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ანგარიში მოამზადა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა  პროექტის „ადამიანის უფლებ-

ათა დაცვის ხელშეწყობა „საზღვრის“ წინა ხაზზე“ ფარგლებში, „დემოკრატიის ევროპული 

წვლილის“ (EED) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის 

უფლებების დაცვას კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, რაც, მათ შორის, გუ-

ლისხმობს ინფორმაციული ვაკუუმის შევსების მიზნით, კონფლიქტით დაზარალებულ 

ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს.  

 

ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს „დემოკრატიის ევროპული 

წვლილის“ პოზიციას.  
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წინამდებარე მიმოხილვა წარმოადგენს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული ვითარების მოკლე ანალიზს. 

საანგარიშო პერიოდად 2019-2020 წელი ავიღეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის 

უფლებები, საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ჩვენი ცხოვრების ფართო სპექტრს 

მოიცავს, ჩვენ მხოლოდ იმ საკითხებზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომლებმაც ამ 

პერიოდში ყველაზე მწვავედ იჩინა თავი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 

ოსეთში. შესაბამისად, ანგარიშში აღწერილია:   

 ე.წ. ბორდერიზაციისა და უკანონო სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მოწყობის 

შედეგად დამძიმებული ჰუმანიტარული ვითარება - რაც ძირითადად საკუთრების 

უფლების მასობრივ ხელყოფაში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეკონომიკური 

საქმიანობის სისტემურ შეზღუდვაში გამოიხატა  

 

 სიტყვის, აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფა.  კერძოდ, აფხაზეთსა და 

ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების დევნისა და შევიწროვების, ასევე, ცალკე-

ული ჟურნალისტების საქმიანობისთვის მიზანმიმართული ხელის შეშლის ფაქტ-

ები, რაც ხშირ შემთხვევაში, მძიმე რეპრესიულ ღონისძიებებში ვლინდებოდა  

 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და ე.წ. სამართალდამცავ ორგანოებში, 

ასევე, შეიარაღებულ ძალებში არსებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის 

სისტემური პრაქტიკა  

 

 ჯანდაცვის მდგომარეობა,  მათ შორის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ჯანდაცვის 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე, ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

მხრივ არსებული ვითარება  

 

 ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხილულია  ოჯახში ძალადობა და ქალთა 

დისკრიმინაციის პრობლემები  

ანგარიშის ბოლოს წარმოდგენილია რეკომენდაციები, სადაც აფხაზეთსა და ცხინვალის 

რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 

მისაღები აუცილებელი და მინიმალური ზომებია ასახული. 
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პრობლემის სისტემური და კომპლექსური ხასიათიდან გამომდინარე, ანგარიშის 

შემუშავების პროცესში გამოვიყენეთ კომბინირებული მეთოდი. კერძოდ, პირველ ეტაპზე 

დავამუშავეთ ღია წყაროებით მოპოვებული ინფორმაცია (წყაროს სანდოობის გადა-

მოწმებისა და მათი ვალიდურობის დადგენის შემდეგ), მათ შორის, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ანგარიშები, საერთაშორისო ექსპერტების და ანალიტიკური ცენტრების 

მიერ მომზადებული მასალა, ასევე, მედიაში გაშუქებული ინფორმაცია.  

გარდა ამისა, სახელმწიფო დაწესებულებებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, 

შევისწავლეთ სახელმწიფოს სტრატეგიისა და პოლიტიკის დოკუმენტები, გავაანალიზეთ 

არაერთი საინფორმაციო-ანალიტიკური მოხსენება და ანგარიში. ასევე, ადმინისტრა-

ციული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში სამუშაო ვიზიტების დროს, ადგილზე გამოვკით-

ხეთ ადგილობრივი მოსახლეობა. 

ღია წყაროებისა და საჯარო ინფორმაციის დამუშავების შედეგად გამოვლენილი 

დანაკლისი ჩაღრმავებული ინტერვიუებით შევავსეთ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/ 

სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ საკონტაქტო პირებთან. ჩვენი საკონტაქტო პირების უსაფ-

რთხოების მიზნით, მათი ვინაობა და სამუშაო ადგილები კონფიდენციალურია.  

დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენდა ის ფაქტი, 

რომ რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალები შეუძლებელს ხდის აფხაზეთისა და 

ცხინვალის რეგიონებში/სამხრეთ ოსეთში თავისუფლად გადაადგილებას და ვითარების 

ადგილზე შესწავლას. ხოლო, იმის გამო, რომ რუსეთის ფედერაციის ძალისხმევით, 

ოკუპირებულ რეგიონებში პრაქტიკულად არც ერთი საერთაშორისო სადამკვირვებლო 

მისია არ მუშაობს, ასევე შეუძლებელია სრული და ამომწურავი ინფორმაციის მიღება 

ადამიანის უფლებების შესახებ.  
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აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის 

კუთხით ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის 

შეწყვეტის შესახებ დადებული ხელშეკრულების  შეუსრულებლობა და მცოცავი ოკუპაცი-

ის საკითხი რჩება. საანგარიშო  პერიოდში „ბორდერიზაცია“  უწყვეტად მიმდინარეობდა 

კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

სოფლებში. პროცესი არც პანდემიის დროს შეჩერებულა. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შეფასებით, „მსგავსი უკანონო აქტივობები 

მნიშვნელოვნად აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ადგილობრივ-

ების ყოველდღიურობას.“1 

ე.წ. „ბორდერიზაციის“ შედეგად გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა სისტემატიურად 

კარგავს სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებს. ვინაიდან აქ სოფლის მეურნეობა შემოსავ-

ლის ძირითადი წყაროა, მიწის დაკარგვა მძიმედ აისახება გამყოფ ხაზთან მაცხოვრებელი 

ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

მცოცავი ოკუპაციის სოციალურ ეფექტზე საუბრისას მნიშვნელოვანია, მხედველობაში 

იქნას მიღებული ის გარემოებაც, რომ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრებ მოსახლეობას 

ეზღუდება არა მხოლოდ საკუთრების უფლება, არამედ, უხეშად ირღვევა მათი პირადი 

ცხოვრების უფლებაც. მათ არ ეძლევა შესაძლებლობა, მოინახულონ ოჯახის გარდაცვლილ 

წევრთა საფლავები და პატივი მიაგონ მათ ხსოვნას. ასევე, წართმეული აქვთ ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მოქცეული რელიგიური სიწმინდეების ნახვის და იქ ლოცვის შესაძ-

ლებლობა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების 

გახშირებული უკანონო გატაცების ფაქტები მოსახლეობაში ზრდის დაუცველობის გან-

ცდას და ნათლად წარმოაჩენს უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებს. 

აღნიშნულის შედეგად უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დოკუმენ-

ტებით განმტკიცებული თავისუფლების, უსაფრთხოების, საკუთრების, შრომის, თავისუფ-

                                                             
1 ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისძირის მიმდებარედ საოკუპაციო ძალებმა უკანონო 

ბორდერიზაცია განახორციელეს, პირველი არხი 17.04.2020 [ბოლოს ნანახია 6.06.2020], 

https://1tv.ge/news/sus-qarelis-municipalitetis-sofel-takhtisdziris-mimdebared-saokupacio-dzalebma-

ukanono-borderizacia-ganakhorcieles/ 

https://1tv.ge/news/sus-qarelis-municipalitetis-sofel-takhtisdziris-mimdebared-saokupacio-dzalebma-ukanono-borderizacia-ganakhorcieles/
https://1tv.ge/news/sus-qarelis-municipalitetis-sofel-takhtisdziris-mimdebared-saokupacio-dzalebma-ukanono-borderizacia-ganakhorcieles/
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ლად გადაადგილების, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, რწმენისა და აღმსარებლობ-

ის უფლებები და თავისუფლებები. 

ვითარება განსაკუთრებით რთულადაა  აფხაზეთში, სადაც რუსეთის ფედერაციის ქმედ-

ებებმა ცალკეულ შემთხვევებში პირდაპირი ანექსიის სახე მიიღო. კერძოდ, გაგრის რაიონის 

სოფელ აიბგას ტერიტორია რუსულმა რეესტრმა კრასნოდარის მხარეს მიაკუთვნა.2 

საანგარიშო პერიოდში ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილ-

ებით, პერმანენტულად ჩაიკეტა დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ყველა 

საკონტროლო-გამშვები პუნქტი. ახალგორის რაიონთან დამაკავშირებელი მოსაბრუნის 

(ე.წ. „რაზდახანის“) საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვამ რეგიონში ჰუმანიტარული 

კრიზისი გამოიწვია. კერძოდ, შეუძლებელი გახდა რეგიონის მომარაგება პირველადი 

მოხმარების პროდუქტებით, მოსახლეობა კი აუცილებელი სოციალური და სამედიცინო 

სერვისების გარეშე დარჩა. 

 

  
 

საანგარიშო პერიოდში ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გამოხატვის 

თავისუფლების სისტემური დარღვევის რამდენიმე ფაქტი გამოიკვეთა.  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის, ეთნიკურად 

ქართველი თამარ მეარაყიშვილის საქმე. მის  წინააღმდეგ უკვე სამ წელზე მეტია ცილის-

წამების ბრალდებით მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. მიუხედავად იმისა, რომ 

სამხრეთ ოსეთის ორი ინსტანციის სასამართლომ მეარაყიშვილი სრულად გაამართლა 

წარდგენილ ბრალდებებში, პროკურატურამ ყველა გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და 2020 

წელს მისი საქმის ხელახალი გამოძიება დაიწყო. 2020 წლის 17 იანვარს ცხინვალის დე 

ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ ნაწილობრივ გაიზიარა ცხინვალის საქალაქო 

სასამართლოს განაჩენი და მეარაყიშვილი მმართველი პარტია „ედინაია ოსეტიას“ რეგი-

ონული განყოფილების მიმართ ცილისწამების ბრალდებაში გაამართლა. თუმცა, სისხლის 

                                                             
2 Ползучая российская оккупация и в Абхазии: Росреестр оформил еще один большой участок села 

Аибга Гагринского района как территорию г. Сочи 4.17.2020 

http://www.cyxymu.info/2020/04/plzuchaya-okkupacia-aibga.html?m=1&fbclid=IwAR1-7-

PCc9jPCBoaXtN_JGFVmbkvtEFV1FMPlgZ_ZeiOd8C_bnPrIneGquo 

http://www.cyxymu.info/2020/04/plzuchaya-okkupacia-aibga.html?m=1&fbclid=IwAR1-7-PCc9jPCBoaXtN_JGFVmbkvtEFV1FMPlgZ_ZeiOd8C_bnPrIneGquo
http://www.cyxymu.info/2020/04/plzuchaya-okkupacia-aibga.html?m=1&fbclid=IwAR1-7-PCc9jPCBoaXtN_JGFVmbkvtEFV1FMPlgZ_ZeiOd8C_bnPrIneGquo
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სამართლის ორი საქმე: 1. სამხრეთ ოსეთის ე.წ. მოქალაქეობის უკანონოდ მიღება, 

საქართველოს მოქალაქეობის პარალელურად ფლობა და 2. გაყალბებული პასპორტით 

სარგებლობა, ძალაში დატოვა და პირველ ინსტანციაში ხელახალი განხილვისთვის 

დააბრუნა.3 ამ პერიოდის განმავლობაში მეარაყიშვილს შეზღუდული აქვს გადაადგილების 

თავისუფლება.  

საანგარიშო პერიოდში ზეწოლა განიცადა „ეხო კავკაზას“ ეთნიკურად ოსმა ცხინვალელმა 

ჟურნალისტმა ირინა ქელეხსაევამ.4 ციხეში მომხდარ ბუნტთან დაკავშირებით გამოქვეყ-

ნებული კრიტიკული სტატიის გამო, დე ფაქტო იუსტიციის მინისტრმა მის წინააღმდეგ 

სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და „ცილისწამებისთვის“500 000 რუსული რუბლის 

გადახდა მოითხოვა.5 

ამგვარად, იკვეთება ტენდენცია, რომ დეფაქტო ხელისუფლება აქტიურად იყენებს ე.წ. 

„ცილისწამების“ ბრალდებას, რათა მაქსიმალურად შეზღუდოს კრიტიკული მოსაზრების 

მოხვედრა ადგილობრივ და საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში.  

 

 
2014 წელის 14 მაისს სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობამ რუსეთის კვალდაკვალ მიიღო 

კანონი „არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ“6, რომელიც ფართო საზოგადოებაში 

„უცხო ქვეყნის აგენტის“ შესახებ კანონის სახელწოდებითაა ცნობილი.7 აღნიშნული კანონი 

                                                             
3 DRI - თამარ მეარაყიშვილის საკითხი კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარესთან დღის წესრიგის 

თემა უნდა გახდეს 24.01.2020 [ბოლოს ნანახია 6.06.2020] http://www.democracyresearch.org/geo/199 
4 სასამართლო პროცესი ცხინვალში: იუსტიციის მინისტრი ჟურნალისტის წინააღმდეგ, ჯემ-ნიუსი, 

20.02.2020  [ბოლოს ნანახია 6.06.2020] http://bit.do/fFSWX 
5 DRI: ცხინვალში კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანებს დევნიან, ხელმისაწვდომია 

http://www.democracyresearch.org/geo/249; SOUTH OSSETIA/TSKHINVALI REGION: PERSECUTION 

OF JOURNALISTS WHO SPEAK OUT, Amnesty International , 8 April 2020, ხელმისაწვდომია: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5621122020ENGLISH.pdf?fbclid=IwAR2_jkDPxY2Ac

Hqls_V2p91OWFVkSKEI6WEDuIRCdFfqD5NhwrFnJ29wYIk 
6 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კანონი „არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ“, 

ხელმისაწვდომია: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/241580/ 
7 Из двух зол выбрали наименьшее, Эхо кавказа 14.05.2014, ხელმისაწვდომია:  

https://www.ekhokavkaza.com/a/25384934.html 

http://www.democracyresearch.org/geo/199
http://bit.do/fFSWX
http://www.democracyresearch.org/geo/249
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5621122020ENGLISH.pdf?fbclid=IwAR2_jkDPxY2AcHqls_V2p91OWFVkSKEI6WEDuIRCdFfqD5NhwrFnJ29wYIk
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5621122020ENGLISH.pdf?fbclid=IwAR2_jkDPxY2AcHqls_V2p91OWFVkSKEI6WEDuIRCdFfqD5NhwrFnJ29wYIk
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/241580/
https://www.ekhokavkaza.com/a/25384934.html
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ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასავლურ ფონდებთან თანამშრომლობის 

შემთხვევაში „უცხო ქვეყნის აგენტად“ რეგისტრაციას ავალდებულებს და ე.წ. ხელის-

უფლებას მათ საქმიანობაში ჩარევის ფართო შესაძლებლობას აძლევს. აღნიშნული 

ნაბიჯით რეგიონში პრაქტიკულად აიკრძალა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა 

ფუნქციონირება. ყველა არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი ადგილო-

რივი დეფაქტო ხელისუფლებისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოყოფილ საგრანტო 

დაფინანსებასა და შესაბამისად, მოსკოვის კონტროლს მიება. საანგარიშო პერიოდში 

სამხრეთ ოსეთში დაარსდა „რუსკი მირის“ წარმომადგენლობის ოფისი, ასევე ფუნქცი-

ონირებს „რუსული მეცნიერების და კულტურის ცენტრი.“8 არსებული მდგომარეობით, 

სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე აღარ  არსებობს დამოუკიდებელი უფლებადამცველი 

ორგანიზაციები. მიუხედავად ამისა, არსებობას განაგრძობენ დამოუკიდებელი საინიცი-

ატივო ჯგუფები და აქტივისტები, რომლებსაც ხელისუფლებიდან მომდინარე საფრთხის 

მიუხედავად, შესწევთ ძალა მედიასთან, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაცი-

ებთან კომუნიკაციის განსახორციელებლად. 

 

განსხვავებული ვითარებაა აფხაზეთში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ 

რეგისტრაციის პრობლემა და შედარებით ნაკლებ კონტროლს განიცდიან.9 

ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში  პრაქტიკულად არ არსებობს თავისუფალი მედია. 

ყველა ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალება დე ფაქტო ხელისუფლების პირდაპირ 

კონტროლს ექვემდებარება. განსხვავებული სიტუაციაა აფხაზეთში, სადაც რამდენიმე 

მედია საშუალება მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს. 

აფხაზეთის სამაუწყებლო მედიას სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიო კომპანიის 

(AGTRK) მეშვეობით მეტწილად აკონტროლებს დე ფაქტო აფხაზეთის მთავრობა. ბოლო 

დროს აფხაზეთში მაუწყებლობს მსხვილი რუსული ტელევიზიები.  ადგილობრივ მედიას, 

რა თქმა უნდა, უჭირს რუსულ მედიასთან კონკურენცია.10 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

ქართულ არხებზე ხელი მხოლოდ გალის რაიონის მოსახლეობას მიუწვდება. 

ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ბოლო პერიოდში პოპულარობით სარგებლობს 

რუსული „სპუტნიკი,“ სადაც ინფორმაციის მიღება როგორც რუსულ, ასევე ოსურ ენებზეა 

შესაძლებელი.11 

                                                             
8 http://rso.rs.gov.ru/ru 
9 Thomas Hammarberg and Magdalena Grono, Human Rights in Abkhazia Today. ხელმისაწვდომია: 

https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2017/07/Human-Rights-in-Abkhazia-Today-report-by-

Thomas-Hammarberg-and-Magdalena-Grono.pdf 
10 Freedom House Abkhazia. ანგარიში ხელმისაწვდომია: 

https://freedomhouse.org/country/abkhazia/freedom-world/2019 
11 Freedom house South Ossetia. ანგარიში ხელმისაწვდომია https://freedomhouse.org/country/south-

ossetia/freedom-world/2019 

http://rso.rs.gov.ru/ru
https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2017/07/Human-Rights-in-Abkhazia-Today-report-by-Thomas-Hammarberg-and-Magdalena-Grono.pdf
https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2017/07/Human-Rights-in-Abkhazia-Today-report-by-Thomas-Hammarberg-and-Magdalena-Grono.pdf
https://freedomhouse.org/country/abkhazia/freedom-world/2019
https://freedomhouse.org/country/south-ossetia/freedom-world/2019
https://freedomhouse.org/country/south-ossetia/freedom-world/2019
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საანგარიშო პერიოდში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში არსებულ 

ე.წ. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში სისტემური კორუფციისა და ადამიანის უფ-

ლებათა დარღვევის არაერთი ფაქტი გამოიკვეთა.  

აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სოხუმთან ახლოს მდებარეობს დრანდის ციხე, რომელიც 

„თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს.“12 ციხეს ყავს „მაყურებელი.“ პატიმართა რაოდენობის 

შესახებ ოფიციალური მონაცემები ხელმიუწვდომელია, თუმცა არაოფიციალური ინფორ-

მაციით, დრანდის ციხეში 2017 წლის მდგომარეობით, 278 მსჯავრდებული, ხოლო 

წინასწარი დაკავების იზოლატორში 42 პირი  იმყოფებოდა13. 

ადგილობრივების გადმოცემით,14 ყოფილა შემთხვევა, როდესაც, მიუხედავად სასამარ-

თლოს გადაწყვეტილებისა, მსჯავრდებულს სასჯელი ციხეში არ მოუხდია, რადგან 

პატიმრების ბედს არა სამართალდამცავი სტრუქტურები, არამედ ე.წ. პატრონი წყვეტს. 

საპატიმრო საკნებში პრივილეგირებული პატიმრები დანარჩენი პატიმრებისგან 

განსხვავებულ და უკეთეს პირობებში იმყოფებიან, მათ განკარგულებაშია მეტი ფართი და 

უკეთესი ავეჯი. არაპრივილეგირებული პატიმრები სასჯელს არაჰიგიენურ და მძიმე 

მდგომარეობაში იხდიან, ხშირია თვითმკვლელობის შემთხვევებიც.15 

სამხრეთ ოსეთში ყოფილი საგამოძიებო იზოლატორის შენობა გადაკეთებულია გამოსას-

წორებელ კოლონიად, სადაც სივრცე მკაცრ და საერთო რეჟიმის ზონებად არის დაყოფ-

ილი.16 კოლონია 83 პატიმარზეა გათვლილი. 2019 წლის ოქტომბრის მონაცემებით იქ 

სასჯელს 56 პატიმარი იხდიდა.17 2019 წლის ზაფხულში პატიმრებმა ხელი მოაწერეს 

პარლამენტისადმი მიმართვას, რომელშიც საუბარი იყო ციხეში არსებულ სერიოზულ 

დარღვევებზე, უხარისხო საჭმელზე, ანტისანიტარიაზე, ნესტიან საკნებზე და იმაზე, რომ 

                                                             
12 Это абхазская тюрьма. Эхо Кавказа 17.03.2015 https://www.ekhokavkaza.com/a/26906075.html 
13 Thomas Hammarberg and Magdalena Grono, Human Rights in Abkhazia Today.  
14 ანონიმური ინტერვიუ. 
15 ანონიმური ინტერვიუ. 
16 რას აპროტესტებენ პატიმრები ცხინვალში? 2.10.2019, რადიო თავისუფლება. 
17 იქვე. 

https://www.ekhokavkaza.com/a/26906075.html
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ზოგიერთ საკანში პატარა სარკმელიც კი არ იყო.18 აღნიშნულს ბუნტი და პატიმრების  ცემა 

მოყვა, კადრები კი მედიაში გავრცელდა.  

2020 წლის 5 ივნისს ცხინვალის ციხეში განსაკუთრებული დანიშნულების მობილური 

რაზმის (ომონის) მორიგი რეიდი განხორციელდა, რასაც პატიმარსა და სასჯელაღ-

სრულების თანამშრომელს შორის წარმოქმნილ დაპირისპირებას უკავშირებენ.19 „ომონმა“ 

4 პატიმარი საკნიდან გამოიყვანა და სასტიკად გაუსწორდა მათ,20 რის შემდეგაც  25 

პატიმარმა პროტესტის ნიშნად თვითდაზიანებები მიიყენა და ვენები გადაიჭრა.21 ფაქტზე 

რეაგირების მიზნით, სამხრეთ ოსეთის ე.წ. პარლამენტართა უმეტესობამ სპიკერს მიმართა 

და საგანგებო სხდომის მოწვევა მოითხოვა. საგანგებო სხდომაზე ე.წ. პრეზიდენტი 

ანატოლი ბიბილოვი „ომონის“ 200-მდე წარმომადგენელთან ერთად მივიდა,22 სადაც 

განცხადა,  რომ სამართალდამცავების წინააღმდეგ გამოძიება არ დაიწყება და არც ხელის-

უფლებიდან დაისჯება არავინ, რადგანაც რამდენიმე პატიმარმა ხელი უბრალოდ გაიკაწრა, 

რათა ყურადღება მიეპყრო.  

ჩვენი საკონტაქტო პირის ინფორმაციით,23 პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის 

ფაქტები ხშირია და მდგომარეობა არც ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ შეცვლილა.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 შეიძლება თუ არა პატიმრების ცემა? ცხინვალის გამოცდილება, ჯემ ნიუსი 24.09.2019 

http://bit.do/fFSWZ 
19 Югоосетинская неделя: арестантов под ножи, депутатов под стволы 

https://www.ekhokavkaza.com/a/30667721.html 
20 იქვე.  
21 ცხინვალის ციხეში დაახლოებით 20 პატიმარმა ვენები გადაიჭრა, ჯემ ნიუსი 5.06.2020 [ბოლოს 

ნანახია 6.06.2020] https://jam-news.net/ge/samkhret-oseti-cikhe-patimrebi/ 
22 Анатолий Бибилов высадился в парламенте https://www.ekhokavkaza.com/a/30661818.html 
23 ანონიმური ინტერვიუ 

http://bit.do/fFSWZ
https://www.ekhokavkaza.com/a/30667721.html
https://jam-news.net/ge/samkhret-oseti-cikhe-patimrebi/
https://www.ekhokavkaza.com/a/30661818.html
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2018 წლის 24 იანვარს რუსეთის დუმამ24 შეიარაღებული ძალების ინტეგრაციის შესახებ 

შეთანხმების რატიფიცირებით25 შთანთქა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი არმია. 

რაც შეეხება აფხაზეთს, 2019 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციამ აფხაზეთის დე ფაქტო 

მთავრობასთან შეთანხმებით, აფხაზური ჯარის მოდერნიზაციისთვის საჭირო ხარჯებზე 

პასუხისმგებლობა აიღო.26 რუსეთის ფედერაციის მიერ გაფორმებული ე.წ. საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები პრაქტიკულად ამ რეგიონების სრული ანექსიისკენ გადადგმული 

ნაბიჯია, რამდენადაც დე ფაქტო რეჟიმებმა დაკარგეს ძალის ის მონოპოლია, რომელიც 

აქამდე ფასადურად მაინც ქონდათ შენარჩუნებული. 

აფხაზეთში სამხედრო სამსახური სავალდებულოა აფხაზეთის მოქალაქეობის მქონე ყველა 

პირისთვის 18-დან 27 წლამდე. სამხედრო სამსახურის ვადა განისაზღვრება 18 თვით, 

უმაღლესი განათლების  მქონეთათვის კი - 12 თვით.27 სამხედრო სამსახური შედგება სა-

ვალდებულო და საკონტრაქტო სამსახურისგან. 

ანალოგიური მოთხოვნებია სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც, სადაც სხვა რაიმე სახის ალ-

ტერნატივა არ არსებობს.28  

                                                             
24 პუტინის დავალებით დე ფაქტო აფხაზეთის ჯარის მოდერნიზებას დააფინანსებენ [ბოლოს 

ნანახია 14.08.2020] https://netgazeti.ge/news/393211/ 
25ცხინვალის ჯარის რუსეთის არმიაში გაერთიანებას თბილისი მოსკოვის მორიგ პროვოკაციად 

აფასებს 26.01.2018 [ბოლოს ნანახია 7.06.2020] http://bit.do/fFXH3 
26 Джоджуа о финансировании Россией Абхазской армии: мы должны отвечать современным вызовам 

23.09.2019, იხ. https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190923/1028473870/Dzhodzhua-o-finansirovanii-

Rossiey-Abkhazskoy-armii-my-dolzhny-otvechat-sovremennym-vyzovam.html 
27 Осенний призыв: новобранцы Абхазской армии приняли присягу, იხ. https://sputnik-

abkhazia.ru/Abkhazia/20191130/1028915318/Osenniy-prizyv-novobrantsy-abkhazskoy-armii-prinyali-

prisyagu.html 
28 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения 

отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, იხ.  http://alaniamil.org/130-soglashenie-mezhdu-rossiyskoy-federaciey-i-

respublikoy-yuzhnaya-osetiya-o-poryadke-vhozhdeniya-otdelnyh-podrazdeleniy-vooruzhennyh-sil-

respubliki-yuzhnaya-osetiya-v-sostav-vooruzhennyh-sil-r.html 

https://netgazeti.ge/news/393211/
http://bit.do/fFXH3
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190923/1028473870/Dzhodzhua-o-finansirovanii-Rossiey-Abkhazskoy-armii-my-dolzhny-otvechat-sovremennym-vyzovam.html
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190923/1028473870/Dzhodzhua-o-finansirovanii-Rossiey-Abkhazskoy-armii-my-dolzhny-otvechat-sovremennym-vyzovam.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191130/1028915318/Osenniy-prizyv-novobrantsy-abkhazskoy-armii-prinyali-prisyagu.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191130/1028915318/Osenniy-prizyv-novobrantsy-abkhazskoy-armii-prinyali-prisyagu.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191130/1028915318/Osenniy-prizyv-novobrantsy-abkhazskoy-armii-prinyali-prisyagu.html
http://alaniamil.org/130-soglashenie-mezhdu-rossiyskoy-federaciey-i-respublikoy-yuzhnaya-osetiya-o-poryadke-vhozhdeniya-otdelnyh-podrazdeleniy-vooruzhennyh-sil-respubliki-yuzhnaya-osetiya-v-sostav-vooruzhennyh-sil-r.html
http://alaniamil.org/130-soglashenie-mezhdu-rossiyskoy-federaciey-i-respublikoy-yuzhnaya-osetiya-o-poryadke-vhozhdeniya-otdelnyh-podrazdeleniy-vooruzhennyh-sil-respubliki-yuzhnaya-osetiya-v-sostav-vooruzhennyh-sil-r.html
http://alaniamil.org/130-soglashenie-mezhdu-rossiyskoy-federaciey-i-respublikoy-yuzhnaya-osetiya-o-poryadke-vhozhdeniya-otdelnyh-podrazdeleniy-vooruzhennyh-sil-respubliki-yuzhnaya-osetiya-v-sostav-vooruzhennyh-sil-r.html
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სკოლის დამთავრების შემდეგ ახალგორში ყველა ახალგაზრდას აძლევენ ე.წ. სამხრეთ 

ოსეთის პასპორტს, რაც თავისთავად გულისხმობს სამხედრო ვალდებულებას. ჯარში კი 

ხშირია დაჩაგვრის და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები და ზოგიერთი სწორედ 

სამხედრო სამსახურის თავის არიდების მიზნით ცდილობს უარი თქვას ე.წ. „სამხრეთ 

ოსეთის“ მოქალაქეობაზე.29 

დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ეთნიკურ ქართველებს ე.წ. შეიარაღებულ 

ძალებში სამსახურს აიძულებენ, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში. ამგვარი მეთოდებით 

რეგიონში მოქმედი რეჟიმი ცდილობს ახალგორში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები 

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან გარიყოს. 

2020 წელს გალში გაწვევა არ განახლებულა. გაწვევის შეჩერების მიზეზად კორონავირუსის 

პანდემიასთან ერთად განიხილავენ რაიონში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის 

უმრავლესობისთვის ე.წ. აფხაზეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტებსაც. ჯარში 

არსებულ პრობლემებს შორის სამხედროებს  შორის ხშირ კონფლიქტს ასახელებენ, რაც, 

რამდენიმე შემთხვევაში მკვლელობით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, 

ჯარისკაცები ხშირად იპარებიან სამხედრო ბაზიდან, მათი ხელმძღვანელობა კი ხშირად 

ბოროტად სარგებლობს პრივილეგიებით და ჯარისკაცების შრომას პირადი ინტერეს-

ებისთვის იყენებს, მათ შორის, საკუთარი სახლების მშენებლობაში, დასუფთავებაში და 

სასოფლო- სამეურნეო სამუშაოებში.  

 

  
 

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიკვეთა ორივე რეგიონში 

ჯანდაცვის მიმართულებითაც. მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს პრაქტიკულად არ 

აქვს ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. 

აფხაზეთის ჯანმრთელობის სფერო მატერიალური და გარკვეულწილად, ადამიანური 

რესურსების სერიოზულ ნაკლებობას განიცდის.30 ჯანდაცვის სისტემაში რეფორმა საბჭოთა 

პერიოდის შემდეგ არ განხორციელებულა.31 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით, 

                                                             
29 ანონიმური ინტერვიუ.  
30 Thomas Hammarberg and Magdalena Grono, Human Rights in Abkhazia Today.  
31 იქვე, გვ.43. 
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ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას სიმსივნური, გულ-სისხლძარღვთა, ინფექციური 

დაავადებები და დიაბეტი წარმოადგენს. რეგიონში, განსაკუთრებით სოხუმის გარეთ, 

მწირია თანამედროვე დიაგნოსტიკური საშუალებები.32 

განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დგას გალის რაიონის სოფელ საბერიოს საავად-

მყოფო. პაციენტების დიაგნოსტირებისთვის და ხარისხიანი სამედიცინო დახმარების 

აღმოსაჩენად, საავადმყოფოს ყველაზე მინიმალური - ულტრაბგერის და რენტგენის 

აპარატიც კი არ აქვს. მდგომარეობას ამძიმებს ის ფაქტიც, რომ ხშირ შემთხვევაში 

მედპერსონალი ფერხდება სასწრაფო დახმარების მანქანის გაუმართაობის გამო, რაც 

შესაძლოა ფატალურადაც დასრულდეს.33 საავადმყოფოს მუდმივად ესაჭიროება 

მედიკამენტების მარაგით მხარდაჭერა, რადგანაც სოხუმი ამაზე დიდად არ ზრუნავს. 

საკარანტინო ზომების გამკაცრების შედეგად გამშვები პუნქტების ჩაკეტვამ და 

გადაადგილების შეზღუდვამ, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონ-

ტროლირებადი ტერიტორიიდან მედიკამენტების კურიერით შეტანაც გაართულა. 

შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 

ოსეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ჯან-

მრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან გამოთხოვილი ინფორმაციის 

საფუძველზე,34 2015 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 ივნისის ჩათვლით აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს 1094 მოქალაქეს გაეწია დახმარება აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

პროგრამების ფარგლებში.  

იგივე წერილიდან ვიტყობთ, რომ წარსულში აქტიურად მუშაობდა „აფხაზეთიდან იძულ-

ებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის სამედიცინო პერ-

სონალის გადამზადების კომპონენტის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში 2017 წელს 

გადამზადების კურსი გაიარა 30-მა ექიმმა (სამი ათკაციანი ჯგუფი), მათ შორის, 17 ექიმი 

აფხაზეთიდან იყო. 2018 წელს ამავე პროგრამით ისარგებლა 20-მა ექთანმა აფხაზეთიდან. 

გალის რაიონში მყოფი სამედიცინო პერსონალისთვის გამოწვევად რჩება პაციენტების 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე დროული ტრანსპორტირების საკითხი, 

რომელიც, ხშირ შემთხვევაში, მრავალ საკომუნიკაციო პროცედურას გულისხმობს, დროში 

იწელება და ნეგატიურად ისახება პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. 

რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონში/ სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებას, აქ 

განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ხელოვ-

                                                             
32 იქვე, გვ.43. 
33 DRI: პანდემიის ფონზე გალის მოსახლეობა სამედიცინო მომსახურების მიღებასაც კი ვერ 

ახერხებს 11.05.2020 [ბოლოს ნანახია 7.06.2020] http://www.democracyresearch.org/geo/298 
34 წერილი #1701. 

http://www.democracyresearch.org/geo/298
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ნური ბარიერების შექმნა, რათა მათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამედიცინო სერვისებით არ ისარგებლონ. ავად-

მყოფების ტრანსპორტირების პროცესი ხშირად ფერხდება, ან უკიდურესად ჭიანურდება, 

რაც რამდენიმე შემთხვევაში ფატალური შედეგებით დამთავრდა. არაკვალიფიციური 

სამედიცინო დახმარების შედეგად საანგარიშო პერიოდში ახალგორში რამდენიმე 

ადამიანი გარდაიცვალა, რის მიზეზადაც ადგილობრივები სამედიცინო პერსონალის 

გულგრილობას და ახალგორის საავადმყოფოში კვალიფიცირებული სამედიცინო დახ-

მარებისთვის საჭირო პრეპარატების და სამედიცინო ინვენტარის უქონლობას ასახელებ-

ენ.35 
 

ჯანდაცვის მიმართულების ცალკე პრობლემად შეიძლება გამოვყოთ რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები. მას შემდეგ, რაც აფხაზეთში აბორტები 

აიკრძალა,36 გაიზარდა უკანონო აბორტების რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახა ქალთა სიკ-

ვდილიანობის მაჩვენებელზე, რომლებიც ორივე რეგიონში ისედაც საზოგადოების ერთ-

ერთ ყველაზე დაუცველ ნაწილს წარმოადგენენ.  

 

ქალები ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. როგორც წესი, ადგილობრივი საზო-

გადოება მოძალადის მიმართ უფრო სოლიდარულია. ადგილობრივი რეტროგრადული 

ტრადიციები კი ქალებს ბრძოლის ნაცვლად გაჩუმებას აიძულებს.37  მზარდი დინამიკით 

ხასიათდება ქალთა შორის სხვადასხვა ნერვული და ემოციური აშლილობის შემთხვევები.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 DRI როგორ შეიცვალა ცხოვრება ახალგორში პანდემიის შემდეგ? 

http://www.democracyresearch.org/geo/279 
36 აბორტის აკრძალვა-დისკუსია აფხაზეთში https://netgazeti.ge/south_caucasus/95055/ 
37 ანონიმური ინტერვიუ.  

http://www.democracyresearch.org/geo/279
https://netgazeti.ge/south_caucasus/95055/
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დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები ცხადყოფს, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი/ 

სამხრეთ ოსეთი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარების გამო 

საერთაშორისო საზოგადოების განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. გაუარესებული 

ჰუმანიტარული ვითარება ნეგატიურად აისახება არა მხოლოდ ქართული, არამედ ოსური 

და აფხაზური მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხსა და სტანდარტზე. თუმცა, აფხაზეთსა და 

ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ 

ერთადერთ სუბიექტს, რუსეთის ფედერაციას არ აქვს ინტერესი უზრუნველყოს მის მიერ 

ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის ღირსეული ცხოვრებისა და განვითარების ელემენ-

ტარული პირობები, გადადგას ნაბიჯები ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დასაც-

ავად.  

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების და საერთაშორისო საზოგადოების ძალის-

ხმევა ამ მიმართულებით საკმარისი არ არის, რაც რუსეთის ფედერაციას საშუალებას აძ-

ლევს, განაგრძოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სრული იგნორირება.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია მხედველობაში იქნას მიღებული შემდეგი 

რეკომენდაციები: 

 

 გააქტიურდეს დიპლომატიური ძალისხმევა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/ 

სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევის ფაქტების შესახებ 

საერთაშორისო საზოგადოების პროაქტიული ინფორმირების მიზნით 

 საერთაშორისო მოლაპარაკებათა დღის წესრიგში დადგეს რეგიონში ეფექტური 

კონტროლის განმახორციელებელი მხარის (რუსეთის ფედერაციის) საერთაშორისო 

პასუხისმგებლობის, მათ შორის, საერთაშორისო სანქციების გამოყენების საკითხი  

 აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მაცხოვრებელი მოსახლეობის უფლებების 

განგრძობითი დარღვევის შესაჩერებლად, განხილულ იქნეს სამართლებრივი მექან-

იზმების, მათ შორის, რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა 

 გაძლიერდეს დიპლომატიური ძალისხმევა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისი-

ის მანდატის გასაზრდელად 

 გაძლიერდეს უსაფრთხოების ზომები ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე 

სოფლებში, საქართველოს მოქალაქეების უკანონო გატაცების პრევენციის მიზნით 

 აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების ხელ-

ყოფის კუთხით არსებული რთული ვითარების გამო, საჭიროა საქართველოს 

ხელისუფლების მუშაობა გახდეს პროაქტიული და ძირითადი რისკების საპასუხ-

ოდ შემუშავდეს სამოქმედო გეგმები, მათ შორის, ე.წ. საკონტროლო-გამშვები 

პუნქტების დაკეტვის შედეგად მიყენებული ზიანის შესამცირებლად 

 



17 
 

 

 აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები მოსახლეობის 

დროულ და ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად, შემუშავდეს 

მექანიზმი, რომელიც ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროების-

ამებრ უზრუნველყოფს პაციენტების დღე-ღამის ნებისმიერ დროს საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიებზე გადმოყვანას. საქართველოს კონტროლირებად 

ტერიტორიებზე პაციენტების დროული გადმოყვანის საკითხი, საერთაშორისო ორ-

განიზაციების დახმარებით, მოლაპარაკებების რეჟიმში, წინასწარ უნდა იყოს შეთან-

ხმებული  კონფლიქტის ყველა მხარესთან 

 ახალგორსა და გალის რაიონში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიმარ-

თულებით მომუშავე ექიმთა გადამზადების მიზნით, შემუშავდეს და დაინერგოს 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. გადაიდგას ნაბიჯები გალის რაიონის 

სამედიცინო დაწესებულებების სათანადო სამედიცინო ტექნიკით აღსაჭურვად 

 ახალგორის ჰუმანიტარული კრიზისის მოსაგვარებლად, გამოყენებულ იქნას ყველა 

საერთაშორისო მექანიზმი, რათა ახალგორში საოკუპაციო ძალების მიერ შემოღებ-

ული რაიონის იზოლაციის პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს. 

 აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში და გამყოფი ხაზის გასწვრივ  

მცხოვრები მოსახლეობის დასახმარებლად, მოქმედ  საგანმანათლებლო და ჯან-

დაცვის პროგრამებთან ერთად, შეიქმნას განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზ-

მები 

 

 აუცილებელია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში არსებული 

ვითარების სისტემატიურ რეჟიმში დაკვირვება, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება 

და მათი ღიაობის უზრუნველყოფა, რათა კონფლიქტის ყველა მხარეს და საზო-

გადოებებს ქონდეთ ნეიტრალური მხარის მიერ დანახული პრობლემების შეფას-

ების და მათზე მსჯელობის შესაძლებლობა 

 გაძლიერდეს მუშაობა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმ პროგრამების/ ინიცია-

ტივების მხარდაჭერის გზით, რომელიც ემსახურება აღნიშნულ ტერიტორიებზე 

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას 

 გაგრძელდეს აქტიური მუშაობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, არსებული 

რისკების შემამსუბუქებელი ქმედითი მექანიზმების შესაქმნელად 

 გაძლიერდეს დიპლომატიური ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე, მათ შორის საერ-

თაშორისო სანქციების მეშვეობითაც, რათა ამ უკანასკნელმა მოახდინოს აფხაზეთსა 

და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისი-

ების დაშვების ბლოკირების შეწყვეტა, ასევე უზრუნველყოს ოკუპირებულ 

რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის თავისუფლად გადაადგილება. 
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