
2022

პოლიტიკის
რეკომენდაციები

გააზიარე  შენი  მშვიდობა

მომზადებულია "გააზიარე შენი მშვიდობის" გუნდის მიერ
www.ka2shareyourpeace.eu



პროექტის  შესახებ

" "გააზიარე  შენი
მშვიდობის "  პროექტის
შესახებ

“გააზიარე  შენი  მშვიდობა “  მიზნად

ისახავს  გააძლიეროს  ახალგაზრდების

კომპეტენცია  მშვიდობის  განათლებაში

და  უზრუნველყოს  საჭირო  ინსტრუმენტები

ახალგაზრდების  პროაქტიურ  აგენტებად

გარდაქმნისათვის ,  რომელიც  წაადგება

საზოგადოებრივი  კონფლიქტების

მშვიდობიან  გადაჭრას .  

პროექტი  ხორციელდება  4  ქვეყანაში :

გერმანიაში ,  ესპანეთში ,  საქართველოსა

და  უკრაინაში .  უფრო  მეტი  პროექტის

შესახებ  იხილეთ  ka2shareyourpeace .eu  

პარტნიორები



შესავალი

დასკვნა

თეორიიდან პრაქტიკაში განხორციელება

მშვიდობის მშენებლობის სტრატეგიები და პოლიტიკა

პოლიტიკის რეკომენდაციები

სარჩევი

02

52

16

03

29

2022პოლიტიკის
რეკომენდაციები

//

37

საგზაო რუკა- სახელმძღვანელო ყველა დაინტერესებული

პირისთვის



პოლიტიკის რეკომენდაციები                                                                2022 

 

 2 

 

1. შესავალი 

 

კაცობრიობამ უნდა მიიღოს გაკვეთილები თავისი მშფოთვარე წარსულიდან 

უკეთესი და მშვიდობიანი სამყაროს შესაქმნელად. ყველა ჩვენგანს გვსურს 

მშვიდობა და ვაცხადებთ მას კაცობრიობის მთავარ მიზნად. თუმცა, გზა მდგრადი 

მშვიდობისკენ არის რთული და კომპლექსური. გაჩნდა სხვადასხვა მიდგომები, 

იდეები და სტრატეგიები, თუ როგორ უნდა ვუპასუხოთ კონფლიქტებს და 

დავამყაროთ მშვიდობა სამოქალაქო კონფლიქტებითა და ძალადობით 

განადგურებულ ქვეყნებში. გალტუნგი და სხვა მეცნიერები აყალიბებენ 

სხვადასხვა სტრატეგიას, თუ როგორ გადავიდეთ თეორიიდან პრაქტიკაში და 

როგორ განვახორციელოთ სამშვიდობო პოლიტიკა პრაქტიკაში. რეალობის 

შეცვლა, გლობალიზაცია და ახალი გამოწვევები და რისკები ჩვენგან მოითხოვს 

ახალი მიდგომების გათვალისწინებას მშვიდობის დამყარებისთვის. 

მოცემული პოლიტიკის რეკომენდაციებში, პირველ რიგში, ვისაუბრებთ 

სამშვიდობო და მდგრადი მშვიდობის სტრატეგიებზე, განსაკუთრებით ოთხ 

ქვეყანაში: საქართველოში, უკრაინაში, გერმანიასა და ესპანეთში. პირველმა ორმა 

ქვეყანამ გამოარა სისხლიანი კონფლიქტები და მათი სამშვიდობო პოლიტიკა 

მიმართულია ძალადობრივი, შეიარაღებული კონფლიქტების გადაწყვეტაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიასა და ესპანეთს არ განუცდიათ რაიმე 

სერიოზული ძალადობრივი კონფლიქტი, ამის მიუხედავად ახალი რისკები და 

გამოწვევები მოითხოვს ამ ქვეყნებისგან ახალი სამშვიდობო პოლიტიკის მიღებას. 

მას შემდეგ, რაც განვიხილავთ ოთხი ქვეყნის პოლიტიკას, ჩვენ ჩავუღრმავდებით 

და განვიხილავთ წინადადებებს, რათა გადავიდეთ მშვიდობის დამყარებისა და 

მდგრადი მშვიდობის თეორიიდან ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაზე. 

პოლიტიკის რეკომენდაციები ასევე იძლევა პოლიტიკის რეკომენდაციების 

მიმოხილვას და ადგენს მომავლის კონკრეტულ საგზაო რუკას, რომელიც 
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გამიზნულია ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარისათვის. საგზაო რუკა 

წარმოადგენს რეკომენდაციებს პოლიტიკის შემუშავების შესახებ ადგილობრივ, 

ეროვნულ და საერთაშორისო სფეროებში და განსაზღვრავს იმ ნაბიჯებს, 

რომლებიც უნდა გადადგას აქტორებმა კონკრეტულ დონეზე. ძირითადი 

ყურადღება გამახვილებულია ახალგაზრდულ ინსტიტუტებზე და ახალგაზრდა 

მუშაკებზე, რომლებიც არიან ან უნდა გახდნენ მთავარი წამყვანი ძალა თავიანთ 

თემებში მშვიდობის დამყარებისთვის. 

2.  მშვიდობის მშენებლობის სტრატეგიები და პოლიტიკა 

 

მშვიდობის მშენებლობა და სამშვიდობო პოლიტიკა პოპულარული ტერმინებია 

1990-იანი წლებიდან ქვეყნების პოლიტიკის შემუშავების სტრატეგიებში მას 

შემდეგ, რაც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბუტროს ბუტროს-გალიმ გამოაქვეყნა 

თავისი ცნობილი 1992 წლის მოხსენება "Agenda for Peace", სადაც მან ხაზგასმით 

აღნიშნა სამშვიდობო პოლიტიკის ჩართვის აუცილებლობა ქვეყნების ეკონომიკურ 

და სოციალურ პოლიტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ გაერო და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა ეუთო ან ევროკავშირი, ასევე მიზნად 

ისახავს მშვიდობისა და მშვიდობის მშენებლობის ხელშეწყობას, ეს ბოლო ორი 

სფერო რჩება მთავარ პრიორიტეტად და გამოწვევად ადგილობრივი 

საზოგადოებებისა და ცალკეული ქვეყნებისთვის. ქვეყნები და მათი მთავრობები 

პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც 

ამყარებს მშვიდობას მათ თანამოქალაქეებში. 

გაეროს სამშვიდობო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია ქვეყნების 

ეროვნული შესაძლებლობების განვითარება სამშვიდობო პოლიტიკაში, რათა 

ქვეყნებმა და მათმა საზოგადოებებმა შეძლონ განავითარონ მშვიდობის 

მშენებლობის სწორი სტრატეგიები და პოლიტიკა გარე დახმარების გარეშე. ამ 

გზით ქვეყნები გააძლიერებენ მშვიდობას და ააგებენ უფრო მშვიდობიან 

საზოგადოებას. 
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თუმცა, ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი და საბოლოო ნაბიჯი ქვეყნებისთვის, 

რადგან მშვიდობა პროცესია და მოითხოვს პროაქტიულ გაგრძელებას. ქვეყნის 

ეროვნული შესაძლებლობების განვითარება მშვიდობისა და სამშვიდობო 

პოლიტიკაში მოითხოვს კარგ, მისაღებ საერთო სტრატეგიას. როგორც 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამშვიდობო განყოფილება ხაზს უსვამს, 

სამშვიდობო სტრატეგია უნდა იყოს „ეროვნული საკუთრება, დაფუძნებული 

ინკლუზიური დაგეგმვის პროცესიდან, სტრატეგიის შემუშავებისას 

კიკონსულტაციები უნდა იწარმოებოდეს სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან“ (გვ.6). 

მშვიდობის დამყარების სტრატეგია და პოლიტიკა უნდა ასახავდეს ადგილობრივ 

რეალობას და ამის საფუძველზე იქნას მორგებული კონკრეტული სამშვიდობო 

პოლიტიკა. მშვიდობის საჭიროებები და ნაბიჯები დამოკიდებული იქნება 

ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. 

შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ პრიორიტეტები იქნება: 

 ძირითადი უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ყოფილი 

ჯარისკაცების განიარაღება, დემობილიზაცია და რეინტეგრაცია; 

 ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესების ჩამოყალიბება (კანონის 

უზენაესობა, საარჩევნო პროცესი, დიალოგის ფორმატები), რომელიც 

მოიცავს ყველა მხარეს და იქნება დიალოგისა და შერიგების ნაბიჯი; 

 ძირითადი სერვისები უზრუნველყოფა, როგორიცაა საკვები, წყალი და 

ისეთი ძირითადი უფლებები, როგორიცაა განათლება; 

 სამთავრობო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკის აღდგენა, მათ შორის 

ინკლუზიური საჯარო ადმინისტრირების განვითარება; 

 ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით იმ ნაწილების, 

რომლებიც ყველაზე მომგებიანი იქნება ღარიბებისთვის. 
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ეს ნაბიჯები არის ძირითადი და საკმაოდ ზოგადი. ასეთი ფართო დღის წესრიგი 

შეიძლება იყოს მხოლოდ ზოგადი ორიენტაციის პოლიტიკად, თუმცა 

კონკრეტული ქვეყნისთვის საჭიროა ცალკე, უფრო დეტალური და უფრო 

მორგებული პოლიტიკის სტრატეგია. ამ სტრატეგიას შეუძლია თავიდან აიცილოს 

ყველა ზემოაღნიშნული ნაბიჯი და შეიძლება ფოკუსირება მოახდინოს სხვა 

სფეროებზე და სხვა ნაბიჯებზე. აქ პრიორიტეტია სამშვიდობო პროცესების 

ხელშეწყობა და ქვეყანაში მდგრადი სამშვიდობო ინფრასტრუქტურის 

ჩამოყალიბება. დღის წესრიგი და პოლიტიკა ამისთვის უნდა მუშაობდეს. მაჰმუდი 

და მაკუნდი (2017) თავიანთ პოლიტიკის ნაშრომში მართებულად აღნიშნავენ, რომ 

მშვიდობის მშენებლობა ძირითადად ეხება მშვიდობას შეიარაღებული 

კონფლიქტის შემდეგ, მაშინ როცა ქვეყნების უმრავლესობა არ არის ომისშემდგომი 

ქვეყანა. ამიტომ, სამშვიდობო დღის წესრიგის შექმნა, რომელიც დაფუძნებულია 

მშვიდობის აღმშენებლობის ვარაუდებზე, შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი. 

2016 წელს გაეროს უშიშროების საბჭომ და 

გენერალურმა ასამბლეამ მშვიდობის 

შენარჩუნების შესახებ რეზოლუციები მიიღეს. ეს 

ტერმინი გულისხმობს, რომ მშვიდობის 

შენარჩუნება თანაბრად აქტუალურია ყველა 

სახელმწიფოსთვის, მიუხედავად მათი 

გამოცდილებისა შეიარაღებულ კონფლიქტთან 

დაკავშირებით. „მშვიდობის შენარჩუნებას 

ემყარება ინფრასტრუქტურა, რომელიც შედგება 

ინსტიტუტებისგან, ნორმებისგან, 

დამოკიდებულებებისგან და 

შესაძლებლობებისგან, რომლებიც მოიცავს 

სოციალური ორგანიზაციის სხვადასხვა 

სექტორებსა და დონეებს“ (Mahmoud & Makond, 2017, გვ.1) ეს განმარტება და 

ტერმინი გვაძლევს შესაძლებლობას ვისაუბროთ, რომ სამშვიდობო და 

სამშვიდობო პროცესი არა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნისთვის, არამედ ყველა 

„მშვიდობის შენარჩუნებას 

ემყარება 

ინფრასტრუქტურა, 

რომელიც შედგება 

ინსტიტუტებისგან, 

ნორმებისგან, 

დამოკიდებულებებისგან 

და შესაძლებლობებისგან, 

რომლებიც მოიცავს 

სოციალური 

ორგანიზაციის სხვადასხვა 

სექტორებსა და დონეებს. 



პოლიტიკის რეკომენდაციები                                                                2022 

 

 6 

სახელმწიფოსთვის არის რელევანტური. ზოგიერთ სახელმწიფოს შეიძლება 

ჰქონდეს შეიარაღებული კონფლიქტის პრობლემა, ეთნიკური დაყოფა, მაგრამ 

სხვებისთვის სოციალური უთანასწორობა, ეკონომიკური უთანასწორობა ან 

განათლების ნაკლებობა შეიძლება იყოს მთავარი პრობლემა. 

ამ პოლიტიკის რეკომენდაციებში ჩვენ მიმოვიხილავთ სამშვიდობო პოლიტიკის 

სტრუქტურებს ოთხ ქვეყანაში - საქართველოში, უკრაინაში, ესპანეთსა და 

გერმანიაში. საქართველომ და უკრაინამ გამოარეს შეიარაღებული ომები, 

ეთნიკური კონფლიქტები და სოციალურ-ეკონომიკური კოლაფსი, ხოლო 

გერმანია და ესპანეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან და ბოლო 

ათწლეულების განმავლობაში არ გამოუცდიათ რაიმე სერიოზული ძალადობრივი 

კონფლიქტი. თუმცა, სამშვიდობო გამოწვევები რჩება ოთხივე ქვეყნისთვის, 

თუმცა განსხვავებული მასშტაბებითა და განზომილებებით. 

 

2.1. მშვიდობის პოლიტიკა საქართველოში 

საქართველომ განიცადა ორი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი 1990-იან წლებში, 

რამაც გამოიწვია ორი სეპარატისტული რეგიონის - სამხრეთ ოსეთისა და 

აფხაზეთის დე-ფაქტო დამოუკიდებლობა. 1991 და 1993 წლებში ამ რეგიონებში 

დასრულდა შეიარაღებული შეტაკებები და ხელი 

მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებებს. ამ 

რეგიონებში განლაგებული იყო საერთაშორისო 

მისიები, მათ შორის სამშვიდობო მისიები. თუმცა, მას 

შემდეგ კონფლიქტები გაყინული დარჩა. 

საქართველო ვერ ახორციელებდა თავის კონტროლს 

რეგიონებზე, მაგრამ სამხრეთ ოსეთი  და აფხაზეთი 

დარჩა ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის 

მიღმა. წარუმატებელი მოლაპარაკებები, რუსეთის 

ჩართვა საქართველოს საშინაო საქმეებში, რუსეთის 

მხარდაჭერა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთისადმი, ნატო-რუსეთის დაძაბულობა,  

● ● ● 

საქართველომ განიცადა 

ორი ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტი 1990-იან 

წლებში, რამაც 

გამოიწვია ორი 

სეპარატისტული 

რეგიონის - სამხრეთ 

ოსეთისა და აფხაზეთის 

დე-ფაქტო 

დამოუკიდებლობა. 

● ● ● 
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საქართველოს 

სამშვიდობო 

პოლიტიკასა და 

სტრატეგიაში 

დომინანტი როლი 

უჭირვას პოლიტიკურ 

ეთნიკურ 

კონფლიქტებს.  

იყო ის ფაქტორები, რამაც გამოიწვია რუსეთ-საქართველოს შორის დაძაბული 

სიტუაცია. რისი სამწუხარო შედეგი იყო 2008 წლის ზაფხულში სამხრეთ ოსეთში 

პირდაპირი შეტაკებები, რასაც მოჰყვა სრულმასშტაბიანი ბრძოლა საქართველოსა 

და რუსეთს შორის (ჯონსი, 2013). ომის შემდეგ რუსეთმა აღიარა სამხრეთ ოსეთისა 

და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და განაცხადა, რომ რუსეთ-საქართველოს 

შეთანხმება აღარ შეეხებოდა სამხრეთ ოსეთის-ს ტერიტორიას (ჯონსი, 2013).  

2008 წლის ომის შემდეგ საქართველომ მიიღო სახელმწიფო სტრატეგია 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით 

(საქართველოს მთავრობა, 2010 წ.), რაც დღემდე 

შერიგების საქმიანობების გეგმაა. სტრატეგიის 

მთავარი მიზნებია „აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის სრული დეოკუპაციის 

მიღწევა, რუსეთის ფედერაციის მიერ ამ 

ტერიტორიების ანექსიის პროცესის შებრუნება და 

ამ ტერიტორიების და მათი მოსახლეობის 

მშვიდობიანი რეინტეგრაცია საქართველოს 

შემადგენლობაში. (საქართველოს მთავრობა, 2010 

წ.). სტრატეგია ასევე მიზნად ისახავს გააძლიეროს საგანმანათლებლო 

ინსტრუმენტები, რათა ხელი შეუწყოს მხარეებს შორის შერიგებას, კერძოდ, 

უმცირესობათა ენებზე სახელმძღვანელოების მიწოდებას, მხარეებს შორის 

განათლების გაცვლისა და კვლევის ხელშეწყობას.  

კონფლიქტების მოსაგვარებლად საქართველომ ასევე შექმნა შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი. ამ სამინისტროს მთავარი მიზანია გამოიყენოს ექსპერტიზა და 

პოლიტიკა საქართველოს ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მოსაგვარებლად და 

ქვეყანაში მშვიდობის მისაღწევად. „საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა 

მიმართულია უფრო დინამიური და ეფექტიანი ქმედებების, შერიგებისა და 

ნდობის აღდგენისკენ, კონფლიქტით დაზარალებული თემების მდგომარეობის 
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გაუმჯობესებაზე, არსებული სიტუაციის გარდაქმნასა და. შესაბამისად, მტკიცე 

საფუძვლის შექმნა კონფლიქტის მშვიდობიანი და სრულმასშტაბიანი 

მოგვარებისთვის“.  

 საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკას აქვს 8 ძირითადი მიზანი: 

1. მშვიდობის დაცვა და უზრუნველყოფა 

2. დეოკუპაცია და დეესკალაცია - რუსეთთან მიმართებაში 

3. პირდაპირი დიალოგი, ნდობის აღდგენა, შერიგება - აფხაზურ და ოს თემებთან 

მიმართებაში. 

4. ორმხრივ ინტერესებზე, სტატუსურად ნეიტრალურ და პრობლემების გადაჭრის 

ჰუმანიტარულ ფორმატებზე დამყარებული თანამშრომლობა. 

5. კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე ზრუნვა 

6. მეტი სერვისისა და შესაძლებლობების შეთავაზება საქართველოს სახელმწიფო 

სივრცეში/ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის წვდომის 

გამარტივება. 

7. ევროკავშირთან და სხვა პარტნიორებთან თანამშრომლობისა და დაახლოების 

ფორმატებიდან გამომდინარე ახალი შესაძლებლობებისა და სარგებლის 

გაზიარება 

8. სამშვიდობო პოლიტიკის მიზნებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის 

მობილიზება, ეფექტური თანამშრომლობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან, 

პარტნიორებთან; საერთაშორისო მექანიზმების ეფექტური 

გამოყენება/გააქტიურება 

ამ მიზნების განსახორციელებლად საქართველოს მთავრობამ 2018 წელს 

გამოაქვეყნა სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“. 

ინიციატივა ძირითადად მიმართულია ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ 

სფეროებზე. ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით, ინიციატივით 
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ჩამოყალიბდა თავისუფალი სავაჭრო ზონები, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ 

თავიანთი ეკონომიკური საქმიანობის მართვა 

დაბეგვრისა და ბიუროკრატიული 

პროცედურების გარეშე. თუმცა, ეს 

მცდელობები ძირითადად უშედეგო იყო, 

რადგან აფხაზებმა და სამხრეთ ოსებმა უარყვეს 

თავისუფალი სავაჭრო ზონის კონცეფცია 

(აბრამაშვილი და ქოიავა, 2018).  სამშვიდობო 

ინიციატივის კიდევ ერთი განზომილება ასახავს ჰუმანიტარულ ძალისხმევას. 

საქართველო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებლებს უფასო 

მკურნალობას სთავაზობს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასობით 

ადამიანი ამ სეპარატისტული რეგიონებიდან მონაწილეობდა ასეთ პროგრამაში და 

შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ მაინც წარმატებული იყო. 

მთავრობის ძალისხმევის პარალელურად, სამშვიდობო ინიციატივებში 

სხვადასხვა ქართული ორგანიზაციაც მონაწილეობს. ამ ძალისხმევის კარგი 

მაგალითია ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM), 

რომელსაც მხარს უჭერს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP Georgia, 2021). 

დაარსების დღიდან ათობით ორგანიზაცია მონაწილეობდა ქართული, აფხაზური 

და სამხრეთ ოსური მხრიდან და ახორციელებდა ერთობლივ პროექტებს. 

მიუხედავად სხვადასხვა ინიციატივებისა, საქართველოში სამშვიდობო პროცესი 

გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე წარუმატებელია. ხელისუფლება 

ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურ მშვიდობაზე და ივიწყებს ყოველდღიურ 

მშვიდობას სხვა სფეროებში. სამშვიდობო პროცესის ინფრასტრუქტურის 

თვალსაზრისით, ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები თითქმის მთავარი 

ყურადღების ცენტრშია საქართველოში. 

 

The government of 

Georgia published a 

peace initiative “A Step 

to a Better Future” in 

2018 
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2.2. უკრაინის სამშვიდობო პოლიტიკა 

 

უკრაინა, სამწუხაროდ, პოსტსაბჭოთა სივრცის კიდევ ერთი ქვეყანაა, რომელმაც 

ბოლო წლებში ძალადობრივი კონფლიქტი განიცადა. რუსეთის მიერ ყირიმის 

უკანონო ანექსიამ, შემდეგ კი სეპარატისტულმა ომებმა უკრაინის ლუგანსკისა და 

დონეცკის რაიონებში, უკრაინას შეიარაღებული კონფლიქტის სამწუხარო 

გამოცდილება შესძინა.  

მიმდინარე კონფლიქტის გამო, უკრაინის სამშვიდობო პოლიტიკა ძირითადად 

ორიენტირებულია ამ ძალადობრივ 

კონფლიქტზე მის აღმოსავლეთ 

ნაწილში. ახალ გამოწვევებზე და 

რეალობებზე რეაგირებისთვის, 

უკრაინის მთავრობამ შექმნა 

დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებისა და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა სამინისტრო (gov.ua, 2021). ეს სამინისტრო პასუხისმგებელია მშვიდობის, 

უსაფრთხოებისა და ინტეგრაციის საკითხების მართვაზე უკრაინის აღმოსავლეთ 

ნაწილებისთვის, რომლებიც ომის შედეგად დაზარალდნენ. ეს სამინისტრო არის 

„საჯარო ორგანო, რომელიც 

პასუხისმგებელია კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ რაიონებში აღდგენისა და 

მშვიდობის მშენებლობის შესახებ საჯარო 

პოლიტიკის ფორმირებასა და 

განხორციელებაზე და უკრაინის 

დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების 

რეინტეგრაციის შესახებ (gov.ua, 2021).  

მთავრობის საქმიანობის პარალელურად, სამოქალაქო საზოგადოება ასევე 

ცდილობს ხელი შეუწყოს მშვიდობასა და მშვიდობის დამყარებას უკრაინაში. 

თუმცა, რადგან უკრაინაში კონფლიქტი მიმდინარეობს, მართლაც ძნელია სხვა 

მშვიდობაზე და მშვიდობის 

მშენებლობაზე მომუშავე 

ორგანიზაციები 

ამჯობინებენ თავიანთ 

აქტივობა სხვა ტერმინებით 

დაახასიათონ 

დაახლოებით 13 000 ადამიანი დაიღუპა 

უკრაინაში საომარი მოქმედებების გამო 

და ქვეყანა ვერ აკონტროლებს თავისი 

ტერიტორიის 8 %-ს.  
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ადამიანების დარწმუნება, რომ მშვიდობა და შერიგება რუსეთთან უნდა იყოს 

ქვეყნის მთავარი მიზანი. ზოგიერთი ადამიანი სამშვიდობო ორგანიზაციებს 

მოღალატეებად, სახელმწიფოს მტრებად და პრორუსულადაც კი ასახელებს 

(კისელოვა, 2019).  

აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციებს ურჩევნიათ გამოიყენონ კრიზისის პრევენცია, 

კონფლიქტების პრევენცია, ვიდრე მშვიდობა და მშვიდობის მშენებლობა. როგორც 

კისელოვა (2019) აღნიშნავს, მშვიდობისა და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევნიათ გამოიყენონ სხვა 

ტერმინები თავიანთი საქმიანობის მარკირებისთვის. 

სამაგიეროდ, ეს ორგანიზაციები სამშვიდობო საქმიანობას ახორციელებენ 

ადამიანის უფლებების, 

ტოლერანტობის და ა.შ სახელით. 

მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები მუშაობენ 

მშვიდობისთვის და ქვეყანაში მშვიდობიანი ღირებულებების პოპულარიზაციაზე. 

მაგრამ მიმდინარე დაპირისპირება და შეტაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში 

ცენტრალურ მთავრობასა და რუსეთის არმიასა და მის მიერ მხარდაჭერილ 

სეპარატისტებს შორის ძირს უთხრის ყველანაირ სამშვიდობო ძალისხმევას . 

აშკარაა, რომ უკრაინის ზოგიერთ ნაწილს არ შეუძლია უარყოფითი მშვიდობით  

სარგებლობაც კი. 

 

 

 

 

 

 

უკრაინის ზოგიერთ ტერიტორიაზე 

მცხოვრებ ადამიანებს არც ნეგატიური 

მშვიდობა აქვთ.  
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2.3. ესპანეთის სამშვიდიბო პოლიტიკა 

 

ესპანეთს არ განუცდია შეიარაღებული კონფლიქტი ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში, ამიტომ მისი მთავარი 

სამშვიდობო პოლიტიკა ძირითადად ეხება 

არა მშვიდობის მშენებლობას, არამედ 

მდგრად მშვიდობას. 2018-2021 ესპანეთის 

თანამშრომლობის (SC) მიმდინარე 

გენერალური გეგმის (MP) მიხედვით, 

ესპანეთი იმუშავებს 2030 წლის დღის წესრიგის ხელშეწყობაზე, რომელიც 

ფოკუსირებულია ხალხზე, პლანეტაზე, კეთილდღეობაზე, მშვიდობაზე და 

ალიანსებზე (http://www.exteriores. gob.es)  

ესპანეთი ასევე ორიენტირებულია პრევენციულ დიპლომატიაზე და 

მოწოდებულია მისი 

ხელშეწყობისთვის. 

პრევენციულ დიპლომატიას 

შეუძლია ძალადობრივი 

კონფლიქტის თავიდან 

აცილება და ამით საზოგადოებაში მეტი მშვიდობის ხელშეწყობა. პრევენცია ეხება 

მიზეზებს, რომლებიც წარმოშობს კონფლიქტს იმ პერსპექტივიდან, რომელიც 

აერთიანებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამ საყრდენს: მშვიდობას და 

უსაფრთხოებას, ადამიანის უფლებებს და ინკლუზიურ განვითარებას 

(http://www.exteriores.gob.es). 

ტერორიზმთან ბრძოლა, ადამიანის უფლებების დაცვა, მშვიდობისა და 

განიარაღების სტრუქტურების გაძლიერება არის მხოლოდ ის ნაწილი რა 

წვლილსაც ესპანეთი იტანს გაეროსა და საერთაშორისო საზოგადოებაში. ესპანეთი 

ასევე აქტიურად არის ჩართული კონტრტერორიზმის აქტივობებში. ეროვნული 

ესპანეთი იმუშავებს 2030 დღის წესრიგის 

ხელშეწყობაზე, რომელიც ფოკუსირებულია ხალხზე, 

პლანეტაზე, მშვიდობასა და ალიასებზე.  

ესპანეთს არ განუცდია 

შეიარაღებული 

კონფლიქტი ბოლო 

ათწლეულების 

განმავლობაში 
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ანტიტერორისტული სტრატეგია ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2019 წლის 21 

იანვარს დაამტკიცა. 

ეს ეროვნული ანტიტერორისტული სტრატეგია ეფუძნება ოთხ ძირითად 

საყრდენს: პრევენცია, დაცვა, დასჯა და პასუხის მომზადება. განყოფილება 

„პრევენცია“ ავითარებს მოქმედების აუცილებელ სტრატეგიულ ხაზებს 

ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის ზრდის, განვითარებისა და 

გავრცელების გამოვლენისა და პრევენციის 

მიზნით, ძირეულ მიზეზებთან გამკლავებით 

და ყველაზე დაუცველი პირებისა და 

ჯგუფების დაცვით. 

სტრატეგიის  „დაცვის“ ნაწილი განსაზღვრავს მოქმედების კონკრეტულ 

სტრატეგიულ ხაზებს საზოგადოების, მოქალაქეების, ინსტიტუტების და 

ეროვნული ინტერესების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და დაცვის მიზნით 

ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ პოტენციურად 

მგრძნობიარე მიზნების დაუცველობის შემცირებით. 

სტრატეგიის “დასჯის“ ნაწილი განსაზღვრავს მოქმედების სტრატეგიულ ხაზებს 

ტერორისტებისა და მოძალადე ექსტრემისტების იდენტიფიკაციისა და 

გამოძიებისთვის, რათა თავიდან აიცილოს მათი ქმედებების დაგეგმვა და 

განხორციელება, ასევე ზომების მიღება მათი მხარდაჭერის, ლოგისტიკისა და 

ფინანსური ქსელების წინააღმდეგ და დარწმუნდეს, რომ ისინი 

მართლმსაჯულების წინაშე წარდგებიან. . 

სტრატეგიის „პასუხის გაცემის“ ნაწილი მიზნად ისახავს ტერორისტული 

ქმედებების შედეგების მინიმუმამდე შემცირებას, მსხვერპლთა მაქსიმალური 

მხარდაჭერის გარანტიას, მიყენებული ზიანის გამოსწორებას და ნორმალურობის 

აღდგენას სწრაფი აღდგენის ქმედებებისა და გეგმების განხორციელებით და 

მომზადებისთვის მიღებული გაკვეთილების მოპოვებით.  

ანტიტერორისტული სტრატეგია 

ეფუძნება ოთხ ძირითად 

საყრდენს: პრევენცია, დაცვა, 

დევნა და პასუხის მომზადება. 
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ამ ოთხი სფეროს განვითარება მოითხოვს ეროვნული სტრატეგიული გეგმების 

განხორციელებას ისეთ კონკრეტულ 

სფეროებში, როგორიცაა ძალადობრივი 

რადიკალიზაციისა და ტერორიზმის 

დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა, 

ტერორიზმის წინააღმდეგ პრევენცია და 

დაცვა და ფეთქებადი წინამორბედების 

კონტროლის გაძლიერება. 

კონკრეტულად ესპანეთში, EICTIR-ის დამტკიცების შემდეგ მოხდა 

ტერორისტული საფრთხის მნიშვნელოვანი ევოლუცია. ამ გვიანი ევოლუციის 

ზოგიერთი ძირითადი ასპექტია ისლამისტური სახელმწიფოს მზარდი საფრთხე, 

ტერორისტული უცხოელი მებრძოლები (CTE) - ესპანელები ან მაცხოვრებლები 

ესპანეთში, რომლებიც გადავიდნენ სირიაში ან ერაყში, რათა შეუერთდნენ იქ 

მოქმედ ტერორისტულ ორგანიზაციებს - და თავდასხმების ტალღა მათ მეზობელ 

ქვეყნებში. , რამაც დრამატულად იმოქმედა ესპანეთზე 2017 წლის აგვისტოში. 

ესპანეთი ასევე იღებს პასუხისმგებლობას, ხელი შეუწყოს გაეროს სხვადასხვა 

რეზოლუციების განხორციელებას. ქალი, მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

რეზოლუცია ერთ-ერთი მათგანია. 2007 წელს ესპანეთმა დაამტკიცა თავისი 

პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

შესახებ, რაც იყო ესპანეთის საგარეო პოლიტიკის მაშინდელი ორი ტენდენციის 

შესაბამისი: საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის ბრძოლა და 

გენდერული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. გარდა ამისა, 2017 წელს 

ესპანეთმა მიიღო კიდევ ერთი II ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც გახდა 

მამოძრავებელი ფაქტორი ქალთა უფლებებისა და მშვიდობის ხელშეწყობისთვის 

ეროვნულ დონეზე, ასევე საგარეო ქმედებებთან დაკავშირებით. 

რეზოლუციის მიღება სათაურით „ქალთა და გოგონების უფლებების  დაცვა და 

ხელშეწყობა და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში, გაეროს უშიშროების საბჭოს 

ესპანეთში გაიზარდა 

ტერორისტული საფრთხე ახლო 

აღმოსავლეთში მიმდინარე 

პროცესების შედეგად 
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რეზოლუციის 1325 წლის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით“ ასახავს 

ესპანეთის ერთგულებას გენდერული თანასწორობის პროცესში.  

მთავრობის ინიციატივებთან ერთად ესპანეთში სამოქალაქო სექტორიც 

აქტიურობს მშვიდობის სფეროში. ერთ-ერთი ცნობილი და მნიშვნელოვანი 

ინიციატივაა ბარსელონას საერთაშორისო მშვიდობის ცენტრი (BIPC), რომელიც 

მიზნად ისახავს მშვიდობის კულტურის პოპულარიზაციას დიალოგის, 

ცნობიერების ამაღლებისა და კრიზისების მართვისა და კონფლიქტების 

მოგვარების საკითხებში ტრენინგების გზით. უნიკალური მოდელით 

კატალონიასა და 

ესპანეთში, მშვიდობის 

ცენტრი შთაგონებულია 

მსოფლიოს ცენტრების 

ფილოსოფიით, რომლებიც 

სპეციალიზირებულია 

კრიზისების მენეჯმენტსა 

და სამშვიდობო ოპერაციებში. BIPC-ის ძირითადი საქმიანობაა საერთაშორისო 

სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა, რომელიც შექმნილია სამოქალაქო 

პერსონალის სწავლის ფართო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და მათთვის 

საჭირო უნარ-ჩვევებით აღჭურვისთვის საველე ოპერაციებში მთელს მსოფლიოში. 

ესპანეთის სამშვიდობო პოლიტიკა ძირითადად ორიენტირებულია ან მდგრად 

მშვიდობაზე (ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა ესპანეთში), ან პრევენციული 

დიპლომატიის უფრო ფართომასშტაბიან ხელშეწყობაზე.  

2.4. გერმანიის სამშვიდობო პოლიტიკა 

 

გერმანიის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა მტკიცედ არის დაკავშირებული 

მშვიდობასთან გამომდინარე მეორე მსოფლიო ომში მისი როლიდან და 

გამოცდილებან. 1949 წლის გერმანიის კონსტიტუცია აცხადებს მსოფლიო 

მშვიდობას, როგორც გერმანიის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს (Deneckere & Hauck, 

ესპანეთმა მიიღო რეზოლუცია სათაურით „ქალთა და 

გოგონების უფლებების  დაცვა და ხელშეწყობა და 

პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში, გაეროს უშიშროების 

საბჭოს რეზოლუციის 1325 წლის 20 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით“ 
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2018). თუმცა, გერმანია არ იყო აქტიური მშვიდობის მშენებლობის სფეროში, 

ამიტომ 1990-იან წლებამდე მისი როლი საკმაოდ შეზღუდული იყო. მიუხედავად 

ამისა, ახალმა საფრთხეებმა, ტერორისტულმა თავდასხმებმა და მზარდმა 

არასტაბილურობამ მსოფლიო ასპარეზზე აიძულა გერმანია მიეღო ახალი 

სამშვიდობო სტრატეგიები. 2004 წელს გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა 

„სამოქმედო გეგმა სამოქალაქო კრიზისების პრევენციის, კონფლიქტების 

მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობისთვის“, რომელმაც გზა გაუხსნა 

გერმანიის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ მშვიდობისა და კრიზისების 

პრევენციის მკაფიო სტრატეგიების ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა, 2005 წელს 

გერმანიამ მიიღო კიდევ ერთი 

დოკუმენტი „მშვიდობის მშენებლობის 

სტრატეგია“, რომელიც კიდევ უფრო 

განმარტავდა გერმანიის პოლიტიკას 

კრიზისების პრევენციის, განვითარების 

პოლიტიკისა და საგარეო დახმარების 

მიმართ (BMZ, 2013).  

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ფედერალურმა სამინისტრომ (BMZ) განაახლა ეს დოკუმენტები 

სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებით „განვითარება მშვიდობისა და 

უსაფრთხოებისთვის“, რომელიც კიდევ უფრო ნათელს ფენს გერმანიის საგარეო 

პოლიტიკის კავშირს მშვიდობასა და უსაფრთხოებასთან (BMZ, 2013). ბოლო 

წლების მოვლენებმა, როგორიცაა ომები სირიაში, ავღანეთში, ერაყში და 

ლტოლვილთა კრიზისმა აიძულა გერმანიის მთავრობა კვლავ გადაეხედა 

მშვიდობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკათვის. 2017 წელს გერმანიამ მიიღო 

კიდევ ერთი ახალი გაიდლაინი „კრიზისების თავიდან აცილების, კონფლიქტების 

მოგვარების, მშვიდობის დამყარების შესახებ“, რომელიც ხაზს უსვამს მშვიდობის 

ახალ საფრთხეებს გერმანიის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. სტრატეგია ხაზს 

უსვამს მშვიდობის პოზიტიურ გაგებას, კერძოდ, ნათქვამია, რომ 

უკანასკნელი წლების 

მოვლენებმა, როგორებიცაა 

ომები სირიაში, ავღანეთში, 

ერაყში და ლტოვლილთა 

კრიზისმა აიძულა გერმანია 

გადაეხადა თავისი სამშვიდობო 

და უსაფრთხოების 

პოლიტიკისათვის.  
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„მშვიდობა იწყება ძალადობის ორგანიზებული, ფიზიკური გამოყენების 

არარსებობით. იმისთვის, რომ მშვიდობა იყოს მდგრადი, საჭიროა დამატებითი 

ელემენტები, როგორიცაა პოლიტიკური და სოციალური მონაწილეობა, კანონის 

უზენაესობა და ადამიანის უფლებების პატივისცემა, დაცვა და შესრულება 

(გერმანიის ფედერალური მთავრობა, 2017, გვ. 45).სტრატეგიის დოკუმენტში 

განისაზღვრა ხუთი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც შეუძლია მსოფლიო 

მშვიდობის დარღვევა. პირველი არის ტერიტორიები, სადაც სუსტი 

სახელმწიფოებრიობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შეიარაღებული 

კონფლიქტები; ნაციონალიზმი და ექსტრემიზმი; ინტერნაციონალიზებული 

კონფლიქტები; ბუნებრივი კატასტროფები და კლიმატის ცვლილება; და 

იძულებითი მიგრაცია (გერმანიის ფედერალური მთავრობა, 2017 წ.). 

დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ გლობალური მოვლენები ახლა 

ურთიერთდაკავშირებულია და ომებმა და კონფლიქტებმა მსოფლიოს ერთ 

ნაწილში შეიძლება გავლენა იქონიოს სხვების მშვიდობაზე მსოფლიოს სხვა 

ნაწილებში. ბოლო დროინდელმა ომებმა და კონფლიქტებმა სირიაში, სუდანში, 

უკრაინასა და მსოფლიოს სხვა ნაწილებში გავლენა მოახდინა გერმანიაზე 

ლტოლვილთა კრიზისის გამო. 

ამან დაარღვია მშვიდობა ევროპაში და გამოიწვია ტერორიზმის საფრთხის 

მზარდი დონე. ამიტომ გერმანიის ახალი სამშვიდობო პოლიტიკა მიზნად ისახავს 

მშვიდობის ხელშეწყობას მსოფლიოს ყველა კუთხეში იარაღის კონტროლის, 

კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემების და ღირებულებებზე დაფუძნებული 

საგარეო დახმარების ხელშეწყობის გზით (Deneckere & Hauck, 2018). 

გერმანიის მუდმივად მზარდი აქცენტი მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

საკითხებზე, ბუნებრივია, იმას ნიშნავდა, რომ ქვეყანა უფრო მეტს დახარჯავდა ამ 

საკითხებზე. გასაკვირი არ არის, რომ გერმანიის საგარეო განვითარების დახმარება 

2007 წლიდან გაიზარდა 8,6 მილიონი აშშ დოლარიდან 21,7 მილიარდამდე 2016 

წელს. ასევე, სამშვიდობო აქტივობების წილი გაიზარდა განვითარების 
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დახმარების ფარგლებში. თუ ეს მაჩვენებელი 2007 წლისთვის 127 აშშ მილიონი 

დოლარი იყო, 2016 წლისთვის მან 476 აშშ მილიონ დოლარს მიაღწია. 

 

 

 

დიაგრამა 1 გერმანიის საგარეო განვითარების დახმარების ტენდენციები 

კონფლიქტის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების და სამოქალაქო მშვიდობის 

მშენებლობისთვის 

მთავრობის ძალისხმევის გარდა, გერმანიის სამოქალაქო საზოგადოება ასევე 

აქტიურია მშვიდობის მშენებლობის სფეროებში. რწმენაზე დაფუძნებული 

ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გლობალურად აქტიურობენ 

განვითარებაში, დახმარებასა და მშვიდობაში. ამ ორგანიზაციებმა ასევე შექმნეს 

სხვადასხვა პლატფორმები სამშვიდობო სამუშაოების ორგანიზებისა და 

მართვისთვის მთელს მსოფლიოში. ერთ-ერთი ასეთი თანამშრომლობის 

მაგალითია კონფლიქტების მშვიდობიანი მართვის გერმანული პლატფორმა, 

სადაც ასზე მეტი გერმანული ორგანიზაციაა წევრი. 
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3. თეორიიდან პრაქტიკაში განხორციელება 

მშვიდობის დამყარება და შენარჩუნება აუცილებელია არა მხოლოდ კონფლიქტის 
დაწყების შემდეგ, არამედ დიდი ხნით ადრე კონფლიქტის თავიდან აცილებისა და 

მისი ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრის გზით. 

ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად უკეთ სამშვიდობო კონტიუნუმში, 
კონცენტრირებული კონფლიქტის ყველა განზომილებაზე. 

 
- გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიონ გუტერესი  

 

როგორც წინა თავში დავინახეთ, სადაც შევადარეთ არსებული მდგომარეობა და 

მშვიდობის საჭიროება ოთხ სხვადასხვა ქვეყანაში, მშვიდობა შეიძლება 

შედგებოდეს სხვადასხვა დონისგან და საჭიროებდეს სხვადასხვა სტრატეგიას 

კონკრეტულ მომენტში. როდესაც საქმე ეხება მშვიდობის საკითხს და მის 

პრაქტიკულ ნაწილს, მკაფიოდ უნდა ვიცოდეთ რაზე ვსაუბრობთ, რომელი 

სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ. 

პირველად აღწერილი მშვიდობის მკვლევარის, იოჰან გულტუნგის მიერ, 1982 

წელს, ახლა უკვე კარგად არის ცნობილი მშვიდობის ეს სამი ძირითადი მიდგომა, 

რომელიც ქვემოთ არის აღწერილი. სამშვიდობო სტრატეგია არ არის გამიზნული, 

რომ ფუნქციონირდეს ცალკე ან გარკვეული თანმიმდევრობით. სტრატეგიები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას პროაქტიულად, ძალადობის თავიდან 

ასაცილებლად ან რეაქტიულად, რათა შემცირდეს ძალადობის განმეორების 

ალბათობა. თითოეული სტრატეგია თავისთავად ნამდვილად ვერ იქნება 

ეფექტური მშვიდობის შესაქმნელად სხვა სტრატეგიების გამოყენების გარეშე. 
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მშვიდობის სამი 
მიდგომა 

მშვიდობის 
დაცვა 

მშვიდობის 
შექმნა 

მშვიდობის 
მშენებლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. მშვიდობის დაცვა (შენარჩუნება) 

მშვიდობის შენარჩუნება ხშირად ყველაზე აქტუალური და გადაუდებელია ყველა 

სამშვიდობო სტრატეგიას შორის, რადგან უპირველესი მიზანია ძალადობის 

შეწყვეტა და შემდგომში ძალადობის ხელახლა წარმოშობა. სამშვიდობო 

სტრატეგიები უშუალოდ ეხება ძალადობაში ჩართულ აქტორებს. სამშვიდობო 

მიდგომები ხშირად არის „დისოციაციური“ - მიმართულია ოპონენტების 

ერთმანეთისგან დაშორებისკენ პირდაპირი ინტერპოზიციის, „ბუფერული 

ზონების“ ან „მშვიდობის ზონების“ გამოყენებით, მაგრამ ასევე შეიძლება 

მოიცავდეს მონიტორინგს და დაკვირვებას და საფრთხის ქვეშ მყოფი 

აქტივისტების დამცავ თანხლებას. ფიზიკური უსაფრთხოების დონის დადგენა 

უპირველესი მიზანია. ხშირად მშვიდობის შენარჩუნება მიზნად ისახავს შექმნას 

წინაპირობები, რომელიც აუცილებელია მშვიდობის დამყარების ან სამშვიდობო 

სამუშაოების განხორციელების ან გაგრძელების მიზნით. 
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იოჰან გალტუნგი გვაფრთხილებს, რომ სამშვიდობო მოქმედება შეიძლება იყოს 

ეფექტური, როდესაც გამოიყენება "ჰორიზონტალური ძალადობის" სიტუაციებში 

(შედარებით თანაბარი ძალის მქონე მხარეებს შორის), მაგრამ შეიძლება 

ემსახურებოდეს სტატუს კვოს შენარჩუნებას, როდესაც გამოიყენება 

"ვერტიკალური ძალადობის" პრიობებში. ისეთი მიდგომები, როგორიცაა 

დამკვირვებელთა ჯგუფები, შეიძლება უფრო შესაფერისი იყოს, როდესაც 

ძალადობა ხდება არათანაბარი ძალაუფლების მქონე მხარეებს შორის. 

 

3.2. მშვიდობის შექმნა 

 

მშვიდობის დამყარება, უპირველეს ყოვლისა, ეხება მხარეებს შორის 

მოლაპარაკების გზით დაპირისპირების მოგვარების ძიებას. სამშვიდობო 

საქმიანობა მოიცავს მხარეთა გაერთიანებას კონფლიქტის შესაძლო გადაწყვეტის 

შესახებ დიალოგში. ტიპური სამშვიდობო აქტივობები მოიცავს მედიაციას, 

კონფლიქტების მოგვარების სემინარებს და დიალოგის შეხვედრებს სხვადასხვა 

დონეზე. არსებობს მოლაპარაკების, მესამე მხარის ან ხელშემწყობი მიდგომების 

ფართო არჩევანი. აქცენტი კეთდება კონფლიქტის დროს მხარის ინტერესებსა და 

პოზიციებზე და მიზანია მხარეების გადაყვანა კონფლიქტის პოზიტიური და 

არაძალადობრივი მოგვარების გზაზე. 

 

3.3. მშვიდობის მშენებლობა 

 

მშვიდობის მშენებლობა განიხილება, როგორც სტრატეგია, რომელიც მიზნად 

ისახავს ძირეული პირობების შეცვლას, რამაც დაუშვა ან გამოიწვია კონფლიქტი ან 

ძალადობა პირველ რიგში. ის ყურადღებას ამახვილებს გრძელვადიან 

ცვლილებებზე დამოკიდებულ-სოციალურ დონეზე და ძალადობის 

სტრუქტურული მიზეზის შეცვლაზე. მშვიდობის მშენებლობას ზოგადად აქვს 

გრძელვადიანი პერსპექტივა და მოიცავს უზარმაზარ აქტივობასა და მიდგომებს, 
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რომლებიც მიმართულია შიშის, ცრურწმენების და უნდობლობის შემცირებაზე, 

ყოფილი ოპონენტების ჰუმანიზაციასა და პოზიტიური ურთიერთობების 

დამყარებაზე. ეს ხშირად კეთდება ერთობლივი სოციალური, სპორტული ან 

კულტურული აქტივობებით ან საერთო პრობლემებზე მუშაობით. მშვიდობის 

მშენებლობა მუშაობს „მშვიდობის კულტურის“ განვითარებაზე, სადაც 

კონფლიქტებთან გამკლავების არაძალადობრივი მეთოდები კარგად არის 

სოციალიზებული და თვალსაჩინო. ფსიქო/სოციალური სამკურნალო პროცესები, 

როგორიცაა ბრიფინგი, ტრავმირებული ადამიანების მუდმივი ემოციური 

მხარდაჭერა, შერიგების პროცესები და სამართლიანობის უზრუნველყოფა, 

ძალადობის პერიოდის 

შემდეგ მშვიდობის 

აღმშენებლობის 

გადამწყვეტი 

აქტივობებია. 

 

სოციალურ/ეკონომიკურ დონეზე, მშვიდობის მშენებლობა მუშაობს ძირითადი 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სამართლისა და სამართლიანი 

ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ჩამოყალიბებით. 

თუ პრაქტიკული ნაბიჯების შექმნაზე უნდა ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია 

აღვნიშნოთ უზარმაზარი გლობალური ნაბიჯი გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის, როგორც მსოფლიოში უნიკალური სტრუქტურის შექმნის შესახებ. 

გაეროს მთავარი ფუნქცია საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვაა. 

მისი არსებობის 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში გაერო-მ და მისმა სხვადასხვა 

სტრუქტურებმა გადადგეს უზარმაზარი პრაქტიკული ნაბიჯები კონფლიქტების 

მოგვარების ან კონფლიქტების ტერიტორიაზე სამოქალაქო საზოგადოების 

დასახმარებლად. 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, გაეროს სამშვიდობოებმა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანეს მსოფლიოს ასობით მილიონი ყველაზე 

მშვიდობის მშენებლობა განიხილება, როგორც 

სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს ძირეული 

პირობების შეცვლას, რამაც დაუშვა ან გამოიწვია 

კონფლიქტი ან ძალადობა 
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დაუცველი ადამიანების ცხოვრებაში, შექმნეს პირობები ხანგრძლივი 

მშვიდობისთვის.  

თუმცა, სამშვიდობო პროცესი პოლიტიკურია და მისი წარმატება 

დამოკიდებულია აქტიურ და მდგრად პოლიტიკურ პროცესებზე ან სამშვიდობო 

პროცესის რეალურ პერსპექტივაზე. მშვიდობის მშენებლობამ არ შეიძლება 

ჩაანაცვლოს მხარეთა პოლიტიკურ ნება და გადაწყვეტილების მიღების 

პასუხისმგებლობა.   

უშიშროების საბჭოს აქვს სასიცოცხლო როლი ამ ვალდებულებისა და 

თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად, ხოლო მისიებს რეალისტური და მკაფიო 

მანდატებით უზრუნველყოფს. 

სამშვიდობოები იცავენ სამოქალაქო პირებს, აქტიურად აფერხებენ კონფლიქტს, 

ამცირებენ ძალადობას, აძლიერებენ უსაფრთხოებას და აძლევენ უფლებას 

ეროვნულ ხელისუფლებას აიღონ ეს პასუხისმგებლობა. ეს მოითხოვს 

უსაფრთხოებისა და მშვიდობის მშენებლობის თანმიმდევრულ სტრატეგიას, 

რომელიც მხარს უჭერს პოლიტიკურ სტრატეგიას. გაეროს სამშვიდობო ძალები 

ეხმარება მასპინძელ ქვეყნებს გახდნენ უფრო მედგრადი კონფლიქტების მიმართ, 

რამაც შეიძლება საფუძველი ჩაუყაროს გრძელვადიან მშვიდობას, მათ შორის 

კონფლიქტის ძირეული მიზეზების მოგვარების გზით. 

მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ გაერო სთავაზობს მხოლოდ 

ცალკეულ პოლიტიკას რატიფიცირებისთვის წევრ ქვეყნებს და მშვიდობის 

დამყარება არის პირველ რიგში ქვეყნის და მისი მთავრობის პასუხისმგებლობა.  

მშვიდობის მშენებლობამ - ყველა მისი სახეებით - ვერ გაამართლა დიდი 

მოლოდინები. პოლიტიკურ სენსიტიურობასთან ერთად, იმედების გაცრუებამ 

გამოიწვია მზარდი ცინიკური დამოკიდებულება მსგავსი ინიციატივების 

წამომწყებისა და მონაწილეთა ნამდვილი მოტივების მიმართ. ეს მშვიდობის 

აშენების ეტაპს ღიად ტოვებს მანიპულაციისთვის მათთვის, ვისი ინტერესიც არის 

სტატუს კვოს შენარჩუნება.  
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ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება გაეროს ეფექტურობის შესახებ 

სამშვიდობო და მშვიდობის დამყარებისთვის მსოფლიოში. ბევრი მეცნიერის 

აზრით, ეს სტრუქტურა გახდა ძალიან ბიუროკრატიული და პოლიტიკური, 

ამიტომ მას სჭირდება რეფორმა, რომ იყოს უფრო ინკლუზიური და 

წარმომადგენლობითი მის უმნიშვნელოვანეს სტრუქტურებში და არ იყოს 

დამოკიდებული უდიდესი ქვეყნების ფულზე, რომლებსაც შეუძლიათ 

პრობლემების გადაჭრა.  

მშვიდობის კონცეფცია ძალიან დიდია და მოიცავს უამრავ განსხვავებულ ნაწილს, 

ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ მას ურთიერთქმედების 

თვალსაზრისით. 

3.4. „შინაგანი მშვიდობის“ პრაქტიკული სტრატეგია ინკლუზიური მშვიდობის 

მშენებლობისათვის 

 

შემდეგი ნაწილი მიზნად ისახავს მკითხველს გაუზიაროს ერთი პრაქტიკული 

ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია ორგანიზაცია „ინტერპეისის“ მიერ და 

აჩვენებს მის ეფექტურობას მთელ მსოფლიოში. 

ძალადობრივი კონფლიქტი შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა სოციალურ-

პოლიტიკური პრობლემებისგან და მდგრადი მშვიდობის დასამყარებლად 

აუცილებელია, რომ საზოგადოების ყველა დონე გაერთიანდეს მათ 

გადასაჭრელად. თუმცა, სამწუხაროდ, გაჭიანურებული კონფლიქტები, ძალადობა, 

მარგინალიზაცია და გარიყულობა ანადგურებს ნდობის კავშირებს და აძლიერებს 

სოციალურ განხეთქილებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ხშირად ადგილობრივი 

თემები, სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური ელიტები ცდილობენ ამ 

გამოწვევების მოგვარებას ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. გარე აქტორებსაც 

შეუძლიათ ხელი შეუწყონ რეალურ ცვლილებებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მათი ნამუშევარი დაფუძნებულია ადგილობრივ რეალობაზე და ემყარება ნდობას 

მოცემულ საზოგადოებაში. ამის გამო, საზოგადოების სხვადასხვა დონეებს შორის 
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კავშირების გაძლიერება უნდა იყოს უპირველესი პრიორიტეტი მშვიდობის 

მშენებლობისთვის. 

სამი ეს მიმართულება ფართოდ არის დიფერენცირებული გავლენის დონისა და 

ფორმალური ორგანიზაციის მიხედვით და შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:

 

უზარმაზარი სამუშაო კეთდება თითოეულ ამ სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ 

აქცენტი იშვიათად კეთდება მათ შორის არსებულ კავშირებზე. შესაბამისად, 

გადაწყვეტილებები გათიშულია ან ეკუთვნის მხოლოდ საზოგადოების ერთ 

ნაწილს - და, შესაბამისად, იშვიათად მდგრადია. ამ მიმართლებების დაკავშირება 

შეიძლება დაეხმაროს საზოგადოებებს მივიდნენ იმგვარ ვითარებაზე,  როდესაც 

მაღალი დონის პოლიტიკა ინფორმირებულია ადგილობრივი თემებისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების ცოდნითა და გამოცდილებით და, შესაბამისად, 

ასახავს ადგილობრივ რეალობას. გარდა ამისა, ადგილობრივ თემებსა და 

სამოქალაქო საზოგადოებას, სავარაუდოდ, უკეთ ესმით მაღალი დონის 

პოლიტიკის გააზრება. ეს არის "ტრეკ 6" მიდგომის არსი: 1 + 2 + 3 = 6. 

არსებობს ორი ძირითადი საყრდენი. პირველი არის საზოგადოებების 

შესაძლებლობების გაძლიერება კონფლიქტის არაძალადობრივი, არაიძულებითი 

გზებით მართვის მიზნით, ეროვნული აქტორების დახმარებით სოციალური და 

Track 1 
• პოლიტიკური ელიტები და გადაწყვეტილების მიმღები 

პირები, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე 

Track 2 

• სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი 
ხელისუფლება, გავლენის ქვეშ მყოფები, ანალიტიკური 
ცენტრები, კერძო სექტორი და მკვლევარები 

Track 3 
• ადგილობრივი საზოგადოებები და ინდივიდები ფართო 

პოპულაციის ფარგლებში 
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პოლიტიკური ერთიანობის განვითარებაში. მეორე გულისხმობს პოლიტიკის 

შემქმნელთა დახმარებას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, რათა უფრო 

ეფექტური როლი შეასრულონ მშვიდობის დამყარების მცდელობებში მთელ 

მსოფლიოში. Track 6 მიდგომა გვეხმარება გავაერთიანოთ ეს საყრდენები, რაც 

უზრუნველყოფს ამ სფეროში მიღებული გაკვეთილების გაგებას და გამოყენებას, 

რათა გავაგრძელოთ ევოლუცია და გაუმჯობესდეს მშვიდობის მშენებლობის 

პრაქტიკა. 

3.5. მშვიდობის მშენებლობის ინკლუზიური მიდგომის განვითარება 

 

წარსულში იყო მრავალი შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო და ეროვნული 

პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავდა კონფლიქტის გადაჭრას, შემუშავებული 

იყო იმ ადამიანების კონსულტაციის გარეშე, რომლებსაც ეს პოლიტიკა ყველაზე 

მეტად მოახდენდა გავლენას. შედეგად, ეს პოლიტიკა ხშირად განიცდის მარცხს ან 

აქვს შეზღუდული გავლენა. ამავდროულად, საზოგადოებებსა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ შეზღუდული გაგება მათ 

ცხოვრებაზე უფრო ფართო პოლიტიკური დინამიკის გავლენის შესახებ. მასთ 

ასევე შეზღუდული აქვთ პოლიტიკურ ელიტებზე გავლენის მოხდენის გზები. 

ამის აღიარებით, Interpeace-მა შეიმუშავა Track 6, როგორც სტრატეგიული 

მიდგომა ინკლუზიური მშვიდობის მშენებლობისთვის. 

საზოგადოების ყველა სექტორისა და ინსტიტუტის მონაწილეობის 

უზრუნველყოფით, სტრატეგიებისა და მექანიზმების მეშვეობით, რომლებიც 

ადაპტირებულია თითოეულ კონტექსტსზე, Track 6 მიდგომა ხელს უწყობს 

ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესების გააქტიურებას, რაც უზრუნველყოფს 

ნდობას და ლეგიტიმურობას. მათი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ კონფლიქტის 

საუკეთესო და ყველაზე გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები არის ის, რაც არის 

თანმიმდევრული ქვემოდან ზევით, ფართო მასების მიერ მხარდაჭერილი და 

ლეგიტიმური. მონაწილეობითი სამოქმედო-კვლევითი და მრავალ 

დაინტერესებულ მხარეთა დიალოგის, პირდაპირი პროგრამირებისა და 
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პოლიტიკის რეკომენდაციების მეშვეობით Interpeace-ს შეუძლია ჩამოაყალიბოს 

უფრო ეფექტური სამშვიდობო ინიციატივები ადგილობრივ, ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე. 

 

3.6. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მშვიდობის განმანათლებლების როლი 

მშვიდობის მშენებლობის პრაქტიკაში 

როდესაც საქმე ეხება პრაქტიკას და დიალოგის შექმნას, მნიშვნელოვანია 

გვესმოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდული მუშაკების, 

როგორც მშვიდობის მასწავლებლების როლი. 

ნამდვილი მშვიდობა არ არის მხოლოდ ომის არარსებობა. ეს არის სიტუაცია, 

როდესაც ომის არარსებობის გარდა, არ არის შიმშილი ან სიღარიბე და ხალხი 

ბედნიერი, ჯანმრთელი, უსაფრთხო და გონიერია და შეუძლია მდგრადი 

ცხოვრება. ასე რომ, გრძელვადიანი მშვიდობის შექმნა არის 

მრავალგანზომილებიანი აქტივობა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები 

ჩნდებიან გადამწყვეტი მოთამაშეებად. მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად, 

მთავრობების, სუვერენებისა და სახელმწიფოების პასუხისმგებლობაა ამის 

უზრუნველყოფა, სიმართლე ის არის, რომ სწორედ ეს მთავრობები იწყებენ ომებს, 

უშვებენ ადამიანის უფლებების დარღვევას ან გარემოს დაზიანებას ან საფრთხეს 

უქმნიან ადამიანის უსაფრთხოებას.  

მთავრობებზე დაყრდნობის უშედეგობის საპასუხოდ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები გამოჩნდნენ ასეთი ძალების კონტრძალად. არასამთავრობო 

ორგანიზაციები ხშირად ჩნდებიან იმის გამო, რომ ცალკეულმა პირმა ან 

რამდენიმე ერთგულმა ადამიანმა გააცნობიერა პრობლემები, რომლებსაც 

მთავრობა ადეკვატურად ვერ აგვარებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები 

იშვიათად ფინანსდებიან, მაგრამ მათი დიდი ძალისხმევითა და თანაგრძნობით 

ამოძრავებთ, რათა შექმნან უფრო მშვიდობიანი და სამართლიანი სამყარო. 
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ხშირად მათ უწევთ დაუნდობლად ბრძოლა უზარმაზარი ავტორიტარული 

ძალების წინააღმდეგ.  

არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს როგორც შუამავალი მთავრობასა და 

მოქალაქეებს შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციაა ფოკუსირება 

ყველა საკითხზე, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, სოციალურ, გარემოს 

დაცვისა და ადვოკატირებას. ისინი მუშაობენ საზოგადოების სოციალური და 

პოლიტიკური პირობების ფართო მასშტაბის ხელშეწყობასა და გაუმჯობესებაზე. 

ასე რომ, როგორც ცვლილების აგენტებს, მათ შეუძლიათ გააკეთონ შემდეგი 

პრაქტიკული ნაბიჯები:  

- გააანალიზონ ადგილობრივ საზოგადოებაში არსებული მდგომარეობა და 

საკითხები; 

- ძირითადი საჭიროებებისა და პრობლემების განსაზღვრა; 

- საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის გამართვა; 

- საზოგადოების ძირითადი საჭიროებების ადვოკატირება; 

- ადგილობრივი ინიციატივებითა და პროექტებით ხალხის განათლება და 

აქტიური მოქალაქეობის ამაღლება; 

- სხვადასხვა დონეს შორის თანამშრომლობის შექმნა. 

დღესდღეობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ უნიკალური 

შესაძლებლობა შექმნან ეროვნული, საერთაშორისო და გლობალური 

თანამშრომლობა საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად ან საკითხების 

ერთობლივად გადასაჭრელად. მშვიდობა ყოველთვის არის თანამშრომლობა და 

ურთიერთქმედება. მაგრამ ყველაფერი იწყება ადამიანებისგან და მშვიდობა 

იწყება თითოეული ჩვენგანისგან. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ 

ცვლილებები და ვიყოთ ცვლილებების აგენტები ან მშვიდობის ელჩები 

ყოველდღე. 
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4. პოლიტიკის  რეკომენდაციები 

 

კონფლიქტი ყველა საზოგადოებების თანაარსებობის განუყოფელი ნაწილია და მის 

გარეშე სოციალური ცვლილებების მიღწევა ხშირად გარდაუვალია.თუმცაღა პრობლემები 

შეიძლება არც მოიაზრებოდეს როგორც კონფლიქტი, არამედ განხილული იყოს როგორც 

კონფლიქტის მოგვარების გზა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია შეგვეძლოს 

მოსალოდნელი კონფლიქტის და ძალადობის თავიდან აცილება სხვადასხვა მეთოდებით 

და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, რომლებიც მხარს უჭერენ კონფლქტის 

პრევენციას, მედიაციას და მშვიდობის მშენებლობას.    

 

ზოგადად ყველა სამშვიდობო პოლიტიკის მიზანია ძალადობრივი კონფლიქტების 

თავიდან აცილება, სადაც ეს შესაძლებელია და სადაც შეუძლებელია , ისეთი გზების ნახვა 

რომელიც შეამცირებს კონფლიქტს და  შეიმუშავებს მექანზიმებს რომელიც ხელს 

შეუწყობს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას.  

 

მშვიდობის დამყარების და კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, გაერო, 

საერთაშორისო უწყებები,სახელმწიფო სტრუქტურები და მათი ლიდერები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რელიგიური ლიდერები და ინსტიტუციები, 

საგანმანათლებლო დაწესებულბები,მედია და სამოქალაქო საზოგადობები უნდა 

თანამშრომლობდნენ ერთმანეთან,რადგან თანამშრმლობა სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარებს შორის და მრავალფეროვანი მეთოდების და მიდგომების კობმინაცია არის 

ეფექტური წინაპირობა  რომელიც შეიძლება მოერგოს კონკრეტულ სიტუაციებს. 

მიუხედავად იმისა,რომ გაერო შეიძლება იყოს ყველაზე ძლიერი მხარე რომელიც ადგენს 

სხვადასხვა სტრატეგიულ მიდგომებს შეიარაღებული კონფლიქტების 

პრევენციისთვის,უნდა აღინიშნოს რომ ამავდროულად  ადგილობრივ სახელმწიფო 

ინსტიტუციებს, ადგილობრივ ხელისუფლებებს, არასამსთავრობო ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება გაეროს შესაძლებლობების გამოყენებით 

და მხარდაჭერით. მხარეები ისეთი როგორიც გაეროა, შეუცვლელია სტრუქტურების 

გასაძლიერებლად მშვიდობის მშენებლობის და განვითარების ხელშეწყობისთვის, მაგრამ 
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civil 
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ყოველდღიური კეთილდღეობის, დემოკრატიის და უსაფრთხოების შენარჩუნება 

მოითხოვს ერთობლივ ძალისხმევას და კოლექტიურ თანამშრომლობას სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას , კომპლექსური გამოწვევების  თავიდან 

აცილების და მოგვარებისთვის.    

 

თუმცა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს რომ ცალკეული მთავრობები და ინსტიტუციები ვერ 

იქნებიან ეფექტურები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, კერძო სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეებთან 

თანამშრომლობის გარეშე. იმისათვის რომ შემუშავდეს და 

განხორციელდეს მდგრადი სტრატეგიული მიდგომები მშვიდობის 

მშენებლობის და შენარჩუნებისთვის, ყველა დაინტერესებული მხარის 

მოსაზრება უნდა იყოს გამოხატული და გათვალისწინებული.  

 

მაგალითად, არასამთავრობო ორგანაზაციები წარმოადგენენ სამოქალაქო საზოგადოების 

არსებით ნაწილს და მათ აქვთ პოტენციალი შეასრულონ მნიშვნელოვანი როლი 

კონფლიქტების მოგვარებაში და საზოგადოებების გაძლიერებაში. მათ შეუძლიათ ხელი 

შეუწყონ მედიაციის პროცესებს, მოლაპარაკებებს სხვადასხვა სტურქტურებს და 

წარმომადგენლებს შორის, წაახალისონ თანამსრომლობა, მოერგონ ადგილობრივ 

საჭიროებებს და კონტექტს. ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კრიზისის 

პრევენციის, კონფლიქტების მოგვარების და მშვიდობის მშნებლობის მიმართულებით. 

 

მიუხედავად იმის, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებები,მათ შორის ქალები 

და ახალგაზრდები არიან მნიშვნელოვანი მხარეები მშვიდობის მშენებლობის 

პროცესებში, რომელიც აღიარებულია გაერთიანებული ერების მიერ შემუშავებულ 

რეზოლუციაში ,,2250 ახალგაზრდები მშვიდობის და უსაფთხოებისთვის’’ ( YPS) 

რომელიც მიღებული იქნა 2015 წლის 9 დეკემებრს. თუმცა ჯერ კიდევ ბევრ სახელმწიფოს 

არ ესმის ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა მშვიდობის მშენებლობის 

პროცესებში და მათი ჩართულობის მნიშვნელობა გადაწყვეტილებების მიღების 

პროსეცში. 
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ახალგაზრდების როლის აღიარებით და თანაბარი მონაწილეობით სამშვიდობო 

პროცესებში,  ხეელი შეეწყობა მშვიდობიანი საზოგადოებების ჩამოყალიბებას და 

თანაცხოვრებას, ამიტომ ბევრმა სახელმწიფომ უნდა გადახედოს მათ პოლიტიკას, მხარი 

დაუჭიროს ახალგაზრდების  რეგულარულ ჩართულობას როგორც სამშვიდობო 

პროცესებში ასევე სხვადასხვა სექტორებში ( ეკონომიკურ, კულტურულ, პოლიტიკურ 

სფეროებში) ეს უნდა ხდებოდეს როგორც ადგილობრივ ისე ეროვნულ დონეზე (  

სკოლებში, უნივერსიტეტებში, სათემო და ახალგაზრდულ  ორგანიზაციებში). 

 

სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს გრძელ ვადიან და თანამშროლობით ინიციატივებს 

ახალგაზრდებთან და ახალგაზდებისთვის, მხარდაჭერილი და აღიარებული უნდა იყოს 

ყველა ახალგაზრდის უფლება  და მონაწილეობის სურვილი მიუხედავად მათი 

ეროვნების, რელიგიის თუ სექსუალური ორიენტაციის.სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან 

ახალგაზრდებისთვის შესაძლბებლობები რათა თანაბრად იყვნენ ახალგაზრდები 

ჩართული მიმდინარე სამშვიდობო თუ მოლაპარაკებით პროცესებში, წარმოდგენილი 

იყვნენ ახალგაზრდები გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში, გათვალისწინებული იყოს 

მათი ხედვები და საჭიროებები,ეს ყველაფერი ასახული უნდა იყოს როგორც 

ახალგაზრდულ პოლიტიკის დოკუმენტში, ასევე სახელმწიფო სამოქმედო გეგმაში, რაც 

მთლიანობაში ხელს შეუწყობს ქვეყნებში მდგრად მშვიდობას და განვითარებას.  

 

თუმცა,ამ ყველაფერის მისაღწევად სახელმწიფოებმა უნდა გადახედონ საკუთარ 

ინსტიტუციურ პრიორიტეტებს, გამოცდილებებს, მიდგომებს და დამოკიდებულებებს. 

კერძოდ სახელმწიფოებმა არა მხოლოდ უნდა აღიარონ ახალგაზრდებთან 

თანაშმროლობის მნიშვნელობა, ამავდროულად უნდა ჩადონ ახალგაზრდებში 

ინვესტიცია რათა მომავალში ქონდეთ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობის მზაობა 

და გამოცდილება. სახელმწიფოებმა უნდა შეცვალონ სტუქტურული ბარიერები 

რომლებიც ზღუდავს ახალგაზრდების არსებით ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში, 

ხელი უნდა შეუწყონ ახალგაზრდების უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მათი 

განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროცესების ხელშეწყობას. სხვადასხვა ასაკის და 
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გამოცდილების მქონე ინდივიდებს შორის თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა 

არის წინაპირობა მდგრადი მშვიდობის განვითარების და კონფლიქტების მოგვარების.  

 

თუ კი მხარს დავუჭერთ ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობას და სამშვიდობო 

მოხალისეობას, მათ უნარ ჩვევების გაძლიერებას, ლიდერობის გამოვლენას 

ს,კონფლიქტების მოგვარების პროცესში მათი ჩართულობას, ამ ყველაფერით  ხელს 

შევუწყობთ არა მარტო ახალგაზრდების გაძლიერებას , არამედ ხელს შევუწყობთ 

მდგრადი მშვიდობის განვითარებას როგორც ადგილობრივ ისე ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე. თუმცა როგორც უკვე ზემოთ ავღნიშნეთ, ეს ეფექტური იქნება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოები შეიმუშავებენ და მხარს დაუჭერენ 

პოლიტიკას,რომელიც აკმაყოფილებს ახალგაზრდების საჭიროებებს, ინკლუზიური 

პოლიტიკის განვითარებას  და ახალგაზრდების როგორც მშვიდობის მნიშვნელოვან 

დივიდენდად მიჩნევას, ეს ყველაფერი უნდა ემსახურობოდეს ახალგაზრდების 

სამშვიდობო პროცესებში ჩართულობას, მომავალი მშვიდობიანი თანაცხოვრების და 

არსებობისთვის.  

 

მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ სამშვიდობო პროცესებში  ახალგზრდული 

ორგანაიზაციების და ახალგაზრდული საქმიანობების მნიშვნელობაზე,არსებობს ასევე 

სხვა მრავალი მხარე და ფაქტორი რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მდგრადი 

მშვიდობის მიღწევაში. ესენი შეიძლება იყვნენ ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციები,სამოქალაქო სექტორი, პოლიტიკური გაერთიანებები, საეკლესიო 

ორგანიზაციები, აკადემიები და ბიზნეს სექტორი.მათი მრავალწლიანი გამოცდილება, 

პროფესიული უნარები ხელს უწყობს დროულ და თანამიმდვრულ რეკომენდაციების და 

სტრატეგიების შემუშავება განხორციელებას.  

 

შესაბამისად სახელმწიფოებმა უნდა გადახედონ თავიანთ სტრატეგიებს, გაიზიარონ 

ადგილობრივი მხარეების გამოცდილება, მიდგომები, პარტნიორობა, კომპეტენციები 

რათა უფრო ეფექტურად უპასუხონ სამშვიდობო პოლიტიკის გამოწვევებს. სახელმწიფომ 

ხელი უნდა შეუწყოს ეფექტურ დიალოგს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის, 
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როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დონეზე, ასევე  უნდა განიხილონ თუ რას 

ნიშნავს მდგრადი მშვიდობის შენარჩუნება პრაქტიკაში,დანერგონ საკუთარი მიდგომები 

რომლებიც პროდუქტიულად  იმუშავებს კონკრეტულ შემთხვევებში.  

 

სახელმწიფოებმა უნდა გააცნობიერონ ის სარგებელი რომლებასაც იღებენ აკადემიური  

წრეებიდან და კვლევებიდან, რათა გააუმჯობესონ ცოდნა კრიზისების 

პრევენციაზე,კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებში ეფექტურად 

ჩართულობაზე.ასეთი ინსტიტუციების გაძლიერება მნიშვნელოვანია რადგან ეს ხელს 

უწყობს პრაქტიკაზე ორიენტირებულ და აკადემიურად გამართულ პოლიტიკურ 

ხედვების ჩამოყალიბებას. ამიტომ სახლემწიფოებმა უნდა წაახალისონ ინფორმაციის 

გაცვლა აკადემიურ წრეებს,პოლიტიკურ წრეებს და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, 

რათა გაიზარდოს ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება სამშვიდობო მიმართულებით,  

გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყველა ამ წრის 

წარმომადგენელი რათა სწრაფად კეთდებოდეს დასკვნები უსაფრთხოების და მდგრადი 

მშვიდობის შენარჩუნებისთვის. 

 

კერძოდ კომპლექსური კონფლიქტები მოითხოვს ყოლვლისმომცველ პოლიტიკურ 

მიდგომებს, რომელებიც აერთიანებს სხვადასხვა მხარეების და სამთავრობო 

ინსტიტუციების მიერ შემუშავებულ საერთო პოლიტიკურ ხედვებს. რათქმაუნდა ასეთი 

მიდგომები უნდა მოიცავდეს ქმედებებს როგორიც არის: ადრეული გამაფრთხილებელი 

ნიშნების შეფასება კონტექტსური ანალიზისთვის,საერთო მიზნების ფორმულირება, 

კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელბა და საბოლოოდ ამ 

ჩართულობის შედეგების შეფასება და შემდგომში პოლიტიკის ინტსრუმენტად 

შემუშავება.კერძოდ კრიზისის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა არის კრიზისის პრევენციის 

წინაპირობა, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკის უკეთ შემუშავება მოსალოდნელი 

კრიზისის თავიდან აცილება. 

  

ამ თვალსაზრისით, სახელმწიფოებმა უნდა განავითარონ ადრეული გაფრთხილების 

გამოვლინების ინსტრუმენტები, გააფართოონ თანამშრომლობა შესაბამის ეროვნულ და 
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საერთაშორისო ქსელებთან, გახდნენ უფრო პოლიტიკურად აქტიურები, სტრატეგიულები 

და ანგარშვალდებულები, ასევე შეეძლოთ საჭირო ადამიანური და ეკონომიკური 

რესერუსების გამოყოფა, საკუთარი ქვეყნის პრიორიტეტების და მოთხოვნების 

შესაბამისად. სახელმწიფოებმა უნდა გააცნობიერონ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

ცოდნის  და ცნობიერების ამაღლება ადრეულ გამაფრთხილებელ ნიშნებზე ,თუ როგორ 

უნდა მოახდინონ დროული რეაგირება, შეძლონ ეფექტური და შესაბამისი პოლიტიკის 

შემუშავება და განხორციელება. ადრეული გაფრთხილება შეიძლება იყოს  ეფექტური 

ინსტრუმენტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ  იგი იქნება დროული და სწრაფი რეაგირების 

შემცველი,ასევე მტკიცებულელებზე დაფუძნებული რეაგირების ინტსრუმენტებით 

შემუშავებული.  

 

როგორც ამ თავის დასაწყისში ავღნიშნეთ, კონფლიქტები ყველა საზოგადოების 

თანაარსებობის განუყოფელი ნაწილია და პრობლემები თავად კონფლიქტები კი არ არის, 

არამედ მათი გადაჭრის გზებია. მიუხედავად იმისა რომ ბოლო წლებში სამშვიდობო 

განათლება  დიდ პოპულარობას იძენს როგორც მდგრადი მშვიდობის მიღწევის 

ინტრსუმენტი, ჯერ კიდევ ბევრ სახელმწიფოს არ აქვს სათანადო სამშვიდობო 

საგანმანათლებლო პროგრამები და ამავდროულად არც განიხილავენ მას  მათი ქვეყნის 

პოლიტიკის ნაწილად. კერძოდ სახელმწიფოები რომლებიც მზად არიან ხელი შეუწყონ 

საკუთარი მოქალაქეების ჰარმონიულ და მშვიდობიან თანაცხოვრებას უნდა მოახდინონ 

სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაცია და მისი პოლიტიკაში დანერგვა. 

 

სამშვიდობო განათლების განმარტებით, საშვიდობო განათლება არის 

ღირებულებების,ცოდნის შეძენის, დამოკიდებულებების შეცვლის, უნარების და 

ჰარმონიული  ქცევის განვითარება როგორც საკუთარ თავთან ისე სხვებთან. უფრო მეტიც 

ის უვითარებს ადამიანებს იმ აუცილებელ უნარებს და დამოკიდებულებებს რომელიც 

ეხმარება მას  კონფლიქტის თავიდან აცილებაში, კონფლიქტების მოგვარებაში ან 

სამშვიდობო პირობების შექმნაში. სამშვიდობო განათლება როგორც მონაწილეობითი 

პროცესი მიზნად ისახავს საზოგადოების აზროვნების შეცვლას და ხელს უწყობს 

მშვიდობის მნიშვნელობის პოპულარიზაციას. სამშვიდობო განათლება ხელს უწყობს 
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ხალხთა და ერებს შორის საერთო ღირებულებების აღმოჩენას, ურთიერთ პატივისცემას 

და ემპათიას რაც ქმნის მდგრადი მშვიდობის წინაპირობას.  

 

სამშვიდობო განათლების ძირითადი ღირებულებებია არაძალადობრივი და სოციალური 

სამართლიანობა,ადამიანის უფლებების პატივისცემა, თავისუფლება და ნდობა, ეს 

ყველაფერი უნდა ეყრდნობოდეს სამართლიანობის,პასუხისმგებლობის დ სოლიდარობის 

პრინციპიპებს.თუ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრინციპი მუშაობს კოორდინირებულად, 

ასეთმა საგანამთანლებლო პოლიტიკამ შეიძლება შექმნას ქვეყანაში სინერგია სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის, მაგრამ გარდა ამისა საჭიროა სამშვიდობო განათლების 

აქტიური პოპულარიზაცია და მასთან დაკავშირებული აქტივობების სისტემატიური 

განხორციელება როგორც ფორმალურ ისე არაფრომალურ განათლების სფეროებში( 

ტრენინგები,სემინარები, კამპანიები)  

 

მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ განათლება და ტრენინგმა შეიძლება ვერ უზრუნვლეყის 

კაცობრიობის ის  გამოწვევები რომელიც დგას ადგილობრივი, ეროვნული თუ 

გლობალური დონეზე, მაგრამ  სამშვიდობო განათლებას დროთა განმვალობაში  შეუძლია 

საკუთარი წვილი შეიტანოს მდგრადი მშვიდობის ჩამოყალიბებაში.სამშვიდობო 

განათლება აქვს უაღრესად მნიშვნელოვანი დატვირთვა ადამიანის ღირებულებების 

სწორად განავითარებაში, მისი პრიროვნულ და კოლექტიურ იდენტობის ჩამოყალიბებაში 

რომელიც ეფუძნება პასუხისმგებლიან და ანგარიშ ვალდებულ მოქალაქეობას, 

სიცოცხლის პატივისცემას,ადამიანის ღირსებების და მრავალფეროვანი კულტურის 

აღიარებას და მიღებას. კერძოდ კონფლიქტ სენსიტიურმა განათლებამ შეიძლება ხელი 

შეუწყოს ისეთი ცოდნის და უნარების გავითარებას რაც მნიშვნელოვანია სამშვიდობო 

პროცესებისთვის. ამის მისაღწევად სახელმწიფოებმა მეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭონ 

სამშვიდობო განათლებას, კერძოდ უნდა მოხდეს მისი სასწავლო პროგრამებში შეტანა, 

პერსონალის დატრენინგება , აქტიურ კამპანიების ჩატარება. 

 

მნიშვნელოვანია ხაზგასმით ავღნიშნოთ რომ სამშვიდობო განათლების უნარები და 

დამოკიდებულებები შეიძლება ეფექტური იყოს როგორც ფორმალურ, ასევე არაფომალურ 
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განათლებაში, მონაწილეების აქტიური ჩართულობით. ასეთი აქტივობები უნდა 

ხორციელდებოდეს როგორც მშვიდობის დროს, ასევე კონფლიქტამდე და მის შემდეგ. 

მიუხედავად იმისა  რომ რიგი სახლემწიფოებისთვის განათლების პოლიტიკა 

პრიორიტეტულია  და ისინი დიდ თანხებს დებენ განათლებაში, სამწუხაროდ მხოლოდ 

ფორმალურ განათლებაზე აისახება ეს და არაფორმალური განათლება კვლავ მეორე 

ხარისხოვნად რჩება. კერძოდ სამშვიდობო განათლება როგორც მეთოდი და ალტერნატივა 

კომუნიკაციის და სწორი დიალოგის, სადაც მონაწილეები სწავლობენ მდგრადი 

მშვიდობისთვის საჭირო უნარ ჩვევებს ,მსგავსი პროგრამები ფორმალურ სასწავლო 

პროგრამებში არ მოიძებნება.  

 

სამშვიდობო განათლება არ ნიშნავს ცოდნას , ინფორმაციას ან მონაცემების შეგროვებას 

გარკვეული თემის ან პრობლემის შესახებ.სამშვიდობო განათლება უნდა განიხილებოდეს 

როგორც ტრანსფორმაციული პროცესი რომლის დროსაც მონაწილეებს ეძლევათ 

ალტერნატიული სწავლების საშუალება, რათა მეტი ცოდნა მიიღონ მშვიდობის ენის 

გამოყენებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე, ეს აღქმული უნდა იყოს როგორც სოციალური 

პროდუქტი და არა როგორც ცოდნის გადაცემა. განსაკუთრებულობა რაც სამშვიდობო 

არაფორმალური განათლება მოიაზრებს არის ის რომ ,ის აძლევს მონაწილეებს 

საშუალებას განივითარონ უნარები და ღირებულებები, გაიუმჯობესონ კომპეტენციები, 

აქტიურად იყვნენ  ჩართულები სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაციაში, მისცენ 

მოწყვლად ჯგუფებს მასში ჩართულობის შესაძლებლობა ან უბრალოდ მიაწოდონ 

ინფორმაცია იმ ჯგუფებს რომლებასაც არ აქვთ წვდომა სამშვიდობო განათლების 

მნიშვნელობაზე.  

 

 

ამის შემდეგ, სახელმწიფოებმა უნდა დანერგონ სამშვიდობო განათლება თავიანთ 

ქვეყნებში, ყველა საგანმანათლებლო დონეზე, რადგან მშვიდობის მშენებლობა და 

სამშვიდობო განათლება მჭიდროდ არის დაკავშირებული სამშვიდობო ინიციატივების 

მდგრადობასთან, რათა მოხდეს ომის და ძალადობის მიმართ დამოკიდებულებების 

შეცვლა და გამოინახოს გზები შეიარაღებული კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად და 
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ხელი შეეწყოს  მდგრადი მშვიდობის განვითარებას. სახელმწიფოებმა უნდა 

უზრუნველყონ ეფექტური კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო მხარეებს შორის, უნდა შექმნან სამშვიდობო განათლებისთვის საჭირო 

პირობები და აღიქვან ეს მიმართულება როგორც მდგრადი მშვიდობის წინაპირობა და 

აუცილებელი სასწავლო პროგრამა, ამასთანვე უნდა წაახალისონ ისეთი აქტივობები 

როგორიც არის ადვოკატირების კამპანიები, ტრენინგები, ინფორმაციის გაზიარება და ა.შ. 

გარდა ამისა სახელმწიფო მხარს უნდა უჭერდეს ლოკალურ დონეზე სამშვიდობო 

განათლების პროგრამებში ადგილორბივი მოქალაქეების ჩართულობას და მოზიდვას,  

იქნება რა ეს  ფორუმების თუ საინფომაციო შეხვედრების სახით.  

 

5.  საგზაო რუკა- სახელმძღვანელო ყველა დაინტერესბული პირისთვის 

 

5.1. პოლიტიკის შექმნის  დონეები( ადგილობრივი,რეგიონალური და საერთაშორისო) 

გაეროს გენერალური ასამბლეის და უშიშროების საბჭოს მიერე მიღებულ ერთობლივ 

რეზოლუცია მშვიდობის შენარჩუნებაზე ამბობს რომ : ,, მშვიდობის მშენებლობა უნდა 

იყოს ფართოდ გაგებული, კერძოდ საზოგადობის საერთო მიზანი და პროცესი რომელიც 

ითვალისწინებს მოსახლეობის ყველა სეგმენტის საჭიროებებს.’’ასევე კარგი მართველობა 

უნდა იყოს მთავარი კონტრიბუტორი მშვიდობის შენარჩუნების სფეროში.  

 

თუმცა რეზოლუციებში ძირითადი ყურადღება ეთმობა ეროვნულ მართველობას,ხოლო 

ადგილობრივი მმართველობა შეუმჩნეველი ხდება.ეს ასახავს ფართო ტენდეციებს მაშინ 

როცა გაერო და სხვა მხარეები მოუწოდებენ და მხარს უჭერენ ადგილობრივი 

მთავრობების მეტად გააქტიურებას და ჩართულობას სამშვიდობო პროცესებში.  

 

ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს პრობლემური, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 

ხელისუფლება ფრაგმნტულია ან არ გააჩნია ფართო ლეგიტიმაცია.ამის დასტურად, 2015 

წელს გაეროს ექსპერტთა საკონსულატაციო ჯგუფმა შექმნა ახალია რეკომენდაცია 

რომელიც აღნიშნავს ,, ადრეულ ეტაპზე სამშვიდობო მიმართულებით შემუშავებული და 
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აღმოჩენილი მიდგომები მიზნად უნდა  ისახავდეს ადგილობრივი მთავრობების 

გაძლიერებას ვიდრე შემდგომში ცენტრალური ავტორიტეტების აღდგენის  მცდელობას.’ 

’1 

,,ადგილობრივი მმართველობა’’ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) განმარტებით 

არის ქვე-ეროვნული ინსტიტუციები,სისტემები და პროცესები რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სერვისებს მოქალაქეებსთვის და მოქალაქეებით ,,გამოხატავენ საკუთარ 

ინტერესებს და საჭიროებებს, თანამშრომლობენ სხვადასხვა ფენებთან,იაზრებენ საკუთარ 

უფლებებს და პასუხისმგებლობებს’’ 2  

 

ადგილობრივი მმართველობა მოქმედებს შემდეგნაირად ,, კომპლექსური პოლიტიკური 

მიდგომები რაც მოიზარებს  სხვადასხვა პოლიტიკურ მხარეების შორის ადგილობრივ და 

ევროვნულ დონეზე ურთიერთობების მხარდაჭერა და ხელშეწყობას’’. ამ მხარეებს 

შეიძლება წარმოადგენდენ სხვადასხვა მუნიციპალური მთავრობები, სოციალური 

ორგანიზაციები, რელიგიური ინსტიტუციები და ა.შ. 

 

ადგილობრივი თვითმართველობის სტრუქტურების ყველაზე თვალსაჩინო 

დანიშნულება არის ისეთი სერვისების უზრუნველყოფა როგორიცაა:ჯანდაცვა, 

განათლება,წყალი, სისუფთავე, სამართალი და უსაფრთხოება. ადგილობრივ დონეზე ამ 

სერვისების მიწოდებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მშვიდობას რამდენიმე 

მიმართულებით.ადამიანებს ყველაზე უკეთ შეუძლიათ საკუთარი საჭიროებების და 

სურვილების გამოხატვა, ხოლო ადგილობრივი მთავრობები ყველაზე ახლოს არიან 

ხალხთან ვიდრე ევროვნული ხელისუფლება ან საერთაშორისო ორგანიზაციები.ეს მათ 

საშუალებას აძლევს სულ მცირე თეორიულად მაინც უპასუხონ ხალხის საჭიროებებს, 

აღმოფხვრან უთანასწორობა და გამოიყენონ არსებული შესაძლებლობები სერვისების 

უზრუნველსაყოფად.    

 

                                                           
1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20t

he%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf 
2
 https://www.local2030.org/library/view/73 
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თუ ადგილობრივი თვითმართველობები უზრუნველყოფენ ამ სერვისებს სამართლიანად, 

გამჭვირვალედ და სანდო გზებით მიწოდებას ამას შეუძლია ხელი შეუწყოს  სამთავრობო 

სტრუქტურების მიმართ სანდოობის გაზრდას და ლეგიტიმაციას. ეს ძალზედ 

მნიშვნელოვანი მომენტია გასნაკუთრებით კონფლიქტის ან არასტაბილური სიტუაციის 

შემდეგ, როდესაც ძირითადი სერვისებით მომსახურება ან აღდგენა შეიძლება ჩაითვალოს 

როგორც ,,მშვიდობის დივიდენდის მატერიალიზება’’ რომელიც დაანახებს ადგილობრივ 

მოსახლეობა მშვიდობის მნიშვნელობას და მისმცემ სტიმულს მის შესანარჩუნებლად.  

 

გარდა მომსახურების მიწოდების, ადგილობრივ ხელისუფლებას მნიშვნელოვანი როლი 

უჭირავს მდგრადი განვითარების მიმართულებით. 2030  წლის მგდრადი განვითარების 

გეგმის მიხედვით მდგრადი განვითარების 11 პუნქტის თანამხად: ,, გახდეს ყველა ქალაქი 

და დასახლებები ინკლუზიური, უსაფრთხო, მდგრადი და უზრუნველყოფილი’’ 

რომელიც უფრო ფართოდ არის ჩაშლილი და განმარტებული მდგრადი განვითარების 

დღის წესრიგში. 3 

 

თუმცა , ადგილობრივი სერვისების მიწოდება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა 

არსებითად არ არის მშვიდობის მხარდაჭერა. არ უნდა გვქონდეს მოლოდინი რომ 

ადგილობრივი მხარეები მყისიერად და შესაბამისად უპასუხებენ ადგილობრივ 

საჭიროებებს.ზოგჯერ  ადგილობრივი მართველობები შეიძლება კონტროლდებოდეს 

კორუმპირებული ელიტური წრეების მიერ ან წარმოადგენდნენ ინტერესთა ვიწრო 

სპექტრს და ისე ხდებოდეს სერვისების მიწოდება რომ მხოლოდ გარკვეულ სამიზნე 

ჯგუფზე იყოს გათვლილი. უფრო მეტიც , ადგილობრივ თვითმმართველობებს ხშირად 

არ გააჩნიათ  საკმარისი ფინანსური,ტექნიკური, ადამიანური რესურსები ან ძალაუფლება 

რომ შესაბამისად უპასუხონ ადგილზე არსებულ საჭიროებებს, რაც ხშირად ხდება 

იმედგაცრუების მიზეზი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 

ხალხის საჭიროებებზე პასუხის ვერ გაცემამ და მოლოდინების არ გამართლებამ შეიძლება 

ძირი გამოუთხაროს მშვიდობას, როგორც ეს გამოჩნდა სამხრეთ აფრიკაში  ფართო 

მასშტაბიან სახალხო  საპროტესტო გამოსვლებში. შესაბამისად დეცენტარლიზაციას თან  

                                                           
3
 https://www.uclg.org/en/media/news/sustainable-development-goals-what-local-governments-need-know 
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უნდა  ახლდეს ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის  მნიშვნელოვანი 

უფლებამოსილების, პასუხისმგებლობის და რესურსების გადაცემა და ვალდებულება 

განახორციელონ ანგარიშ ვალდებული და გამჭვირივალე პოლიტიკა 4 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მთავრობები როგორც წესი წინა პლანზე არიან 

როდესაც საქმე ეხება სერვისების მიწოდებას,ამავდროულად სხვა  მხარეებსაც შეუძლიათ 

ამ სერვისების მიწოდება. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა როდესაც სახლემწიფო 

ძალაუფლება არ ვრცელდება ადგილობრივ დონეზე.მაგალითად სირიაში ადგილობრივი 

საკოორდინაციო კომიტეტები ,, ვალდებულები იყვნენ დახმარებოდნენ მსხვერპლთა და 

პატიმართა ოჯახებს, ამისთვის მოაწყეს ალტერნატიული სავადმყოფოები, 

პასუხისმგებელნი იყვნენ წყლის და საკვების მიწოდებაზე, აგროვებდნენ ნაგავს და 

აცნობდნენ მოსახლეობას ინფორმაციას ადგლობრივი მედიის და ალტერნატიული 

რადიო სადგურების მეშვეობით’’. 5  

 

ამავდროულად იმისათვის რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული პარალელული სისტემების გამეორება 

მთავრობებმა სწორად უნდა მოახდინონ 

ადგილობრივ მხარეებთან კომუნიკაცია და 

ინფორმაციის გაცვლა ,როლების გადანაწილება , კოორდინაცია, ეს ყველაფერი ერთად 

იძლევა საშუალებას მართველმა ოგრანოებმა ეფექტურად ითანმშრომლონ ადგილობრივ 

მხარეებთან, ესენი შეიძლება იყვნენ სამოქალაქო ორგანიზაციები, ინსტუტუციები და ა.შ 

 

ხალხის ხმის და ინტერესების გაჟღერება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა 

ადგილობრივი მართველობისთვის, ისინი როგორც ხალხის მიერ არჩეული და ხალხის 

წარმომადგენლენი ვალდებულები არიან მოახდინონ ხალხის საჭიროების მიტანა უფრო 

მაღალ მართველ რგოლებთან. ასეთ ქმედებებს შეიძლება ქონდეთ ისტორიული 

მნიშვნელობები , როდესაც მოწყვლადი ჯგუფების ხმა ვერ აღწევს მთავარ მართველ 
                                                           
4
 https://www.jstor.org/stable/resrep17518?seq=1#metadata_info_tab_contents 

5
 https://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/local-governance-and-peacebuilding-

challenges-legitimate-0 

Providing people with a voice 

is another important function 

of local government 

structures 
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ორგანოებამდე, მაგალითად ინდოეთში ქალებისთვის და დაბალი ფენისთვის ხმის 

მიცემის უფლებამ ხელი შეუწყო ქალებს ადგილობრივ დონეზეც მიეღოთ მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.   

 

გარდა რესუსრების ეფექტურად მენეჯმენტის და ხალხის საჭიროებების გაჟღერების, 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ  თავისი პოლიტიკური ნებით წვილილი უნდა შეიტანონ 

მშვიდობის შენარჩუნებაში.ეფექტურმა დეცენტრალიზაციამ ადგილორბივ მთავრობებს 

შესაძლოა არა მხოლოდ სერვისების მიწოდების საშუალება მისცეს, არამედ მისცემს მათ 

საშუალება წარმოდგენილები იყვნენ როგორც სამოქალაქო ფორუმები, სადაც 

მოსახლეობას ექნება საშუალება ესაუბრონ ერთამენთს და განიხილონ ადგილობრივი 

საკითხები და საჭიროებები. მაგალითად როდესაც ადგილობრივ დონეზე არის 

ინტენსიური კონკურენცია სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, ადგილობრივმა მთავრობებმა 

უნდა მისცენ შესაძლებლობა ძალაუფლების თანაბრად განაწილების. ჩრდილოეთ 

ირლანდიაში ძალაუფლების თანაბრად განაწილება ნაციონალისტებს და მოკავშირეებს 

შორის მოხდა უფრო ადრე ვიდრე ბელფასტის შეთანხმება სახელმწიფო დონეზე.6 ასეთ 

ქმედებებს შეუძლიათ მნიშვენელოვანი როლი ითამაშონ მშვიდობის შენარჩუნებაში 

ეროვნულ დონეზე.  

 

არაფორმალურმა ადგილობრივმა დაჯგუფებებმაც ასევე შეიძლება შექმნან პოლიტიკური 

ნება მშვიდობის შესანარჩუნებლად. მაგალითად  ადგილობრივ სამშვიდობო კომიტეტებს  

შეუძლიათ შექმნან დიალოგის შესაძლებლობა დაპირისიპირებულ მხარეებს შორის. ეს 

ხელს შეუწყობს ადგილზევე შემცირდეს მოსალოდნელი ძალადობა, მოხდეს დავის 

მოგვარება  და გაძლიერდნენ ადგილობრივი მშვიდობის მშენებლები.7 მაგალითად 

ცენტრალური აფრიკის  რესპუბლიკაში, ფომალური და არაფორმალური კომიტეტები 

შუამავლობას უწევენ  რათა  თანაბრად მიეცეთ ხალხს შესაძლებლობა ისარგებლონ 

საერთო  ბაზრებით ან  სასაფლაოებით.  8 

                                                           
6
 https://www.erudit.org/en/journals/jcs/1996-v16-n1-jcs_16_1/jcs16_01art01/ 

7
 https://www.un.org/en/land-natural-resources-

conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf 
8
 https://www.ipinst.org/2017/11/local-mediation-and-sustainable-peace-in-the-central-african-republic 



პოლიტიკის რეკომენდაციები                                                                2022 

 

 42 

 

თუმცა, ამავდროულად ასეთი სამშვიდობო ძალისხმევა ხშირად ვერ სცდება 

ადგილობრივ დონეს და შეიძლება ჩაიკარგოს ეროვნული დინამიკის 

დონეზე.ადგილობრივი სამშვიდობო კომიტეტები და ინიციატივები ყველაზე ეფექტურია 

მაშინ როდესაც ისინი წარმოადგენენ უფრო დიდი ,, მშვიდობის ინფრასტრუქტურის’’ 

ნაწილს, რომელიც აერთიანებს ადგილობრივ და ეროვნულ სამშვიდობო ინტერესებს. 

მაგალითად სამხრეთ აფრიკის 1991 წლის სამშვიდობო შეთანხმებამ  შექმნა სამ 

საფერხურიანი სამშვიდობო ინფრასტრუქტურა:  

1)  მშვიდობის ეროვნული კომიტეტი და მშვიდობის ეროვნული სამდივნო. 

 

2) რეგიონალური სამშვიდობო კომიტეტები, ადგილობრივი კომიტეტები და 

სამშვიდობო დამკვირველბლები. თითოეული კომიტეტს ქონდა ცალკე 

დავალებები მაგრამ ამავდროულად საერთო საქმიანობაც,  ხდებოდა ფუქნციების 

გადანაწილება და კოორდინაცია.რომელებიც აქტიურად მუშაობდნენ ქვეყნისთვის 

მნიშვნელოვან გარდამავალ პერიოდში რომელიც 3 წლამდე გაგრძელდა. 9 

 

 

კიდევ ერთი პრობლემას წარმოადგენს ის რომ ზოგჯერ შეიძლება ადგილობრივი 

ხელისფულების სუბიექტებს არ გააჩნდეთ პოლიტიკური მშვიდობის ნება. ისინი 

შეიძლება წარმოდგენილი იყვნენ სხვადსხვა ექტსემისტური ჯგუფების სახით რომლებმაც 

შეიძლება მოახდინონ  ერთის ჯგუფის ინტერესების დაცვა მეორეს ჯგუფის 

უსაფრთხოების დარღვევის ხარჯზე.’’10 მათ შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც 

დესტრუქციულმა ძალებმა რომელიც საფრთხეს უქმნიან ეროვნულ სამშვიდობო 

ძალისხმევას.შესაბამისად უნდა აღინიშნოს რომ სწორი და კოორდნირირებული  

დეცენტრალიზაცია ყოველთვის არის წინ გადადგმული ნაბიჯი კონფლიქტების 

შემცირებისკენ. 

 

                                                           
9
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-

prevention/infrastructures-for-peace--approaches-and-lessons-learned.html 
10

 https://www.c-r.org/downloads/Accord25_LocalGovernanceAndPeacebuilding.pdf 
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ეს გამოწვევები ხაზს უსვამს იმას რომ მოვახდინოთ დაკვირვება რა მუშაობს 

ადგილორბივ დონეზე და რა არა. ეს შეიძლება დაეხმაროს სახლემწიფოებს გადახედონ იმ 

ჩავარდნებს რაც ადგილობრივ დონეზე გააჩნიათ.  

 

გაეროს სამშვიდობო რეზოლუციებში არის ხარვეზები, კონკრეტულად როდესაც 

მშვიდობა განმარტებულია შემდეგნაირად: კარგი მმართველობა მშვიდობის 

შენარჩუნების განუყოფელი ნაწილია,მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის მიიღწევა 

ეროვნულ და ადაგილობრივ დონეზე. ამავდროულად, ადგილობრივი ხელისუფლების 

აქტორები ყოველთვის არ ეხმარებიან ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე მშვიდობის 

შენარჩუნებაში.  ეროვნულმა, რეგიონალურმა და საერთაშორისიო მხარეებმა უნდა 

გაითვალისწინონ შემდეგი, როდესაც მხარს უჭერენ ადგილობრივ მმართველობას, 

როგორც სამშვიდობო მიდგომის ნაწილს:  

1) ადგილობრივი მმართველობის მხარდაჭერა უნდა იყოს კონტექტს-სპეციფიკური: 

კონტექსტი ადგილობრივ დონეზე მეტად სპეციფიკურია ვიდრე ეროვნულ 

დონეზე, შესაბამისად ვინც მხარს უჭერ ადგილობრივ მართველობას უნდა 

გაითვალისწინოს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის 

კულტურა,ძალაულფებისკენ ლტოვლვა,არსებული შესაძლებლობები. სხვა 

შემთხვევაში მივიღებთ ისეთ პოლიტიკურ მართველობას რომელიც შეიძლება 

იყოს არამდგრადი, ან უარეს შემთხვევაში საფრთხე დაემუქროს მშვიდობის 

მდგრადობას.  

 

2) ადგილობრივი თვითმართველობა არ არის მხოლოდ ადგილობრივი 

ხელისუფლება: ადგილობრივი ხელისუფლების გაუმჯობესების და განვითარების 

მცდელობები მიმართული უნდა იყოს იმისკენ რომ რაც უკვე კარგად მუშაობს 

იმის გარდა იმუშაონ ისეთ თემებზე რაც ეროვნული მმართველობის განვითარებას 

შეუწყობს ხელს. ადგილობრივი მართველობები ძირითადად შედგება 

ფორმალური და არაფორმალური წარმომადგენლების და მხარეებისგან. კერძო 

სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ან ადგილობრივი 

ლიდერები და ავტორები, მათი ყველას ჩართულობა და ურთიერთ 

თანამშროლობა არის საწინადარი ეფექტური მართველობის და წარმატებული 
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მთავრობის.ეს ნიშნავს რომ ადგილობრივი მართველობის გაძლიერება არ არის 

სინონიმები დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი არჩევნების.მხოლოდ 

ფორმალურ პროცესებზე დაკვირვება იმის გაანალიზების გარეშე თუ როგორ 

კავშირში არიან ისინი არაფორმალურ წყობასთან, შეიძლება გამოიწვიოს მათი 

წარუმატებლობა და ძირი გამოუთხაროს არსებულ ინსტიტუციებს რაც უნებურად 

გაზრდის კონფლიქტის რისკს.  

 

3) ყველა ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის ,,კარგი ხელისუფლება’’ : 

ადგილობრივი მთავრობა არ უნდა იყოს რომანტიზებული ხალხის მიერ. 

ეროვნული მთავრობის მსგავსად ადგილობრივ მმართველობის სტრუქტურებს 

შეეძლებათ მშვიდობის შენარჩუნება იმ შეთხვევაში თუ ისინი იქნებიან 

ინკლუზიურები, ეფექტურები და ანგარიშვალდებულები.ეს იმას ნიშნავს რომ 

მაღალმა მართველობითმა რგოლებმა და საერთაშორისო ადვოკატირების 

სტრუქტურებმა უნდა გააძლიერონ ადგილობრივი მმართველობები იმისთვის 

რომ იმოქმედონ და ამავდროულად დარწმუნდნენ რომ ადგილობრივი 

მმართველები არიან პასუსიხმგებელნი და ანგარიშ ვალდებულნი იმ 

საზოგადოების წინაშე რომლებსაც წარმოადგენენ.  

 

4) ვერც ადგილობრივი და ვერც ეროვნული მმართველობა ვერ შეძლებს მშვიდობის 

შენარჩუნებას იზოლირებულად:მშვიდობის გაძლიერება როგორც მთლიანი 

მოცემულობა ხშირად იწყება მცირე მასშტაბის პროგრესით ადგილობრივი მასე 

ბიდან. თუმცა მხოლოდ ადგილობრივი სამშვიდობო პროცესები ვერ იქნება 

მდგარდი და დამოუკიდებელი.ადგილობრივი დინამიკა რომელიც განსაზღვრავს 

კონფლიქტს და მშვიდობას , განუყოფლად არის დაკავშირებული ეროვნულ 

დინამიკასთან.ადგილობრივ და ეროვნულ მმართველობის სტრუქტურებს 

შეუძლიათ უფრო ეფექტური წვილის შეტანა მშვიდობის შენარჩუნებაში თუ ისინი 

ერთობლივად იმუშავებენ როგორც ეროვნული ,,მშვიდობის ინფრასტრუქტურის’’ 

ნაწილნი.  

 

5) ადგილობრივი მმართველობის მხარდაჭერა პირდაპირ კავშირშია განვითარების 

მხარდაჭერასთან:ადგილობრივი სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება და 

ეკონომიკური განვითარება შეიძლება იყოს საწყისი წერტილი მშვიდობის 
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შესანარჩუნებლად. ანალოგიურად სამყარო არ იქნება მდგრადი თუ ადამიანები არ 

დაინახავენ მის დივინდენდებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.მდგრადი 

განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგი , მისი 16 პუნქტიანი მიზნებით რომლის 

მთავარი ლოზუნგია ,,ეფექტური, ანგარიშვალდებული და გამჭირვალე 

ინსტიტუტები ყველა დონზე’’  რომლის მთავარი მიზანია ადგილობრივი 

მმართველობა  და მასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების განვითარება.  

 

 

 

 

 

5.2. ახალგაზრდული ინსტიტუციები და 

ახალგაზრდული მუშაკები 

 

ბოლო წლების მონაცემებით გაიზარდა ახალგაზრდების 

როგორც პოზიტიური და კონსტრუქციული ცვილებების 

მომტანის როლი. შეიქმნა მრავალი ახაგაზრდული 

მოძრაობები და ორგანიზაციები რომელთა მთავარი 

მიზანია მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტის 

ტრანსფორმაცია, ხშირ შემთხვევებში ეს ახალგაზრდები გვევლინებიან  ცვილებების 

ელჩებად რომლებიც მასებში და სამოქალაქო საზოგადოებებში ხელს უწყობენ პოზიტიურ 

ცვილებებს.  

 

2012 წელს შეიქმნა უწყებათაშორის სამუშაო ჯგუფი (WG) რომელიც მხარს უჭერს 

ახალგაზრდების წახალისებას და მხარდაჭერას მათი როგორც  პოზიტიური 

ცვლილებების მომტანის როლს. გაეროს ახალგაზრდობის განვითარების უწყებათაშორის 

ქსელის ხელმძღვაძღვანელობით,(WG) თავჯდომარე არის გაეროს სამშვიდობო 

მხარდაჭერის ოფისი, (Search for Common Ground (SFCG),საერთაშორისო არასამთავრობო 

There has been 

increasing attention 

to and awareness of 

the positive and 

influential role of 

young people as 

agents of positive 

and constructive 

change 
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ორგანიზაცია და ახალგაზრდა მშვიდობის მშენებელთა ქსელი ((UNOY).აღნიშნული 

სამუშაო ჯგუფი მოიცავს 60-ზე მეტ წევრ ორგანიზაციას, გაეროს, არასამთავრობო და 

სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, აკადემიებს.სამუშაო ჯგუფმა საკუთარი 

ადვოკატირების კამპანიის პროცესში შექმნა სახელმძღვანელო სადაც დიდი ნაწილი 

ეთმობა ახალგაზრდების გაძლიერების მეთოდებს და მათი სამშვიდობო პროცესებში 

ჩართვის შესაძლებლობებს.  11 

 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების მთავარი გამოწვევა არის მათი არასტაბილური 

ფინანსური მდგომარეობა, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ აქტიურ ჩართვას სამშვიდობო 

პროცესებში და კონფლიქტების მოგვარებაში. ბევრი ახალგაზრდული ორგანიზაციამ ვერ 

მიაღწია სასურველ შედეგებს არასკმირისი ფინანსების გამო და ბევრი მათგანი დაიხურა 

კიდეც.ერთ ერთი მთავარი პრობლემა არის მინიმალური რესურსებით მაქსიმლაურად 

ბევრი ახალგაზრდის ჩართვა და მხარდაჭერა. ძალიან იშვიათად არის შემთხვევები 

როდესაც ახალგაზრდული ორგანიზაციები ახერხებენ მდგრადი ფონდების მოძიებას და  

გრძელ ვადიან აქტიურ საქმიანობას.  

 

ასევე დაბრკოლებას წარმოადგენს ახალგაზრდებისთვის ის ბიუროკრატიული პროცესი 

რაც ფონდების მოძიებას და დაფინანსების მოპოვებას ჭირდება, ახალგაზრდები ხშირად 

დგებიან გამოწვევის წინაშე როდესაც დაფინანსებაზე უწევთ განაცხადის გაკეთება, მათ ამ 

დროს უწვეთ ათობით განაცხადის დოკუმენტის შევსება და სხვადასხვა პროცედურების  

გავლა, რაც მთლიანობაში აღემატება მათ კომპეტენციებს და ამავდროულად მოითხოვს 

ხანგრძლივ პროცესს. 

 

იმისათვის რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები გაძლიერდნენ მათთვის დაფინანსების 

პროცედურები უნდა იყოს ადვილი და მოქნილი. ამასთანავე ახალგაზრდებს უნდა 

ქონდეთ საშუალება მიიღო ცოდნა და ინსტრუქციები თუ როგორ უნდა იმოქმედონ 

სხვადასხვა ბიუროკრატიულ დაწესებულებებთან, რა პროცედურების უნდა გაიარონ , 

                                                           
11

 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_EN.pdf 
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ამის ადრეულ ეტაპზე ცოდნა დაეხმარება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს ნაკლები 

გამოწვევების ხარჯზე მოიპოვონ დაფინანსება საკუთარი აქტივობების 

განსახორციელებლად. ეს ასევე უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

გაძლიერებას და მათ მდგრადობას.  

 

ბევრი ახალგაზრდული ორგანიზცია ვერ უწევს კონკურენციას დიდ და საერთაშორისო 

გამოცდილ ორგანიზაციებს როდესაც განაცხადს აკეთებენ სამშვიდობო პროექტების 

მიმართულებით. ეს გამოწვევები ძირითადად აქვთ ახალ ჩამოყალიბებულ 

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს რომლებსაც ჯერ არ აქვთ საკმარისი საქმიანობის 

გამოცდილება და ამავდროულად საკუთარი სახელმწიფოც არ მიიჩნევს ახალგაზრდულ 

საქმიანობას მნიშვნელოვნად, რათა დაეხმაროს დამწყებ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს 

საწყის ეტაპზე გაძლიერებისთვის, რაც შემდგომში წინა პირობა იქნება ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდის საერთაშორისო ფონდებზე.  

 

უფრო მეტიც ახალგაზრდები ნაკლებად არიან წარმოდგენილები პოლიტიკურ 

სტრუქტურებში ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.ეს ხელს უშლის 

ახაგაზრდა მშვიდობის მყოფელებს აქტიურად იყვნენ ჩართულები როგორც სამშვიდობო 

პროცესებში ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. ახალგარზდები ჩართულები 

უნდა იყვნენ ზემოთ აღნიშნული პროცესებში და უნდა ეჭიროთ მნიშვნელოვანი 

თანამებობები როგორც სამთავრობო სტუქტურებში ასევე საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში.  

 

ახალგაზრდა მშვიდობისმყოფელებს ასევე ექმნებათ ბარიერები, როდესაც საქმე ეხება 

ოფიციალურ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობას. სამშვიდობო პროცესებს აკლია 

ახალგაზრდების და ქალების ხმა რომლებიც აქტიურობენ ყოველდღიურ სამშვიდობო 

ინიციატივებში. არსებობს აბსოლუტური საჭიროება, რომ ახალგაზრდებმა წარმართონ 

სამშვიდობო ინიციატივები და თავიდან აირიდონ ძალადობა, რადგან კონფლიქტში 

ყველაზე მეტად ახალგზარდები ზარალდებიან. 
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საერთაშორისო, ეროვნულმა და რეგიონალურმა დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა 

ითანამშრომლონ ახალგაზრდებთან როგორც თანასწორ პარტნიორებთან. 

ახალგაზრდების ჩართვა სამშვიდობო პროცესებში ნიშნავს რომ ისინი უბრალოდ არ 

სხედან მაგიდასთან გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ერთად, არამედ ისინიც 

მონაწილეობას იღებენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში,აზიარებენ საკუთარ ხედვას 

და რეკომენდაციებს და ერთობლივად ქმნიან მდგრადი მშვიდობისთვის საჭირო 

პროცესებს. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ახალგაზრდა მშვიდობის მშენებლებს არ 

ქონდეთ საკმარისი და შესაბამისი უნარები სამშვიდობო მიმართულებით, მათ მაინც 

ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ თავიანთი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან 

გამომდინარე.  

 

იმის ნაცვლად რომ ფოკუსირება მოახდინონ ახალგზრდების ხმის წარდგენაზე 

სხვადასხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა და საერთაშორისო ორგანაზიაციებმა, მხარი 

უნდა დაუჭირონ ახალგაზრდული პლატფორმების  და ორგანიზაციების გაძლიერებას, 

რათა ახლაგაზრდებმა დამოუკიდებლად შეძლონ მუშაობა და საკუთარი ხედვების და 

საჭიროებების გაჟღერება. ასეთი პლათფორმები შეიძლება დაეხმაროს ახლაგაზრდებს 

უფრო მეტი ახალგაზრდა დააინტერესონ და ჩართონ სამშვიდობო პროცესებში,შექმნან 

თანასწორ განამათლებლებთა ქსელები როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო 

დონეზე,მოაწყონ ღონისძიებები და მხარი დაუჭირონ მდგრადი მშვიდობის 

პოპულარიზაციას უფრო ფართო მასებში. 

 

საერთაშორისო დაინტერესებულმა მხარეებმა, საერთაშორისო ორგანზაციებმა მხარი 

უნდა დაუჭირონ ახალგაზრდების გააქტიურებას ქმედითი ნაბიჯებით და დახმარებით 

და არა მხოლოდ პოლიტიკის გაჟღერებით. ეს ნიშნავს ახლაგაზრდები წარმოდგენლნი 

უნდა იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების  ყველა დონეზე, მუშაობდნენ მათთან ერთად 

ოფისებში და მონაწილეობას იღებდნენ უშუალოდ სამშვიდობო პროცესებში.  

ახალგაზრდობა, მშვიდობა და უსაფრთხოება (YPS) წარმოადგენს ჩარჩო ინიციატივას 

რომელიც არის მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი ახალგაზრდების როლის 
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აღიარებით  მშვიდობის და უსაფრთხოებისათვის.მიუხედავად ამის ჯერ კიდევ ბევრი 

რამეა გასაკეთებელი ამ მიმართულებით.გაეროს ძალისხმევა რომ ხელი შეეწყოს 

გენდერულ თანასწორობას და გათვალისწინებული იყოს გენდერული მეინსტრიმინგი 

პოლიტიკურ მაღალ ეშელონებში, სამშვიდობო პროცესებში და გაეროს მაკორდინერებელ 

საბჭოებში სამაგალითო და აღსანიშნავია მაგრამ მიუხედავად ამის ეს პროცესი ძალიან 

ნელა მიდის. ასევე მისასალმებელია გაეროში და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

ახალგაზრდული ქსელების წინ წამოწევა და მათთან თანამშრომლობის მზაობა.  

 

 5.3. ევროკომისია და ევროკავშირის სხვა საკონსულტაციო ორგანოები 

                        

 

ევროკავშირი ყოველთვის იყო ინტეგრაციის პროექტი რომელიც მიზნად ისახავდა წევრი 

ქვეყნებს შორის მშვიდობის უზრუნველყოფას და უკვე  60 წელზე მეტია  რაც   წარმტებით 

ახორციელებს ამ ფუნდამენტურ მიზანს. როგორც თანამოაზრე სახლემწიფოთა 

საზოგადოება, ევროკავშირი ეფუძნება გარკვეულ ფუნდანეტურ ფასეულობებს, როგორიც 

არის დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, რომლის ფარგლებშიც ის მხარს უჭერს მის 

შესრულებას როგორც ევროკავშირის შიგნით ისე მის გარეთ. 

 

ამ პრინიციპებზე დაყრდნობით ევროკავშირმა შეიმუშავა განსაკუთრებული პოლიტიკა 

დემოკარტიის და მშვიდობის მხარდსაჭერად მთელს მსოფლიოში. მასში გარდა 

სამშვიდობო პრინციპების გაერთიანებულია ისეთი სფეროები როგორიც არის 

სამეზობლო პოლიტიკა, ვაჭრობა და ეკონომიკა, უსაფრთხოების 

პოლიტიკა,დიპლომატიური ურთიერთობები მესამე ქვეყნებთან და სხვადასხვა 

ინსტიტუციებთან.ევროკავშირმა საკუთარი ქმედებებით და პრინციპებით მოიპოვა 

რეპუტაცია როგორც ,,დიპლომატიური ძალა’’ რომელიც ხელმძღვანელობს საკუთარი 

ფუნადმენტური პრინციპების მიხედვით და წვილი შეაქვს მდგრადი მშვიდობის და 

დემოკარატიის ჩამოყალიბებაში. 
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2018 წლის 14 ივნისს კომისიამ გამოაქვეყნა შეთავაზება IFS-ის გარე დაფინანსების 

ინსტრუმენტის შესახებ 2021-2027 წლებზე. ამ შეთავაზებაში გაერთიანებულია 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტრუმენტის((NDICI),განვითარების გეგმა, რაც ხელს 

შეუწყობს პოლიტიკის მოქნილობას და ისეთი რესურსების გამოყენებას რომლებიც 

მნიშვნელოვანია მგდრადი მშვიდობის მისაღწევად. თემატურად ეს დოკუმენტი შედგება 

ოთხი ძირითადი მიმართულებისგან: ადამიანის უფლებები და დემოკრატია, 

სტაბილურობა და სიმშვიდე,სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და 

გლობალური გამოწვევები, ბიუჯეტი 7 მილიარდი 

ევრო.ამ ინიციატივის თანახმად, 1,5 მილიარდი 

ევრო გამოიყოფა ადამიანის უფლებების და 

დემოკრატიის კომპონენტზე. 

 

როგორც დემოკრატიის,ისე მშვიდობის 

ხელშეწყობა და მხარდაჭერა მთელს მსოფლიოში კომპლექსური პოლიტიკაა, რომლის 

შედეგები ყოველთვის არაა პირდპირი და არც დაუყოვნებლივ არ აისახება.დემოკრატიის 

პროგრესი ხშირად ძნელად გაზომვადია და შედეგების სანახავად მოითხოვს გრძელ 

ვადიან პერიოდს.როგორც ევროკავშირის გლობალურ სტრატეგიაში არის 

ნათქვამი,მშვიდობის შესანარჩუნებლად საჭიროა კონფლიქტების თავიდან აცილება და 

მდგრადი საზოგადოების ჩამოყალიბება, რაც თავისთავად დროს მოითხოვს. მოახდინო 

ასეთი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურობის შეფასება  მოკლევადიანი პოლიტიკის 

გატარების დროს ზოგჯერ რთულია.ამასთანავე დემოკრატია თავისი  ბუნებით ხალხის 

ნების გამოხატულებაა და ამიტომ მასზე გარედან ზეწოლით სასურველ შედეგებს ვერ 

მივიღებთ.  

ევრო კავშირის როგორც გაერთიანება საკუთარ თავს მოიზარებს როგორც მშვიდობის 

მხარდამჭერ და ხელმშემყწობ ორგანოდ,მისი მთავარი პრიორიტეტია  მის  საზღვრებს 

გარეთ  კონფლიქტების მოგვარება და მდგრადი მშვიდობის მხარდაჭერა.  

 

€1.5 billion from EU 

would be allocated to the 

human rights and 

democracy component 
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პირველი ინსტრუმენტი რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი მხარს უჭერს მშვიდობის 

ხელშეწყობას მის საზღვრებს გარეთ არის პირობითი. პოზიტიური პირობითობა 

გულისხმობს სარგებლის დაპირებას წინასწარი განსაზღვრული პირობების შესრულების 

სანაცვლოდ და ყველაზე ხშირად ეს გამოიხატება ეკონომიკური დახმარების დაპირებაში 

და ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობაში.ნეგატიური პირობითობა 

გულისხმობს დასჯას გათვალისწინებული და მოთხოვნილი პირობების დარღვევის 

შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევებში დიმპლომატიური და ეკონომიკური სანქციები არის 

ამის ნათელი მაგალითი და მექანიზმი.  

 

მეორე გზა, რომლითაც ევროკავშირს შეუძლია კონფლიქტების მოგვარების მხარდაჭერა 

და სტუმილირება არის სოციალური სწავლა და შეთანხმება, რაც გამოიხატება 

ინსტიტუციურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ურთიერთობებში ევროკავშირსა და 

კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის.პირობითობისგან განსხვავებით, სწავლის გზით 

შიდა ცვილილების დროს ხდება აღქმული ინტესების ტრანსფორმაცია, სადაც 

კონფლიქტის მხარეები ნებაყოფლობით ახდენენ ევროკავშირის მიერ დაწესებული 

ნორმების შესრულებას.ევროკავშირის ინსტიტიციურ სტრუქტურაში ჩართვის ან მასთან 

მჭიდრო კონტაქტის  მეშვეობით კონფლიქტის მხარეებმა შეიძლება შეიცვალონ საკუთარი 

ხედვა,მიზნები და ამოცანები და დაიწყონ ისეთი მოქმედებები რომელიც მხარს დაუჭერს 

მშვიდობის მშენებლობას და შენარჩუნებას.   

 

მშვიდობის მშენებლობაზე ევროკავშირის გავლენის კიდევ ერთ ერთი ინსტრუმენტია 

პასიური იძულება.პირობითობისგან განსხვავებით , პასიური იძულება როგორც 

ინსტრუმენტი  არ ცდილობს შეცვალოს კონფლიქტში ჩართული მხარის მოქმედება 

დაპირებული სარგებლის მიღების ხარჯზე. ევრო კავშირის დახმარების გაცემა არ არის 

ჯილდო კონლფიქტში ჩართული მხარისთვის. ვალდებულბებს რომელსაც ევროკავშირი 

აწესებს ეს არის ნებაყოფლობითი ვალდებულებები რომლის შესრულების დროსაც გარე 

მხარეებს ექნებათ შესაძლებლობა ევროკავშირთან თანამშრომლობის და მასში 

გაწერვიანების შესაძლებლობა.იმისათვის რომ პასიურმა იძულებამ იმუშაოს ევროკავშირს 

უნდა ქონდეს მკაფიოდ განსაზღვრული წესები ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ 
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პირობების სერია,რომელსაც ევროკავშირი უბრალოდ პოლიტიკურად სასურველად 

მიიჩნევს.  

 

6. დასკვნა 

                                                                   

მშვიდობის მშენებლობა და მგდრადი მშვიდობა საკმაოდ კომპლექსურია და რთულად 

მისაღწევია, თუმცა მშვიდობა და მშვიდობის კულტურა უკვე  ბევრი ქვეყნისთვის 

პრიორიტეტულად მიიჩნევა.სახელმწიფოები და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები აცნობიერებენ რომ მდგრადი მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელია თუ ჩვენ 

არ შევიმუშავებთ და განვახორციელებთ სამშვიდობო სტრატეგიებს. არ არსებობს ცალკე 

გამოყოფილი მხოლოდ ერთი სტრატეგია რომელიც ეფექტური იქნება მშვიდობის 

მისაღწევად, სხვადასხვა სტრატეგიების კომბინაცია და გამოცდილებებზე მიღებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინება არის შესაძლებლობა რომ მივაღწიოთ სასურველ 

სამშვიდობო პირობებს ჩვენს ქვეყნებში და საზოგადოებებში.აღიარებულია რომ ჯერ 

კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი იმ პირებს და მთავრობებს რომლებიც განიცდიან 

ძალადობრივ კონფლიქტს და ნეგატიურ მშვიდობას.   

 

ეს პოლიტიკის რეკომენდაციები ხაზს უსვამს სამშვიდობო განათლების და სამშვიდობო 

პროცესებისადმი მრავალ დონიანი მიდგომების მნიშვნელობას.დოკუმენტში განხილული 

იყო ოთხი ქვეყნის პოლიტიკა მშვიდობის მშენებლობის და მდგრადი მშვიდობის 

მიმართულებით.  

უნდა აღინიშნოს რომ სხვადასხვა ქვეყნებს თავიანთი სპეციფიკური ვითარებიდან 

გამომდინარე ესაჭიროებათ განსხვავებული სამშვიდობო სტრატეგია და პოლიტიკა, 

თუმცა ყველა მათგანს ერთი და იგივე მიზანი აქვს: მდგრადი მშვიდობის მიღწევა მათ 

საზოგადოებებში.  
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ეს შეიძლება განხორციელდეს სამშვიდობო განათლებით,ახალგაზრდების და 

ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებით, სამშვიდობო განათლების და მშვიდობის 

მშენებლობის სფეროებში  საერთაშორისო თანამშრომლობის უზრუნველყოფით.  

 

შესაბამისად, ყველა მიღებული გაკვეთილი და ზემოთ განხილული რეკომედაციები უნდა 

შეესაბამებოდეს და მოიაზრებოდეს ცაკლეული საზოგადოებების კონტექტსში და 

ერგებოდეს იმ საზოგადოებების მოთხოვნებს და რესურსებს სადაც გვსურს მდგრადი 

მშვიდობის მიღწევა.  

 



Share Your Peace
www.ka2shareyourpeace.eu

facebook.com/ka2syp
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ამ პოლიტიკის რეკომენდაციების გამოცემა
შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენი
პარტნიორების, პროექტის მონაწილეების
მხარდაჭერის გარეშე. 
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კომისიის მხარდაჭერით. მოცემული
გამოცემა გამოხატავს მხოლოდ ავტორების
პოზიციას, და კომისია არ არის
პასუხისმგებელი გამოცემის შინაარსზე. 
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