პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის 2019-2022 (PGGII)
რეგიონული პროექტი
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დისკრიმინაციის, სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის მსხვერპლთათვის
მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაძლიერება სასამართლოს
მიღმა დაცვის მექანიზმებით
პროექტის მიზანი
► აღმოსავლეთ

პროექტის ბენეფიციარები
პარტნიორობის

დისკრიმინაციის,
მოტივირებული
სიძულვილის

ქვეყნებში

სიძულვილით

და

დისკრიმინაციის,

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის და

და

სიძულვილის ენის მსხვერპლები, რომელთა

მსხვერპლთათვის

უფლებების
დაცვაც
გაუმჯობესდება
სასამართლოს მიღმა დაცვის მექანიზმებით;

დანაშაულისა
ენის

► საზოგადოება

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის
გაძლიერება სასამართლოს მიღმა დაცვის
მექანიზმებით.

► თანასწორობის
დამცველის ოფისები;
► სამოქალაქო
რომლებიც

მექანიზმების/სახალხო

საზოგადოების
მუშაობენ

და

ორგანიზაციები
წარმოადგენენ

მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესებს;
► იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან
სამინისტრო,
სასამართლო
სამართალდამცავი ორგანოები.
პროექტის განხორციელების გზები
► ეროვნულ
პარტნიორებთან
თანამშრომლობა;

საქმეთა
და

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები
მჭიდრო

► დისკრიმინაციასთან,
სიძულვილით
მოტივირებულ დანაშაულთან და სიძულვილის

► რეგიონული აქტივობები, რომელიც ხელს
შეუწყობს კარგი პრაქტიკის გაზიარებას,

ენის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
შესახებ
კანონმდებლობის გაუმჯობესება და ადამიანის

რეგიონულ
დონეზე
კონტაქტების
დამყარებასა და პრობლემების გადაჭრის
საერთო გზების ძიებას;
► ქვეყნის
კონკრეტულ
მორგებული მიდგომა.
► პროექტი ეყრდნობა

საჭიროებებზე
PGG

პროგრამის

პირველი ეტაპის (2015-2018) ფარგლებში

უფლებათა
ევროპული
შესაბამისად დანერგვა;

სტანდარტების

► სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებზე
მონაცემთა შეგროვების პროცედურებისა და
ინსტრუმენტების კიდევ უფრო განმტკიცება;
► თანასწორობის
მექანიზმების/სახალხო
დამცველის

ოფისების

და

http://partnership-governance2-eu.coe.int

არასამთავრობო

ანტიდისკრიმინაციის

სფეროში

ორგანიზაციების

თანამშრომლობის
შედეგებს.

მიღწეულ

დისკრიმინაციის
შემთხვევებში,
მოწყვლადი
ჯგუფების წარმომადგენელების დასახმარებლად,

შედეგად

შესაძლებლობების

გაზრდა

დაცვის შესაბამისი სასამართლოს მიღმა დაცვის
მექანიზმებით;
► თანასწორობის
დამცველის

მექანიზმების/სახალხო

ოფისების

სასამართლოს მიღმა
შესახებ ცნობიერების
ჯგუფებში,

საქმიანობისა
დაცვის
გაზრდა

და

მექანიზმების
მოწყველადი

საზოგადოებასა და არასამთავრობო

ორგანიზაციებს შორის.
► ეროვნული
მობილიზება

დაინტერესებული
მხარეების
და მზადყოფნა სიძულვილის

ენასთან
დაკავშირებული
გამოწვევების
ერთობლივად დაძლევის მიზნით, ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების შესაბამისად.

პროექტის ღირებულება
► პროექტის

მთლიანი

პროექტის ხანგრძლივობა
ბიუჯეტია

EUR

► პროექტი დაიწყო 2019 წლის 1 თებერვალს და
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1,714,000.
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აღნიშნული პროექტი არის რეგიონული პროექტი, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებს (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა1) და
ხორციელდება პროგრამის “პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის” მეორე ეტაპის (PGGII)
ფარგლებში.
2014 წლის აპრილში ევროკავშირი და ევროპის საბჭო შეთანხმდნენ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებთან - აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა თანამშრომლობის მიზანმიმართული ღონისძიებები განხორციელდება პროგრამის “პარტნიორობა
კარგი მმართველობისთვის” ფარგლებში. პროგრამის პირველი ეტაპი (PGGI) დაიწყო 2015 წელს და
დასრულდა 2018 წელს. პროგრამის მეორე ეტაპი (PGGII) დაიწყო 2019 წელს და 2022 წლის აგვისტომდე
გაგრძელდება.
თანამშრომლობის ღონისძიებები მიზნად ისახავს, განამტკიცოს ევროპის საბჭოს წევრი აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების (გამონაკლისია ბელარუსი) შესაძლებლობა, ევროპულ სტანდარტებთან
დაახლოების მიზნით, განახორციელონ შიდა რეფორმები ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და
კანონის უზენაესობის სფეროებში ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით.

ბელორუსში არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და ევროკავშირის მიერ გაცემული შემზღუდავი ზომების
შესაბამისად, ამ ქვეყანასთან თანამშრომლობის აქტივობები შეჩერებულია და ჯერჯერობით, არც ახალი აქტივობებია
დაგეგმილი PGG II-ის განხორციელებისთვის დარჩენილ პერიოდში.
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