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1. საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება
1.1. ამოცანა: საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის გაუმჯობესება

1.1.1 დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლაში/სამართალდაცვით
სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება

ინიცირებული და გაფორმებული
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების/
თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
შესაბამისი
დანაყოფები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
პარლამენტი
იუსტიციის სამინისტრო
ფინანსთა სამინისტრო
მთავრობა
პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები

1.1.2 არალეგალური მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება

უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა
რეადმისიის შესახებ
ინიცირებული და გაფორმებული
შეთანხმებების/საიმპლემენტაციო
ოქმების რაოდენობა

მიგრაციის
დეპარტამენტი
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
პარლამენტი

4

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

მთავრობა
პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები
1.1.3 საგანგებო სიტუაციების
მართვისა და გადაუდებელი
დახმარების სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება

ინიცირებული და გაფორმებული
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების/
თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

1.1.4 საზღვრის დაცვის სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება

ინიცირებული და გაფორმებული
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების/
თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პარლამენტი
მთავრობა

სსიპ იუსტიციის სამინისტრო
საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების
ფინანასთა სამინისტრო
მართვის ცენტრი
პარტნიორი სახელმწიფოების
„112“
შესაბამისი უწყებები
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
სსდ –
საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტი

იუსტიციის სამინსიტრო

სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური

ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტი
მთავრობა

5

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი
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II
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X

X

X

X

X

X

X

X

საერთაშორისო პარტნიორი სახელმწიფოების
ურთიერთობების
შესაბამისი უწყებები
დეპარტამენტი
1.1.5 პროფესიული განათლების
სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება

ინიცირებული და გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

სსიპ პარტნიორი სახელმწიფოების
საქართველოს შსს
შესაბამისი უწყებები
აკადემია

1.1.6 სუფსის საზღვაო
ოპერაციების ერთობლივი
მართვის ცენტრსა (JMOC) და
საერთაშორისო მასშტაბით
შესაბამის ცენტრებს შორის
ურთიერთობის დამყარება
ინფორმაციის გაცვლის
მიზნით

გაფორმებული თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

1.1.7 მართვის მოწმობების
ურთიერთაღიარების მიზნით
თანამშრომლობის
განვითარება

ინიცირებული და გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმების რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

მომსახურების
სააგენტო

6

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. ორმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება
2.1. ამოცანა: ორმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაუმჯობესება

2.1.1 მაღალი დონის ორმხრივი
საერთაშორისო
შეხვედრებისა და
ვიზიტების ორგანიზება

განხორციელებული ორმხრივი
საერთაშორისო შეხვედრებისა
და ვიზიტების რაოდენობა

2.1.2 პარტნიორი და
პრიორიტეტული
სახელმწიფოების
შესაბამის უწყებებთან
თემატური ორმხრივი
სამუშაო ჯგუფების შექმნა
და პერიოდულად
შეხვედრების გამართვა

ორმხრივი სამუშაო ჯგუფებისა
და გამართული შეხვედრების
რაოდენობა

2.1.3 ორმხრივი საპოლიციო
თანამშრომლობის განვითარება

გამართული შეხვედრების/
ერთობლივი ღონისძიებების/
მოთხოვნების რაოდენობა

ატაშეების ქსელის განვითარება

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
შესაბამისი
დანაყოფები
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
შესაბამისი
დანაყოფები

ვაკანტურ თანამდებობებზე
დანიშნული პოლიციის
ატაშეების რაოდენობა

ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები და
ორგანიზაციები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები და
ორგანიზაციები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პარტნიორი სახელმწიფოების
შესაბამისი უწყებები

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა
შემცირებული ბიუჯეტი

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა
შემცირებული ბიუჯეტი

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა
შემცირებული ბიუჯეტი

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

7

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

X

X

III

IV

2.2. ამოცანა: ორმხრივი საერთაშორისო სასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება

2.2.1 მეზობელ
სახელმწიფოებთან
სასაზღვრო
წარმომადგენლობითი
საქმიანობის
სამართლებრივი ბაზის
შექმნა და სასაზღვრო
წარმომადგენელთა
დანიშვნა

სასაზღვრო თანამშრომლობის
შესახებ შემუშავებული და
გაფორმებული შეთანხმებების
რაოდენობა

სსდ – საქართველოს
სასაზღვრო პოლიცია

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტი

შემცირებული ბიუჯეტი

X

X

3. რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განვითარება
3.1. ამოცანა: საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება

8

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

3.1.1 კრიმინალური პოლიციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან
(INTERPOL)
თანამშრომლობის
გაღრმავება

შესრულების ინდიკატორი

ინტერპოლის ეგიდით
გამართულ შეხვედრებში,
კონფერენციებში, სემინარებში,
ტრეინინგებში მონაწილეობის
მიღების რაოდენობა
მიღებული და გაგზავნილი
მოთხოვნების რაოდენობა

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი

ინტერპოლის წევრი
სახელმწიფოების შესაბამისი
სამართალდამცავი
ორგანოები

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი

სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

შეხვედრების გამართვის
აუცილებლობის
არარსებობა

X

X

X

X

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

გენერალური პროკურატურა
ფინანასთა სამინისტრო

3.1.2 გაეროს საერთაშორისო
საძიებო და სამაშველო
მრჩეველთა ჯგუფის
(INSARAG) კლასიფიკაციის
მიღებისათვის საჭირო
პროცედურების გატარება

გაეროს საერთაშორისო საძიებო
და სამაშველო მრჩეველთა
ჯგუფის (INSARAG)
კლასიფიკაციის მიღებისთვის
მიღწეული პროგრესი

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
სსიპ - საქართველოს შსს
აკადემია

9

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

3.1.3. გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP)
ხელშეწყობით
განხორციელებული და
მწვანე კლიმატის ფონდის
(Green Climate Fund) მიერ
დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში თანამშრომლობა

3.1.4 ქიმიურ, ბირთვულ,
რადიაციულ და ბიოლოგიურ
საფრთხეებთან ბრძოლის
მიმართულებით
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან (ატომური
ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტო (IAEA) და ქიმიური
იარაღის აკრძალვის
ორგანიზაცია (OPCW)) და
პროგრამებთან/სააგენტოსთან
თანამშრომლობით
სამინისტროს
შესაძლებლობების
გაძლიერება

შესრულების ინდიკატორი

მუნიციპალიტეტების საგანგებო
მართვისა და რისკის მართვის
გეგმების შემუშავების
კოორდინაცია
ადრეული გაფრთხილების
სისტემის ჩამოყალიბებისთვის
მიღწეული პროგრესი

განხორციელებული
ტრენინგების/
სემინარების/სასწავლო
კურსების/გადმოცემული
აღჭურვილობის რაოდენობა
განხორციელებულ
ღონისძიებებში/აქტივობებში
მონაწილე თანამშრომლების
რაოდენობა

შემსრულებელი

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური
სსიპ საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების
მართვის ცენტრი
„112“

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური
განსაკუთრებულ
დავალებათა
დეპარტამენტი
სსიპ საქართველოს
შსს აკადემია

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

X

X

III

IV

გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
გარემოს ეროვნული
სააგენტო
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი
საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სსიპ - ბირთვული და
რადიაციული
უსაფრთხოების სააგენტო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

აშშ საელჩოს თავდაცვის
საფრთხის შემცირების
სააგენტო (DTRA)
აშშ ენერგეტიკის
დეპარტამენტი
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

ოპერაციებში,
საგამოძიებო ჯგუფებში ან
ანალიზის პროექტებში
მონაწილეობის
აუცილებლობის
არარსებობა

X

X

X

X

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

3.2. ამოცანა: ევროპულ და რეგიონულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება

3.2.1 ევროკავშირის
სამართალდაცვით სფეროში
თანამშრომლობის
სააგენტოსთან (EUROPOL)
თანამშრომლობის
განვითარება

შექმნილი უსაფრთხო
კომუნიკაციის არხი
ერთობლივ
ოპერაციებში/საგამოძიებო
ჯგუფებში/ანალიზის პროექტებში
მონაწილეობა

ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი

ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების შესაბამისი
სამართალდამცავი
ორგანოები

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი

გენერალური პროკურატურა
ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური

3.2.2 ევროპის საზღვრისა და
სანაპირო დაცვის
სააგენტოსთან (FRONTEX)
თანამშრომლობის
გაღრმავება

გაფორმებული შეთანხმება
ევროპის საზღვრისა და სანაპირო
დაცვის სააგენტოს (FRONTEX)
მიერ დაგეგმილი აქტივობების
რაოდენობა
გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი

ევროპის საზღვრისა და
სანაპირო დაცვის სააგენტო
(FRONTEX)

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტი
მიგრაციის
დეპარტამენტი

11

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

საინფორმაციო–
ანალიტიკური
დეპარტამენტი
საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი
სსიპ საქართველოს
შსს აკადემია
3.2.3 ევროპის უშიშროებისა და
თანამშრომლობის
ორგანიზაციასთან (OSCE)
თანამშრომლობის
გაღრმავება

ევროპის უშიშროებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციის
(OSCE) მიერ ორგანიზებულ
სწავლებებში/სამუშაო
შეხვედრებში მონაწილეობის
რაოდენობა

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

ევროპის უშიშროებისა და
თანამშრომლობის
ორგანიზაცია

სსიპ საქართველოს
შსს აკადემია
საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი
ადამიანის
უფლებების
დაცვისა და
გამოძიების
ხარისხის
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

მონიტორინგის
დეპარტამენტი
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი
3.2.4 სამართალდამცავთა
სწავლების ევროკავშირის
სააგენტოსთან (CEPOL)
თანამშრომლობის
კოორდინაციის მექანიზმის
განვითარება და
აქტივობებში მონაწილეობა

შექმნილი უწყებათაშორისი
კოორდინაციის მექანიზმი
განხორციელებული
ღონისძიებების/აქტივობებისა და
მათში მონაწილე კანდიდატების
რაოდენობა

სსიპ საქართველოს
შსს აკადემია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
გენერალური პროკურატურა
ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური

სამართალდამცავთა
ტრენინგის ევროკავშირის
სააგენტოს (CEPOL)
პრიორიტეტების
ცვლილება
საბიუჯეტო სახსრების
შემცირება

სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
3.2.5 ევროპის საექსპერტო
დაწესებულებათა კავშირში
(ENSFI) გაწევრიანების
პროცესის დასრულება

ეტაპობრივი გაწევრიანებისთვის
გადადგმული ნაბიჯები

საექსპერტო–
კრიმინალისტიკ
ური
დეპარტამენტი

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა
შემცირებული ბიუჯეტი
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

3.2.6 ევროპის ეროვნული
ფეხბურთის საინფორმაციო
ცენტრებთან (NFIP)
ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება

შესრულების ინდიკატორი

ევროპის ეროვნული ფეხბურთის
საინფორმაციო ცენტრების (NFIP)
ფარგლებში განხორციელებული
აქტივობების რაოდენობა

შემსრულებელი

განსაკუთრებუ
ლ დავალებათა
დეპარტამენტი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

ორგანიზაციის
ფუნქციონირების
შეწყვეტა

X

X

X

X

საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახური
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

3.2.7 სუამ–ის შესაბამის
ქვეჯგუფებში მონაწილეობა

გამართული ქვეჯგუფების
შეხვედრების რაოდენობა

ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი
სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური

სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
ფინანსთა სამინისტროს
საგამოძიებო სამსახური
გენერალური პროკურატურა

საბიუჯეტო სახსრების
შემცირება

ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

3.2.8 ევროპის საბჭოსთან
თანამშრომლობის
გაღრმავება (CoE)

ევროპის საბჭოს მიერ
ორგანიზებულ
სწავლებებში/სამუშაო
შეხვედრებში/მონიტორინგის
კომიტეტებში მონაწილეობის
რაოდენობა

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

II

III

IV

ევროპის საბჭო

სსიპ საქართველოს
შსს აკადემია
საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი
ადამიანის
უფლებების
დაცვისა და
გამოძიების
ხარისხის
მონიტორინგის
დეპარტამენტი
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტი
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

4. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია
4.1.

ევროინტეგრაცია

4.1.1. ამოცანა: ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება

4.1.1.1 ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და
ასოცირების დღის
წესრიგის განხორციელების
ეროვნული სამოქმედო
გეგმის შემუშავება და
იმპლემენტაცია

შემუშავებული ეროვნული
სამოქმედო გეგმა
ეროვნული სამოქმედო გეგმის
შესრულების თაობაზე
მომზადებული ანგარიშები

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

შესაბამისი
დანაყოფები

4.1.2. ამოცანა: ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდგომი პროცესის მონიტორინგი

4.1.2.1 ევროკავშირთან უვიზო
მიმოსვლის ამოქმედების
შემდგომ წარმოქმნილი
ვალდებულებების/
გაცემული
რეკომენდაციების
შესრულება/მონიტორინგი

შექმნილი შიდა კოორდინაციის
მექანიზმი
ჩატარებული შიდაუწყებრივი
ან/და უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო შეხვედრების
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობები
ს დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

შესაბამისი
დანაყოფები
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

ვალდებულებების/რეკომენდაციე
ბის შესრულების შესახებ
მომზადებული ანგარიში

4.1.3. ამოცანა: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში არსებული ვალდებულებების განხორციელება

4.1.3.1 აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
დოკუმენტის „20 შედეგი
2020 წლისთვის“
განხორციელება

ვალდებულებების
შესრულების შესახებ
მომზადებული ანგარიშები

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

შესაბამისი
დანაყოფები

4.1.4. ამოცანა: ევროკავშირთან საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება

4.1.4.1 საერთო უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP)
საკითხებზე ევროკავშირსა
და საქართველოს შორის
ორმხრივი სამუშაო გეგმის
განხორციელება

განხორციელებული
ღონისძიებების/აქტივობების
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა

შესაბამისი
დანაყოფები

თავდაცვის სამინისტრო
საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

4.1.5. ამოცანა: ევროკომისიის სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული დახმარების გენერალურ დირექტორატთან (DG ECHO) თანამშრომლობის
გაღრმავება

4.1.5.1 კატასტროფების რისკის
მართვის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ
DG ECHO-სთან
გაფორმებული
ადმინისტრაციული
ხელშეკრულების
ფარგლებში ერთობლივი
ღონისძიებების შემუშავება/
განხორციელება

განხორციელებული ვარჯიშების,
ერთობლივი ღონისძიებებისა და
პროექტების რაოდენობა

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

სსიპ - საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მართვის
ცენტრი „112“
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

4.1.5.2 ევროკავშირის სამოქალაქო
უსაფრთხოების
მექანიზმთან (UCPM)
თანამშრომლობის
საფუძველზე სხვადასხვა
აქტივობის განხორციელება

განხორციელებული
ვარჯიშების/ერთობლივი
ღონისძიებების/სწავლებების/
ტრენინგების/პროექტებისა და
მათში მონაწილე
თანამშრომლების რაოდენობა

სსდ - საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური

DG ECHO
საგარეო საქმეთა სამინისტრო

18

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

4.2.

II

III

IV

ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაცია

4.2.1. ამოცანა: ნატოში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა

4.2.1.1 წლიური ეროვნული
პროგრამის (ANP)
შემუშავების კოორდინაცია
და განხორციელება

შემუშავებული წლიური
ეროვნული პროგრამა
წლიური ეროვნული პროგრამის
შესრულების თაობაზე
მომზადებული ანგარიში

4.2.1.2 დაგეგმვისა და
მიმოხილვის პროცესის
(PARP) დოკუმენტით
გათვალისწინებული
აქტივობების შესრულების
კოორდინაცია

პარტნიორობის მიზნების (PGs)
შესრულების თაობაზე
მომზადებული ანგარიში

4.2.1.3 ნატოს შესაბამის
სამსახურებში
სამინისტროს
კომპეტენციას
მიკუთვნებული
საკითხების უკეთ
წარმოჩენა და მაღალი

ნატოსთან საქართველოს
წარმომადგენლობაში შსს-ს
მეკავშირე ოფიცრის წარგზავნა

საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

თავდაცვის სამინისტრო

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

შესაბამისი
დანაყოფები
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი
შესაბამისი
დანაყოფები
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

19

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

დონის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა
4.2.1.4 ნატო-ს მიერ
ორგანიზებულ
სწავლებებში შსს-ს
თანამშრომლების
მონაწილეობა

ღონისძიებებისა და
გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

თავდაცვის სამინისტრო
ნატოს სკოლები და
დახელოვნების ცენტრები

დაგეგმილი
ღონისძიებების
გადადება/გაუქმება

X

X

X

X

X

X

X

X

შესაბამისი
დანაყოფები

4.2.2. ამოცანა: საზღვაო უსაფრთხოების მიმართულებით ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება

4.2.2.1 ნატოს საზღვაო
სარდლობასთან
(MARCOM)
თანამშრომლობის
გაღრმავება

ახალი მეკავშირე ოფიცრის
წარგზავნა
საპორტო ვიზიტების რაოდენობა
ერთობლივი სწავლებების
რაოდენობა

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

თავდაცვის სამინისტრო
საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

20

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

4.2.2.2 ნატოს ოპერაციული
შესაძლებლობების
განვითარებისა და
უკუკავშირის პროგრამის
ეფექტიანად გამოყენება

შეფასებული და
სერტიფიცირებული შსს სასაზღვრო
პოლიციის სანაპირო დაცვის
დეპარტამენტის აბორდაჟის
ჯგუფები
შეფასებული და
სერტიფიცირებული შსს სასაზღვრო
პოლიციის სანაპირო დაცვის
დეპარტამენტის მცურავი
საშუალებები

4.2.2.3 ნატო-საქართველო-ს
არსებითი პაკეტის (SNGP)
ფარგლებში საზღვაო
უსაფრთხოების
ინიციატივის
განხორციელება

საზღვაო უსაფრთხოების
ინიციატივის საიმპლემენტაციო
გეგმით გათვალისწინებული
აქტივობების შესრულების თაობაზე
მომზადებული ანგარიში

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

შეიძლება ვერ მოიძებნოს
მეკავშირე ქვეყანა,
რომლის მცურავ
საშუალებას გამოვიყენებთ
აბორდაჟის ჯგუფის
სერტიფიცირების მორიგი
ეტაპისთვის

საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

სსდ საქართველოს
სასაზღვრო
პოლიცია

თავდაცვის სამინისტრო

II

III

X

X

X

X

X

X

IV

X

საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის
დეპარტამენტი

21

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

5. დონორ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება
5.1. ამოცანა: შსს შესაძლებლობების გაძლიერება დონორ ორგანიზაციებთან/სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის განვითარების გზით

5.1.1 სამინისტროს
საჭიროებების
იდენტიფიცირება და
შემდგომი ანალიზი

სამინისტროს საჭიროებებისა და
საერთაშორისო ჩარჩო
დოკუმენტებით აღებული
ვალდებულებების მიხედვით
მომზადებული ანალიზის
დოკუმენტი

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

დანაყოფების მიერ
საჭიროებების
იდენტიფიცირების
სირთულე

X

X

X

X

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

X

X

X

X

X

X

X

X

შესაბამისი
დანაყოფები
5.1.2 დაფინანსების მოპოვების
მიზნით პოტენციურ დონორ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის
დამყარება, არსებულ
პარტნიორებთან
თანამშრომლობის
განვითარება
5.1.3 დაფინანსების მოპოვების
მიზნით დონორთა

იმ ორგანიზაციების რაოდენობა,
რომლებთანაც დამყარდა
თანამშრომლობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

თანამშრომლობის განვითარების
მიზნით განხორციელებული
აქტივობების რაოდენობა

შესაბამისი
დანაყოფები

ჩატარებული ერთობლივი და
თემატური დონორთა

შესაბამისი
დანაყოფები

დონორი ორგანიზაციები
პარტნიორი
სახელმწიფოები

დონორი ორგანიზაციები

დაფინანსების არქონა

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

22

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

საკოორდინაციო
შეხვედრების ორგანიზება
5.1.4 პროგრამების/
პროექტების კოორდინაცია/
განხორციელება

საკოორდინაციო შეხვედრების
რაოდენობა
მომზადებული (საპროექტო)
დოკუმენტების რაოდენობა
მიმდინარე და განხორციელებული
პროგრამების/პროექტების
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

პარტნიორი
სახელმწიფოები

დაფინანსების არქონა

დონორი ორგანიზაციები

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

პარტნიორი სახელმწიფოები

II

III

IV

დაფინანსების არქონა

შესაბამისი
დანაყოფები

აღნიშნული
პროგრამების/პროექტების
ფარგლებში განხორციელებული
აქტივობების შესახებ
მომზადებული ანგარიშები
მომზადებული/გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა
გადმოცემული
აღჭურვილობის/ტექნიკის
რაოდენობა
5.1.5 შსს-ს თანამშრომელთა
შესაძლებლობების
განვითარება საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის
გაზიარების გზით

განხორცილებული სწავლებების,
საერთაშორისო კონფერენციებისა
და სამუშაო შეხვედრების
რაოდენობა
განხორციელებულ ღონისძიებებში
მონაწილე თანამშრომელთა
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
შესაბამისი
დანაყოფები

დონორი ორგანიზაციები
პარტნიორი
სახელმწიფოები

შესაბამისი კურსებზე
მონაწილეობისთვის
ენობრივი ბარიერი

X

X

X

X

დაფინანსების სიმცირე

23

განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

5.1.6 პარტნიორ პროფესიული
განათლების ცენტრებთან
თანამშრომლობის
განვითარება

განხორციელებული ერთობლივი
ღონისძიებების/სწავლებების
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

მომზადებული/გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა

სსიპ საქართველოს შსს
აკადემია

საპოლიციო განათლების
ცენტრები

ინტერესის/პოლიტიკური
ნების არქონა

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

კოორდინაციის ნაკლებობა

შესაბამისი
დანაყოფები

6. გატარებული რეფორმების ექსპორტი და გამოცდილების გაზიარება
6.1. ამოცანა: საქართველოს, როგორც უსაფრთხო სახელმწიფოს, იმიჯის პოპულარიზაცია და განმტკიცება

6.1.1 პარტნიორი
სახელმწიფოებისათვისა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებისათვის შსსს მიერ განხორციელებული
წარმატებული
რეფორმებისა და
პროექტების გაზიარება
ანგარიშების, შეხვედრებისა
და ვიზიტების გზით

წარმატებული პროექტებისა
და რეფორმების შესახებ
განხორციელებული
შეხვედრებისა და ვიზიტების
რაოდენობა

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

არასაკმარისი დაფინანსება
ინტერესის ნაკლებობა

შესაბამისი
დანაყოფები
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განხორციელების
ვადა
აქტივობა

შესრულების ინდიკატორი

შემსრულებელი

პარტნიორი უწყება / ორგანიზაცია

შესაძლო რისკები

2020
I

II

III

IV

X

X

X

X

7. საერთაშორისო ანგარიშვალდებულება
7.1.

ამოცანა: შსს–ს მიერ საერთაშორისო ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა

7.1.1 საქართველოს მიერ
საერთაშორისო
სამართლებრივი
დოკუმენტებით ნაკისრი
ვალდებულებების
განხორციელების თაობაზე
პერიოდული ანგარიშების
წარდგენა შესაბამის
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში

წარდგენილი ანგარიშები
ნაკისრი ვალდებულებების
განხორციელების თაობაზე

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შესაბამის დანაყოფებს
შორის ნაკლები
კოორდინაცია

შესაბამისი
დანაყოფები
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