
აპრილი, 2017 წ.

ტრანსპორტაციის 
პროგრამა

პროგრამა მიზნად ისახავს 

ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებას ეკონომიკური 

მზრდადობის თვალსაზრისით, 

ვინაიდან საქართველოში არსებული 

ინფრასტრუქტურა, რომელიც 

ჩამოყალიბდა საბჭოთა პერიოდში 

დღითიდღე ძველდება

177.22აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის პროექტი LA

სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო განვითარების ტრეინინგები TR

ჰიგიენისა და ხარისხის მენეჯმენტი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში CTR

53.32

რეგიონალური განვითარება სასოფლო ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის 
ინტეგრაციის საშუალებით

CTR

სქემა 

ფანრიგი დახმარების 
რაოდენობა

(100 მილიონი 

იენი)

ელ. ენერგიის 
პროგრამა

პროგრამა მიზნად ისახავს 

ალტერნატიული ენერგიების 

განვითარებას, რაც მოიცავს, ასევე, 
ჰიდროელექტრო გენერაციას

ენერგიის სარეაბილიტაციო პროექტები

დახმარების 
რაოდენობა

(100 მილიონი 

იენი)

44.10

შენიშვნა
JFY 2016-

მდე
JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020 JFY 2021

ენერგეტიკასა და ბუნებრივ რესურსებზე კონცენტრირებული ტრეინინგები TR

[წინა პირობები და ამჟამინდელი მდგომარეობა]
რეგიონალური უთანასწორობა ქალაქებსა და სოფლებს შორის უკვე მკაფიოდ შესამჩნევი გახდა საქართველოში. 

[სტრატეგია]
ხალხის საყოფაცხოვრებო სტაბილიზაციისათვის, იაპონია ახდენს ფორმულირებას 
მნიშვნელოვანი პროექტებისათვის სოფლის მეურნეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის 
ხელშესაწყობად და ტურიზმის განსავითარებლად.

იაპონიის დახმარების 
პროგრამა

პროგრამის შინაარსი პროექტის დასახელება

იაპონიის დახმარების 
პროგრამა

პროგრამის შინაარსი პროექტის დასახელება სქემა

განრიგი დახმარების 
რაოდენობა

(100 მილიონი 

იენი)

შენიშვნა

JFY 2016-

მდე
JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020 JFY 2021

დახმარების 

საბაზისო 

პოლიტიკა

სქემა

პრიორიტეტუ
ლი არე 2

ხალხის ყოფა-ცხოვრების სტაბილიზაცია

განვითარების 

საკითხი 1-1

ტრანსპორტაცია

განვითარების 

საკითხი 1-2

ელექტროენერგია

[წინა პირობები და ამჟამინდელი მდგომარეობა]
საქართველო მწირია საწვავი წიაღისეულით და ახორციელებს ენერგიის ისეთ იმპორტს, როგორიცა ბუნებრივი 

გაზი და საწვავი, რომელიც საჭიროა სითბური ძალის გენერაციისათვის. საქართველოს აქვს მაღალი პოტენციალი 

ალტერნატიული ენერგიების გასავითარებლად, რაც მოიცავს ასევე ჰიდროელექტრო გენერაციას, რომელიც 

გამოიყენებს ქვეყნის შიგნით არსებულ უხვ ჰიდრო რესურსს. 

დახმარება  ეკონომიკური მზრდადობის ხელშესაწყობად და საზოგადოების სტაბილურობისათვის

  

JFY 2018
 JFY 

2016-მდე

 

JFY 2020

[სტრატეგია]
ეკონომიკური მდგრადობის განვითარების თვალსაზრისით, იაპონია ახორციელებს 
დახმარებას ენერგო გენერაციის მიმართულებით, რაც მოიცავს ჰიდროელექტრო 

სადგურების მშენებლობას, რომელიც საჭიროებს ბუნებრივი გარემოს ნაკლებ 

დატვირთვას.

LA

საგრანტო დახმარება სოფლის მეურნეობისათვის GHGA

ტრეინინგი ტურიზმის მიმართულებით TR

დანართი ქვეყნის დახმარების პოლიტიკისათვის

იაპონიის დახმარების 
პროგრამა

პროექტის დასახელება

პრიორიტეტული 

არეა 1

პროგრამის შინაარსი

გადაზიდვებზე კონცენტრირებული ტრეინინგები

ხელშეწყობა პრევენციული ღონისძიებებისათვის გზებზე სახიფათო (ქვის 
ცვენა) შემთხვევების ასაცილებლად

　

[წინა პირობები და ამჟამინდელი მდგომარეობა]
ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენდა საბჭოთა სისტემის დროს უკვე მოძველებული და გაუარესებულია, 
განსაკუთრებით კი სოფლად. იმავდროულად, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების აუცლებელ წინაპირობას 

წარმოადგენს ინფრასქტურქტურის დაუყოვნებლივი გაუმჯობესება 2008 წლის ზაფხულის სამხედრო 

კონფლიქტის შემდეგ. 

TR

XX-TA

სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის

[სტრატეგია]
იაპონია მხარს უჭერს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის გაუმჯობესებას, რომელიც 

ერთმანეთთან აკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს და ამგვარად 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ნიშანდობლივი წვლილი შეაქვს და მნიშვნელოვნად 

ზრდის შესაძლებლობას საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ტექნიკური 

დახმარების საშუალებით.

შენიშვნა

განრიგი

JFY 2021

ეკონომიკური ინფრასტურქტურის გაუმჯობესება 

JFY 2019JFY 2017

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის პროექტი (II)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 

იაპონია ახორციელებს ეფექტურ 

დახმარებას აღჭურვილობის 

უზურნველყოფით, ასევე 
შესაძლებლობების რეაბილიტაციითა 
და სატრეინიგო კურსების მუდმივი 

განახლებით ტურიზმის და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად 

0.26

განვითარების 

საკითხი 2-1

სოფლის 
მეურნეობა და 

სოფლის 
განვითარება

სოფლის 
მეურნეობისა და 
რეგიონული 

განვითარების 
პროგრამა

LA



სხვა პროგრამები

მართვაზე კონცენტრირებული ტრეინინგები TR

0.28

 JFY 

2016-მდე

3.00

გრასრუტების ადამიანთა უსაფრთხოების საგრანტო დახმარება სამედიცინო 

მომსახურეობის სფეროში 

ტრეინინგი გარემოსდაცვის მენეჯმენტზე TR

საგარნტო დახმარება გარემოს დასაცავად

საგრანტო დახმარება გარემოს დაცვისა და კატასტროფების 
პრევენციის მიზნით

GA

GA

იაპონიის 
დახმარების 
პროგრამა

პროგრამის შინაარსი სქემა

განრიგი

JFY 2017

პროექტის დასახელება

საგრანტო დახმარება სამედიცინო სერვისების გასაუმჯობესებლად GHGA

გრასრუტების ადამიანის უფლებათა საგრანტო დახმარება 
ლტოლვილთა მხარდასაჭერად და სხვა მოწყვლადი 

ჯგუფებისათვის

GHGA

ჯანდაცვა, სახალხო 

ჯანდაცვა და 
სამედიცინო 

სერვისების 
პროგრამა

გარემოს 
გაუმჯობესების 

პროგრამა

ამ პროგრამის მიზანი და ამოცანები 

ემსახურება სამედიცინო 

მომსახურეობის სფეროს 
გაუმჯობესებას, საზოგადო 

ჯანდაცვის, სამედიცინო 

მომსახურების ინფრასტრუქტურის 

რენოვაციას, რომელიც ჩამოყალიბდა 
საბჭოთა პერიოდში და ასევე 
ადამიანური რესურსების 

განვითარებას ჯანდაცვის 

მიმართულებებით, საზოგადო 

ჯანდაცვისა და სამედიცინო 

მომსახურებს თვალსაზრისით, 

რომელიც პირდაპირ სარგებელს 
მოუტანს საზოგადოების ყველაზე 
მოწყვლად ჯგუფებს.

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს 

გარემოსდაცვით ისეთ საკითხებს 
როგორიცაა სუფტა ენერგიების 

ხელშეწყობა რათა შემცირდეს 

სათბურების ეფექტით მომწამვლელი 

ნივთიერებების გამოყოფა

იაპონიის დახმარების 
პროგრამა

პროგრამის შინაარსი პროექტის დასახელება სქემა

დახმარების 
რაოდენობა

(100 მილიონი 

იენი)

შენიშვნა
 JFY 

2016-მდე
JFY 2017 JFY 2018

შემოკლებები:  [PS] = მოსამზადებელი გამოკვლევა, [DD] = დაწვრილებითი დიზაინი, [TCP] = ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი, [TCDP] =ტექნიკური თანამშრომლობა დაგეგმარების განსავითარებლად, [EXP] = ექსპერტი, [EQ] = აღჭურვილობა, [CTR] =ქვეყანაზე ფოკუსირებული ტრეინინგი, 

[TR] =კონცენტრირებული ტრეინინგი/სატრეინინგო პროგრამა ახალგაზრდა ლიდერებისათვის, [JOCV] =იაპონიისსაზღვარგარეთთან თანამშრომლობის მოხალისეები, [SV] = უფროსი მოხალისეები, [TEXP] = მესამე ქვეყნის ექსპერტი, [TTR] =მესამე ქვეყნის ტრეინინგი, [ICT} = ქვეყნის შიდა ტრეინინგი, 

[STC] =სამცნიერო და ტექნოლოგიური თანამშრომლობა გლობალურ საკითხებზე, [JPP]=JICA პარტნიორობის პროგრამა, [xx-TA] = ტექნიკური დახმარება, რომელიც ხორციელდებაორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა საგარეო საქმეთა სამინისტრო და JICA, [GA] = საგრანტო დახმარება, [NPGA] = არა 
საპროექტო საგრანტო დახმარება, [GHGA] = გრასრუტების ადამიანური უსაფრთხოების საგრანტო დახმარება,[JNGA] იაპონური არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების საგრანტო დახმარება, [CGA] = კულტურული საგრანტო დახმარება, [GCGA] = გრასრუტების კულტურული საგრანტო 

დახმარება, [LA] = სასესხო დახმარება (ოფიციალური განვითარების დახმარების (ODA) სესხი),, [SSM]=მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა,   [ML] = მრავალმხრივი თანამშრომლობა, Solid Line [--------] =განრიგი, პუნქტირული ხაზი [- - - - -] = დროებითი განრიგი, [●] = მრავალმხრივი 

დახმარების განხორციელება ერთი წლის განმავლობაში

JFY 2020 JFY 2021

სამედიცინო 

აღჭურვილობის შეძენა 

სამედიცინო 

მომსახურების 

გაუმჯობესების 

მიზნით

GA

0.28

პროექტი განკუთვნილია სუფთა  ენერგიის მზის ელექტრო 

სისტემის გენერაციის გასაცნობად
GA

　

JFY 2019

ჯანდაცვაზე, საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და სამედიცინო სერვისებზე 
კონცენტრირებული ტრეინინგები

TR

5.00

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და ეკონომიკის 

გასაუმჯობესებელი ტრეინინგები
TR

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 

იაპონია ახორციელებს ეფექტურ 

დახმარებას აღჭურვილობის 

უზურნველყოფით, ასევე 
შესაძლებლობების რეაბილიტაციითა 
და სატრეინიგო კურსების მუდმივი 

განახლებით ტურიზმის და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად 

5.00

4.80

დახმარების 
რაოდენობა

(100 მილიონი 

იენი)

შენიშვნა

JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020 JFY 2021

გრასრუტების ადამიანთა უსაფრთხოების საგრანტო დახმარება 
განათლების სფეროში

GHGA

განვითარების 

საკითხი 2-2

ჯანდაცვის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება, 
საზოგადო 

ჯანდაცვა და 
სამედიცინო 

მომსახურეობა

   სხვა

[წინა პირობები და ამჟამინდელი მდგომარეობა]
ჯანრთელობის დაცვის, სახალხო ჯანდაცვის, და სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ადამიანური 

რესურსების განვიტარება ჯანდაცვის მიმარტულებებით წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან და 
პრიორიტეტულ საკითხს იმ თვალსაზრისით, რომ განახლდეს მოძველებული სამედიცინო მომსახურეობა, 
გაუმჯობესდეს ჯანდაცვა, სახალხო ჯანდაცვა და სამედიცინო სერვისების დონე.

[სტრატეგია]
ადამიანთა უსაფრთხოების თვალსაზრისით იაპონია მხარს უჭერს საქართველოს 
მთავრობასა და რელევანტურ ორგანიზაციებს, რათა გაუმჯობესდეს სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხი, რომელიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს მოწყვლადი ჯგუფებისა 
და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების გაუმჯობესების ხარისხზე.

(შენიშვნა) იძულებით გადაადგილებული პირები: იგულისხმება ის ადამიანები, ვინც 

იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები აფხაზეთსა და სამხრეთ 

ოსეთში 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტის დროს. ამ ადამიანთა უმეტესობა ცხოვრობს 
საშინელ პირობებში.

განრიგი

განვითარების 

საკითხი 2-1

სოფლის 
მეურნეობა და 

სოფლის 
განვითარება

სოფლის 
მეურნეობისა და 
რეგიონული 

განვითარების 
პროგრამა

(სხვადასხვა)

1.11

0.90

საგრანტო დახმარება განაღმვითი სამუშაოების ჩასატარებლად GHGA

კატასტროფების მართვაზე კონცენტრირებული ტრეინინგები TR


