„გენდერული ნიშნით ძალადობა, როგორც სოციალური პრობლემა“
18-19 მარტს ქ. ბიჭვინთაში „აფხაზეთის ქალთა ასოციაციის“ ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი
თემაზე „გენდერული ნიშნით ძალადობა როგორც სოციალური პრობლემა“.
შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე „აფხაზეთის ქალთა ასოციაციამ“ ჯერ კიდევ 2012
წელს ჩაატარა კვლევები და კანონპროექტიც კი მოამზადა „ოჯახური ძალადობის შესახებ“, მაგრამ ე.წ.
დეპუტატებისგან მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს.
ორდღიან ტრენინგში, ქ. ბიჭვინთაში, მონაწილეობა მიიღეს ოკუპირებული აფხაზეთის
სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმა, ექიმებმა, ფსიქოლოგებმა, იურისტებმა, ჟურნალისტებმა და
სტუდენტებმა. ტრენინგის მიზანს, ორგანიზატორების განცხადებით, გენდერული ძალადობის
ბუნების, მიზეზების და შედეგების შესახებ მონაწილეების ინფორმირება წარმოადგენდა.
ტრნინგის ერთერთმა ორგანიზატორმა, ფსიქოლოგმა ელანა თარბამ, დამსწრეთ განუმარტა
ტერმინის „გენდერული ძალადობა’ მნიშვნელობა და დაამატა, რომ უმეტეს წილად ძალადობის
მსხვერპლნი ქალები და ბავშვები არიან. ამასთან ერთად ხაზგასმით აღნიშნა:
„აქ საუბარია არა მარტო ფიზიკურ, არამედ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, რომელიც ნეგატიურ
გავლენას ახდენს ცალკეულ პიროვნებაზე, რომელიც სოციუმის ნაწილია და ამიტომაც ძალადობა
სოციალურ პრობლემას წარმოადგენს“.
ტრენინგის მონაწილეებმა აღიარეს დე-ფაქტო აფხაზეთში გენდერული ნიშნით ძალადობის
პრობლემის არსებობა და ისაუბრეს გამომწვევ მიზეზებზე.
ფსიქოლოგების აზრით, მოქალაქეებს უჭირთ ამ პრობლემის აღიარება ეთნოკულტურული
თვისებების, არაინფორმირებულობის და სხვა მიზეზების გამო. ამასთან ერთად, პრობლემის
მიზეზად დასახელდა გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის ქმედითი მექანიზმების არარსებობა დეფაქტო აფხაზეთში.
„აფხაზეთის ქალთა ასოციაციის“ გამგეობის წევრმა, მარიეტა ტოპჩიანმა, სიტყვით გამოსვლისას
თქვა:
„იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთის პარლამენტში შემცირებულია დეპუტატების ქალების
რაოდენობა, ძალიან ძნელია „გენდერული ძალადობის შესახებ’ კანონის მიღება. ახლა მთავარია ამ
პრობლემისადმი ადამიანების დამოკიდებულება შეიცვალოს“.
დე-ფაქტო აფხაზეთში „გენდერული ძალადობის პრობლემის აქტუალიზაცია და მის
აღმოსაფხვრელად აუცილებელი ღონისძიებების გატარება“ ხორციელდება COBERM-ს (ადრეული
რეაგირების მექანიზმი) პროგრამის მხარდაჭერით.
20.03.2017 Эхо Кавказаhttp://www.ekhokavkaza.com/a/28380613.html

27 მარტიდან აფხაზეთში პასპორტების შეცვლის პროცესი განახლდება“
23 მარტს დე-ფაქტო აფხაზეთის ტელევიზიით გადაიცა ე.წ. შინაგან საქმეთა მინისტრის, ასლან
კობახიას, პრეს-კონფერენცია, სადაც ე.წ. მინისტრი აცხადებს, რომ ა.წ. 27 მარტიდან, დე-ფაქტო
აფხაზეთის ტერიტორიაზე, განახლდება პასპორტების შეცვლის პროცესი, რომელიც დროებით
შეჩერებული იყო ე.წ. საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას. მაშინვე ვადაგასული
პასპორტების მოქმედების ვადა 5 აპრილამდე გაგრძელდა.
ასლან კობახიას განცხადებით:
„ერთი დღის განმავლობაში, მთელი აფხაზეთის მასშტაბით, ჩვენ შეგვიძლია დავამუშავოთ და
გავცეთ აფხაზეთის მოქალაქის 500 პასპორტი და ერთი თვის განმავლობაში კი 10-12 ათასი.“
ასლან კობახიამ დაამატა, რომ ერთი წლის განმავლობაში გაცემული პასპორტების რაოდენობა
სავარაუდოდ 100 000 შეადგენს.
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პრეს-კონფერენციის ბოლოს კობახიამ აღნიშნა, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყება „ბინადრობის
ნებართვის’ გაცემა, რაც მიცემს დე-ფაქტო აფხაზეთის მკვიდრთ ლეგალურად ცხოვრების
საშუალებას.
23.03.2017Абхазия-Информhttp://abkhazinform.com/item/5543-s-27-marta-vozobnovlyaetsya-protsess-obmenapasportov-grazhdanina-respubliki-abkhaziya

„ასლან კობახია არჩევნების მეორე ტურის შესახებ“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. რესპუბლიკის შს მინისტრმა ასლან კობახიამ პრესკონფერენციაზე
განაცხადა, რომ არჩევნების მეორე ტური მშვიდ გარემოში ჩატარდება.
“კონფლიქტების საფუძველი არ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნები მშვიდ გარემოში
ჩატარდება. ერთადერთი, რაც არ მომწონს, სოციალურ ქსელებში კანდიდატებზე თავდასხმაა. ხალხის
არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ” – აღნიშნა კობახიამ.
შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ე.წ.საპარლამენტო არჩევნები 12 მარტს
ჩატარდა. არჩევნების მეორე ტური, რომელიც 22 უბანში გაიმართება, 26 მარტს არის დანიშნული.
23.03.2017
sputnik-abkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170323/1020676310/glava-mvd-o-vtorom-turegolosovaniya-vybor-naroda-nuzhno-uvazhat.html

„აფხაზეთში ახალი მავნებელი პალმის გრძელცხვირა გაჩნდა“
ოკუპირებულ აფხაზეთში, კოლხური ბზის ალურას შემდეგ, რომელმაც მდინარე ფსოუს
გასწვრივ არსებული ბზის ხეივნების 70 % გაანადგურა, ახალი მავნებელი-პალმის გრძელცხვირა
გაჩნდა. აღნიშნული მავნებელის ჭუპრი პალმის ხეს შიგნიდან ანადგურებს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მეცნიერებათა აკადემიის, ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორმა რომან
დბარმა ახალ მავნებელზე და ეკოლოგიური უბედურების მასშტაბებზე ისაუბრა. მისი თქმით:
„ბზის ალურას გამო, ჩვენ უკვე დავკარგეთ ბზის ნარგავები და ახლა პალმის გრძელცხვირა
პალმის ხეების განადგურებით იმუქრება“.
ე.წ. ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის განცხადებით, შენდება ახალი ლაბორატორია
საყინულეთი, რომელშიც მეცნიერები აპირებენ განადგურების პირას მყოფი მცენარეების (ბზის,
პალმის და სხვა) თესლების -200C გაყინვას. მოცემულ ტემპერატურაზე მცენარის თესლი 10 წლით
ინარჩუნებს სიცოცხლისუნარიანობას.
რომან დბარი იმედოვნებს, რომ ამ პერიოდში, ახალი მავნებელი (ჩინური ხოჭო), რომელიც უკვე
შეშვებულია სოჭსა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, გაანადგურებს მავნებელ პეპლებს
და კვლავ შესაძლებელი იქნება ბზის ბუჩქების დარგვა.
რაც შეეხება პალმის გრძელცხვირას, დბარის ინფორმაციით, მავნებელი ცხოვრობს პალმის ხის
შიგნით და მის ერთ ჭუპრს შეუძლია სეზონის განმავლობაში ერთი ჯანმრთელი ხის განადგურება.
ე.წ. ეკოლოგიის ინსტიტუტის განცხადებით:
„სამწუხაროდ პალმის გრძელცხვირა არ არის ერთადერთი მავნებელი, რომელიც პალმის ხეებს
ემუქრება. რესპუბლიკაში ასევე დაფიქსირებულია პალმის ურუგვაული პეპელა, რომელსაც აგრეთვე
პალმის ალურას ეძახიან“
24.03.2017Sputnik-Abkhazia

http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170324/1020671458/palma-za-sezon-

appetit-vreditelya.html
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„ტუბერკულოზით დაავადებულთა პრობლემები აფხაზეთში“
ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკური
ტუბდისპანსერის ექიმ-ფტიზიატრმა, აზა არზუმანიანმა, არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით
ისაუბრა.
ექიმმა განმარტა:
„იმის მიუხედავად, რომ გულრიფშის ტუბდისპანსერში სარემონტო სამუშაოები
დასრულებულია, ტუბერკულოზის სხვადასხვა ფორმებით დაავადებულ პაციენტთა სექტორიზება
კვლავ შეუძლებელია, რაც შესაძლებელს ხდის პაციენტების დისპანსერის შიგნით დაავადების
საშიშროებას’.
არზუმანიანმა დაამატა, რომ ტუბდისპანსერში ფუნქციონირებს სულ რამდენიმე პალატა და
პაციენტებს ერთმანეთთან კონტაქტი აქვთ. არის ერთი საერთო აივანი, რაც შეუძლებელს ხდის
ავადმყოფების სექტორიზებას.
„იმის მიუხედავად, რომ დისპანსერის შენობის შიგნით სარემონტო სამუშაოები
დასრულებულია, პალატები კეთილმოწყობილია, აპარატურა შეძენილი და დამონტაჯებულია,
ტუბდისპანსერის მთელი დატვირთვით ექსპლუატაციაში გაშვება მაინც ვერ ხერხდება
წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო“-განაცხადა ექიმ-ფტიზიატრმა.
24.03.2017sputnik-abkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/radio/20170324/1020675622/ftiziatr-dlya-normalnoj-rabotydispansera-v-gulrypshe-nuzhnavoda.html?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&utm_medium=short_url&utm_content=dTxT&utm_camp
aign=URL_shortening

„იურისტთა საერთაშორისო კავშირის სხდომა მოსკოვში“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ, დიანა ფილიამ,
მონაწილეობა მიიღო ქ. მოსკოვში ჩატარებულ იურისტთა საერთაშორისო კავშირის (МСЮ)
საკოორდინაციო საბჭოს
სხდომაში. კავშირი
შექმნილია დსთ-ს ქვეყნებში დემოკრატიის
ფორმირების და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.
დიანა ფილიას ინფორმაციით:
„იურისტთა
საერთაშორისო
კავშირის
პრიორეტულ
მიმართულებას
წარმოადგენს,
ნაციონალური კანონმდებლობის უნიფიცირება. აგრეთვე,
სუვერენული განვითარებისა და
დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობისთვის პირობების შექმნა.“
სხდომის შედეგებზე საუბრისას მოსამართლემ განაცხადა;
„შეხვედრის შედეგად დაგეგმილ იქნა რიგი ღონისძიებები თემაზე-„დსთ-ს ქვეყნებში
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მმართველობის ფორმები“, „ადამიანის უფლებები ცვალებად
მსოფლიოში“ და „ისლამი ტერორიზმის წინააღმდეგ“
მედიის ცნობით, სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო რუსეთის, ყაზახეთის, სომხეთის,
დე-ფაქტო აფხაზეთის, ბელორუსის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და სხვა ქვეყნების
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეებმა და მოსამართლეებმა.
26.03.2017Асныпрессhttp://www.apsnypress.info/news/sudya-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-prinyala-uchastie-vzasedanii-koordinatsionnogo-soveta-mezhdun/

„აფხაზეთში არჩევნების მეორე ტური შედგა
დე-ფაქტო აფხაზეთში 26 მარტს ე.წ. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა.
განმეორებითი კენჭისყრა 22 ოლქში გაიმართა. Sputnik-Abkhazia მეორე ტურში გამარჯვებულ
დეპუტატთა ვინაობას აქვეყნებს.
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მედიის ცნობით, მე-17 გუდაუთის ოლქში, სადაც ვერცერთმა დეპუტატმა ხმების საკმარისი
რაოდენობა ვერ დააგროვა, ხელახალი არჩევნები 14 მაისს გაიმართება. პარლამენტის 12 დეპუტატი 12
მარტს უკვე აირჩა, როდესაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მეექვსე მოწვევის ე.წ.საპარლამენტო არჩევნები
ჩატარდა.
26.03.2017 Sputnik-Abkhazia http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170326/1020701686/itogi-vyborov-v-parlamentabxazii-lidery-i-autsajdery.html
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