saqarTvelos samSvidobo infrastruqtura da qalTa
monawileoba 1990-2008 wlebSi1
nino cixisTavi-xuciSvili
ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis socialur da
politikur mecnierebaTa doqtoranti

dRevandel
msoflioSi,
qalTa
politikuri
monawileobis
kvaldakval, qalTa roli da zegavlena konfliqtebis mogvarebisa da
transformaciis mimarTulebiT aqtiurad ganixileba. 2000 wels
miRebuli gaero-s uSiSroebis sabWos rezolucia #1325, pirveli iyo,
romliTac ganisazRvra saxelmwifos Sida politikuri damokidebuleba
da valdebulebebi qalTa mimarT SeiaraRebuli konfliqtebisas. gaeros rezolucia avaldebulebs saxelmwifos, xeli Seuwyos qalTa da
gogonaTa
sakiTxis
gaaqtiurebas
konfliqtebSi,
maTi,
rogorc
subieqtis, ise obieqtis rolis samarTlebrivad gadawyvetisas.
saqarTvelos, rogorc saerTaSoriso samarTlis subieqts, gaeros rezolucia #1325-iT, imTaviTve daekisra valdebuleba, rom
samSvidobo procesebSi, sxvasTan erTad, srulfasovnad CarTos qalebi
da amisTvis Sesabamisi meqanizmebi uzrunvelyos, radgan ,,aRiarebs ra
qalebsa da gogonebze SeiaraRebuli konfliqtis zegavlenas, aseve
maTi
dacvisa
da
samSvidobo
procesebSi
srulad
CarTvis
uzrunvelmyofi efeqturi organizaciuli meqanizmebis arsebobas,
SeuZlia mniSvnelovani wvlili Seitanos, saerTaSoriso mSvidobisa da
usafrTxoebis SenarCunebasa da damkvidrebaSi”.
winamdebare kvlevaSi warmodgenilia 1990-2008 wlebis samSvidobo
infrastruqtura da qalTa monawileobis maCvenebeli saqarTveloSi.
naSromSi
mxolod
aRniSnuli
periodia
ganxilulia,
radgan
saqarTvelos samSvidobo procesis pirveli etapi dasrulda 2008 wlis
agvistos omis movlenebiT, ris Semdeg, 2008 wlis 12 agvistodan, daiwyo
samSvidobo procesis meore etapi, rodesac xeli moewera samSvidobo
SeTanxmebis 6-punqtian xelSekrulebas. samSvidobo procesis meore
etapma Caanacvla pirveli da amiT mniSvnelovani cvlilebebi gamoiwvia
samSvidobo infrastruqturaSi. samSvidobo procesis meore etapi
dRemde grZeldeba Jenevis saerTaSoriso diskusiebis (Geneva International
Discussions (GID)) formatSi.
samSvidobo
infrastruqturis
cneba,
pirvelad,
jon
pol
lederaxma 1980-ian wlebSi SeimuSava da mogvianebiT, Tavis naSromSi,
„mSvidobis mSenebloba: mdgradi Serigeba dayofil sazogadoebebSi“,
gamoaqveyna (Lederach, 1997).
2010 wels gaero-m samSvidobo infrastruqturis gageba aRwera,
rogorc unarebis, SesaZleblobebis, resursebis, instrumentebisa da
instituciebis dinamiuri qseli, romelic xels uwyobs konstruqciuli
socialuri urTierTobebis damyarebas da aZlierebs sazogadoebebs,
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win
aRudgnen
Zaladobas.
gaero-s
ganmartebiT,
samSvidobo
infrastruqtura aris:
„urTierTdamokidebuli struqturebis, meqanizmebis, resursebis,
faseulobebisa da unarebis dinamiuri qseli, romelic dialogisa da
konsultaciis gziT, xels uwyobs konfliqtis prevenciasa da
sazogadoebaSi mSvidobis damyarebas” (UNO, 2020).
Tavad termini „samSvidobo infrastruqtura“ ar moiazrebs raime
fizikur konstruqcias da an Senobas, aramed, gulisxmobs imgvari
politikis ganxorcielebas, iseTi procesebis xelSewyobas, rac
konstruqciul dialogSi gardaqmnis dapirispirebul urTierTobebs da
gaxleCil
sazogadoebaTa
jgufebs
urTierTobaTa
mowesrigebaSi
daexmareba. gaero-s midgomiT, samSvidobo infrastruqtura warmoadgens
saxelmwifoSi arsebuli institutebis, samSvidobo procesebisa da
saxelmwifo politikis erTobliobas, rac, saboloo jamSi, aZlierebs
da xels uwyobs sazogadoebas, SeaCeros, win aRudges Zaladobriv,
SeiaraRebul
konfliqts.
lederaxma,
Tavis
mxriv,
samSvidobo
infrastruqtura SeiaraRebuli konfliqtis Semdgomi samSvidobo
procesis mTavr Semadgenel nawilad Seafasa mdgradi mSvidobis
miRwevis gzaze (Lederach, 2013).
samSvidobo infrastruqturis koncefciam mravali saerTaSoriso
organizaciis aRiareba moipova. gaero-s ganviTarebis programam xeli
Seuwyo samSvidobo infrastruqturaTa Seqmnas 30-ze met qveyanaSi,
sadac konfliqtis transformaciisa da mSvidobis mSeneblobis
samoqalaqo sazogadoebis organizaciaTa mraval iniciativas dauWira
mxari (Kovacs & Tobias, 2016).
jismanma, Tavis naSromSi „damontaJebuli mSvidoba - samSvidobo
infrastruqturebi: midgomebi da naswavli gakveTilebi“ (Giessmann, 2016)
gansazRvra samSvidobo infrastruqturis ori tipi: martivi da
ganviTarebuli tipis samSvidobo infrastruqtura. avtoris SefasebiT,
SeiaraRebuli konfliqtis dasrulebisTanave, cecxlis Sewyvetisa da
samSvidobo SeTanxmebebis ganxorcielebis saimedo meqanizmebis Seqmna
problemuria, radgan ar arsebobs ormxrivi ndoba. swored am dros,
mxareTa Soris SeTanxmebiT Seqmnili struqturebi da meqanizmebi
asruleben martivi samSvidobo infrastruqturis funqcias. xolo
ganviTarebul samSvidobo infrastruqturas, jismanis azriT, SeuZlia
Caanacvlos (an momavalSi aRadgeninos) aRmasrulebeli, sakanonmdeblo
organosa da sasamarTlo sistemis funqciebi, Tu konfliqtis Semdeg
aseTi legitimuri struqtura da mmarTveloba jer kidev ar arsebobs.
jismanma Tavis naSromSi gamoyo samSvidobo infrastruqturis Semdegi
principebi:
monawileoba,
unkluziuroba
da
TanamSromloba.
es
principebi, avtoris SefasebiT, warmoadgens mxareTa dialogis,
samSvidobo komisiebisa da mediaciis ganxorcielebis safuZvels.
saqarTveloSi
samSvidobo
infrastruqturis
Seqmnasa
da
gaZlierebas Tavisi istoria aqvs. Tumca, am mimarTulebiT samecniero
kvlevebis nakleboba saxezea. kidev ufro mwiria qalTa monawileobis
suraTi saqarTvelos samSvidobo infrastruqturaSi.
ramodenime
naSromSi
gaanalizebulia
post-konfliqturi
periodis
araformaluri dialogi, magram mxolod
samoqalaqo
sazogadoebis
samSvidobo
saqmianobis
mimoxilva
da
analizi
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturas mxolod calmxrivad
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axasiaTebs. aseTi Sefasebis safuZvels samSvidobo infrastruqturis
sayovelTaod
aRiarebuli
ganmarteba
iZleva.
am
ganmartebiT,
samSvidobo infrastruqtura aris urTierTdamokidebuli sistemebis,
resursebis, faseulobebisa da unarebis qseli, romliTac mTavroba,
samoqalaqo sazogadoeba da sazogadoebrivi institutebi xels uwyoben
dialogsa da sazogadoebaSi Zaladobis warmoSobisas Suamavlobis
gziT axorcieleben konfliqtis Tavidan acilebas (UNDP, 2013).
2014 wlis gaero-s ganviTarebis programis wliur angariSSi
aRniSnulia,
rom
saqarTvelos
samSvidobo
infrastruqturis
ganviTarebas,
tradiciulad,
xels
uwyobs
gaero-s
mudmivi
koordinatori (the Resident Coordinator (RC)). 2011 wels, gaero-s mudmivma
koordinatorma mSvidobisa da ganviTarebis mrCevlebTan (Peace and
Development Advisors (PDAs))
erTad
xeli Seuwyo monawileobiTi
konteqsturi analizis process saqarTveloSi arsebuli saerTaSoriso
organizaciebisa elCebis CarTulobiT. miRebuli dokumenti gaero-s
mier Sefasda, rogorc saerTaSoriso aqtiorebis monawileobis pirveli
cda, romlis drosac erToblivad gamokveTes samSvidobo procesis
problemebi saqarTveloSi.
saqarTvelos
konfliqtis
transformaciaSi
samSvidobo
infrastruqturis
rolze
saubrisas
(Khutsishvili,
2013),
avtori
kritikulad afasebs xelisuflebis rols samxreT kavkasiaSi. misi
SefasebiT, qveyanaSi arsebuli demokrtatiis ganviTarebis dabali
xarisxi samSvidobo infrastruqturis ganviTarebas uSlis xels.
avtoris azriT, adgilobrivi politikuri mmarTveli elitebi ar
TanamSromloben
samoqalaqo
sazogadoebis
damoukidebel
institutebTan da, ganasa da keniis magliTebisagan gansxvavebiT, ar
arian dainteresebulni, xeli Seuwyon samSvidobo infrastruqturis
gaZlierebas mravalmxrivi da mravaldoniani TanamSromlobiT.
2018 wels organizaciam - konfliqtis transformacia da
samoqalaqo ganaTleba (CRISP), gamosca saxelmZRvanelo samSvidobo
praqtikis Tematikaze (Dunkel & Pavlova, 2018). saxelmZRvaneloSi
aRwerilia sxvadasxva qveynis samSvidobo infrastruqtura 2015-2018
wlebSi. maT Soris mimoxiluria saqarTvelos magaliTic. samSvidobo
infrastruqtura, pirobiTad, dayofilia sam ZiriTad doned da moicavs
organizaciebs,
romelTa
saqmianoba
post-konfliqtur
periodSi
mSvidobis mSeneblobis mimarTulebiT xorcieldeba. saqarTveloSi,
Sesabamisad,
mkvlevrebma
gamoyves
samTavrobo,
samoqalaqo
sazogadoebis,
saerTaSoriso
organizaciebisa
da
samecniero,
sauniversiteto saqmianobaTa doneebi. miuxedavad imisa, rom aRniSnuli
kvleva saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis aRwerisas mxolod
2015-2018 wlebs mimoixilavs, is mniSvnelovania, radgan erT-erTi
pirveli mcdelobaa, daarukos da Seafasos saqarTvelos samSvidobo
infrastruqtura. udavoa, rom am mimarTulebiT srulmasStabiani
suraTis warmodgena jer kidev momavali kvlevis sagania.
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis Semadgeneli komponentebi
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis Semadgeneli
komponentebi SeiZleba Semdegnairad warmovidginoT:
3

I.
erovnuli xelisuflebis (aRmasrulebeli da sakanonmdeblo
xelisufleba) mier Seqmnili struqturebi SeiaraRebuli konfliqtebis
mowesrigebis mizniT;
II.
saerTaSoriso organizaciebis xelSewyobiT Seqmnili formaluri
struqturebi (ormxrivi, mravalmxrivi) SeiaraRebuli konfliqtebis
mowesrigebis mizniT;
III.
saerTaSoriso da adgilobrivi (erovnuli) organizaciebis mier
inicirebuli araformaluri struqturebi (ormxrivi, mravalmxrivi)
SeiaraRebuli konfliqtebis mowesrigebis mizniT.
1990-ian wlebSi, saqarTvelos SeiaraRebuli konfliqtebis cxel
fazaSive Caisaxa samSvidobo mimarTuleba. am daskvnis saSualebas
saarqivo dokumenturi masalis analizi iZleva. Tumca, rTulia imis
Sefaseba, Tu ramdenad gacnobierebuli iyo samSvidobo mimarTulebis
sruli mniSvneloba da ramdenad uWerda mxars, imdroindeli omiT
dazaralebuli
sazogadoeba,
mSvidobiani
gziT
konfliqtebis
transformacias. es sakiTxi calke kvlevis sagania, Tumca, samSvidobo
mimarTulebisTvis Seqmnili saxelisuflo struqturebis raodenobrivi
maxasiaTebeli da qronologia, safuZvels iZleva, Tvali SevavloT
infrastruqturis saxelisuflo dones, mis Seqmnasa da ganviTarebas.
kvlevis sagani da meTodologia
winamdebare
naSromis
mizania,
saqarTvelos
SeiaraRebuli
konfliqtebis Semdgom, 1990-2008 wlebis samSvidobo infrastruqturisa
da misi genderuli profilis, raodenobrivi aRwera. aRniSnuli
periodis saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis Seswavlis mizniT,
gamoyenebulia saqarTvelos samSvidobo xelSekrulebebi, saqarTvelos
xelisuflebis mier miRebuli normatiuli aqtebi da sxva dokumentebi.
kvlevaSi gamoyenebulia saqarTvelos sakanonmdeblo macnes monacemTa
baza, romelSic daculia xelisuflebis sakanonmdeblo normatiuli
aqtebi, safuZvelzec Seiqmna konfliqtis mowesrigebisa da samSvidobo
mimarTulebis instituciebi.
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis kvlevaSi ganxilulia
mxolod saqarTvelos xelisuflebis mier specialurad konfliqtis
mowesrigebis
mizniT
Seqmnili
struqturebis
raodenobrivi
maCveneblebi, motanilia qronologia da warmodgenilia qalTa
monawileobis maCveneblebi aRniSnul struqturebSi.
kvlevaSi ar Sesula saqarTvelos SeiaraRebuli konfliqtebis
mxareTa
oficialuri
warmomadgenlebisa
da
saerTaSoriso
organizaciaTa mesame, neitraluri mxaris monawileobiT Seqmnil
samSvidobo infrastruqtura; agreTve, samoqalaqo seqtoris mier
Seqmnil
samSvidobo
araformaluri
struqturebi;
kvleva
arc
SeiaraRebuli konfliqtebis Sedegad iZulebiT gadaadgilebul pirTa,
devnilTa mdgomareobis gaumjobesebisTvis Seqmnil struqturebs
mimoixilavs.
Tumca,
samomavlod,
saqarTvelos
samSvidobo
infrastruqturis sruli suraTis misaRebad, aRniSnuli komponentebi
kvlevis sagani unda gaxdes.
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saqarTvelos
erovnuli
xelisuflebis
mier
Seqmnili
struqturebi 1991-2008 wlebSi: saqarTvelos parlamenti
1991-2008 wlebSi saqarTvelos sakanonmdeblo xelisuflebis mier
konfliqtebis mowesrigebis mizniT Seqmnili 10 struqtura dajgufda
maTi saqmianobis funqciuri xasiaTisa da ieraqriis mixedviT, rac
dadgenilia saqarTvelos parlamentis reglamentiT. saqarTvelos
parlamentis droebiTi komisiebis, sxva saTaTbiro organoebis uflebamovaleobebi ganisazRvreba saqarTvelos konstituciiT, reglamentiTa
da sxva normatiuli aqtebiT. saqarTvelos SeiaraRebuli konfliqtebis
Sedegad, konfliqtebis mSvidobiani mowesrigebis mizniT, saqarTvelos
parlamentma 1990-iani wlebidan 2008 wlis agvistos omamde sul 10
struqtura Seqmna: umaRlesi sabWo (sul 1); fraqciaTaSorisi jgufi
(sul 1) da komisia (sul 8). ixileT cxrili #1:
საქ ართველოს ეროვნული სტრუქ ტურები კ ონფლიქ ტების მოგვარებისთვის
1 9 9 0 -2 0 0 8 წ წ .

ს აქარ თ ველო ს პარ ლამ ენ ტი
1990 წელი
1

აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საკითხების შესასწავლი კომისია

26 ივლისი
1992 წელი

2

საქართველოს პარლამენტის აფხაზეთის საქმეთა კომისია

26 ნოემბერი
1995 წელი

3

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

24 თებერვალი
1996 წელი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში
4

უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოკვლევის

6 თებერვალი

დროებითი საპარლამენტო კომისია

5

6

აფხაზეთის პრობლემებთან დაკავშირებული
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია
ცხინვალის რეგიონის პრობლემების შემსწავლელი
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია

13 ივნისი

სექტემბერი
1997 წელი

საქართველოს პარლამენტის ფრაქციათშორისი შემთანხმებელი
7

ჯგუფი (ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონცეფციის

3 აპრილი

შესამუშავებლად)
1999 წელი
8

9

აფხაზეთის პრობლემებთან დაკავშირებული
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია

ცხინვალის რეგიონის პრობლემების შემსწავლელი
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია

28 დეკემბერი

28 დეკემბერი
2008 წელი

10

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის
საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისია

13 ივნისი

ცხრილი #1: საქართველოს პარლამენტის სამშვიდობო სტრუქტურები 1990-2008 წწ .
წყარო : გრაფიკი შედგენილია ავტორის მიერ კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით .

saqarTvelos erovnuli xelisuflebis mier Seqmnili struqturebi 19912008 wlebSi: saqarTvelos SeiaraRebuli konfliqtebis Sedegad,
konfliqtebis
mSvidobiani
mowesrigebis
mizniT,
saqarTvelos
mTavrobam aRniSnul periodSi sul 31 struqtura Seqmna: saqarTvelos
5

prezidentis piradi warmomadgeneli (sul 1); ministrTa kabineti (sul
1); saxelmwifo ministris aparati (sul 4); droebiTi administraciulteritoriuli erTeuli (sul 1); komiteti (sul 2); aparati (sul 1);
jgufi (sul 2); komisia (sul 12); sabWo (sul 3); Stabi (sul 2);
sainformacio uzrunvelyofa (sul 2). ixileT cxrili #2.
საქ ართველოს ეროვნული სტრუქ ტურები კ ონფლიქ ტების მოგვარებისთვის
1990-2008 წწ.

ს აქარ თ ველოს მ თ ავრ ობა
1992 წელი

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო მინისტრი - აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს
1

2 ოქტომბერი

2

9 ნოემბერი

3

24 ნოემბერი

4

26 ნოემბერი

5

10 თებერვალი

6

31 მარტი

რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოსა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის საგანგებო
წარმომადგენელი - გ ხაინდრავა სახელმწიფო მინისტრი
საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული რუსეთის ჯარების
ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის პრობლემების გადაწყვეტის კომისია
საქართველოს რესპუბლიკის ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტი - ვ.ვაშაკიძე კომიტეტის
თავმჯდომარე
აფხაზეთის მინისტრთა კაბინეტი.
ხელმძღვანელი თამაზ ნადარეიშვილი

1993 წელი

7

2 აგვისტო

8

18 აგვისტო

9

18 აგვისტო

10 10 სექტემბერი
11 13 ოქტომბერი
12

24 ნოემბერი

13

3 ივნისი

14

22 ივნისი

15

15 აგვისტო

16

29 ივნისი

17

16 მარტი

18

21 მარტი

19

8 მაისი

აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგებისათვის წინადადებების შემმუშავებელი დროებითი
კომისია
ჰუმანიტარულ საკითხთა საგანგებო ჯგუფი
გაერთიანებულ კომისია 1993 წ. 27 ივლისის შეთანხმების შესასრულებლად
კომისია (ავტ. რესპ. სტატუსის განსაზღვრის, ფუნქციების გამიჯვნის, დებულების
ჩამოყალიბებისთვის)
სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების საინფორმაციო უზრუნველყოფის ჯგუფი
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტში მრჩეველთა სპეციალური ჯგუფი
აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, რომლის ერთი ნაწილი იმუშავებს უშუალოდ სოხუმში
სამხედრო ტყვეთა, მძევალთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხების შემსწავლელი
კომისია
აფხაზეთის პრობლემებზე მუშაობის საკოორდინაციო შტაბი

1994 წელი
აფხაზეთიდან ლტოლვილთა სრულმასშტაბიანი დაბრუნების პრობლემათა მოსაგვარებელი
მუდმივმოქმედი შტაბი
აფხაზეთის კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
აფხაზეთში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრთა
უფლებების დაცვის სამთავრობო კომისია

1995 წელი
ოთხმხრივი კომისია ქ. ჟენევაში 1994 წლის 2 სექტემბერს მიღებული შეთანხმების საფუძველზე
ტყვეთა გაცვლისა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიებისათვის

1996 წელი
აფხაზეთში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრთა
უფლებების დაცვის სახელმწიფო კომისია
ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკური პრობლემებისა და კონფლიქტების მოწესრიგების
საკითხში საქართველოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი
კონფლიქტების პოლიტიკური მოწესრიგების საკოორდინაციო საბჭო

1997 წელი
20 23 სექტემბერი
21 17 ოქტომბერი

ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების კომისიების გაერთიანებული აპარატი
პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან
ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ტერიტორიების აღდგენისა და
განვითარების სამთავრობო კომისია

1998 წელი
22

23 მაისი

23

8 ივლისი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გალის რაიონის მოსახლეობის დახმარების
სახელმწიფო კომისია
აფხაზეთის, პირველ ეტაპზე გალის რაიონის, ეკონომიკისა და სოციალური რეაბილიტაციის
საგანგებო კომისია

2000 წელი
24

21 ივლისი

საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის აპარატი

25

25 დეკემბერი

პოსტკონფლიქტური რეგიონების რეაბილიტაციის პროგრამის შემმუშავებელი კომისია

2002 წელი
საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის
26 21 თებერვალი

მებრძოლ ვეტერანთა, დღუპულთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მეომართა ოჯახების
სამართლებრივი და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის ეროვნული საკოორდინაციო საბჭო

2003 წელი
27

13 ივნისი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომიტეტი

28

13 აპრილი

კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

29

31 აგვისტო

30

13 აპრილი

31

8 თებერვალი

2004 წელი
საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების გადაწყვეტის პრობლემებზე სახელმწიფო
უწყებათა საქმიანობის კოორდინაციის უწყებათაშორისი საბჭო

2007 წელი
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე

2008 წელი
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ცხრილი #2: საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო სტრუქტურები 1990-2008 წწ .
წყარო : გრაფიკი შედგენილია ავტორის მიერ კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით .

6

1991-2008 wlebSi saqarTvelos aRmasrulebeli xelisuflebis mier
konfliqtebis mowesrigebis mizniT Seqmnili 31 struqtura dajgufda
maTi saqmianobis funqciuri xasiaTisa da ieraqriis mixedviT, rac
dadgenilia saqarTvelos kanoniT aRmasrulebeli xelisuflebis
struqturisa da saqmianobis wesis Sesaxeb, romelic saqarTvelos
parlamentma miiRo 1995 wlis 8 dekembers da ZalaSi iyo 2008 wlis
CaTvliT. amdenad, es saTaTbiro organoebi (samTavrobo komisia,
komisiebi da sabWoebi, specialisteTa komisia, sxv.) prezidentTan iyvnen
angariSvaldebulni da Tavisi saqmianobiT xels uwyobdnen prezidents
aRmasrulebeli xelisuflebis ganxorcielebaSi.
qalTa monawileoba saqarTvelos konfliqtebis
mizniT Seqmnil saxelisuflo struqturebSi

mowesrigebis

rogorc warmodgenil grafikebSi Cans, konfliqtebis mSvidobiani
mowesrigebis mizniT, saqarTvelos xelisuflebam 1990-iani wlebidan
2008 wlis agvistos omamde sul 41 struqtura Seqmna. yvela
struqturis xelmZRvaneli piri da wevrTa umravlesoba mamakaci iyo.
qalTa monawileoba am struqturebSi dabali procentiT gamoirCeoda.
ixileT grafiki #2.

rogorc grafiki #2-ze naTlad Cans, saqarTvelos parlamentsa
da mTavrobaSi Seqmnili 41 struqturis wevrTa saerTo raodenoba 500mde aRwevs, Tumca, maT Soris qalTa raodenoba daaxloebiT 30-ia, rac,
Sesabamisad,
6%-ia.
samwuxarod,
ramdenime
struqturis
wevrTa
dazustebuli
raodenobis
moZieba
oficialuri
wyaroebiT
xelmisawvdomi ar aRmoCnda, Tumca, sxva sainformacio Ria wyaroebiT
dasturdeba, rom qalTa warmomadgenloba aRniSnul samSvidobo
infrastruqturaSi dabalia. miuxedavad imisa, rom saqarTvelos
7

xelisuflebis mier konfliqtebis mowesrigebis mizniT Seqmnil
struqturebSi qalTa monawileobis procentuli raodenoba TiTqmis
Seesabameba imave periodis saqarTvelos saxelisuflo organoebSi
(parlamenti, mTavroba) qalTa monawileobis procentul raodenobas,
aRsaniSnavia is faqti, rom samSvidobo infrastruqturaSi arcerTi
organos xelmZRvanel Tanamdebobaze qali arasodes daniSnula. Tumca,
imave dros, ukve iyo qali parlamentis Tavmjdomare da ministri
qalebi.
zemoT motanili maCveneblebi gviCvenebs, rom saqarTveloSi,
qalebi Tanabar monawileobas ver iReben da, Sesabamisad, aqtiur
gavlenas ver axdenen konfliqtebis gadaWrisa da samSvidobo
procesebis
mimdinareobaze,
ar
arian
jerovnad
warmodgenilni
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturaSi.
saqarTvelos
konfliqtebis
mSvidobiani
mogvarebis
mimarTulebaSi 1990-2008 wlebSi ikveTeba stigma, tendencia, rom
konfliqtebis mogvareba mamakacebis prerogativaa. Tumca, es tendencia
nel-nela, mciredad Seicvala. magaliTad, Tuki 1993 wels saqarTvelos
saxelmwifos meTaurma Seqmna komisia (yolbaia et al., 2000) avtonomiuri
respublikis
statusis
gansazRvrisa
da
funqciebis
gamijvnis
debulebis SesamuSaveblad da am komisiaSi gamwesebuli 67 wevridan
mxolod 1 qali iyo, aTi wlis Semdeg, mag.: 2004 wlis saqarTvelos
mTavrobis dadgenilebiT Seqmnil uwyebaTaSoris sabWoSi 17-dan ukve 4
qali iyo sabWos wevri.
kvlevis
CarCoTi
gansazRvruli
periodis
ganmavlobaSi
saqarTvelos samSvidobo infrastruqturebis ZiriTadi saqmianoba
dakavSirebuli iyo samSvidobo procesis Semadgenel oficialur
molaparakebebSi monawileobasa da saxelmwifo normatiuli aqtebis
SemuSavebasTan.
Tumca,
samSvidobo
infrastruqturebSi
qalTa
SezRuduli monawileoba, savaraudod, Sesabamis gavlenas iqoniebda
orive mimarTulebis Sedegebze.
samomavlod, saqarTvelos samSvidobo infrastruqturis wiaRSi
qalTa
raodenobrivi
monawileobis
Sefasebisas,
mniSvnelovania,
infrastruqturis orive mimarTulebis saqmianobisa da Sedegebis
genderuli analizi, Tumca Tavad qalTa dabali raodenobrivi
monawileoba da, praqtikulad, nulovani wili am struqturaTa
mmarTvelobaSi yofnisa – Tavis mxriv, miuTiTebs saqarTveloSi qalTa
monawileobis
mimarT
zerele
damokidebulebaze
konfliqtebis
mogvarebis da mSvidobis mSeneblobis mimarTulebiT.
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reziume
saqarTvelos samSvidobo infrastruqtura da qalTa monawileoba
1990-2008 wlebSi
nino cixisTavi-xuciSvili
statia
saqarTvelos
samSvidobo
infrastruqturisa
da
qalTa
monawileobis raodenobrivi da Tvisebrivi analizis erT-erTi pirveli
mcdelobaa. naSromSi ganxilulia saqarTvelos sakanonmdeblo da
aRmasrulebel
xelisuflebaTa
mier
konfliqtebis
mSvidobianad
mogvarebisTvis Seqmnili struqturebi 1991-2008 wlebSi. statiaSi
mimoxilulia
samSvidobo
infrastruqturis
Camoyalibebisa
da
damkvidrebis istoria, motanilia Tanamedrove saerTaSoriso midgomebi;
naSromSi gaanalizda konfliqtebis mowesrigebis mizniT 1990-2008
wlebSi Seqmnili saparlamento da samTavrobo instituciebi. qalTa
monawileoba samSvidobo infrastruqturaSi ganxilulia saqarTvelos
valdebulebaTa WrilSi. statiiT gamovlinda, rom qalebi ar iyvnen
Sesabamisad
warmodgenilni
saqarTvelos
samSvidobo
infrastruqturaSi da Sefasda, rom saqarTveloSi qalebi ver axdenen
aqtiur gavlenas, da verc Tanabar monawileobas iReben, konfliqtebis
gadaWrisa
da
samSvidobo
procesebis
mimdinareobaSi.
naSromi
Rirebulia
dargis
specialistebisa
da
xelisuflebis
im
warmomadgenelTaTvis, romelTa saqmianobac pirdapir dakavSirebulia
saqarTvelos samSvidobo procesTan.
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SUMMARY
INFRASTRUCTURES FOR PEACE OF GEORGIA AND WOMEN’S
PARTICIPATION IN 1990-2008
NINA TSIKHISTAVI-KHUTSISHVILI

The present Article is one of the first attempts to quantitatively and qualitatively analyze Georgia's
peace infrastructure and women's participation. The Paper discusses the peace related structures
established by the legislative and executive branches of the Government of Georgia for the peaceful
settlement of conflicts in 1991-2008. The Article reviews the history of creation and establishment of
peace infrastructure, offers modern international approaches. Women's participation in peace
infrastructure of Georgia is discussed in the context of Georgia's commitments. The Article reveals
that women were not equally represented in Georgia's peace infrastructure and assesses that women in
Georgia are not able to actively influence or participate equally in conflict resolution and peace
processes. The Article is valuable for the field specialists and Government representatives whose work
is directly connected to the peace process of Georgia.

РЕЗЮМЕ
ИНФРАСТРУКТУРА МИРА ГРУЗИИ И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В 1990-2008 ГГ.
НИНА ЦИХИСТАВИ-ХУЦИШВИЛИ
Настоящая статья, одна из первых попыток количественного и качественного анализа
инфраструктуры мира Грузии и участия в ней женщин. Автор рассматривает структуры,
созданные законодательной и исполнительной властями Грузии, для мирного урегулирования
конфликтов в 1991-2008 годах. В статье приводится история создания концепции и становления
инфраструктуры мира и современные международные подходы. Участие женщин в мирной
инфраструктуре Грузии обсуждается в контексте обязательств Грузии. Статья выявляет, что
малое количество женщин было представлено в инфраструктуре мира Грузии и показывает, что
женщины в Грузии не могут активно влиять и участвовать в равной степени в разрешении
конфликтов и мирных процессах. Статья ценна для специалистов и представителей
правительства, чья работа напрямую связана с мирным процессом Грузии.

10

