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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო    

საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო    ურთიერთობების ურთიერთობების ურთიერთობების ურთიერთობების დეპარტამენტიდეპარტამენტიდეპარტამენტიდეპარტამენტი    

სამოქმედო გეგმა:  სამოქმედო გეგმა:  სამოქმედო გეგმა:  სამოქმედო გეგმა:  2016201620162016    წელიწელიწელიწელი    

    

1.1.1.1. პროექტების მართვის სამმართველო პროექტების მართვის სამმართველო პროექტების მართვის სამმართველო პროექტების მართვის სამმართველო     

ამოცანა 1.ამოცანა 1.ამოცანა 1.ამოცანა 1.1. 1. 1. 1. დონორული დახმარების მოზიდვა და პროექტების ინიცირებდონორული დახმარების მოზიდვა და პროექტების ინიცირებდონორული დახმარების მოზიდვა და პროექტების ინიცირებდონორული დახმარების მოზიდვა და პროექტების ინიცირებაააა    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა სხვა სხვა სხვა 

უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს 

სხვა სხვა სხვა სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

1.1.1. სამინისტროს საჭიროებების 

იდენტიფიცირება, მისი 

შემდგომი ანალიზი და 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრა 

დონორული დახმარების 

მოზიდვის მიზნით 

    

განსაზღვრულია 

სამინისტროს საჭიროებები 

სპეციალურად 

შემუშავებული კითხვარისა 

და შსს მიერ აღებული 

ვალდებულებების (მათ 

შორის: CoE, UN, VLAP, AA, 

ANP, PARP, SNGP, ENP ) 

მიხედვითშემუშავებულია 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების/სფეროები

2016 

წელი    

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები    
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ს/საჭიროებების შემცველი 

საინფორმაციო პაკეტი    

1.1.2. დონორ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის სფეროების 

განსაზღვრა  

 

 

    

ა) ორგანიზებულია 

ერთობლივი და თემატური 

დონორთა საკოორდინაციო 

შეხვედრები; 

ბ) დონორებისთვის 

მიწოდებულია შსს 

საჭიროებათა პაკეტი; 

    

2016 

წელი 

 

 

    

ადგილობრივი 

სამთავრობო/არასამ

თავრობო და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

    

    

1.1.3. სამინისტროს საჭიროებების 

მიხედვით 

პროექტების/პროგრამების/ტექნი

კური დახმარების 

ინსტრუმენტების ინიცირება და 

საპროექტო წინადადებების 

მომზადება. 

პროექტების/ტექნიკური 

დახმარების 

ინსტრუმენტების 

რაოდენობა, რომლებიც 

შეადგინეს ან რომელთა 

შედგენაშიც მონაწილეობა 

მიიღეს სამმართველოს 

წარმომადგენლებმა; 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტის 

თანამშრომლები 

 

    

    

1.1.1.1. პროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველო    
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ამოცანა 1.2. ამოცანა 1.2. ამოცანა 1.2. ამოცანა 1.2. პროექტებისპროექტებისპროექტებისპროექტებისა და ა და ა და ა და პროგრამების პროგრამების პროგრამების პროგრამების მართვამართვამართვამართვა    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა სხვა სხვა სხვა 

უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს უწყება/სამინისტროს 

სხვა სხვა სხვა სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

1.2.1.სამინისტროს მიერ 

განხორციელებული 

პროექტებით/პროგრამებით 

გათვალისწინებული 

საქმიანობების უზრუნველყოფა: 

ა) საქმიანობების დაგეგმვა–

განხორციელება; 

ბ) განხორციელებული 

საქმიანობების მონიტორინგი; 

გ) პერიოდული ანგარიშების 

მომზადება. 

  

სამმართველოს მიერ 

განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა: 

ა) განხორციელებულია 

პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილი საქმიანობები ; 

ბ) უზრუნველყოფილია 

პროექტის მიმდინარეობის 

მონიტორინგი; 

გ) მომზადებულია 

შესაბამისი ანგარიშები. 

 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები    

    

1.2.2. შსს კომპეტენციის 

ფარგლებში, 

საერთაშორისო/არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული 

კოორდინირებულია 

საერთაშორისო/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციების მიერ 

ინიცირებული/მიმდინარე 

პროექტები  და პროგრამები: 

2016 

წელი    

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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პროექტების/პროგრამების 

კოორდინაცია: 

ა) საქმიანობების დაგეგმვა–

განხორციელებაში პარტნიორი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერა; 

ბ) შესაბამისი საქმიანობების 

განხორციელების შეფასება. 

 

1.2.3.  სასწავლო პროგრამებში შსს 

თანამშრომელთა მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა  გამოვლენილი 

საჭიროებების შესაბამისად 

სასწავლო პროგრამებით 

გადამზადებული შსს 

თანამშრომელთა რაოდენობა  

2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

 

 

1.2.4.  დასრულებული და 

მიმდინარე პროექტების/ შესახებ 

ინფორმაციის სისტემატური 

შეკრება  

განახლებულია მონაცემთა 

ბაზა მიმდინარე და 

დასრულებული პროექტების 

შესახებ შემდეგი ძირითადი 

პარამეტრების მიხედვით: 

1. პროექტის 

განხორციელების წლები  

2. პროექტის ბიუჯეტი 

3. დონორი ორგანიზაცია; 

4. განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია; 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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5. ბენეფიციარი / პარტნიორი 

სტრუქტურული ერთეული; 

6. პროექტის მთავარი 

მიზანი. 

1.2.5. დასრულებული და 

მიმდინარე 

პროექტების/ტრეინინგების 

განხორციელების ეფექტურობის 

ანალიზი/მონიტორინგი  

მომზადებული 

(ანალიზის/მონიტორინგის) 

ანგარიშების რაოდენობა 

დასრულებული და 

მიმდინარე 

პროექტების/ტრეინინგების  

შესახებ 

 

 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

1.2.6. დასრულებული 

პროექტების და ტრეინინგების 

ფარგლებში გადამზადებულ 

პირთა შესახებ ინფორმაციის 

შეკრება/შეგროვება 

თანამშრომელთა 

ტრეინინგების აღმრიცხველი 

მონაცემთა ბაზა შემდეგი 

ინფორმაციით: 

1. გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 

სტატისტიკური 

ინფორმაცია 

(რაოდენობა, სქესი) 

2. ტრეინინგის/მომზადების 

დასახელება და 

ორგანიზატორი; 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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3. ტრეინინგის/მომზადების 

თარიღი და 

ხანგრძლივობა 
4. განხორციელებული 

ტრეინინგების შეფასება 

და ანალიზი 

1.2.7 სამინისტროს სისტემაში 

მიმდინარე 

პროექტების/პროგრამების 

შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

სამინისტროს/ დეპარტამენტის 

ვებ-გვერდზე 

სამინისტროს სისტემაში 

მიმდინარე 

პროექტების/პროგრამების 

შესახებ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია 

სამინისტროს/დეპარტამენტი

ს ვებ–გვერდზე  

2016 

წელი 

  

 

1.2.8. სამინისტროს 

სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების, 

ტერიტორიული ორგანოების, 

საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირებისა და 

სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების - საქართველოს 

სასაზღვრო პოლიციის 

საზღვარგარეთის ქვეყნების 

შესაბამის ორგანოებთან, 

დიპლომატიურ მისიებთან, 

საერთაშორისო და დონორ 

ორგანიზაციებთან 

განხორციელებული 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესახებ 

ინფორმაციის 

შეგროვება/მიღება  და 

შესაბამის დოკუმენტებში 

ასახვა   

 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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თანამშრომლობის 

კოორდინაციის უზრუნველყოფა.  

 

    

პროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველოპროექტების მართვის სამმართველო    

ამოცანა 1.3. ამოცანა 1.3. ამოცანა 1.3. ამოცანა 1.3. უწყებათაშორის საბჭოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღებაუწყებათაშორის საბჭოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღებაუწყებათაშორის საბჭოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღებაუწყებათაშორის საბჭოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება        

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

1.3.1.  სისხლის სამართლის 

რეფორმის უწყებათაშორის 

საბჭოსა  და მასთან არსებული 

არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების, ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათშორისი 

საბჭოს ფარგლებში შესაბამისი 

სტრატეგიული დოკუმენტების 

შემუშავება და სამუშაო ჯგუფის 

მუშაობაში მონაწილეობის 

მიღება 

სტრატეგიები და სამოქმედო 

გეგმები შემუშავებული და 

განახლებულია 

საბჭოს წესდებით 

გათვალისწინეული 

საქმიანობის ანგარიში 

მომზადებულია/მიწოდებუ

ლია 

2016 

წელი 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

ადგილობრივი 

სამთავრობო/არასამ

თავრობო და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 
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1.3.2.  სისხლის სამართლის 

რეფორმის პროგრამის 

ფარგლებში პოლიციის სამუშაო 

ჯგუფის მოწვევა  

 

სისხლის სამართლის 

რეფორმის პროგრამაში 

ჩართული სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისთვის შსს–ს 

მიერ განხორციელებული 

საქმიანობის ანგარიში 

წარდგენილია წელიწადში 

ოთხჯერ სამუშაო ჯგუფის 

ფორმატით. 

2016 

წელი 

კურატორი 

მინისტრის 

მოადგილე 

სისხლის 

სამართლის 

რეფორმის 

პროგრამაში 

ჩართული 

ადგილობრივი 

სამთავრობო/არასამ

თავრობო და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

 

 

 

2. 2. 2. 2. საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამმართველოსაერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამმართველოსაერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამმართველოსაერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამმართველო 

 

2.12.12.12.1....        საერთაშორისო ხელშეკრულებების განყოფილებასაერთაშორისო ხელშეკრულებების განყოფილებასაერთაშორისო ხელშეკრულებების განყოფილებასაერთაშორისო ხელშეკრულებების განყოფილება    
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საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

2.1.1. საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების პროექტების 

მომზადება და ინიცირება შემდეგ 

სფეროებში: 

– დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის/ პოლიციის 

სფეროში თანამშრომლობა 

– საგანგებო სიტუაციების 

სფეროში თანამშრომლობა  

– რეადმისია 

– მართვის მოწმობების 

ურთიერთაღიარება 

 

მომზადებული და 

ინიცირებული 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების პროექტების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

 

2.1.2. საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების პროექტების 

ტექსტის შეჯერების მიზნით 

საზღვარგარეთის ქვეყნებთან 

მოლაპარაკებების ან/და 

კონსულტაციების წარმოება 

გამართული 

მოლაპარაკებების ან/და 

კონსულტაციების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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2.1.3. არსებული მრავალმხრივი 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების 

სავალდებულოდ აღიარების 

მიზანშეწონილობის განსაზღვრა 

და მათი ინიცირება 

ინიცირებული 

მრავალმხრივი 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

2.1.4. სამინისტროს კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების მოქმედების 

შეჩერების/შეწყვეტის ან 

გაგრძელების, ან/და მათში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ 

წინადადებების შემუშავება 

შემუშავებული 

წინადადებების რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.1.5. სამინისტროს 

კომპეტენციის ფარგლებში 

შემავალი საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების 

იმპლემენტაციის შესახებ 

ანგარიშების მომზადება 

მომზადებული ანგარიშების 

რაოდენობა  

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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2.1.6. სამართალდაცვითი სფეროს 

მარეგულირებელი 

შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობის 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებთან და 

სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის 

მიზნით შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება   

შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.1.7. კომპეტენციის ფარგლებში 

სამინისტროში შემოსული 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების, ასევე შესაბამისი 

შიდასახელმწიფოებრივი 

ნორმატიული აქტების 

პროექტებზე დასკვნების 

მომზადება 

მომზადებული დასკვნების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.1.8. გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის რეზოლუციების 

შესრულების საკითხებზე 

მომუშავე სამთავრობო კომისიის 

სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა 

და განყოფილების კომპეტენციის 

ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის 

მიერ მიღებული და სამინისტროს 

გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის 

რეზოლუციების 

შესრულების საკითხებზე 

მომუშავე სამთავრობო 

კომისიის სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრების რაოდენობა და 

მიღებული 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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მიერ შესასრულებელი 

გადაწყვეტილებების  

შესრულების კოორდინაცია 

გადაწყვეტილებების 

რაოდენობა 

2.1.9. სამინისტროს შესახებ 

განახლებული ინფორმაციის 

მომზადება ეუთო–ს შესაბამის 

(OSCE POLIS) ვებ–გვერდებზე 

დასადებად 

მომზადებული 

განახლებული ინფორმაცია 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

    

2. 2. 2. 2. საერთაშორისო სამართლებრივისაერთაშორისო სამართლებრივისაერთაშორისო სამართლებრივისაერთაშორისო სამართლებრივი    თანამშრომლობის სამმართველოთანამშრომლობის სამმართველოთანამშრომლობის სამმართველოთანამშრომლობის სამმართველო    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

2.2.1. შსს ქვედანაყოფებიდან 

მიღებული მოთხოვნების 

გადაგზავნა პარტნიორი 

ქვეყნების შესაბამის ორგანოებში 

და შემოსულ თხოვნებზე 

რეაგირება 

 

გაგზავნილი და შემოსული 

მოთხოვნების რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.2.2. ორმხრივი და 

მრავალმხრივი საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების საფუძველზე ან 

გაგზავნილი და შემოსული 

მოთხოვნების რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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ნაცვალგების პრინციპით 

მოთხოვნების გაგზავნა და 

მიღებულ მოთხოვნებზე 

რეაგირება 

 

2.2.3. საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების ანალიზი და მათი 

ოპტიმიზაცია არსებული 

რეალობების გათვალისწინებით  

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების განახლების 

ან მათში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ 

შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.2.4. ახალი ორმხრივი 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების დადების 

თაობაზე რეკომენდაციების 

შემუშავება 

შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.2.5. ორმხრივი სამუშაო 

ჯგუფების ჩატარების 

უზრუნველყოფა, მათი 

შეხვედრების ოქმების შემუშავება 

და შესრულება 

ჩატარებული სამუშაო 

ჯგუფების რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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2.2.6. არსებული ორმხრივი 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების საფუძველზე 

თანამშრომლობის პროგრამების 

მომზადება და აღნიშნული 

პროგრამების განხორციელება/ 

ვიზიტების ორგანიზება 

მომზადებული და 

განხორციელებული 

თანამშრომლობის 

პროგრამების 

რაოდენობა/ვიზიტების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

 

 

 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

 

 

 

 

    

2.2.7. საქართველოში 

აკრედიტირებულ 

პოლიციის/უსაფრთხოების 

ატაშეებთან თანამშრომლობა 

პროექტების, ტრეინინგების,  

სასწავლო კურსებისა და 

სემინარების შედგენისა და 

განხორციელებისთვის 

 

პროექტების, ტრეინინგების, 

სასწავლო კურსების და 

სემინარების რაოდენობა, 

რომლებიც საქართველოში 

აკრედიტირებულ 

პოლიციის/უსაფრთხოების 

ატაშეთა მხარდაჭერით 

განხორციელდა 

 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.2.8. გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციასა და რეგიონულ 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა 

არაოპერატიული კუთხით 

განხორციელებული 

ერთობლივი პროექტების, 

ტრეინინგების, სასწავლო 

კურსებისა და სემინარების 

რაოდენობა 

 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 
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2.2.9. სამინისტროს გამგებლობის 

სფეროში, კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის 

მოძიება, მისი დამუშავება და 

შემდგომი ანალიზი 

 

მოძიებული და შესწავლილი 

ინფორმაციის რაოდენობა 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

2.2.10. პარტნიორი ქვეყნების 

საკონტაქტო ინფორმაციის 

განახლება და შევსება 

ახალი და არსებული 

პარტნიორი ქვეყნების  

რაოდენობა, რომლებთანაც  

საკონტაქტო ინფორმაციის 

საფუძველზე შესაძლებელია 

დაკავშირება 

2016 

წელი 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ქვედანაყოფები 

    

    

3. 3. 3. 3. ევროევროევროევროატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებშიშიშიში    ინტეგრაციის სამმართველოინტეგრაციის სამმართველოინტეგრაციის სამმართველოინტეგრაციის სამმართველო    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის განყოფილებაჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის განყოფილებაჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის განყოფილებაჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის განყოფილება    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    
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3.1.1.ANP – იმპლემენტაციის 

სახელმწიფო კომისიის 

მუშაობაში მონაწილეობის 

მიღება  

 

 NGC-ს ფორმატში 

თანამშრომლობა    

ა)  სახელმწიფო კომისიის 

სხდომებისა და სამუშაო 

ჯგუფების შეხვედრების 

რაოდენობა, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღეს შსს 

წარმომადგენლებმა 

ბ) შსს კომპეტენციაში 

შემავალ საკითხებზე  ნატო-

საქართველოს კომისიის 

ფარგლებში ჩატარებული 

კონსულტაციების 

რაოდენობა  

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

 

3.1.2. ANP (წლიური ეროვნული 

გეგმის) შესრულების შესახებ 

სამინისტროსადმი 

მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით ინფორმაციის 

შეკრება, გაანალიზება და 

მოთხოვნილ საანგარიშო 

ფორმატში ჩასმა 

 

შსს კომპეტენციაში შემავალი 

ნატოსთან თანამშრომლობის 

ყოველწლიური სამოქმედო 

ა) ანგარიში შედგენილია და 

წარდგენილია ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატში 

ბ)  ANP განახლებულია და 

დამტკიცებულია ნატოს 

ჩრდილოატლანტიკური 

საბჭოს მიერ 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 
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გეგმით გათვალისწინებული 

საკითხების განახლება 

3.1.3. ნატო-ს მიერ 

პარტნიორობის კოორდინაციის 

მენიუსა (PCM) და ნატო–ს 

პროფესიული განვითარების 

პროგრამასთან (PDP) 

თანამშრომლობის ფარგლებში 

შემოთავაზებულ სასწავლო 

პროგრამებში, ფორუმებსა და 

სამუშაო ჯგუფებში შსს–ს 

თანამშრომელთა მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა 

ა) ნატო–ს მიერ 

დამტკიცებული 

ღონისძიებების რაოდენობა  

ბ) სხვადასხვა 

ღონისძიებებში მონაწილე 

შსს–ს თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო  

ნატო–ს 

პროფესიული 

განვითარების 

პროგრამა (PDP) 

  

3.1.4. PARP დოკუმენტის 

განახლების პროცესში 

მონაწილეობის მიღება, 

დოკუმენტით 

გათვალისწინებულ შსს 

კომპეტენციაში შემავალი  PG-

ების  შესრულების მონიტორინგი 

და შესრულების სტატუსის 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

ალიანსისთვის 

ა) PG-ების  შესრულების 

შესახებ ანგარიში 

მომზადებულია და  

მიწოდებულია თავდაცვის 

სამინისტროსთვის 

ბ) PG-ების რაოდენობა 

ოპტიმიზირებულია 

2016–

2016 

წელი 

თავდაცვის 

სამინისტრო  

ნატო-ს სამხედრო 

კომიტეტი 
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PARP დოკუმენტში, შსს 

კომპეტენციაში შემავალი PG-

ების ოპტიმიზაცია 

 

 

3.1.5 ANP-სა და PARP-ის 

ფორმატში გაწერილი მიზნების 

მიღწევისათვის საჭირო სამუშაო 

ჯგუფების შექმნის ინიცირება და 

შექმნილი სამუშაო ჯგუფების 

მუშაობის კოორდინირება 

სამუშაო ჯგუფების 

რაოდენობა 

სამუშაო  ჯგუფების 

შეხვედრების რაოდენობა 

სამუშაო ჯგუფების მიერ 

ინიცირებული და 

დაწყებული პროექტების 

რაოდენობა 

2016 

წელი 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 

კრიზისების 

მართვის საბჭო 

და პროექტების 

განხორციელებაშიჩა

რთული  სხვა 

უწყებები 

    

3.1.6 ნატო–საქართველოს 

არსებითი პაკეტის ფარგლებში 

ინიცირებული პროექტის 

განხორციელების კოორდინაცია 

პროექტით 

გათვალისწინებული 

შედეგები მიღეწეულია 

წინასწარ გაწერილი გეგმა–

გრაფიკის მიხედვით 

2016 შსს სსდ საქ. 

სასაზრვრო 

პოლიციის სანაპირო 

დაცვის 

დეპარტამენტი 

    

3.1.7 ნატო–ს გაერთიანებულ 

საზღვაო ძალებში (ნორთვუდში) 

მივლენილი მეკავშირე 

ოფიცერის მუშაობის მხარდაჭერა  

ერთობლივად დაგეგმილი 

ღონისძიებების რაოდენობა  

2016 შსს სსდ საქ. 

სასაზრვრო 

პოლიციის სანაპირო 

დაცვის 

დეპარტამენტი 

    

3.1.8. ნატო–ს საინფორმაციო 

ცენტრთან თანამშრომლობის 

გაგრძელება და ერთობლივი 

ღონისძიებების ორგანიზებაში 

ხელის შეწყობა 

ნატო–ს საინფორმაციო 

ცენტრთან ერთად 

განხორციელებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 

2016 

წელი 

ნატო–ს 

საინფორმაციო 

ცენტრი 
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3.1.9. ამერიკა -საქართველოს 

ქარტიის ფარგლებში გამართულ 

შეხვედრებსა და სამუშაო 

ჯგუფებში მონაწილეობა 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის 

ოქმები  

2016 

წელი 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

თავდაცვის 

სამინისტრო. 

 

3. 3. 3. 3. ევროევროევროევროატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებატლანტიკურ სტრუქტურებში ში ში ში ინტეგრაციისინტეგრაციისინტეგრაციისინტეგრაციის    სამმართველოსამმართველოსამმართველოსამმართველო    

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ევროინტეგრაციის განყოფილებაევროინტეგრაციის განყოფილებაევროინტეგრაციის განყოფილებაევროინტეგრაციის განყოფილება    

ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.1.1.1.1.    ევროკავშირთანევროკავშირთანევროკავშირთანევროკავშირთან ასოცირებისასოცირებისასოცირებისასოცირების შესახებშესახებშესახებშესახებ შეთანხმებისაშეთანხმებისაშეთანხმებისაშეთანხმებისა დადადადა ასოცირებისასოცირებისასოცირებისასოცირების დღისდღისდღისდღის წესრიგისწესრიგისწესრიგისწესრიგის შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების კოორდინაციაკოორდინაციაკოორდინაციაკოორდინაცია    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი        

ვადებივადებივადებივადები    

სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

3.2.1.1.  ასოცირების დღის 

წესრიგისა და ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების 

იმპლემენტაციის მიზნით 2016 

წლის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება 

 

ა) AA იმპლემენტაციის 2016 

წლის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმაში შსს-ს მიერ 

დაგეგმილი აქტივობები 

გათვალისწინებულია; 

ბ) ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის იმპლემენტაციის 

ინდიკატორებისა და 

შედეგების განმსაზღვრელი 

დოკუმენტი 

მომზადებულია; 

 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 
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3.2.1.2.  ასოცირების დღის 

წესრიგისა და ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების 

იმპლემენტაციის მიზნით 2016 

წლის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების 

კოორდინაცია 

ა) ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის შესრულების 

ანგარიშები მომზადებულია; 

ბ) AA საკითხებზე 

ჩატარებული შეხვედრების  

რაოდენობა 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

ამოცანა 3.2.2.  ამოცანა 3.2.2.  ამოცანა 3.2.2.  ამოცანა 3.2.2.  აღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთ პარტნიორობისპარტნიორობისპარტნიორობისპარტნიორობის პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობადაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობადაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობადაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობა 

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი ვადებივადებივადებივადები სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული 

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები 

3.2.2.1. აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის პროგრამის 

ფარგლებში თემატური 

პლათფორმების მიხედვით  შსს 

კომპეტენციაში შემავალ 

საკითხებზე გამართულ  

შეხვედრებში მონაწილეობა  

ა) თემატური 

პლათფორმების მიხედვით 

შსს კომპეტენციის 

ფარგლებში შემავალ 

საკითხებზე ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა, 

რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო შსს 

წარმომადგენლებმა; 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი  

ევროკომისია  
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ბ) საქართველოს მიერ 

ვალდებულებების 

შესრულების შესახებ 

მომზადებულია 

ევროკომისიის ანგარიში. 

 

 

3.2.2.2. აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ორმხრივი და 

მრავალმხრივი საგზაო რუკებით 

აღებული ვალდებულებების 

შესრულების კოორდინაცია 

 

ა)  საგზაო რუკით აღებული 

ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით 

განხორციელებული 

სხვადასხვა აქტივობების 

რაოდენობა 

ბ) მომზადებულია 

ვალდებულების 

შესრულების ანგარიში  

გ) საქართველოს მიერ 

ვალდებულებების 

შესრულების შესახებ 

მომზადებულია 

ევროკომისიის ანგარიში   

 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი  

 

 

ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.3. 3. 3. 3. ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი     ვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებების    შესრულების შესრულების შესრულების შესრულების შემდგომი მონიტორინგიშემდგომი მონიტორინგიშემდგომი მონიტორინგიშემდგომი მონიტორინგი 

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი ვადებივადებივადებივადები სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები 
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სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული 

3.2.3.1.  ევროკავშირთან 

სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული 

შესრულებული 

ვალდებულებების 

მონიტორინგი 

ა) VLAP-ის ექსპერტების მიერ 

გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულებ

ის ანგარიშები 

მომზადებულია; 

გ) ჩატარებული 

შიდაუწყებრივი 

საკოორდინაციო 

შეხვედრების რაოდენობა; 

 

2016 

წელი 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურა 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.ამოცანა 3.2.4.4.4.4. ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014––––2017 2017 2017 2017 წლებისწლებისწლებისწლების    სტრატეგიის სტრატეგიის სტრატეგიის სტრატეგიის 

იმპლემენტაციის იმპლემენტაციის იმპლემენტაციის იმპლემენტაციის     კოორდინაციაკოორდინაციაკოორდინაციაკოორდინაცია 

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი ვადებივადებივადებივადები სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული 

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები 

     

3.2.4.1 ევროინტეგრაციის 

საკითხთა კომუნიკაციისა და 

ინფორმაციის შესახებ 

ა) შსს-ს შესაბამის 

დანაყოფებთან 

კოორდინაციით 

2016 

წელი 

ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 
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საქართველოს მთავრობის 2014–

2017 წლების სტრატეგიის 2016 

წლის სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება 

შემუშავებულია 2016 წლის 

სამოქმედო გეგმა; 

ბ) 2016 წლის სამოქმედო 

გეგმაში შსს-ს მიერ 

დაგეგმილი აქტივობები 

გათვალისწინებულია; 

გ) 2016 წ. სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ანგარიში 

მომზადებულია  

 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი  

 

ამოცანა 3.2.6. ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობაამოცანა 3.2.6. ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობაამოცანა 3.2.6. ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობაამოცანა 3.2.6. ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი ვადებივადებივადებივადები სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/სხვა უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული 

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები 

3.2.6.1 ევროკავშირის კრიზისების 

მართვის ოპერაციებში (CSDP) 

საქართველოს 

მონაწილეობისათვის საჭირო  

სამართლებრივ აქტებში 

ცვლილების შეტანა  

ა) ევროკავშირის კრიზისების 

მართვის ოპერაციებში 

(CSDP) საქართველოს 

მონაწილეობისათვის 

შესაბამის სამართლებრივ 

აქტებში ცვლილების 

პროექტის მომზადების 

მიზნით შექმნილ 

უწყებათშორის სამუშაო 

2016 

წელი 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 

კრიზისებისა 

მართვის საბჭო 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 
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ჯგუფის საქმიანობაში 

მონაწილეობა  და სამუშაო 

ჯგუფის შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

 

 

თავდაცვის 

სამინისტრო  

3.2.6.2. საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის CSDP-ის 

ფარგლებში სამუშაო გეგმის 

განახლება და  განხორციელება 

ა) საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის CSDP-ის 

ფარგლებში სამუშაო გეგმის 

განახლების მიზნით შსს-ს 

კომპეტენციის ფარგლებში 

მომზადებულია  შენიშვნები 

და წინადადებები   

ბ) ევროკომისიისა და 

ევროკავშირის მიერ 

ორგანიზებული 

ტრეინინგებისა და 

გადამზადებული შსს-ს 

თანამშრომლების 

რაოდენობა; 

2016 

წელი 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 

კრიზისებისა 

მართვის საბჭო 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

    

4. 4. 4. 4. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთო პასუხისმგებლობაში შემავალი საკითხები საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთო პასუხისმგებლობაში შემავალი საკითხები საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთო პასუხისმგებლობაში შემავალი საკითხები საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთო პასუხისმგებლობაში შემავალი საკითხები     
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4.1. 4.1. 4.1. 4.1. ამოცანა: დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი საერთო საკითხების შესრულების უზრუნველყოფაამოცანა: დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი საერთო საკითხების შესრულების უზრუნველყოფაამოცანა: დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი საერთო საკითხების შესრულების უზრუნველყოფაამოცანა: დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი საერთო საკითხების შესრულების უზრუნველყოფა    

საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა    ინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორიინდიკატორი    ვადებივადებივადებივადები    სხვა სხვა სხვა სხვა უწყება/უწყება/უწყება/უწყება/    

სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა სამინისტროს სხვა 

სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული სტრუქტურული 

ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული    

შენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარებიშენიშვნები/კომენტარები    

4.1.1. შიდასახელმწიფოებრივი 

და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ 

მომზადებული ანგარიშების 

ანალიზი, მათი 

რეკომენდაციებისა და 

ვალდებულებების შესრულების 

შესახებ ანგარიშების მომზადება 

(UPR, CAT, CPT, FCNM, UNODC, 

ICCPR, ECRI, CERD, INCB, CRC, 

CEDAW) 

    

მომზადებული პერიოდული 

მოხსენების რაოდენობა, 

განახლებული ინფორმაციის 

რაოდენობა    

2016 

წელი    

ადგილობრივი 

სამთავრობო/არასამ

თავრობო და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები    

 

    

4.1.2. ევროკავშირის 

სპეციალიზებულ სააგენტოებთან 

თანამშრომლობის განვითარება 

(EUROPOL, CEPOL, FRONTEX) 

ერთობლივი 

ღონისძიებებისა და 

პროგრამების რაოდენობა, 

რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღეს შსს თანამშრომლებმა 

გაფორმებული და 

განახლებულია 

2016 

წელი 

საგარო საქმეთა 

სამინისტრო  

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 
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თანამშრომლობის შესახებ 

შესაბამისი შეთანხმებები  

4.1.3. შსს–ს მიერ საერთაშორისო 

დოკუმენტებით აღებული 

ვალდებულებების 

შესრულებისათვის საჭირო 

შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების 

შექმნის ინიცირება და მათი 

საქმიანობის კოორდინირება 

შექმნილი/ინიცირებული 

სამუშაო ჯგუფების 

რაოდენობა 

სამუშაო  ჯგუფების მიერ 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 

სამუშაო ჯგუფების მიერ 

შემუშავებული 

სტრატეგიული 

დოკუმენტები 

2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 

 

4.1.4.  უწყებათაშორის საბჭოების 

მუშაობაში მონაწილეობის 

მიღება  შესაბამისი 

სტრატეგიული დოკუმენტების 

შემუშავების მიზნით  

შემუშავებული და 

განახლებული სტრატეგიები 

და სამოქმედო გეგმები  

მომზადებულია/მიწოდებუ

ლია საბჭოს წესდებით 

გათვალისწინეული 

საქმიანობის ანგარიში  

2016 

წელი 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

ადგილობრივი 

სამთავრობო/არასამ

თავრობო და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

 

 

4.1.5. შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში  

განხორციელებული 

რეფორმების, მიღებული 

გამოცდილებისა და 

ექსპერტული ცოდნის სხვა  

ა) სემინარებისა და 

შეხვედრების რაოდენობა, 

სადაც მოხდება 

საქართველოს შსს–ში 

ჩატარებული რეფორმების 

ეფექტურობის შესახებ 

2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 
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ქვეყნებთან 

გაზიარების/ექსპორტის 

ხელშეწყობა, როგორც  დონორი 

ორგანიზაციების მეშვეობით, 

ასევე თანამშრომლობის 

ორმხრივი ფორმატით. 

ინფორმაციის  გაზიარება 

უცხო  ქვეყნების 

კოლეგებისათვის. 

ბ) ცალკეულ თემებზე 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა.  

 

 

 

 

 

 

4.1.6. კომპეტენციის ფარგლებში 

მინისტრისა და მინისტრის 

მოადგილეების საერთაშორისო 

ვიზიტებისა და საერთაშორისო 

შეხვედრების მომზადება 

საერთაშორისო ვიზიტებისა 

და საერთაშორისო 

შეხვედრების რაოდენობა 

   

4.1.7. კომპეტენციის ფარგლებში 

განხორციელებული 

საქმიანობებისა და სამომავლო 

გეგმების  შესახებ საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა 

და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო-

პოლიტიკური თანამდებობის 

პირების თვის საინფორმაციო 

დოკუმენტაციის მომზადება   

 მომზადებულია შესაბამისი 

ინფორმაცია 

2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 

 

4.1.8. დეპარტამენტის 

თანამშრომელთათვის 

ტრენინგებისა და 

კვალიფიკაციის გაზრდის 

ა) დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა 

პროცენტული მაჩვენებელი, 

რომლებმაც გაიარეს 

2016 

წელი 

  

 



28 

 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა პრიორიტეტულ 

მიმართულებებში გამოვლენილი 

საჭიროებების შესაბამისად 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსები; 

ბ) დეპარტამენტის 

თანამშრომელთათვის 

უზრუნველყოფილი 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსების რაოდენობა 

გ) შექმნილია 

დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა 

ტრეინინგების აღმრიცხველი 

მონაცემთა ბაზა შემდეგი 

ინფორმაციით: 

1. თანამშრომლის 

ვინაობა, ვინც 

ტრეინინგი/მომზადე

ბა გაიარა; 

2. ტრეინინგის/მომზად

ების დასახელება და 

ორგანიზატორი; 

3. ტრეინინგის/მომზად

ების თარიღი და 

ხანგრძლივობა 

 

 

4.1.9. სამინისტროს აკადემიასთან 

თანამშრომლობით სპეციალური 

პროგრამებისა და 

მოდულების რაოდენობა 

2016 

წელი 

შსს აკადემია  
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საგანმანათლებლო პროგრამების, 

მოდულების შემუშავება  

4.1.10. შსს ვებ–გვერდზე 

დეპარტამენტის საქმიანობის 

შესახებ ინფორმაციის 

პერიოდული განახლება  

 

 

 

 

ვებ–გვერდზე შესაბამისი 

მასალები ატვირთულია და 

ინფორმაცია განახლებულია 

 

 

 

 

2016 

წელი 

 

 

 

 

 

ოპერატიულ–

ტექნიკური 

დეპარტამენტი 
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4.1.11. ადმინისტრაციული და 

ლოჯისტიკური საკითხების 

ორგანიზება/კოორდინაცია 

დეპარტამენტის შიდა და 

გარე კორესპონდენციის 

წარმოება 

უზრუნველყოფილია 

დეპარტამენტის 

შეუფერხებელი 

მუშაობისათვის საჭირო 

საოფისე ინვენტარი 

განსაზღვრულია/უზრუნველ

ყოფილია 

დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა 

სახელმწიფო საიდუმლო 

ინფორმაციაზე დაშვება 

უზრუნველყოფილია 

 2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 

 

4.1.12.  სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

ორგანიზებული 

შეხვედრების რაოდენობა  

2016 

წელი 

შსს შესაბამისი 

დანაყოფები 

 

 


