
ინსტიტუტის დანერგვის 

ხელშეწყობა 
საქართველოში

თანასწორი გარემოს 
ხელშეწყობა, 

ანტიდისკრიმინაციული 
მექანიზმის გამოყენებით

არა-დომინანტი 
რელიგიური ჯგუფების 

უფლებების დაცვის 
მხარდაჭერა კვლევისა 

და მონაწილეობითი 
ადვოკატირების გზით

სისტემური რეფორმების 
ხელშეწყობა 

სამართალდამცავ 
ორგანოებში
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