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I. სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა
1. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დეოკუპაცია და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით მოგვარება
საქართველოს მთავრობამ 2014 წელს განაგრძო რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაციის
პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისოდ აღიარებულ
საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის სრულ პატივისცემას. ამ მიმართულებით გადაიდგა
არაერთი კონსტრუქციული ნაბიჯი. საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად, რუსეთი,
სამწუხაროდ, კვალავ განაგრძობს პროვოკაციულ პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგ. რუსეთი, მის მიერ
ოკუპირებული საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, აგრძელებს
მავთულხლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას, რაც სავალალოდ აისახება ადგილობრივი
მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და უხეშად არღვევს მათ სოციალურ, ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ მათ შორის, თავისუფალი გადაადგილების, საკუთარ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებზე საქმიანობის, საფლავების
მონახულებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღების
უფლებებს. შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის გამო, საოკუპაციო
„მავთულხლართების
გავლება
ხაზთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა საკუთარი
მიუღებელია და ეწინააღმდეგება,
საცხოვრებელი სახლების დატოვების მუდმივი საფრთხის ქვეშ როგორც საერთაშორისო სამართალს,
იმყოფება, რაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა ახალი ტალღის ისე თავად რუსეთის მიერ აღებულ
ვალდებულებებს.
იგი
აფერხებს
წარმოქმნის საფრთხეს ქმნის.
2014 წლის 24 ნოემბერს ქ. სოჭში ხელი მოეწერა ე.წ. „ხელშეკრულებას“
რუსეთის ფედერაციასა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის
„მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ“,
რომელიც საქართველოს რეგიონის - აფხაზეთის, რუსეთის
ფედერაციასთან ხარისხობრივად უფრო ღრმა ინტეგრაციასა და
რუსეთის
ფედერაციის შესაბამის სტრუქტურებში, აფხაზეთის
რეგიონში არსებული რეჟიმის სტრუქტურების ფაქტობრივ შერწყმას
ითვალისწინებს.

ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალ
გადაადგილებასა
და
ცხოვრებას,
შესაბამისად,
აღნიშნული
პროცესი
აუცილებლად
უნდა
შეწყდეს.
XXI
საუკუნე ხიდების მშენებლობის, და არა
მავთულხლართების გავლების საუკუნეა“.
- ანდერს ფოგ რასმუსენი, ნატო-ს
გენერალური მდივანი.

რუსეთის ფედერაციის ამგვარი ქმედება მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული
მთლიანობის წინააღმდეგ. იგი ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს
წარმოადგენს. 2014 წელს რეგიონში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, ე.წ. „ხელშეკრულების“
ხელმოწერა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მზაობას, ძალ-ღონე არ
დაიშუროს, რათა განამტკიცოს იმპერიალისტური პოლიტიკა და ხელი შეუშალოს სუვერენული სახელმწიფოების
მიერ არჩეულ პროდასავლურ კურსს, მათ შორის ანექსიისა და ოკუპაციის განხორციელების გზით. 2014 წლის 18
დეკემბერს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელდა რუსეთის ფედერაციასთან თანამშრომლობისა და
ინტეგრაციის თაობაზე ე.წ. „ხელშეკრულების“ პროექტი.
საქართველოს მთავრობის არაერთი მოწოდების მიუხედავად, სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან ე.წ.
„ხელშეკრულების“ გაფორმებით, რუსეთის ფედერაციამ, სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ, უხეშად დაარღვია
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საერთაშორისოდ აღებული ვალდებულებები - უპირველესად, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმების პირობები. იგი განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების
საერთაშორისო მექანიზმების არარსებობისა და საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის
ვალდებულების
აღების
თაობაზე,
რუსეთის
ფედერაციის
უარყოფითი
დამოკიდებულების
ე.წ.
„მოკავშირეობისა
და
სტრატეგიული
გათვალისწინებით. მოსკოვის ამგვარი დესტრუქციული
პარტნიორობის
შესახებ
ხელშეკრულების“
ნაბიჯი მნიშვნელოვნად ართულებს რუსეთსა და
ახალი, ხარისხობრივად განსხვავებული ელემენტები
საქართველოს შორის ურთიერთობების დეესკალაციის
პროცესს და აფერხებს პროგრესის მიღწევას, ცეცხლის  „ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სივრცის“,
სამხედრო ძალების გაერთიანებული დაჯგუფებისა
შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებაზე პასუხისმგებელი
და ერთობლივი სამხედრო ინფრასტრუქტურის
ერთადერთი ფორუმის - ჟენევის საერთაშორისო
შექმნა;
მოლაპარაკებების ფარგლებში.
 სოხუმის

საოკუპაციო

რეჟიმის,

თანამედროვე

სამინისტროს ძალისხმევისა და პარტნიორ ქვეყნებთან
სამხედრო ტექნიკით შეიარაღება;
და ორგანიზაციებთან მუშაობის შედეგად, რუსეთის
ფედერაციასა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის  რუსეთისა და აფხაზეთის სამართალდამცავი
სტრუქტურების ერთიანი საკოორდინაციო ცენტრის
„მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის
შექმნა;
შესახებ“ ე.წ. „შეთანხმების" გაფორმებას ფართო
თავისუფალი
გადაადგილება
გამოხმაურება მოჰყვა საერთაშორისო თანამეგობრობის  მოსახლეობის
საქართველო-რუსეთის
სახელმწიფო
საზღვრის
მიერ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის
აფხაზეთის მონაკვეთზე და საოკუპაციო ხაზის
მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს და რუსეთის
გამაგრება;
ფედერაციის ქმედება დაგმეს ნატო-ს გენერალურმა
მდივანმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა  ე.წ. აფხაზეთის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია
რუსეთის
ფედერაციისა
და
ევრაზიული
უსაფრთხოებისა
და
საგარეო
პოლიტიკის
ეკონომიკური კავშირის სტანდარტებთან, რაც
საკითხებში,
ევროპის
საბჭოს
საპარლამენტო
აფხაზეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში
ასამბლეის
საქართველოზე
თანამომხსენებლებმა
გაწევრიანების წინაპირობას ქმნის;
და ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების
 ე.წ. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო
კონგრესის პრეზიდენტმა, ასევე ავსტრიის, აშშაღიარებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში
ის, ბულგარეთის, გერმანიის, დანიის, ესტონეთის,
- უპირველესად რუსეთის ინიციატივით შექმნილ
იაპონიის, ლატვიის, ლიტვის, ნორვეგიის, პოლონეთის,
სტრუქტურებში გაწევრიანების ხელშეწყობა.
პორტუგალიის, რუმინეთის, სლოვაკეთის, სლოვენიის,
უკრაინის, ჩეხეთის
საგარეო უწყებებმა. 2014
წლის 24 ოქტომბერს ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატმა მიიღო რეზოლუცია მოსკოვსა და სოხუმს შორის ე.წ.
„ხელშეკრულების“ დაგეგმილ ხელმოწერასთან დაკავშირებით. აღნიშნული საკითხის თაობაზე ოფიციალური
განცხადება გააკეთა ბალტიის ასამბლეის პრეზიდიუმმა 2014 წლის 24 ნოემბერს.
საკითხი განიხილეს 30 ოქტომბერს გამართულ ნატო-საქართველოს კომისიის, 26 ნოემბერს შემდგარ ევროპის
საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის და 27 ნოემბერს გამართულ ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს
სხდომებზე. 22 დეკემბერს გაერო-ს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ავსტრალიამ, აშშ-მ, დიდმა ბრიტანეთმა,
ლიტვამ და საფრანგეთმა უკრაინაში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის დაგმობასთან ერთად,
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

საქართველოს
მხარდამჭერი
განცხადებები
გააკეთეს. მათი განაცხადებით, რუსეთის მიერ
სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან გაფორმებული ე.წ.
„ხელშეკრულება“ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო
სამართლის პრინციპებს და ხელს უშლის კონფლიქტის
მშვიდობიან მოგვარებას. გამოითქვა შეშფოთება
ცხინვალის რეგიონში ანალოგიური „ხელშეკრულების“
ხელმოწერის საფრთხის გამო და მკაფიოდ გამოიხატა
საერთაშორისოდ
აღიარებულ
საზღვრებში
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერა.
2014 წლის 18 დეკემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო
რეზოლუცია საქართველოს შესახებ. მან დაგმო
აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონსა და რუსეთს
შორის, ე.წ. „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული
პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების“ გაფორმება
და აღნიშნული აქტი შეაფასა, როგორც რუსეთის
მიერ აფხაზეთის საბოლოო ანექსიისკენ გადადგმული
ნაბიჯი. ევროპარლამენტი ადასტურებს საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი
პატივისცემას. იგი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას,
გაიწვიოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის
ე.წ. „დამოუკიდებლობის“ აღიარება და შეწყვიტოს
აღნიშნული რეგიონების ოკუპაცია.
საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული რუსეთის
პროვოკაციული პოლიტიკისა და აფხაზეთისა და
ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ
მიმდინარე საგანგაშო პროცესების გათვალისწინებით,
საქართველოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის
შესანარჩუნებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო
მისია (EU Monitoring Mission, EUMM) განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას იძენს, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე
მოქმედ ერთადერთ საერთაშორისო მექანიზმს
წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის
გადაწყვეტილებით, საქართველოში ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიის მანდატი გაგრძელდა 2
წლის ვადით, 2016 წლის 14 დეკემბრამდე, ხოლო
მის
ხელმძღვანელად,
ლიტველი
დიპლომატი,
ბ-ნი კესტიუს იანკაუსკასი დაინიშნა, რომელმაც ამ
თანამდებობაზე ბ-ნი ტოივო კლაარი შეცვალა.

 „რუსეთის
ფედერაციის
მიერ
ე.წ.
„მოკავშირეობის
და
სტრატეგიული
პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების“ ხელმოწერა
საქართველოს სეპარატისტულ აფხაზეთის რეგიონთან,
ზიანს
მიაყენებს
რეგიონში
უსაფრთხოების
მდგომარეობის
სტაბილიზაციისკენ
მიმართულ
ძალისხმევას. რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთს
შორის ადრე ხელმოწერილი შეთანხმებების მსგავსად,
იგი არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და
ტერიტორიულ
მთლიანობას,
ეწინააღმდეგება
საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და რუსეთის
ფედერაციის საერთაშორისო ვალდებულებებს, 2008
წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას მისი იმპლeმენტაციის
ზომების ჩათვლით.“
- ფედერიკა მოგერინი, ევროკავშირის უმაღლესი
წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების
პოლიტიკის საკითხებში.
 „ნატო
სრულ
მხარდაჭერას
გამოხატავს
საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული
მთლიანობისადმი,
საერთაშორისოდ აღიარებულ
საზღვრებში. შესაბამისად, ჩვენ არ ვაღიარებთ ე.წ.
„შეთანხმებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული
პარტნიორობის შესახებ,“ რომელსაც ხელი მოეწერა
საქართველოს აფხაზეთის რეგიონსა და რუსეთს
შორის 24 ნოემბერს. ეს ე.წ. შეთანხმება ხელს არ
უწყობს საქართველოში სიტუაციის მშვიდობიან
მოგვარებას. პირიქით, იგი არღვევს საქართველოს
სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და
ღიად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის
პრინციპებს, ეუთო-ს პრონციპებს და რუსეთის მიერ
ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს“.
- იენს სტოლტენბერგი, ნატო-ს გენერალური მდივანი.
 აშშ-ის პოზიცია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის
საკითხში ნათელია: ეს რეგიონები წარმოადგენენ
საქართველოს განუყოფელ ნაწილებს და ჩვენ
ვაგრძელებთ
საქართველოს
დამოუკიდებლობის,
სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის
მხარდაჭერას.
აშშ
არ
ცნობს
საქართველოს
აფხაზეთის რეგიონს და რუსეთის ფედერაციას
შორის ხელმოწერილი რაიმე სახის ე.წ. „შეთანხმების“
ლეგიტიმურობას.
- ჯეფ რათკე, დირექტორი, საზოგადოებრივ
ურთიერთობათა ბიურო, პრესასთან ურთიერთობების
ოფისი, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი.
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2. არაღიარების პოლიტიკა
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო,
საერთაშორისო
თანამეგობრობის
მტკიცე
„ტუვალუ აღიარებს საქართველოს ტერი
მხარდაჭერით,
განაგრძობს
რუსეთის
მიერ
ტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ
ოკუპირებული
საქართველოს რეგიონების - აღიარებულ საზღვრებში, მისი რეგიონების - აფხაზეთის
აფხაზეთისა და ცხინვალის - არაღიარების პოლიტიკას. ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის/
2014 წლის განმავლობაში საგარეო უწყებამ გადადგა სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით.”
არაერთი ნაბიჯი, საქართველოში განხორციელებული
- ოქმი საქართველოსა და ტუვალუს შორის
მრავალჯერადი
ეთნიკური
წმენდის,
რუსეთდიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების
საქართველოს კონფლიქტისა და საქართველოს
დამყარების შესახებ
განუყოფელი რეგიონების მიმდინარე ოკუპაციის
შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობის და მისი
ცალკეული წევრების ინფორმირების მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული საქმიანობის
შედეგად, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა წარმატებით განხორციელდა. ამ
მხრივ, აღსანიშნავია, საქართველოსა და ტუვალუს შორის დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების
დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერა. ტუვალუმ უარყო 2011 წელს მიღებული უკანონო გადაწყვეტილება და
ცალსახად დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთმნიშვნელოვანი
მხარდაჭერა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემა. შედეგად, შემცირდა იმ სახელმწიფოთა
რაოდენობა, რომლებმაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობა აღიარეს.
არაღიარების პოლიტიკის განხორციელების ფარგლებში, ასევე აღსანიშნავია, 2014 წლის 29-30 ნოემბერს ქ.
დაკარში გამართული ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის XV სამიტზე მიღებული რეზოლუცია „ფრანკოფონურ სივრცეში კრიზისულ სიტუაციებზე, კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლისა და მშვიდობის
უზრუნველყოფის შესახებ“. რეზოლუციაში აისახა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერა. ამასთან, ორგანიზაციამ 2008 წლის 12 აგვისტოს „ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ“ შეთანხმების ხელმომწერ მხარეებს მოუწოდა სრულად და უპირობოდ შეასრულონ შეთანხმების ყველა
პუნქტი და განაგრძონ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები პოლიტიკური და ჰუმანიტარული პრობლემების
მოსაგვარებლად.

3. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება
საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არაერთგზის გაჟღერებული მოწოდების მიუხედავად, რუსეთის მიერ
ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში - აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში განხორციელებული ეთნიკური
წმენდის მსხვერპლნი მოკლებულნი არიან საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების შესაძლებლობას,
რაც მათ ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს. საგარეო უწყება 2014 წლის განმავლობაში აქტიურ ძალისხმევას
ახორციელებდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობის საერთაშორისოდ აღიარებული
უფლებების დასაცავად.
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

ამ მხრივ, აღსანიშნავია 5 ივნისს, ქ. ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის ფარგლებში
მიღებული რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთი ოსეთი,
საქართველო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ”. რეზოლუცია გმობს
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს;
ხაზს უსვამს, ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად, საკუთარ სახლებში ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების
აუცილებლობას; ყურადღებას ამახვილებს დევნილთა საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის
აუცილებლობაზე. აღსანიშნავია, რომ საგარეო უწყების ძალისხმევის შედეგად, რეზოლუციის მომხრეთა რიცხვი
2014 წელს, 7 ერთეულით, 69 სახელმწიფომდე გაიზარდა. მხარდამჭერთა რიგებს შეემატა მსოფლიოს სხვადასხვა
რეგიონის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოები - საუდის არაბეთი, მექსიკა, ჰაიტი, კირიბატი, პაპუა-ახალი გვინეა,
სოლომონის კუნძულები და მავრიკი. მხარდამჭერ პოზიციას დაუბრუნდა - ლიბერია, კოსტა-რიკა, უკრაინა და
ჰონდურასი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ წელს არ გაზრდილა რეზოლუციის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. უფრო
მეტიც, მათი რაოდენობა სამი სახელმწიფოთი შემცირდა - მათ შორის ერთ-ერთმა, სერბეთმა, წინა წლებისგან
განსხვავებით, კენჭისყრისას თავი შეიკავა. არსებული პოზიტიური დინამიკა ადასტურებს, რომ საერთაშორისო
თანამეგობრობა სულ უფრო ნათლად აცნობიერებს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ფუნდამენტური უფლებების განხორციელების მნიშვნელობას.

4. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები
ჟენევის მოლაპარაკებები ერთა
დერთი
ფორმატია
რუსეთის
ფედერაციასთან
უსაფრთხოებასა
და
სტაბილურობასთან
და
კავშირებული - ძალის გამო
უყენებლობისა და საერთაშორისო
უსაფრთხოების
მექანიზმების,
ასევე ჰუმანიტარული - იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
საკი
თხების განსახილველად. ჟენევის
მოლაპარაკებების
ძირითად
მიზანს, 2008 წლის 12 აგვისტოს
ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სამუშაო შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჟენევის
შესრულების
უზრუნველყოფა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან
წარმოადგენს.
მოლაპარაკებებს
გაერო-ს, ევროკავშირისა და ეუთო-ს წარმომადგენლები თანათავმჯდომარეობენ. მასში საქართველოს, რუსეთის
ფედერაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ.
2014 წლის განმავლობაში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ოთხი რაუნდი გაიმართა. სამწუხაროდ,
რუსეთის ფედერაციამ სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში, არაერთხელ უკანონოდ სცადა მიმდინარე
მოლაპარაკებების შეფერხება და კონსენსუსით შეთანხმებული ფორმატის შეცვლა, რაც საქართველოსა და
თანათავმჯდომარეების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად აღიკვეთა.
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ჟენევის მოლაპარაკებების პირველი სამუშაო
ჯგუფის ფარგლებში, საქართველოს მიზანს
რუსეთის ფედერაციასთან ძალის გამოუყენებლობის
შეთანხმების მიღწევა და ოკუპირებულ რეგიონებში
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა
წარმოადგენს. სამწუხაროდ, რუსეთის ფედერაცია
კვლავ უარს აცხადებს ძალის გამოუყენებლობის
ვალდებულების
აღებაზე,
საქართველოს
პრეზიდენტის მიერ 2010 წელს აღებული და 2013
წლის მარტში საქართველოს პარლამენტის მიერ
დადასტურებული
ცალმხრივი,
იურიდიული
ძალის მქონე ვალდებულების საპასუხოდ. 2014
წლის განმავლობაში ჟენევის მოლაპარაკებების
პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში აქტიურად
განიხილებოდა „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული
პარტნიორობის შესახებ“ ე.წ. „ხელშეკრულების“, ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ხელოვნური ბარიერების
აღმართვით გამოწვეული შედეგები უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული მდგომარეობის კონტექსტში.
ჟენევის მოლაპარაკებების მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, ქართული მხარის პრიორიტეტს წარმოადგენს
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების
უზრუნველსაყოფად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ამასთან, ქართული მხარის ძალისხმევა საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებსა და მიმდებარე ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული და ადამიანის
უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. სამწუხაროდ, რუსეთის ფედერაცია
კვლავაც იყენებს წმინდა ჰუმანიტარულ საკითხებს პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და უგულებელყოფს
საერთაშორისოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებს.
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II. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია
გეოგრაფიული, პოლიტიკური, კულტურული და ღირებულებათა სისტემის თვალსაზრისით, საქართველო
ევროპის განუყოფელი ნაწილია, რომელსაც ქართული სახელმწიფოებრიობა ისტორიული მოვლენების შედეგად
ხელოვნურად მოწყდა. საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ქვეყნის უსაფრთხოების,
განვითარებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით ევროკავშირში ინტეგრირება და ნატო-ში
გაწევრიანება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია. იგი ეფუძნება საქართველოს მოქალაქეთა
არჩევანს, რომელსაც ქვეყნის ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია იზიარებს.

1. ევროკავშირში ინტეგრაცია
2014 წელი - განსაკუთრებით წარმატებული საქართველო -ევროკავშირის ურთიერთობებში
2014 წელი ისტორიულია საქართველოევროკავშირის ურთიერთობებში. 27 ივნისს
ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას,
რითაც საქართველო გადავიდა ევროკავშირთან
ურთიერთობების თვისებრივად ახალ ეტაპზე.
შედეგად, ევროინტეგრაცია გახდა ჩვენი
ქვეყნის არა მხოლოდ საგარეო, არამედ საშინაო
პოლიტიკის პრიორიტეტი.
შესრულდა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი
ფაზით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა
და
ოფიციალურად
გადავედით
გეგმის
მეორე, დასკვნითი ფაზის იმპლემენტაციაზე,
რაც
ევროკავშირთან
უვიზო
მიმოსვლის
შემოღებისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი
ნაბიჯია.
2014 წლის 18 დეკემბერს ევროპარლამენტმა
მიიღო რეზოლუცია საქართველოს შესახებ.
ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკავშირთან
დაახლოების მიმართულებით საქართველოს
მიერ
მიღწეულ პროგრესს და ქვეყანაში
მიმდინარე
რეფორმებს.
მხარს
უჭერს
საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დროულად
შემოღებას,
საქართველოს
ევროპულ

„საქართველოს ურყევი ნებაა საბოლოოდ დაიმკვიდროს
ღირსეული ადგილი ევროპის ერთიან ოჯახში.
ასოცირების შეთანხმება სწორედ ის საძირკველია,
რომელზეც აშენდება საქართველოს ევროპული მომავალი. ეს
ისტორიული შეთანხმება დაგვეხმარება დასახული მიზნის
მიღწევაში და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენი ქვეყნის
ევროპული ოცნების განხორციელებაში.“
- საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი,
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების
ხელმოწერის ცერემონიალი, 27 ივნისი, 2014 წ.
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„ევროკავშირის
ხელშეკრულების
49-ე
მუხლის
შესაბამისად, საქართველოს - როგორც ნებისმიერ სხვა
ევროპულ სახელმწიფოს, გააჩნია ევროპული პერსპექტივა
და შეუძლია ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე განაცხადის
გაკეთება, თუ ის დაიცავს დემოკრატიის პრინციპებს, პატივს სცემს
ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ადამიანისა და უმცირესობათა
უფლებებს და უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას.“

„ევროკავშირი აღიარებს საქარ
თველოსა
და
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ სხვა ქვეყნების
ევროპულ მისწრაფებებსა და ევროპულ
არჩევანს. ვიმეორებ, ასოცირების შეთანხმება
არ წარმოადგენს ჩვენი ურთიერთობების
საბოლოო მიზანს.“

- ევროპარლამენტის რეზოლუცია
საქართველოს შესახებ
18 დეკემბერი 2014 წ.

- ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ჰერმან
ვან რომპოი, გამოსვლა ევროპის
სახლში, 14 მაისი, 2014 წ.

პერსპექტივას და ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს, როგორც ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს, შეუძლია
წარადგინოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე.
ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით წინსვლის პარალელურად, საქართველოს
ხელისუფლება აგრძელებს რეფორმების კურსს, რომელიც ჩვენი ევროპული დღის წესრიგის მთავარი
კომპონენტია და მიმართულია ქვეყანაში დემოკრატიის, კონსოლიდაციისა და ეკონომიკური სტაბილურობის
უზრუნველყოფისაკენ.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა - ისტორიული
ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე
2014 წლის 27 ივნისს, ბრიუსელში
ხელი მოეწერა საქართველოსა
და ევროკავშირს შორის ასოცი
რების შეთანხმებას, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის (DC
FTA)
ჩათვლით.
ხელშეკრულებას
საქართველოს
მხრიდან
ხელი მოაწერა საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა,
ირაკლი
ღარიბაშვილმა,
ევროკავშირის
მხრიდან - ევროპული საბჭოს
პრეზიდენტმა,
ჰერმან
ვან
რომპოიმ,
ევროკომისიის
პრეზიდენტმა, ჟოზე მანუელ
ბაროზომ
და
ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების სახელმწიფოსა
და მთავრობის მეთაურებმა.
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ასოცირების
შესახებ
შეთანხმება
ევროკავშირთან
დაახლოების იმდენად მაღალ დონეს ითვალისწინებს,
რომ შეუქცევადს ხდის საქართველოს ევროპეიზაციას და
ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით ქვეყნის მიერ
გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს წარმოადგენს.
ასოცირების შეთანხმების ძალაში სრულად შესასვლელად
საჭიროა მისი რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტის,
ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
ეროვნული პარლამენტების მიერ.
საქართველოს პარლამენტმა საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება 2014 წლის 18 ივლისს მოახდინა. წარმატებულად
მიმდინარეობს შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. 2014 წლის
განმავლობაში 11-მა ქვეყანამ - ბულგარეთმა, დანიამ, ესტონეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ, მალტამ, რუმინეთმა,
სლოვაკეთმა, უნგრეთმა, შვედეთმა, ხორვატიამ, მოახდინა მისი რატიფიცირება. ევროკავშირის დანარჩენი
სახელმწიფოები მათ რიგებს უახლოეს მომავალში შეუერთდებიან.
2014 წლის 18 დეკემბერს ევროპარლამენტმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების
რატიფიცირება ხმათა დიდი უმრავლესობით მოახდინა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელი საქართველოსთვის
___________________________________________________________________
შეთანხმება საქართველოს ყველა ძირითად სფეროში განვითარების ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს. იგი
ითვალისწინებს ევროპული ფასეულობების განმტკიცებასა და დაცვას, მათ შორის: დემოკრატიული ინსტიტუტების
და კანონის უზენაესობის განვითარებას, კონსოლიდაციას და ეფექტიანობის გაზრდას; ადამიანის უფლებებისა და
ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას; სასამართლო რეფორმის შემდგომ პროგრესს; საერთაშორისო
სამართლის პრინციპების, მათ შორის სუვერენიტეტისა და საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორული
მთლიანობის პატივისცემას; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით ევროკავშირის როლის
გაზრდას და სხვ.
შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპული სტანდარტების ეტაპობრივ დანერგვას ეკონომიკისა და დარგობრივი
პოლიტიკის ყველა, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის,
კვლევისა და ტექნოლოგიების, ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის სფეროებში.
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე (DC FTA), რომელიც შეთანხმების განუყოფელი
ნაწილია, ემსახურება ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოს ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. შედეგად,
საქართველოსთვის ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი ხელმისაწვდომი იქნება ტარიფებისა და კვოტების გარეშე.
DC FTA ხელს შეუწყობს: სურსათის უვნებლობის სფეროში ევროპულ სტანდარტებთან ეტაპობრივ დაახლოებას;
გამჭვირვალე, სტაბილური ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას; ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების
დანერგვას; ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას; ახალი
შესაძლებლობების შექმნას ბიზნესისათვის და შესაბამისად, საქართველოს მიმზიდველობის მნიშვნელოვნად
გაზრდას ინვესტორებისათვის.
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შეთანხმების სრულად ძალაში შესვლამდე, ევროკავშირის საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე,
2014 წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყო შეთანხმების უდიდესი ნაწილის - დაახლოებით 80%-ის დროებითი
გამოყენება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DC FTA) კომპონენტის ჩათვლით.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეფექტიანი და წარმატებული განხორციელება საქართველოს მთავრობის
უმთავრესი პრიორიტეტია, რომლისთვისაც ყველა საჭირო ინსტიტუციური მექანიზმი და ინსტრუმენტია
შექმნილი. ამ მხრივ, აღსანიშნავია ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე, 2014
წლის 26 ივნისს მიღებული და 17 ნოემბერს, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაზე
ფორმალურად დამტკიცებული - „ასოცირების დღის წესრიგი” (2014-2016წწ.), რომელიც ასოცირების შეთანხმების,
მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DC FTA) განსახორციელებლად,
ერთობლივად შეთანხმებული პრიორიტეტების ნუსხას წარმოადგენს.
გაღრმავებული პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირთან
2014 წლის 17 ნოემბერს საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა,
რომელიც ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე
გადადგმული კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია,
ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის შემდგომი
გაღრმავების თვალსაზრისით. შეხვედრაზე მიღებული
გადაწყვეტილებით ამოქმედდა ახალი ინსტიტუციური
ჩარჩო - ასოცირების საბჭო, ასოცირების კომიტეტები და
დარგობრივი ქვეკომიტეტები, რომლებსაც საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს.
ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაზე საქართველოს
დელეგაციას ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრი,
ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან - საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში
ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ფედერიკა მოგერინი. საბჭოს
პლენარულ სხდომაზე განიხილებოდა საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის აქტუალური თემები და
პრიორიტეტები, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების მიმდინარეობა, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით; ქვეყანაში განხორციელებული დემოკრატიული რეფორმები; საქართველოევროკავშირის სავიზო დიალოგის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი და 2015წ. მაისში დაგეგმილი აღმოსავლეთ
პარტნიორობის რიგის სამიტისთვის საქართველოს ხელისუფლების სამომავალო გეგმები.
აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ევროკავშირთან პოლიტიკური
დიალოგის გაღრმავების მიმართულებით. 21 მაისს ბრიუსელში გაიმართა უპრეცედენტო შეხვედრა
ევროკომისიის კოლეგიასა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელზეც განიხილებოდა საქართველოევროკავშირის ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებული პრიორიტეტული საკითხები და თანამშრომლობის
შემდგომი განვითარების გზები. ქართულ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი,
ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან - ევროკომისიის პრეზიდენტი, ჟოზე მანუელ ბაროსო.
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

3 ოქტომბერს, საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში გაიმართა ყოველწლიური
შეხვედრა ევროკავშირის პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტთან, რომელშიც მონაწილეობდა
ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი.
20 ოქტომბერს, ლუქსემბურგში, ლატვიის, როგორც ევროკავშირის საბჭოს მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნის
ინიციატივით, გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, მაია ფანჯიკიძის არაფორმალური შეხვედრა
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
მიერ კვლავ დადასტურდა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოსა და მისი ევროინტეგრაციის კურსისადმი.

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა - ახლო და რეალური პერსპექტივა
2014
წლის
განმავლობაში
საქართველოს მთავრობა ინტენსიუ
რად აგრძელებდა სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის
პირველი, საკანონმდებლო ფაზით
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შესრულებას. საგარეო საქმეთა სა
მინისტრო
რეგულარულად
ამ
ზადებდა და ევროკომისიას წა
რუდგენდა
საქართველოს
მიერ
განხორციელებული
რეფორმების

სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
სამოქმედო
გეგმის
იმპლემენტაციის პროცესში საქართველომ მიიღო 45 საკანონმდებლო
ცვლილება და 30 კანონქვემდებარე აქტი, 8 სტრატეგია და მოახდინა
7 საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირება.
ამ მიმართულებით განხორციელებული რეფორმებიდან განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის
მიღება და ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება; მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისიის შექმნა და მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის დამტკიცება; დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კანონის მიღება; ადამიანის უფლებათა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
დამტკიცება.
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ამსახველ ანგარიშებს. ამას გარდა, სავიზო დიალოგის ფარგლებში 14 მარტსა და 24 ივნისს გაიმართა მაღალი
დონის შეხვედრები.
31 მარტიდან 3 აპრილის ჩათვლით, საქართველომ უმასპინძლა ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელ მისიას,
რომელმაც დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის
პირველი ფაზის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა.
29 ოქტომბერს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა მეორე ანგარიში საქართველო-ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის შესახებ. ევროკავშირის საბჭო მიესალმა ევროკომისიის
ანგარიშს
და
საქართველო
ფორმალურად
გადავიდა
სავიზო
„ეს მნიშვნელოვანი მიღწევა და წინგადადგმული ნაბიჯია ამ
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო
პროცესში, რომელიც საქართველოს დააახლოებს თავის მიზანთან,
გეგმის
იმპლემენტაციის
მეორე,
შემოიღოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი.“
დასკვნით ფაზაზე.
- საშინაო საქმეთა ევროკომისარი, სესილია მალმსტრომი,

ამჟამად, საქართველო მეორე ფაზით
29 ოქტომბერი, 2014 წ.
განსაზღვრულ
ვალდებულებებს
ახორციელებს. ამ მიმართულებით
გატარებული ღონისძიებების შესახებ პირველი ანგარიში ევროკომისიას მიეწოდა 2014 წლის სექტემბერში.
8-12 დეკემბერს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის მეორე ფაზის
ფარგლებში შედგა ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი პირველი მისია სამოქმედო გეგმის პირველი
ბლოკით (დოკუმენტების უსაფრთხოება) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის
შესასწავლად.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, `აღმოსავლეთ პარტნიორობის” რიგის სამიტამდე დავასრულოთ სამოქმედო გეგმის
იმპლემენტაცია, რაც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ძირითად წინაპირობას წარმოადგენს.
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ევროკავშირთან თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში
ევროკავშირი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის
მიმართულებით. ამ მხრივ აღსანიშნავია ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი ევროკავშირის
მიერ წარმოებული არაღიარების ქმედითი პოლიტიკა, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის საქმიანობა
და ევროკავშირის აქტიური ჩართულობა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში. 2014 წელს
დაინიშნა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის ახალი სპეციალური
წარმომადგენელი - ჰერბერტ ზალბერი. 2014 წელს საქართველო პირველად ჩაერთო ევროკავშირის კრიზისული
სიტუაციების მართვის ოპერაციებში. კერძოდ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვეითმა ასეულმა
მონაწილეობა მიიღო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო
მისიაში. საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს დაიწყო მოლაპარაკებები საიდუმლო
ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმების გასაფორმებლად.
საქართველო-ევროკავშირის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და ვიზიტები
___________________________________________________________________
 3-5 თებერვალი, ქ. ბრიუსელი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტი
ევროკავშირში.
 17 თებერვალი, ქ. ბრიუსელი - ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის (AFET) სხდომაზე საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრის, მაია ფანჯიკიძის გამოსვლა.
 20-21 თებერვალი, ქ. თბილისი - ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისრის, გიუნტერ ოტინგერის ვიზიტი
საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში გაიხსნა მოლაპარაკებები
ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს
გაწევრიანების თაობაზე.
 3-4 მარტი, ქ. თბილისი - გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის, შტეფან
ფულეს სამუშაო ვიზიტი საქართველოში.


28-29 აპრილი, ქ. ბუდაპეშტი - ვიშეგრადის ოთხეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების გაფართოებული შეხვედრა.



13-14 მაისი, ქ. თბილისი - ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, ჰერმან ვან რომპოის ვიზიტი საქართველოში.



21 მაისი, ქ. ბრიუსელი - ევროკომისიის კოლეგიასა და საქართველოს მთავრობის წევრებს შორის შეხვედრა.



12-13 ივნისი, ქ. თბილისი - ევროკომისიის პრეზიდენტის, ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტი საქართველოში.

 13 ივნისი, ქ. თბილისი - საქართველო-ევროკავშირის მაღალი დონის ინვესტორთა საერთაშორისო კონფერენცია,
რომლის მიზანს წარმოადგენდა ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის სივრცით საქართველოში გახსნილი ახალი
საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა.


8-9 სექტემბერი, ქ. ბაქო - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრი ქვეყნების არაფორმალური დიალოგის IV შეხვედრა.

 20 ოქტომბერი, ქ. ლუქსემბურგი - ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომის პარალელურად, საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრის, შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან.


17 ნოემბერი, ქ. ბრიუსელი - საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს I სხდომა.
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2. ნატო-ში გაწევრიანება
2014
წელი
ნატო-საქართველოს
ურთიერთობების დინამიკის თვალს
აზრისით, საკმაოდ პოზიტიური და
მოვლენებით
დატვირთული
იყო.
წლის
განმავლობაში
საქართველო
განაგრძობდა
ნატო-სთან
აქტიურ
პოლიტიკურ დიალოგსა და პრაქ
ტიკულ თანამშრომლობას მის ხელთ
არსებული ინსტრუმენტების - ნატოსაქართველოს კომისიისა (NGC) და
წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP)
გამოყენებით.
საქართველოსთვის
უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ნატო-ს
ისტორიულ - 2014 წლის უელსის
სამიტზე
სხვადასხვა
ფორმატების
შეხვედრებში
მონაწილეობა.
საან
გარიშო წლის განმავლობაში ჩვენს
ქვეყანას კვლავ შეჰქონდა საკუთარი
წვლილი საერთო ევროატლანტიკური
უსაფრთხოების განმტკიცების სფეროში.
საქართველო ნატო-ს მინისტერიალებზე
2014 წლის 2 აპრილს ალიანსის შტაბ-ბინაში ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა
ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა (NGC), რომელსაც ნატო-ს გენერალური მდივანი, ანდერს ფოგ რასმუსენი
თავმჯდომარეობდა. სხდომის მთავარ თემას წარმოადგენდა საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის
მიმდინარეობა და ამ გზაზე არსებული გამოწვევები.
შეხვედრის მსვლელობისას მოკავშირეებმა კვლავ დაადასტურეს ერთგულება ბუქარესტის სამიტის
გადაწყვეტილებისადმი და ურყევი მხარდაჭერა გამოხატეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,
სუვერენიტეტისა
და
რუსეთის
მიერ ოკუპირებული, საქართველოს
„საქართველო არის ნატო-ს ძლიერი და ერთგული პარტნიორი.
ტერიტორიების
არაღიარების
თქვენ დიდი წვლილი შეგაქვთ ჩვენს ოპერაციებში. ახორციელებთ
პოლიტიკისადმი.
ნატო-ს
წევრი
მნიშვნელოვან რეფორმებს. 2014 წლის თავისუფალი და
სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დღეს საქართველოში
მინისტრებმა ხაზგასმით აღნიშნეს ვხედავთ უფრო სრულყოფილ დემოკრატიას“.
საქართველოს მიერ დემოკრატიის
- ანდერს ფოგ რასმუსენი, 5 თებერვალი, 2014 წელი, ბრიუსელი.
განმტკიცებისა
და
რეფორმების
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განხორციელების პროცესში მიღწეული პროგრესი და
გამოხატეს მხარდაჭერა საქართველოში მიმდინარე
რეფორმებისადმი. მოკავშირეებმა ასევე მადლიერება
გამოხატეს საქართველოსადმი, ევროატლანტიკურ
უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის და
მიესალმნენ ქვეყნის მზაობას მონაწილეობა მიიღოს
ნატო-ს ახალ მისიაში ავღანეთში, ISAF-ის ოპერაციის
დასრულების შემდეგ. ნატო-ს წევრი ქვეყნების
საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ასევე განსაკუთრებით
დადებითად შეაფასეს რუსეთთან ურთიერთობების
ნორმალიზების
მიზნით
საქართველოს
მიერ
გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯები.
ამავე მინისტერიალის ფარგლებში საგარეო საქმეთა
მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ, მონაწილეობა მიიღო
უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების
(ISAF) მონაწილე ქვეყნების შეხვედრაში. მან კიდევ
ერთხელ დაადასტურა ქართული მხარის მზაობა
დარჩეს ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციის ბოლომდე
და 2014 წლის შემდეგ მონაწილეობა მიიღოს ნატო-ს
ახალ, წვრთნისა და დახმარების მისიაში. მინისტრმა
კიდევ ერთხელ შესთავაზა ალიანსს საქართველოს
ტერიტორიისა და ინფრასტრუქტურის გამოყენება
ტრანზიტისთვის, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში
მონაწილე კოალიციური ძალების ინტერესებში.
ქართულმა დელეგაციამ, საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობა
მიიღო 23-24 ივნისს ალიანსის შტაბ-ბინაში, ნატო-ს
საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში
გამართულ, ISAF-ის მონაწილე სახელმწიფოების
შეხვედრაში. სხდომაზე განიხილა
ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის და ძალაუფლების
ავღანელებისათვის გადაცემასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები.
აღსანიშნავია, 3-4 ივნისს ნატო-ს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გამართული ნატო-საქართველოს
კომისიის სხდომა და ISAF-ში მონაწილე სახელმწიფოების შეხვედრაში საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა.
ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ირაკლი ალასანიამ, მოკავშირეებს
მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების სფეროში გატარებული რეფორმების, სამხედრო
ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობისა და ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეების შესახებ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, თამარ ბერუჩაშვილი სიტყვით წარსდგა 2 დეკემბერს, ნატო-ს საგარეო
საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ, ავღანეთში ნატო-ს "მტკიცე მხარდაჭერის" (Resolute Support)
მისიაში მონაწილე ქვეყნების შეხვედრაში.
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ავღანეთში ნატო-ს ახალი მისიის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, შეხვედრისას შეაჯამეს
ISAF-ის ოპერაცია და განიხილეს მომავალი მისიის პრიორიტეტები. მისია 2015 წლიდან დაიწყება, რომლის
ძირითადი მიზანია ავღანეთის შეიარაღებული ძალების წვრთნა, აღჭურვა და მხარდაჭერა. მინისტრმა
დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს
ნატო-ს ახალ მისიაში და განაგრძოს
მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
მინისტრმა, ასევე ისაუბრა ბოლო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმართ რუსეთის
ფედერაციის აგრესიულ ქმედებებზე, კოლეგებს მიაწოდა ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციასა და სოხუმის
საოკუპაციო რეჟიმს შორის „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ" ე.წ. ხელშეკრულების
შესახებ და მადლობა გადაუხადა შეხვედრის მონაწილე სახელმწიფოებს საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისათვის.

ნატო-საქართველოს კომისია (NGC) და წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP) - ნატო-ში ინტეგრაციის
ეფექტური მექანიზმები
2014 წელს საქართველო კვლავ განაგრძობდა
ნატო-საქართველოს კომისიისა და წლიური
ეროვნული პროგრამის ეფექტურ გამოყენებას
ალიანსთან
პოლიტიკური
დიალოგისა
და პრაქტიკული თანამშრომლობის გან
სახორციელებლად.
2014 წელს გაიმართა ნატო-საქართველოს
კომისიის
16
შეხვედრა,
რომელზეც
საქართველომ მოკავშირეებთან საკითხების
ფართო სპექტრი, მათ შორის - თავდაცვის,
იუსტიციის, რუსეთ-საქართველოს ურთიერ
თობების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებული ვითარებისა და რუსეთის
მიერ აფხაზეთისათვის შეთავაზებული ე.წ. „მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების“ საკითხები
განიხილა.
2014 წელს, ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიაში პირველად, საქართველოს ნატო-ს სამხედრო
კომიტეტი ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში განიხილა თავდაცვისა და სამხედრო სფეროში მიმდინარე რეფორმები,
ალიანსთან თანამშრომლობის საკითხები, სამომავლო გეგმები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და
საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების საკითხები.
2014 წელს საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის მეექვსე ციკლი დასრულდა. წლიური ეროვნული
პროგრამის (ANP) ფარგლებში, საქართველო ყოველწლიურად გეგმავს რეფორმებს ხუთი ძირითადი პოლიტიკური და უსაფრთხოების, თავდაცვის, სახელმწიფო რესურსების მართვის და სამართლებრივი
საკითხების - მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ ალიანსის მხრიდან დადებითად შეფასდა საქართველოს მიერ
წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) შესრულება ყველა შესაბამისი მიმართულებით.
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ნატო-ს უელსის სამიტი
2014 წლის განმავლობაში ქართული
„დღეს ჩვენ, მოკავშირეები, შევთანხმდით საქართველოსთვის
მხარის ძალისხმევა უმთავრესად,
არსებით ღონისძიებათა პაკეტის შეთავაზების თაობაზე. ეს პაკეტი
ნატო-ს უელსის სამიტის სათანადო
დაეხმარება საქართველოს წინ წაიწიოს ნატო-ში გაწევრიანების
მომზადებას
დაეთმო.
შეიქმნა
პროცესში“.
უწყებათაშორისი
სამუშაო
ჯგუფი, რომელშიც ევროპულ და „საქართველოს მონაწილეობა გაძლიერებული შესაძლებლობების ჯგუფში
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში წარმოადგენს იმ პროგრესის აღიარებას, რასაც ქვეყანამ ნატო-სთან
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო ურთიერთობებში მიაღწია“.
მინისტრის
აპარატის,
საგარეო
- იენს სტოლტენბერგი, 5 სექტემბერი, 2014 წელი, უელსი.
და
თავდაცვის
სამინისტროების
წარმომადგენლები
შედიოდნენ.
სამუშაო ჯგუფი ნატო-ს წევრი ქვეყნების თითქმის ყველა დედაქალაქს ეწვია. შეხვედრებისას დეტალურად
განიხილეს სამიტზე საქართველოს საკითხის სათანადოდ ასახვის შესაძლებლობები. თავის მხრივ, საგარეო
საქმეთა მინისტრმა სამიტის თემაზე თითქმის ყველა ნატოელ კოლეგასთან გამართა შეხვედრები.
2014 წელს გამართული უელსის სამიტი ისტორიული მნიშვნელობის იყო როგორც ალიანსისთვის, ისე
საქართველოსთვის. სამიტზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საქართველოს პრეზიდენტი,
გიორგი მარგველაშვილი. სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, აღიარებულ იქნა ნატო-ში
გაწევრიანების გზაზე ქვეყნის მიერ დემოკრატიის განვითარების, შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისა და
თავდაცვის ინსტიტუტების რეფორმირების კუთხით მიღწეული წარმატებები.
სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს შორის საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნატო-ს
გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის "არსებით ღონისძიებათა პაკეტის" შემუშავების თაობაზე, რომლის
მთავარ მიზანს გაწევრიანებისთვის საქართველოს მომზადება და ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების
განვითარება
წარმოადგენს.
არსებითი
პაკეტი ითვალისწინებს ნატო-საქართველოს
ერთობლივი
საწვრთნელი
ცენტრის
ჩამოყალიბებას,
ნატო-ს
სამეკავშირეო
ოფისის
გაძლიერებას,
საქართველოში
რეგულარული წვრთნების ჩატარებას და
ქვეყანაში
ლოგისტიკური/სატრანზიტო
ინფრასტუქტურის
განვითარებას,
რაც
მნიშვნელოვნად გააღრმავებს თავდაცვისა
და სამხედრო სფეროში ნატო-საქართველოს
ურთიერთობებს.
სამიტის მონაწილეთა შორის, საქართველო
იყო ნატო-ს არაწევრი ერთადერთი ქვეყანა,
რომელმაც
მონაწილეობა
მიიღო
მის
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ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი
___________________________________________________________________
პრეამბულა
1. 2014 წლის 25 ივნისის შეხვედრაზე მოკავშირე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის
„არსებითი პაკეტის” შემუშავების თაობაზე. პაკეტში განსაზღვრული ზომების მიზანია საქართველოს თავდაცვითი
შესაძლებლობების ამაღლება, რაც დაეხმარება საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებისათვის მომზადებაში, ბუქარესტის
სამიტის გადაწყვეტილებებისა და ნატო-ს ღია კარის პოლიტიკის შესაბამისად.
2. აღნიშნული პაკეტი მუშავდება და ხორციელდება ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში, რომელსაც აქვს
ცენტრალური როლი ბუქარესტის სამიტზე დაწყებული პროცესის ზედამხედველობაში, რათა დაეხმაროს საქართველოს
წევრობისთვის მზადებაში. საქართველო, როგორც ასპირანტი ქვეყანა, ასახავს ამ პაკეტის ელემენტებს თავის შემდგომ
წლიურ ეროვნულ პროგრამებში.
3. მოკავშირეებს ეძლევათ რეკომენდაცია საქართველოსთვის ორმხრივი დახმარების აღმოჩენისას მხედველობაში
მიიღონ პაკეტში განსაზღვრული ზომები.

ფარგლებში მოკავშირეების მიერ არაწევრ ქვეყნებთან გამართულ ყველა შეხვედრაში. ამ მხრივ, განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მონაწილეობა 28+4 ფორმატის შეხვედრაში, რომელშიც მოკავშირეები
და ნატო-ს 4 ასპირანტი ქვეყანა: საქართველო, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა,
მაკედონია და მონტენეგრო, - მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს ასპირანტი ქვეყნების
ინტეგრაციული პროცესი, ამ გზაზე მიღწეული წარმატებები და გამოწვევები. მოკავშირეებმა ასპირანტებს
გაუზიარეს კონკრეტული რეკომენდაციები გაწევრიანების პროცესში არსებული დაბრკოლებების გადასალახად.
მხარეები შეთანხმდნენ, ასპირანტებსა და მოკავშირეებს შორის აქტიური დიალოგის გაგრძელების თაობაზე.
ალიანსმა ასევე მიიღო გადაწყვეტილება „პარტნიორობის თავსებადობის ინიციატივაში“ და „გაძლიერებული
შესაძლებლობების ჯგუფში“ საქართველოს მიწვევის შესახებ. სამიტის დასკვნით კომუნიკეში მოკავშირეებმა
კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა ღია კარის პოლიტიკისა და კონკრეტულად, ბუქარესტში მიღებული
გადაწყვეტილებისადმი - რომ „საქართველო გახდება ალიანსის წევრი“. მათ ასევე გამოთქვეს მადლიერება
ISAF-ის ოპერაციაში ქვეყნის მიერ
შეტანილი
ძალზე
ღირებული
წვლილისთვის. ნატო-მ გამოხატა მტკიცე
და ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
ოკუპირებული
რეგიონების
არაღიარების
პოლიტიკისადმი.
სამიტის
დეკლარაციაში
ალიანსის
წევრმა სახელმწიფოებმა მოუწოდეს
რუსეთის ფედერაციას, შეიარაღებული
ძალების საქართველოდან გაყვანისა და
ძალის არგამოყენების ვალდებულების
აღებისაკენ.
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მნიშვნელოვანი ვიზიტები და ნატო-საქართველოს კომისიის (NGC) სხდომები
___________________________________________________________________
5 თებერვალი - ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა ელჩების დონეზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი
ღარიბაშვილის მონაწილეობით. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრა ნატო-ს გენერალურ მდივანთან,
ანდერს ფოგ რასმუსენთან.
14 მარტი - ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა. ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ, დავით დონდუამ და თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მიხეილ
დარჩიაშვილმა მოკავშირეებს წარუდგინეს 2014 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP).
1-2 აპრილი - ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მონაწილეობდა ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომასა და ISAF-ში მონაწილე ქვეყნების შეხვედრაში. გაიმართა
ორმხრივი შეხვედრა ნატო-ს გენერალურ მდივანთან, ანდერს ფოგ რასმუსენთან.
22 მაისი - ნატო-საქართველოს კომისიის (NGC) სხდომა გენერალური შტაბის უფროსების დონეზე. სხდომაში
მონაწილეობდა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი, ვახტანგ კაპანაძე.
3-4 ივნისი - ნატო-ს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მონაწილეობდა
ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომასა და ISAF-ში მონაწილე სახელმწიფოების შეხვედრაში.
23-24 ივნისი - ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მონაწილეობდა ISAF-ში მონაწილე ქვეყნების შეხვედრაში. გაიმართა ორმხრივი შეხვედრა ნატო-ს გენერალურ
მდივანთან, ანდერს ფოგ რასმუსენთან.
4-5 სექტემბერი - ნატო-ს უელსის სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი მონაწილეობდა ISAF-ში მონაწილე
ქვეყნების, ასპირანტებთან და „ყველაზე თავსებადი პარტნიორების“ ჯგუფთან გამართულ შეხვედრებში. გაიმართა
ორმხრივი შეხვედრა ნატო-ს გენერალურ მდივანთან, ანდერს ფოგ რასმუსენთან.
30 ოქტომბერი - ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა. განიხილეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების
ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი, კერძოდ, რუსეთის ფედერაციის მიერ სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმისთვის ე.წ.
„მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების” საკითხი.
17 ნოემბერი - ნატო-ს შტაბ-ბინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ნატო-ს
გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან.
2 დეკემბერი - ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მონაწილეობდა „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიის მონაწილე ქვეყნების პირველ შეხვედრაში. გაიმართა ორმხრივი შეხვედრა
ნატო-ს გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან.
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III. საქართველოს წვლილი გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში
1. საქართველოს მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებში
2014 წ. განმავლობაში საქართველოს კვლავაც შეჰქონდა საკუთარი წვლილი გლობალური უსაფრთხოების
განმტკიცების პროცესში, საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობის გზით.
ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მოკავშირეებთან ერთად მსახურობდნენ ავღანეთის ერთ-ერთ
ყველაზე ცხელ წერტილში, ჰელმანდის პროვინციაში. ჩვენი ქვეყანა 2015 წლის განმავლობაშიც განაგრძობს ამ
მიმართულებით ძალისხმევას - დარჩება ავღანეთში და მონაწილეობას მიიღებს ნატო-ს ახალ მისიაში - „მტკიცე
მხარდაჭერა“ (Resolute Support). 2014წ. მიღებული გადაწყვეტილებით, 2015 წლიდან საქართველო შეუერთდება
ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებს (NRF). შესაბამისად, საქართველო იქნება ნატო-ს არაწევრი მეოთხე ქვეყანა,
რომელიც ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება, რაც ქართული სამხედრო კონტინგენტის ნატო-ს
შეიარაღებულ ძალებთან თავსებადობის მაღალ დონეზე მეტყველებს.
2014 წელს, პირველად, საქართველო ჩაერთო ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში.
ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების კონტიგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური
აფრიკის რესპუბლიკაში წარმოებულ სამშვიდობო მისიაში, რომლის მიზანია საკუთარი წვლილის
შეტანა ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის უზრუნველყოფის პროცესში. აღსანიშნავია, ევროკავშირის
მიერ საქართველოს წვლილის უაღრესად დადებითი შეფასება. ევროკავშირის თხოვნით, საქართველომ
მოდიფიცირებული ძალებით დამატებითი სამი თვით გააგრძელა მისიაში მონაწილეობა.
2. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა
საქართველომ დაგმო ტერორისტული ორგანიზაციის - „ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო“ (ISIL)
წარმომადგენლების მიერ, ერაყსა და სირიაში განხორციელებული ტერორისტული ქმედებები. ჩვენმა ქვეყანამ
მხარი დაუჭირა საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას მის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მზაობა გამოხატა,
ჩაერთოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ განხორციელებულ ჰუმანიტარულ ძალისხმევაში. საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თამარ ბერუჩაშვილმა მონაწილეობა მიიღო 3 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში საგარეო
საქმეთა მინისტრთა დონეზე გამართულ, ISIL-ის წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის პირველ პლენარულ
სესიაში. მასზე მიიღეს ერთობლივი განცხადება, რომელიც ადასტურებს პარტნიორთა მზაობას, ერთობლივად
იმოქმედონ, ე.წ. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საერთო, მრავალმხრივი და
გრძელვადიანი სტრატეგიის ფარგლებში.
3. ახალი საფრთხეები და შეიარაღებაზე კონტროლი
არსებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობის, გავრცელების მხრივ მაღალი რისკის მქონე რეგიონებთან
სიახლოვის, სატრანზიტო ფუნქციისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არალეგალური საქმიანობისთვის
ხელსაყრელი ნიადაგის არსებობის გათვალისწინებით, საქართველო აცნობიერებს მის როლსა და
პასუხიმგებლობას თანამედროვე გამოწვევებთან ბრძოლისა და შეიარაღებაზე ეფექტიანი კონტროლის საკითხში.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, საერთაშორისო
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მიზნით, საქართველო 2014 წელს კვლავაც აქტიურად თანამშრომლობდა ყველა შესაბამის საერთაშორისო
ფორმატში. ამასთან, საგარეო უწყება აგრძელებდა მუშაობას შეიარაღებაზე კონტროლისა და განიარაღების
რეჟიმების თანახმად, ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულებისა და ქვეყნის შესაბამისი
კანონმდებლობის საერთაშორისო მექანიზმებთან და სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით.
აღსანიშნავია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით, ქართული
დელეგაციის მონაწილეობა 24-25 მარტს, ქ. ჰააგაში (ნიდერლანდების სამეფო) გამართულ ბირთვული
უსაფრთხოების მესამე სამიტში, რომელშიც მსოფლიოს 50-ზე მეტი სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაური,
ასევე გაერო-ს გენერალური მდივანი, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი,
ევროკავშირისა და ინტერპოლის დელეგაციები მონაწილეობდნენ. ჰააგის სამიტზე დაისახა კონკრეტული
ამოცანები ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხში საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდგომი
გაუმჯობესების მიზნით.
25 სექტემბერს, ქ. ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ, საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას
იარაღით ვაჭრობის შესახებ (The Arms Trade Treaty). დოკუმენტი ადგენს საერთაშორისო სტანდარტებს
ჩვეულებრივი შეიარაღებით ვაჭრობის სფეროში და აწესებს მთელ რიგ ვალდებულებებსა და შეზღუდვებს.
2014 წლის 1 ოქტომბრიდან საქართველოში ძალაში შევიდა იარაღისა და ორმაგი დანიშნულების საქონლის შესახებ
ახალი კანონი, ასევე მეორადი კანონმდებლობა და ექსპორტისა და იმპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული
ორმაგი დანიშნულების საქონლის ნუსხები. აღნიშნული კანონმდებლობა წარმოადგენს საქართველოს
უწყებათაშორისი ჯგუფის, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ექსპერტების რამდენიმეწლიანი
მუშაობის შედეგს. ახალი კანონმდებლობა მომზადდა საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით და სრულად
შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს.
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IV. საქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობები
1. ორმხრივი ურთიერთობები
ურთიერთობები მეზობლებთან
აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი
2014 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ძალისხმევა
განხორციელდა
მეზობელ
სახელმწიფოებთან
აზერბაიჯანთან,
თურქეთთან და სომხეთთან ურთიერთობათა
შემდგომი
განვითარების
მიმართულებით.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ წინა წლებთან
შედარებით, საგრძნობლად გაიზარდა მეზობელ
სახელმწიფოებთან უმაღლესი და მაღალი დონის
ურთიერთვიზიტების დინამიკა და გაიმართა
პოლიტიკური
კონსულტაციების
მორიგი
რაუნდები. ასევე აქტიურად მიმდინარეობდა
თანამშრომლობა დარგობრივ უწყებებს შორის.

საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტები
მეზობელ ქვეყნებში:
_______________________________________
 20-21
იანვარი,
თურქეთი
გიორგი მარგველაშვილი.

-

პრეზიდენტი,

 12-13 თებერვალი, აზერბაიჯანი - პრეზიდენტი,
გიორგი მარგველაშვილი.
 27-28 თებერვალი,
გიორგი მარგველაშვილი.

სომხეთი

-

პრეზიდენტი,

 7 ივლისი, აზერბაიჯანი - საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი.

 21-22 აგვისტო, სომხეთი - პრემიერ-მინისტრი,
2014 წლის განმავლობაში დიდი ყურადღება
ირაკლი ღარიბაშვილი.
დაეთმო მეზობელ ქვეყნებთან განათლებისა
 28 აგვისტო, თურქეთი - პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი
და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის
ღარიბაშვილი.
გაღრმავებას. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო 2014
წლის 9 სექტემბერს, თურქეთის განათლების
 11-12 სექტემბერი, აზერბაიჯანი - პრემიერ-მინისტრი,
სამინისტროს
მიერ
თურქეთის
საშუალო
ირაკლი ღარიბაშვილი.
სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამის
 20 სექტემბერი, აზერბაიჯანი - პრემიერ-მინისტრი,
დამტკიცება,
რომელიც
განხორციელდება
ირაკლი ღარიბაშვილი.
ქართულის შესწავლის მსურველი 10 და
 28-30 სექტემბერი, თურქეთი - პრეზიდენტი, გიორგი
მეტი მოსწავლის
არსებობის შემთხვევაში.
მარგველაშვილი.
გადაწყვეტილება ისტორიულია - თურქეთში
მცხოვრებ
მრავალრიცხოვან
ისტორიულ
 9 დეკემბერი - თურქეთი - საგარეო საქმეთა მინისტრი,
დიასპორას, რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში
თამარ ბერუჩაშვილი.
პირველად მიეცემა საშუალება შეისწავლოს
ქართული ენა.
საქართველოსა და აზერბაიჯანს და საქართველოსა და თურქეთს
შორის ურთიერთობები გაღრმავდა სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში.
პოლიტიკური კონსულტაციები:
ასევე პრიორიტეტული იყო თანამშრომლობა ენერგეტიკულ და
სატრანსპორტო პროექტებთან დაკავშირებით. მიმდინარეობდა
 12 ივნისი, ერევანი - სომხეთთან.
მჭიდრო თანამშრომლობა სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის
 27 ოქტომბერი, თბილისი - თურქეთთან. პროექტებისა და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
პროექტის რეალიზაციის საკითხებზე.
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

წარმატებით გაგრძელდა თანამშრომლობა თურქეთთან და აზერბაიჯანთან სამმხრივ ფორმატში. გაიმართა
საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგი სამმხრივი შეხვედრები თებერვალში ქ. განჯასა და დეკემბერში ქ. ყარსში.
აღსანიშნავია, რომ სამმხრივმა თანამშრომლობამ 2014 წელს სრულიად ახალი განზომილებები შეიძინა. კერძოდ,
საქართველომ უმასპინძლა პირველ სამმხრივ სამიტს პრეზიდენტების დონეზე, მაისში. ბაქოში გაიმართა
პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების პირველი სამმხრივი შეხვედრა. მომდევნო შეხვედრა
კი, ბათუმში გაიმართა, ნოემბერში. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები,
სამმხრივ ფორმატში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს აგვისტოში და გააჟღერეს გადაწყვეტილება ამ ფორმატში
თანამშრომლობის გაგრძელების თაობაზე.
კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა სომხეთთან ორმხრივი სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ბაზის დასახ
ვეწად - კერძოდ, ხელი მოეწერა შეთანხმებებს
„საქართველოს
მთავრობასა
და
სომხეთის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ“
და
„საქართველოს
მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და
ორმხრივად დაცვის შესახებ“.
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა,
ირაკლი
ღარიბაშვილმა
აგვისტოსა
და
სექტემბერში
განახორციელა ოფიციალური ვიზიტები სომხეთის
რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.
აგვისტოში
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი
ანკარას ეწვია და მონაწილეობა მიიღო თურქეთის
ახლადარჩეული
პრეზიდენტის,
რეჯეფ
თაიფ
ერდოღანის
ინაუგურაციის
ღონისძიებებში.
სექტემბერში პრემიერ-მინისტრი კვლავ იმყოფებოდა
ბაქოში „ბუნებრივი აირის სამხრეთის დერეფნის“
საფუძვლის
ჩაყრის
საზეიმო
ცერემონიალში
მონაწილეობის
მისაღებად.
საქართველოს
პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი იანვართებერვალში ოფიციალური ვიზიტებით სტუმრობდა
თურქეთს, აზერბაიჯანსა და სომხეთს. აზერბაიჯანს
ოფიციალური
ვიზიტით
ეწვია
საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი,
ივლისში.
დეკემბერში
ერთ-ერთი
პირველი
ოფიციალური ვიზიტით, საგარეო საქმეთა მინისტრი,
თამარ
ბერუჩაშვილი
იმყოფებოდა
თურქეთში.
მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვიზიტის
ფარგლებში
გაჟღერდა ინიციატივა საქართველოსა და თურქეთს
შორის თანამშრომლობის ახალი მექანიზმის - მაღალი
დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს
შექმნის თაობაზე.

შეხვედრა ილჰამ ალიევთან, ბაქო

შეხვედრა სერჟ სარგსიანთან, ერევანი
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სამმხრივი საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, განჯა

სამმხრივი სამიტი, თბილისი

2014 წელს მეზობელი სახელმწიფოებიდან საქართველოში განხორციელდა არაერთი უმაღლესი და მაღალი
დონის - კერძოდ, თურქეთის პრეზიდენტის, აბდულაჰ გიულის, თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარის,
ჯემილ ჩიჩექის, სომხეთის პრეზიდენტის, სერჟ სარგსიანის, პრემიერ-მინისტრის, ჰოვიკ აბრაჰამიანისა
და პარლამენტის თავმჯდომარის, გალუსტ საჰაკიანის ვიზიტები. 2014 წელს გაიმართა პოლიტიკური
კონსულტაციების მორიგი რაუნდები თურქეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან.
მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში:
_______________________________________
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7 მაისი - თურქეთის პრეზიდენტი, აბდულაჰ გიული.
18-19 ივნისი - სომხეთის პრეზიდენტი, სერჟ სარგსიანი.
6-7 ოქტომბერი - სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, გალუსტ საჰაკიანი.
2-4 ნოემბერი - თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, ჯემილ ჩიჩექი.
11-12 დეკემბერი - სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ჰოვიკ აბრაჰამიანი.
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რუსეთის ფედერაცია
2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სრულმასშტაბიანი
სამხედრო აგრესიის, მორიგი ეთნიკური წმენდის, საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთი ოსეთი ოკუპაციისა და მის მიერვე შექმნილი საოკუპაციო
რეჟიმების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების შედეგად, საქართველოსა და რუსეთს შორის დიპლომატიური
ურთიერთობები შეწყვეტილია. 2009 წლის მარტში თბილისსა და მოსკოვში შვეიცარიის საელჩოებთან რუსეთისა
და საქართველოს ინტერესების სექციების ამოქმედების შემდეგ, უწყებებს შორის დიპლომატიური კონტაქტები
და მიმოწერა, მხოლოდ შვეიცარიის მხარის შუამავლობით ხორციელდება.
დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ, ურთიერთობების დეესკალაციის მიზნით, რუსეთთან
ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს, ზურაბ აბაშიძესა
და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, გრიგორი კარასინს შორის მიმდინარე
პირდაპირი არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში, წლის განმავლობაში 3 შეხვედრა გაიმართა. 2014 წელს
გაიზარდა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ქართული პროდუქციის ექსპორტი, ხოლო საქართველოსა და
რუსეთის ავიაციის ხელისუფლებებს შორის 2014 წლის ივლისში მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე, აღდგა
თბილისსა და მოსკოვს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ხარისხს განსაზღვრავს არა სავაჭრო ტვირთბრუნვის
ზრდა, ან გახშირებული სატრანსპორტო, თუ კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირები, არამედ რუსეთის
მხარის პატივისცემა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. რუსეთთან
ურთიერთობების დეესკალაციის მიზნით, საქართველოს მიერ გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯებისა
და დიდი ძალისხმევის მიუხედავად (ცალმხრივად აღებული ვალდებულება ძალის არგამოყენების შესახებ;
რუსეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება; თანხმობა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში
რუსეთის გაწევრიანებაზე; სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტზე უარის თქმა; ქ. სოჭში გამართულ ზამთრის ოლიმპიური
თამაშების უსაფრთხოების საკითხებზე რუსულ მხარესთან თანამშრომლობა) რუსეთთან პოლიტიკურ ასპექტში
სამწუხაროდ პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული. რუსეთი კვლავაც განაგრძობს დესტრუქციულ ქმედებებს, მათ
შორის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გატაცებას, ასევე
მავთულხლართების აღმართვას ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ხოლო რიგ შემთხვევებში
კი - საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეც, რაც უხეშად არღვევს
საქართველოს სუვერენიტეტს და ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს. უფრო მეტიც, 2014
წლის 24 ნოემბერს ქ. სოჭში რუსეთმა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმმა ხელი მოაწერეს, ე.წ. ხელშეკრულებას
„მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ“, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტისა და
ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ არის მიმართული და წარმოადგენს საქართველოს ოკუპირებული
აფხაზეთის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს.
რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები არაადეკვატური პასუხია საქართველოს მიერ რუსეთის მიმართულებით
გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯებზე. საქართველოს მთავრობა იყენებს და კვლავაც გამოიყენებს მის ხელთ
არსებულ ყველა რესურსს, რუსეთის უკანონო ქმედებების თაობაზე, საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივად
ინფორმირებისთვის.
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ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა აქტიურ თანამშრომლობას აგრძელებდა ქვეყნის სტრატეგიულ
პარტნიორთან - ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს წელი დატვირთული იყო აშშ-ის აღმასრულებელ
და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო სექტორთან და ბიზნესწრეებთან საქართველოს
ინტენსიური და ქმედითი კონტაქტებით. აშშ-ისა და საქართველოს ურთიერთობები ეტაპობრივად ვითარდებოდა
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის; ენერგეტიკის,
ეკონომიკისა და ვაჭრობის; დემოკრატიისა და მმართველობის; აგრეთვე, ხალხთაშორისი კონტაქტების
გაღრმავებისა და კულტურის სფეროში გაცვლების უზრუნველყოფის მიმართულებებით.
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის პლენარული სესია
მიმდინარე წლის 26 თებერვალს,
ქ.
ვაშინგტონში
გაიმართა
სტრატეგიული
პარტნიორობის
ქარტიის პლენარული სხდომა,
რომელსაც აშშ-ში ოფიციალური
ვიზიტით მყოფი საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი,
ირაკლი
ღარიბაშვილი
და
აშშ-ის
სახელმწიფო მდივანი, ჯონ კერი
თანათავმჯდომარეობდნენ.
პლენარულ სესიაზე მხარეებმა
განიხილეს
სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიის ოთხივე
სამუშაო ჯგუფის მიმართულება, ორმხრივი თანამშრომლობის განმტკიცების საკითხები.
სხდომის მსვლელობისას აშშ-ს მხარემ საქართველოს მიულოცა გამჭვირვალე და კარგად ორგანიზებული
საპრეზიდენტო არჩევნების გზით მიღწეული მშვიდობიანი პოლიტიკური ტრანზიცია და ევროკავშირთან
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება. შეხვედრისას გაჟღერდა აშშ-ის ახალი დახმარების ინიცირების
თაობაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის განხორციელებას,
განსაკუთრებით ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიღწევასა და იმ ღონისძიებებს, რომლებიც
ასევე უზრუნველყოფს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის პრაქტიკულ სარგებელს.
პლენარული სესიის ფარგლებში თითოეული სამუშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა
შეფასებები შესაბამისი მიმართულებებით:

წარმოადგინეს

დადებითად შეფასდა საქართველოს მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების ეროვნული სამოქმედო გეგმის
ინიცირება და ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე მიმდინარე აქტიური მუშაობა; საქართველოს თავდაცვის
სფეროში მიმდინარე რეფორმები; ნატო-სთან თავსებადობისა და თავდაცვის შესაძლებლობების ოპტიმიზაცია;
საქართველოს წვლილი ნატო-ს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების ეგიდით წარმოებულ ავღანეთის

30

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

მისიაში; შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს ძალისხმევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობების გაღრმავების თაობაზე; USAID-ის მიერ საქართველოს შერჩევა
მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინოვაციისა და პარტნიორობის (STIP) პროგრამის ბენეფიციარად; საქართველოაშშ-ის თანამშრომლობა ჯანდაცვის საკითხებში.
სესიაზე აშშ-ის მხარემ დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტისადმი და ქართულ მხარეს აღუთქვა დახმარების გაგრძელება დემოკრატიული რეფორმების
განხორციელების მიმართულებით.
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის დემოკრატიის და მმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
25 აპრილს, ქ. თბილისში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ, აშშ-საქართველოს
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის დემოკრატიისა და მმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე,
ამერიკულმა მხარემ, რეგიონში არსებული გამოწვევების ფონზე, კიდევ ერთხელ გამოხატა უწყვეტი მხარდაჭერა
საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისადმი.
სამუშაო ჯგუფმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივის კონტექსტში
განიხილა ქვეყნის ძალისხმევა, რომელიც დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი განმტკიცების,
პოლიტიკური ძალაუფლების ჯეროვანი გადანაწილებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფისკენ
არის მიმართული. განიხილეს მდგომარეობა პოლიტიკური პლურალიზმის, საარჩევნო პროცესის, მედიის
თავისუფლებისა და წვდომის, კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ხელისუფლების
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. სამუშაო ჯგუფში ასევე განიხილეს 2014 წლის
ადგილობრივი არჩევნებისათვის კონკურენტული წინასაარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად საქართველოს
გეგმები და ისაუბრეს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების დაბალანსების
მიზნით, ქვეყნის ძალისხმევის თაობაზე.
გაგრძელდა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომელიც
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან ერთად ფორმატში საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მონაწილეობას
გულისხმობს.
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სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2014 წლის 30 ოქტომბერს, ქ. თბილისში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, გაიმართა აშშ-საქართველოს
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის მორიგი
შეხვედრა.
სამუშაო ჯგუფმა განიხილა საქართველოს ეკონომიკური როლის ზრდისა და სოფლის მეურნეობის,
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების, სახელმწიფო და კერძო სექტორების ჩართულობის, ენერგეტიკული
უსაფრთხოების, ენერგორესურსების მიწოდების დივერსიფიცირებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების
მიმართულებით, საქართველო-აშშ-ის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა
ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების
მნიშვნელობაზე, რამაც ნათლად აჩვენა საქართველოს პროგრესი ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის გზაზე. ამასთან, აშშ-ის მხარემ გამოხატა მზადყოფნა, დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტების განხორციელების პროცესში.
აშშ-ის მხარემ მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ძალისხმევისადმი, რომელიც ქვეყნის, ბიზნესის, ვაჭრობისა
და ლოგისტიკის რეგიონულ ცენტრად, გარდაქმნას გულისხმობს. საქართველომ გამოთქვა მზადყოფნა, აქტიური
წვლილი შეიტანოს „აბრეშუმის გზის“ სრულად აღდგენის საკითხში.
საქართველოსა და აშშ-ის შორის მზარდი სავაჭრო ურთიერთობების გათვალისწინებით, მხარეები შეთანხმდნენ
განაგრძონ მუშაობა, აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის ეგიდით, მიმდინარე მაღალი დონის ვაჭრობისა და
საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, რომელზეც განიხილავენ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობისა და საინვესტიციო
საქმიანობის განვითარების, მათ შორის მომავალში თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების
შესაძლებლობებს.
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სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
18 დეკემბერს, ქ. ვაშინგტონში, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიის ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფის
მორიგი შეხვედრა. ამერიკულმა მხარემ რეგიონში არსებული გამოწვევების ფონზე და რუსეთის მიერ
აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმთან ხელმოწერილი ე.წ. „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის
შესახებ ხელშეკრულების“ გათვალისწინებით, კიდევ ერთხელ გამოხატა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს
სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, დემოკრატიული განვითარებისა და ოკუპირებულ აფხაზეთისა
და ცხინვალის/სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობების გაღრმავებისა
და გააქტიურების ძალისხმევისადმი. ყურადღება გამახვილდა, საოკუპაციო ხაზებით დაშორიშორებულ
საქართველოს მოსახლეობას შორის ურთიერთობების გასაღრმავებლად აშშ-ისა და საერთაშორისო
საზოგადოების
ძალისხმევის
მნიშვნელობაზე. ამერიკულმა მხარემ
დაგმო საქართველოს ოკუპირებული
საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტები აშშ-ში:
_______________________________________
ტერიტორიების ადმინისტრაციულ
საზღვრებთან,
რუსეთის
მიერ
 24-28 თებერვალი - პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
მიმდინარე
ე.წ.
„ბორდერიზაციის“
 27-30 მაისი - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაია ფანჯიკიძე.
პროცესი, რომელიც ეწინააღმდეგება
რუსეთის მიერ საერთაშორისოდ
აღიარებულ
ვალდებულებებს.
ამასთან, ამერიკულმა მხარემ კვლავ გამოხატა სრული მხარდაჭერა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების
ფორმატისადმი - როგორც უმნიშვნელოვანესი მექანიზმისადმი, რომელმაც ადგილზე უნდა უზრუნველყოს
პროგრესი უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების მიმართულებებით.
შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს განათლებისა და მეცნიერების, სპორტისა და კულტურული გაცვლების
მიმართულებით დღის წესრიგში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და ინიციატივები, მათ შორის,
ინგლისურენოვანი განათლების საკითხები და, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევის კუთხით
თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა.
ამერიკულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება „ფლექსის“ პროგრამაში მონაწილე ქართველი სტუდენტებისთვის
განკუთვნილი ადგილების 33% გაზრდის შესახებ, აგრეთვე აშშ-ის მშვიდობის კორპუსის მოხალისეების
რაოდენობის 23% ზრდის თაობაზე, რომლებიც ამჯერად განთავსდებიან საქართველოს იმ რეგიონებშიც, სადაც
2008 წლის შემდეგ არ ჰქონდათ წვდომა. ამასთან, გადაწყდა, რომ 2015 წელს საფუძველი ჩაეყრება ახალ სპორტულ
გაცვლით პროგრამას აშშ-ისა და საქართველოს შორის.
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ორმხრივი ვიზიტები და შეხვედრები
2014 წელს აშშ-სა და საქართველოს შორის შედგა უმაღლესი
და მაღალი დონის ვიზიტები. აშშ-ში გაიმართა საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომლის
ფარგლებში იგი შეხვდა აშშ-ის ხელისუფლების ყველა შტოს,
მათ შორის თეთრი სახლის, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და
კონგრესის წარმომადგენლებს. აშშ-ის პრეზიდენტის, ვიცეპრეზიდენტის და სახელმწიფო მდივნის გარდა, საქართველოს
სამთავრობო დელეგაციამ ორმხრივი შეხვედრები გამართა 30-ზე
მეტ გავლენიან კონგრესმენთან, სენატორთან, აღმასრულებელი
ხელისუფლების, ბიზნესწრეების, მასმედიისა და არასამთავრობო
სექტორის წარმომადგენლებთან.
ყველა შეხვედრისას აშშ–მ გამოხატა სრული მხარდაჭერა
საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის,
სახელმწიფოებრივი
აღმშენებლობის,
დემოკრატიის
განვითარებისა და ეკონომიკური გაძლიერების მიმართ.
მაისში, აშშ-ში ვიზიტისა და სექტემბერში გაერო-ს გენერალური
ასამბლეის სესიაში მონაწილეობის ფარგლებში, საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ შეხვედრები გამართა აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის
მოადგილესთან, უილიამ ბერნსთან და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან, ვიქტორია ნულანდთან, ასევე,
გაერო-ში ამერიკის შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელთან, სამანტა პაუერთან. შეხვედრების
ძირითად თემას წარმოადგენდა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი და ამ მიმართულებით
არსებული პროგრესი, ასევე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმართ არაღიარების პოლიტიკის
საკითხები.
საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა აქტიური თანამშრომლობა აშშ–ის კონგრესთან. საქართველოში შედგა
გავლენიანი სენატორებით, კონგრესმენებით, ასევე სხვადასხვა კომიტეტების წამყვანი მრჩევლებით
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დაკომპლექტებული დელეგაციების რამდენიმე ვიზიტი.
მასში
მონაწილეობდნენ როგორც რესპუბლიკელი,
ისე დემოკრატი სენატორები და აპარატის წევრები,
რაც ადასტურებს აშშ-ის კონგრესის ორპარტიულ
მხარდაჭერას საქართველოსადმი.
შეხვედრები გაიმართა სხვადასხვა სახელმწიფო
უწყებების ხელმძღვანელებთან, ასევე პოლიტიკური
პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან. გარდა ამისა, დელეგაციის
წევრებმა
მოინახულეს ცხინვალის რეგიონის
საოკუპაციო ხაზი და რუსეთის მიერ აღმართული
მავთულხლართები.
აღსანიშნავია, აშშ-ის თავდაცვის მდივნის, ჩაკ ჰეიგელის
ვიზიტი
საქართველოში,
რომლის
ფარგლებში
შეხვედრები
გაიმართა
საქართველოს
პრემიერმინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და
სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების პირველ პირებთან.
ვიზიტი მიზნად ისახავდა საქართველოსა და აშშის შორის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას.
აღსანიშნავია,
რომ
დეკემბერში,
ეუთო-ს
მინისტერიალის ფარგლებში, გაიმართა საქართველოს

აშშ-ს წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში:
_______________________________________
19-21 იანვარი - სენატორის, ჯეიმს ინჰოფის ხელმძღვანელობით, აშშ-ის კონგრესის სენატორთა და კონგრესმენთა,
ასევე, სხვადასხვა კომიტეტების მრჩევლებისგან შემდგარი სამი დელეგაცია.
21 მარტი - დაზვერვის საკითხებში მუდმივმოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარის, კონგრესმენის, მაიკ როჯერსის
ხელმძღვანელობით, აშშ-ის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დელეგაცია.
29 ივნისი - სენატორის, ბენჯამინ კარდინის (დ-მერილენდი), სენატორის, როჯერ უიკერის (რ-მისისიპი), სენატორის,
ტომ ჰარკინის (დ-აიოვა), კონგრესმენის, ფილ გინგრის (რ-ჯორჯია), კონგრესმენის რიჩარდ ადერჰოლტის (რ-ალაბამა),
კონგრესმენის, დევიდ შვეიკერტისა (რ-არიზონა) და კონგრესმენის, ადამ შიფის (დ-კალიფორნია) შემადგენლობით აშშის კონგრესის დელეგაცია.
29-30 ივნისი - სენატორის, მარკო რუბიოს მრჩევლის ჯეიმს ფლაისა და სენატის სამხედრო კომიტეტისა და სენატორის,
ჯეიმს ინჰოფის მრჩევლის, ტომ გოფუსი.
25-27 ივნისი - რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის (USTR) მოადგილის თანაშემწე,
ელიზაბეთ ჰაფნერი და დასავლეთ ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხთა ოფისის დირექტორი, ჯეისონ ბანტინი.
6-8 სექტემბერი - აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ჩაკ ჰეიგელი.
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საგარეო საქმეთა მინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილის პირველი შეხვედრა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან, ჯონ
კერისთან. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მიიღო მნიშვნელოვანი გზავნილები და ურყევი მხარდაჭერა ქვეყნის
სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი.
მხარეები შეთანხმდნენ, წარმართონ ერთობლივი მუშაობა, რათა დროულად შესრულდეს ნატო-ს უელსის
სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება.
ეუთო-ს მინისტერიალის ფარგლებში შედგა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის, დავით
დონდუას შეხვედრა აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან, თომას მელიასთან. მხარეებმა
განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და ჟენევის მოლაპარაკებების
მიმდინარეობასთან დაკავშირებული საკითხები. საუბარი შეეხო მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს
შორის ხელმოწერილ, ე.წ. „ხელშეკრულებას“ და გამოითქვა შეშფოთება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.
ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები
აშშ-სთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მხრივ, აღსანიშნავია, რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში
აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის (USTR) მოადგილის თანაშემწის, ელიზაბეტ ჰაფნერისა და დასავლეთ ევროპისა
და ახლო აღმოსავლეთის საკითხთა ოფისის დირექტორის, ჯეისონ ბანტინის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში.
ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელი კოლეგები გაეცნენ ადგილობრივი ინსტიტუტების მუშაობასა და ეკონომიკის
სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს. აშშ-სთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ემსახურებოდა
29 ოქტომბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისთან
გამართული ვიდეო-კონფერენცია, რომელზეც განიხილეს ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების
გაღრმავების, მათ შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების თაობაზე მაღალი დონის დიალოგის გააქტიურების
მიმართულებით გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯები.
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ურთიერთობები ევროპის ქვეყნებთან
2014
წელი
განსაკუთრებულად
აქტიური
იყო
ევროპის
ქვეყნებთან
თანამშრომლობის
გაღრმავების კუთხით. იმის გათვალისწინებით,
რომ მიმდინარე წელი გარდამტეხი მნიშვნელობის
იყო საქართველოსთვის, როგორც ევროკავშირთან
ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის, ისე რეგიონში
მოვლენათა განვითარების თვალსაზრისით, ევროპის
ქვეყნებიდან
საქართველოში
განხორციელდა
უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების
უპრეცედენტო რაოდენობა. აღნიშნული ვიზიტები
ემსახურებოდა
ორმხრივი
თანამშრომლობის
კიდევ უფრო გააქტიურებასა და გაღრმავებას
და ასევე, წარმოადგენდა მტკიცე მხარდაჭერის
გამოხატულებას საქართველოს ევროპული და
ევროატლანტიკური
მისწრაფებების,
აგრეთვე
ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპირებული
ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკისადმი.

საგარეო საქმეთა მინისტრის ოფიციალური
და სამუშაო ვიზიტები ევროპის ქვეყნებში:
_______________________________________
10-11 აპრილი - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
23 აპრილი - საბერძნეთის რესპუბლიკა
 5-6 მაისი - ავსტრიის რესპუბლიკა
28-29 მაისი - უნგრეთი
10-12 ივნისი - დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

24-25 აგვისტო - ავსტრიის რესპუბლიკა
28 აგვისტო - რუმინეთი
21-23 ოქტომბერი - გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა

19-20 ნოემბერი - დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

21 ნოემბერი - ჩეხეთის რესპუბლიკა
ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგში
განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა სავაჭროეკონომიკურ სფეროში არსებული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე, სატრანზიტო-სატრანსპორტო
დერეფნების განვითარებაზე, ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებზე, სამართლებრივი ბაზების
სრულყოფაზე და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაზე.

ვიზიტების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ინტენსიური იყო
წლის პირველი ნახევარი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი,
თებერვალში პირველი სამუშაო ვიზიტით ეწვია ბელგიის
სამეფოს. მან შეხვედრები გამართა ვიცე პრემიერ-მინისტრთან,
საგარეო საქმეთა, საგარეო ვაჭრობისა და ევროპულ საქმეთა
მინისტრთან, დიდიე რეინდერთან.
ნოემბერში პრემიერმინისტრი, კვლავ ესტუმრა ბელგიის სამეფოს, სადაც მან
მონაწილეობა მიიღო საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
საბჭოს
სხდომაზე.
ვიზიტის
ფარგლებში
გაიმართა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორმხრივი შეხვედრა
ბელგიელ კოლეგასთან, შარლ მიშელთან.
შეხვედრა დიდიე რეინდერსთან, ბრიუსელი.

წლის განმავლობაში საგრძნობლად გააქტიურდა ორმხრივი
ურთიერთობები მალტის რესპუბლიკასთან და პირველად
განხორციელდა მაღალი დონის ვიზიტები. თებერვალში
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საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა მალტის
პარლამენტის თავმჯდომარე, ანჯელო ფარუჯა, ხოლო
აპრილში, ოფიციალური ვიზიტით - მალტის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჯორჯ ველა.
მარტში გაიმართა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის, ვიქტორ
პონტას პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში.
ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა „საქართველოს
მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის საიდუმლო
ინფორმაციის ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმებას“.
გარდა ამისა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი,
მაია ფანჯიკიძე, რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის,
ტიტუს კორლეცეანის მიწვევით, სამუშაო ვიზიტით
იმყოფებოდა
რუმინეთში,
სადაც
ევროკავშირის
უმაღლეს წარმომადგენელთან, კეტრინ ეშტონთან და
მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ნატალია
გერმანთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო რუმინეთის
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა
ტრადიციულ -„რუმინული დიპლომატიის ყოველწლიურ
კონფერენციაზე“.
საქართველოსადმი მხარდაჭერისა და ევროკავშირთან
თანამშრომლობის განვითარების კუთხით, აღსანიშნავია
აპრილში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა და
საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრების,
ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერისა და ლორან ფაბიუსის
ოფიციალური ერთობლივი ვიზიტი საქართველოში.
ევროპელმა მინისტრებმა მაღალი შეფასება მისცეს
საქართველოში გატარებულ რეფორმებს და ხაზგასმით
აღნიშნეს საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკავშირთან
და ნატო-სთან დაახლოების მიზნით გატარებული კურსის
ეფექტიანობა. ნატო-ს წევრი ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა
მინისტრებმა დაადასტურეს საქართველოს მნიშვნელოვანი
კონტრიბუცია ISAF-ის ფარგლებში. აღინიშნა, რომ ამ და სხვა
მისიებში საქართველოს მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის მზაობის
მკაფიო დემონსტრირებაა, საკუთარი წვლილი შეიტანოს
მსოფლიოში მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში.
საგრძნობლად გააქტიურდა ურთიერთობები გერმანიის
ფედერაციულ რესპუბლიკასთან. მაის-ივნისში, კანცლერის,
ანგელა მერკელის მიწვევით, ბერლინს ზედიზედ ორჯერ
სტუმრობდა პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
შედგა მისი შეხვედრები კანცლერთან, ანგელა მერკელთან
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შეხვედრა ჯორჯ ველასთან, თბილისი.

შეხვედრა ვიქტორ პონტასთან, თბილისი.

შეხვედრა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერსა და
ლორან ფაბიუსისთან, თბილისი.

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

და ბუნდესტაგის პრეზიდენტთან, ნორბერტ ლამერტთან.
ეკონომიკური
ურთიერთობების
თვალსაზრისით,
მნიშვნელოვანი იყო ბერლინში პრემიერ-მინისტრის,
ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტისას გამართული გერმანულქართული ბიზნეს-ფორუმი. აპრილსა და ოქტომბერში,
ბერლინში განხორციელებული სამუშაო ვიზიტების
ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაია ფანჯიკიძე
შეხვდა საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრს, ფრანკვალტერ შტაინმაიერს, ფედერალური კანცლერის საგარეო
და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველს,
კრისტოფ ჰოისგენს, ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტის თავმჯდომარეს, ნორბერტ როტგენსა და
ბუნდესტაგის სამხრეთ კავკასიასთან თანამშრომლობის
საპარლამენტო ჯგუფის თავმჯდომარეს, კარინ შტრენცს.
ოქტომბრის ვიზიტისას განსაკუთრებით ხაზი გაესვა
ნატო-ს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის
და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების
რატიფიცირებისა და განხორციელების საკითხში გერმანიის
მხარდაჭერის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა
სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმისთვის შეთავაზებული
მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების
მოსალოდნელ გაფორმებასა და აქედან გამომდინარე,
არსებულ
გამოწვევებზე.
წლის
განმავლობაში,
განხორციელდა გერმანელ პარლამენტართა მრავალი
ვიზიტი და შეხვედრა საქართველოს აღმასრულებელი და
საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
შემოდგომაზე თბილისს ეწვია გერმანელი ბიზნესწრეების
წარმომადგენლების ფართო ჯგუფი.

შეხვედრა ანგელა მერკელთან, ბერლინი.

შეხვედრა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან თბილისი.

დეკემბერში საქართველოს მეორედ ეწვია გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
საგარეო
საქმეთა
მინისტრი, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, რომელმაც კიდევ
ერთხელ დაადასტურა გერმანიის მთავრობის მზაობა,
აქტიურად შეუწყოს ხელი საქართველოს ევროკავშირთან
და ნატო-სთან დაახლოების პროცესს და საკუთარი
წვლილი შეიტანოს ოკუპირებული ტერიტორიების
პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარების საქმეში.
მისი განცხადებით, „ფაქტიურად ერთი ნაბიჯი რჩება“
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლამდე.
აპრილში
საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი
მარგველაშვილი პირველი ოფიციალური ვიზიტით
ესტუმრა პოლონეთს. მან შეხვედრები გამართა

შეხვედრა ბრონისლავ კომოროვსკისთან, ვარშავა.
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პოლონეთის
რესპუბლიკის
პრეზიდენტთან,
ბრონისლავ
კომოროვსკისთან, პრემიერ-მინისტრთან, დონალდ ტუსკთან,
სეიმისა და სენატების მარშლებთან, ევა კოპაჩთან და ბოგდან
ბორუსევიჩთან.
აპრილში ასევე განხორციელდა საქართველოს პრეზიდენტის,
გიორგი მარგველაშვილის, ვიზიტი ესტონეთის რესპუბლიკაში.
მან შეხვედრები გამართა ესტონეთის პრეზიდენტთან, ტომას
ჰენდრიკ ილვესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ტაავი რიივასთან
და
პარლამენტის
თავმჯდომარესთან,
ეიკი
ნესტორთან.
პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღო Freedom Online Coalition-ის
IV საერთაშორისო კონფერენციის „Free and Secure Internet for All”
გახსნაში. დეკემბერში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით
ესტუმრა ესტონეთის ახლადდანიშნული საგარეო საქმეთა
მინისტრი, კეიტ პენტუს-როსიმანნუსი. მან შეხვედრები გამართა
საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო
საქმეთა მინისტრთან და ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. ვითარების
ადგილზე გაცნობის მიზნით, ესტონეთის დელეგაციამ ასევე
მოინახულა საოკუპაციო ხაზი სოფელ ხურვალეთში. მინისტრობის
საწყის ეტაპზე განხორციელებული ვიზიტი საქართველოსადმი
ესტონეთის სოლიდარობისა და ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთი
გამოხატულებაა. აღსანიშნავია, რომ საქართველო იყო პირველი
ქვეყანა, ესტონეთის უშუალო მეზობელი ქვეყნების შემდეგ,
რომელსაც მინისტრი ორმხრივი ვიზიტით ესტუმრა. ამასთან, წლის
განმავლობაში, თბილისში გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური
კონსულტაციები საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის.
2014 წელი მნიშვნელოვანი იყო სლოვაკეთის რესპუბლიკასთან
თანამშრომლობის გაღრმავების თვალსაზრისით. აპრილში
გაიმართა სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვიცე პრემიერ-მინისტრის,
საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრის, მიროსლავ ლაიჩაკის
ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში.

შეხვედრა ტაავი რიივასთან, ტალინი.

შეხვედრა მიროსლავ ლაიჩაკთან, თბილისი.

სლოვაკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ოფიციალურად
გახსნა სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში. ამასთან,
სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინიციატივით,
ქართველმა
დიპლომატმა
ევროინტეგრაციის
საკითხებში
სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარების მიზნით ექვსკვირიანი
პრაქტიკა გაიარა სლოვაკეთის საგარეო უწყებაში.
აპრილში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაია ფანჯიკიძე
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანას - საბერძნეთის
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შეხვედრა ევანგელოს ვენიზელოსთან, ათენი.

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

რესპუბლიკას ეწვია. შეხვედრები გაიმართა საბერძნეთის რესპუბლიკის ვიცე პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა
მინისტრთან, ევანგელოს ვენიზელოსთან, ასევე პარლამენტის პირველ ვიცე-სპიკერთან, იოანის ტრაგაკისთან და
პარლამენტის ეროვნული თავდაცვისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან.
მიმდინარე წელი მნიშვნელოვანი იყო ჩეხეთთან ურთიერთობების
გააქტიურების თვალსაზრისით.
აპრილში შედგა საქართველოს
პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი პრაღაში,
ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის“ 5
წლის იუბილესთან დაკავშირებული მაღალი დონის ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიღების მიზნით. აპრილშივე, პრაღაში გაიმართა
საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა
სამინისტროებს შორის ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების
მორიგი რაუნდი. ივნისში განხორციელდა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა
მინისტრის, ლუბომირ ზაორალეკის ვიზიტი საქართველოში,
რომლის დროსაც ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და
ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების,
მეცნიერების,
ახალგაზრდობისა
და
სპორტის
სფეროებში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას“, რაც სამართლებრივ შეხვედრა ლუბომირ ზაორალეკთან პრაღა.
საფუძველს ქმნის აღნიშნულ სფეროებში არსებული ურთიერთობების
გასააქტიურებლად. მინისტრთან ერთად თბილისს
ჩეხეთის
ბიზნესდელეგაციაც ეწვია. 2014 წლის ბოლოს, განხორციელდა საგარეო
საქმეთა მინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილის ერთ-ერთი პირველი
ევროპული ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში.
აღსანიშნავია მაისში საფრანგეთის პრეზიდენტის, ფრანსუა ოლანდის
ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის მთავარ მიზანს
წარმოადგენდა საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს ევროპული და
ევროატლანტიკური კურსის მკაფიო მხარდაჭერა, განსაკუთრებით
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის წინ. შეხვედრებზე
ხაზი გაესვა საფრანგეთ-საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და შეხვედრა ფრანსუა ოლანდთან, თბილისი.
კულტურული თანამშრომლობის მნიშვნელობას.
საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ხელი მოეწერა ეკონომიკური
სახის ორ სამთავრობათაშორისო და ხუთ კერძო სახის შეთანხმებას, მათ
შორის, მთავრობებს შორის შეთანხმებას, საფრანგეთის განვითარების
სააგენტოსა (AFD) და ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და
განვითარების საზოგადოების (PROPARCO) დაფუძნების და საქმიანობის
შესახებ. პარალელურად გაიმართა ქართულ-ფრანგული გაფართოებული
ბიზნესფორუმი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საფრანგეთის
პრეზიდენტის მონაწილეობით.
აქტიურად ვითარდებოდა თანამშრომლობა ავსტრიასთან, რასაც
ცხადყოფს უმაღლეს და მაღალ დონეზე განხორციელებული
ვიზიტები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ, მაისში, შეხვედრა სებასტიან კურცთან, თბილისი.
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ვენაში ვიზიტისას, შეხვედრა გამართა ევროპის, ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრთან,
სებასტიან კურცთან. ივლისში, საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, ავსტრიის ეროვნული საბჭოს მოქმედმა
თავმჯდომარემ კარლჰაინც კოპფმა შეხვედრები გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან,
პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან, აგრეთვე
დაესწრო საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას საქართველოს
პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე. სექტემბერში თბილისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა მინისტრი,
სებასტიან კურცი. მან შეხვედრები გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო
საქმეთა მინისტრთან და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დროს სებასტიან კურცს ასევე თან
ახლდა ავსტრიელ ბიზნესმენთა ჯგუფი.
საქართველოს
პრეზიდენტი,
გიორგი
მარგველაშვილი ნოემბერში, ვენაში ვიზიტის
ფარგლებში, შეხვდა ავსტრიის ფედერალურ
პრეზიდენტსა და ეროვნული საბჭოს მეორე
პრეზიდენტს. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს
ავსტრიის ეროვნულ საბჭოში პირველად შეიქმნა
ავსტრია-საქართველოს
მეგობრობის
ჯგუფი,
რომლის წევრებიც, ავსტრიის განვითარების
სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად, ივნისში
საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდნენ.
მიმდინარე წელი გამოირჩეოდა დიდი ბრიტანეთის
და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ
სამეფოსთან ურთიერთობების ინტენსიურობის
თვალსაზრისით. ხაზგასასმელია, რომ მოხდა
ორმხრივი პოლიტიკური დიალოგის ინაუგურაცია, შეხვედრა დევიდ ლიდინგტონთან, ლონდონი.
რომელსაც
ბრიტანელი
დიპლომატის,
ჯონ
ოლივერ უორდროპის საპატივცემულოდ ეწოდა
„უორდროპის დიალოგი“. დიალოგს საფუძველი მაისში დაედო, გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და
თანამეგობრობის საქმეთა სახელმწიფო მდივნის, უილიამ ჰეიგის საქართველოში ვიზიტისას. პოლიტიკური
დიალოგის საინაუგურაციო შეხვედრის გახსნის მიზნით, ნოემბერში ლონდონს პირველი სამუშაო ვიზიტით
სტუმრობდა ახლადდანიშნული საგარეო საქმეთა მინისტრი, თამარ ბერუჩაშვილი. დიალოგი ყოველწლიურად
გაიმართება და მოემსახურება არსებული თანამშრომლობის გაღრმავებას ორმხრივი პოლიტიკური
ურთიერთობების, საგარეო პოლიტიკის, თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების, ეკონომიკის, განათლებისა
და კულტურის მიმართულებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები
გამართა გაერთიანებული სამეფოს ოფიციალურ პირებთან.
მნიშვნელოვანი იყო აპრილში გაერთიანებული სამეფოს ევროპულ საქმეთა მინისტრის, დევიდ ლიდინგტონის
ვიზიტი საქართველოში და ივნისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, მაია ფანჯიკიძის სამუშაო
ვიზიტი ლონდონში, ასევე ივლისში გაერთიანებული სამეფოდან პარლამენტარების, უელსის ეროვნული
კრებისა და ბიზნესწრეების წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში.
ივნისში განხორციელდა შვეიცარიის პრეზიდენტისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის, დიდიე ბურკჰალტერის
ვიზიტი საქართველოში, ეუთო-ს თავმჯდომარე ქვეყნის რანგში. ვიზიტისას ხელი მოეწერა „საქართველოს და
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ინვესტიციების
ხელშეწყობისა
და
ურთიერთდაცვის
შესახებ
შეთანხმებას“ და ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა
სამინისტროებს შორის „თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების
მემორანდუმს“.
ივლისში
თბილისს სტუმრობდა შვეიცარიის კონფედერაციის
პარლამენტში,
საქართველოსთან
მეგობრობის
ჯგუფის
ხელმძღვანელი,
ფილიპო
ლომბარდი,
ხოლო
ოქტომბერში
შედგა
საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის
ვიზიტი ბერნში, სადაც მან შეხვედრები გამართა
შვეიცარიის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ორმხრივი
ურთიერთობების
თვალსაზრისით,
აღსანიშნავია,
რომ ბერნში საქართველოს საელჩოს აქტიური
ძალისხმევით, საფუძველი ჩაეყარა საქართველოს შეხვედრა დიდიე ბურკჰალტერთან, თბილისი.
ცალკეული რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების
თანამშრომლობას შვეიცარიის კანტონებთან.
ივლისში, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების
შეთანხმების
რატიფიცირების
ცერემონიაზე დასასწრებად, საქართველოს ვიზიტით
ესტუმრა ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა
მინისტრი, კრისტიან ვიგენინი, რომელიც სიტყვით
გამოვიდა პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე.
საქართველოსა და ვატიკანს შორის არსებული
ისტორიული კავშირებისა და ქვეყნებს შორის
ჩამოყალიბებული
მეგობრული
ურთიერთობების
გათვალისწინებით, განსაკუთრებული დატვირთვა
ჰქონდა
საქართველოში
წმიდა
საყდრის
სახელმწიფოებთან
ურთიერთობის
მდივნის შეხვედრა დომინიკ მამბერტისთან, თბილისი.
არქიეპისკოპოსის, დომინიკ მამბერტის ვიზიტს
სექტემბერში. ყურადღება დაეთმო კულტურულ,
საგანმანათლებლო და ჰუმანიტარულ სფეროებში არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას და განიხილა შემდგომი
გაღრმავების პერსპექტივები. არქიეპისკოპოსმა მამბერტიმ მოინახულა საოკუპაციო ხაზი სოფელ ხურვალეთში.
ვატიკანსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების პოზიტიური დინამიკის ერთგვარი გაგრძელება
იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის ვიზიტი ვატიკანში. ვატიკანის
სახელმწიფო მდივანთან, კარდინალ პიეტრო პაროლინთან შეხვედრისას, ხაზი გაესვა ქვეყნებს შორის არსებულ
ისტორიულ კავშირებს და გამოითქვა ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების
სურვილი. წლის ბოლოს განხორციელდა წმიდა საყდრის ქრისტიანული ერთობის ხელშეწყობის საეპისკოპოსო
საბჭოს პრეზიდენტის, კარდინალ კურტ კოხის ვიზიტი საქართველოში.
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აქტიური იყო თანამშრომლობა ნორდიკულ ქვეყნებთან.
განხორციელდა დანიის, შვედეთისა და ფინეთის საგარეო
საქმეთა მინისტრების, მარტინ ლიდეგორდის, კარლ ბილდტის
და ერკი ტუომიოიას ვიზიტები საქართველოში.
დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მარტინ ლიდეგორდი
საქართველოს ორჯერ, აპრილსა და ნოემბერში ეწვია. დანიური
მხარე გამოვიდა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების
გააქტიურების და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის
ინიციატივით.
საქართველოსა
და
დანიას
შორის
ხელი
მოეწერა
შეთანხმებას: „საქართველოსა და დანიის სამეფოს შორის შეხვედრა მარტინ ლიდეგორდთან, თბილისი.
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ და
„საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას
შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმს“.
ნოემბერში თბილისს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია უნგრეთის
ახლადდანიშნული საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი,
პიტერ სიიარტო. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა
„საქართველოსა და უნგრეთის ეკონომიკის სამინისტროებს
შორის ელექტრონული კომუნიკაციების და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ“
ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ოქტომბერში გაიმართა შეხვედრა პიტერ სიიარტოსთან, თბილისი.
საქართველოსა და უნგრეთს შორის ორმხრივი ეკონომიკური
კომისიის მორიგი სხდომა.
დინამიკურობით გამოირჩეოდა ურთიერთობები ლატვიის
რესპუბლიკასთან, რაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის
მატარებელია 2015 წლის პირველ ნახევარში ლატვიის
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის გათვალისწინებით.
ნოემბერში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია
ლატვიის პრეზიდენტი, ანდრის ბერზინში, მინისტრთა
კაბინეტის წევრებთან, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრთან,
ედგარს რინკევიჩსთან ერთად. ვიზიტის ფარგლებში ლატვიის
პრეზიდენტმა თბილისსა და ბათუმში გახსნა ბიზნესფორუმი
ქართველი და ლატვიელი ბიზნესწრეების წარმომადგენლების შეხვედრა ანდრის ბერზინშისთან, თბილისი.
მონაწილეობით. საქართველოს და ლატვიის საგარეო
უწყებების ხელმძღვანელებმა ხელი მოაწერეს საგარეო საქმეთა
სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის ოქმს. ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმეს საქართველოს და
ლატვიის სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმაც.
პრეზიდენტის ვიზიტამდე, ივლისში თბილისს სამუშაო ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი,
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

ედგარს
რინკევიჩსი
ეწვია,
რომელიც
საქართველოს
პარლამენტში საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების რატიფიცირების ცერემონიას დაესწრო. ასევე,
წლის განმავლობაში გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური
კონსულტაციები საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის.
ოქტომბერში შედგა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის,
ლინას ლინკევიჩიუსის ვიზიტი საქართველოში, რომლის
ფარგლებში მან მოინახულა საოკუპაციო ხაზი სოფელ
ხურვალეთში. ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული
და
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის
მხარდაჭერის
თვალსაზრისით.

შეხვედრა ლინას ლინკევიჩიუსთან, თბილისი.

2014 წელს დიდი ყურადღება დაეთმო ურთიერთობათა განვითარებას საქართველოს ტრადიციულ
პარტნიორებთან - უკრაინასთან და მოლდოვასთან. ამ ქვეყნებთან ორმხრივმა თანამშრომლობამ დამატებითი
მნიშვნელობა შეიძინა სამივე ქვეყნის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის
გათვალისწინებით, რაც მომავალში მათთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების და კოორდინირების
წინაპირობას წარმოადგენს.
საქართველო განაგრძობდა უკრაინის მკაფიო მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ჰუმანიტარული
კუთხით. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, საქართველოს ხელისუფლების ყველა შტოს
წარმომადგენელმა და უშუალოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, გააკეთა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის
მხარდამჭერი და ოკუპაციის დამგმობი არაერთი განცხადება. მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველომ უკრაინას
გაუგზავნა დახმარება სამედიცინო აღჭურვილობისა და მედიკამენტების სახით, ასევე ანაკლიაში უმასპინძლა
უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შედეგად დაზარალებული უკრაინელი ახალგაზრდების ჯგუფს.
უკრაინასა და მოლდოვასთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ სფეროებს წარმოადგენდა გამოცდილების

2014 წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო და
სიტყვა წარმოთქვა ევროპის ქვეყნებში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციებსა და
წამყვან ანალიტიკურ-კვლევით ცენტრებში:
_______________________________________
 შვეიცარია - დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი.
 გერმანია - მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია; ფრიდრიხ ებერტის ფონდი; “Hertie School of Governance”; საერთაშორისო
და უსაფრთხოების საქმეთა ინსტიტუტი (SWP); ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.
 ბრიტანეთი - გლობალური სამიტი „კონფლიქტების დროს სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ“; ლონდონის საერთაშორისო
ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტი “Chatham House”.
 ავსტრია - ალფბახის ყოველწლიური პოლიტიკური კონფერენცია, სესია: „ევროკავშირი და მისი მეზობლები შესაძლებლობები და გამოწვევები აღმოსავლეთ პარტნიორობისათვის".
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ურთიერთგაზიარება, როგორც ევროინტეგრაციის სფეროში, ასევე წარმატებულად განხორციელებული
რეფორმების კუთხით. ივლისში უკრაინაში გაიმართა ევროინტეგრაციის საკითხებზე მაღალი დონის
კონსულტაციები საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, რომლის ფარგლებშიც,
კიევში ვიზიტით იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილე, თამარ ბერუჩაშვილი. ივლისში საქართველოში
იმყოფებოდნენ უკრაინის ინფრასტრუქტურისა და იუსტიციის
მინისტრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და
სხვა უწყებები რეგულარულად უზიარებდნენ გამოცდილებას
უკრაინელ კოლეგებს.
აქტიურად ხორციელდებოდა ვიზიტების ურთიერთგაცვლა
მოლდოვასთან. კერძოდ,
აპრილში შედგა საქართველოს
პარლამენტის
თავმჯდომარის,
დავით
უსუფაშვილის
ოფიციალური ვიზიტი მოლდოვაში, ხოლო ოქტომბერში
მოლდოვაში ვიზიტით იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, შეხვედრა ბერტ კოენდერსთან ნატო-ს დეკემბრის
ალექსანდრე ჭიკაიძე. სექტემბერში გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტერიალების ფარგლებში, ბრიუსელი
მინისტრის მოადგილის, თამარ ბერუჩაშვილის ვიზიტი
მოლდოვაში, რომლის ფარგლებში გაიმართა კონსულტაციები
ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო
გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის საკითხებზე გამოცდილების
გაზიარების მიზნით. სექტემბერში საქართველოში ჩამოვიდა
მოლდოვის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სერგეი
დიაკონუ, ხოლო ოქტომბერში შედგა მოლდოვის თავდაცვის
მინისტრის, ვალერი ტროენკოს ვიზიტი საქართველოში.
2014 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა
ბელარუსთან
სავაჭრო-ეკონომიკური
ურთიერთობების
გაღრმავების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ დინამიკურად
შეხვედრა გუნარ ბრაგი სვეინსონთან ნატო-ს
იზრდება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებელი. დეკემბრის მინისტერიალების ფარგლებში, ბრიუსელი
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით,
2014 წლის 29 მარტს ქ.თბილისში გაიმართა საქართველობელარუსის ბიზნესფორუმი. განვითარდა თანამშრომლობა
სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის. წლის განმავლობაში
განხორციელდა
ეკონომიკური
სახის
მაღალი
დონის
ვიზიტები ხელისუფლების როგორც აღმასრულებელი, ასევე
საკანონმდებლო შტოებიდან. მხარეებს შორის შეთანხმდა
2015 წლის პირველ ნახევარში ბელარუსის პრეზიდენტის
საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის გამართვა.
გარდა
ორმხრივი
ვიზიტებისა,
წლის
განმავლობაში,
საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის პარალელურად
(გაერო-ს
გენერალური
ასამბლეა,
ნატო,
ვიშეგრადის
ოთხეულისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალი,
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ჰააგის „ბირთვული უსაფრთხოების“ სამიტი), საგარეო
საქმეთა მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ შეხვედრები
პოლიტიკური კონსულტაციები:
გამართა ანდორის, გაერთიანებული სამეფოს,
_______________________________________
ესპანეთის, ესტონეთის, ისლანდიის, კვიპროსის,
 7 აპრილი, თბილისი - ესტონეთთან.
ლიხტენშტეინის,
მონტენეგროს,
პოლონეთის,
 15 აპრილი, პრაღა - ჩეხეთთან.
პორტუგალიის, სან-მარინოს, სერბეთის, უკრაინის,
ჩეხეთის, ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან.
 7 მაისი, რიგა - ლატვიასთან.
ნატო-სა და ეუთო-ს დეკემბრის მინისტერიალების
 23 მაისი, თბილისი - სლოვენიასთან.
ფარგლებში,
საქართველოს
ახლადდანიშნული
საგარეო საქმეთა მინისტრი, თამარ ბერუჩაშვილი
 3 ივნისი, ნიქოზია - კვიპროსთან .
შეხვდა ავსტრიელ, ბელგიელ, ბულგარელ, ესტონელ,
 1 ივლისი, კიევი - უკრაინასთან, ევროინტეგრაციის
ისლანდიელ, ლიტველ, მალტელ, სერბ, სლოვაკ,
კუთხით გამოცდილების გაზიარების საკითხებზე.
სლოვენიელ, პოლონელ, პორტუგალიელ რუმინელ,
ფინელ და ჰოლანდიელ კოლეგებს.
 15-16 სექტემბერი, კიშინეუ - მოლდოვასთან,
ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
ქვეყნებს
შორის
ურთიერთობების
შემდგომი
სამოქმედო გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის საკითხებზე
გაღრმავების
თვალსაზრისით,
მნიშვნელოვანი
გამოცდილების გაზიარების მიზნით.
იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი
ღარიბაშვილის ორმხრივი შეხვედრები ევროპის
 27 ნოემბერი, კიევი - უკრაინასთან.
ქვეყნების ლიდერებთან. მიუნხენის უსაფრთხოების
კონფერენციის, ჰააგის ბირთვული უსაფრთხოების
სამიტის,
გაერო-ს
გენერალური
ასამბლეის
69-სესიის, ბრიუსელში გამართული ასოცირების
შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის ფარგლებში,
პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები გამართა გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკის ბავარიის მხარის
პრემიერ-მინისტრებთან, დანიის სამეფოს, მოლდოვის,
ნიდერლანდების სამეფოს, ნორვეგიის სამეფოს,
სერბეთის, სლოვენიის; გერმანიის ფედერალურ
პრეზიდენტთან; ლატვიის, ლიტვის, საფრანგეთის,
შვეიცარიის
კონფედერაციის,
ხორვატიის
რესპუბლიკის
პრეზიდენტებთან;
პოლონეთის
საგარეო საქმეთა მინისტრთან და სლოვაკეთის ვიცე
პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო და ევროპულ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამიტი, პრაღა.
საქმეთა მინისტრთან.
პრაღის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მეხუთე
წლისთავისადმი მიძღვნილი მაღალი დონის შეხვედრის, უელსის სამიტის, „ზღვაზე გასასვლელის არმქონე
განვითარებადი ქვეყნების გაერო-ს მეორე კონფერენციის“ და უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაციის ფარგლებში
მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის ორმხრივი შეხვედრები ევროპის
ქვეყნების სახელმწიფოს მეთაურებთან: ავსტრიის ფედერალურ პრეზიდენტთან და ეროვნული საბჭოს მეორე
პრეზიდენტთან; ბულგარეთის, ლატვიის, საფრანგეთის, სლოვენიის, პოლონეთის, ჩეხეთის პრეზიდენტებთან;
უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან და შვედეთის ვიცე-პრემიერთან.
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ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში:
_______________________________________
 21 იანვარი - ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წარმომადგენელი, ჰერმან სხაპერი.
 5 თებერვალი - კვიპროსის რესპუბლიკის კომუნიკაციებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ტასოს მიცოპულოსი.
 19-20 თებერვალი - ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარი, გიუნტერ ოტინგერი.
 24 თებერვალი - მალტის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე, ანჯელო ფარუჯა.
 5-6 მარტი - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ საკითხებში საფრანგეთის, შვედეთის, ლიტვის, რუმინეთის საგარეო საქმეთა
სამინისტროების სპეციალური წარმომადგენლები.
 6-7 მარტი - ესპანეთის სამეფოსა და პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროების პოლიტიკური დირექტორები.
 14 მარტი - რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა.
 24 მარტი - შვედეთის სამეფოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ურბან ალინი.
 26-27 მარტი - ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, როლანდას კრიშჩიუნასი (საერთაშორისო კონფერენცია და ბიზნესფორუმი “Economic Integration with the European Union – Prospects and opportunities”).
 30 მარტი - 2 აპრილი - ლატვიის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე, სოლვიტა აბოლტინია.
 31 მარტი - 1 აპრილი - ნორდიკულ-ბალტიური ქვეყნების (NB8) პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების
თავმჯდომარეების სხდომა.
 1 აპრილი - გაერთიანებული სამეფოს ევროპის საქმეთა მინისტრი, დევიდ ლიდინგტონი.
 7-8 აპრილი - სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვიცე პრემიერ-მინისტრი, საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრი, მიროსლავ ლაიჩაკი.
 7-8 აპრილი - ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ანდრიუს კრივასი (კონფერენცია „ROAD TO NATO: Sharing integration and membership experience“).
 9 აპრილი, 12 ნოემბერი - დანიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მარტინ ლიდეგორდი.
 13-16 აპრილი - ალბანეთის ინოვაციისა და საჯარო მმართველობის მინისტრი, მილენა ჰარიტო.
 24 აპრილი - საფრანგეთის რესპუბლიკისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრები - ლორან
ფაბიუსი, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი.
 24-25 აპრილი - მალტის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჯორჯ ველა.
 7-8 მაისი - გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის სახელმწიფო მდივანი, უილიამ ჰეიგი.
 13 მაისი - საფრანგეთის რესპუბლის პრეზიდენტი, ფრანსუა ოლანდი.
 28-29 მაისი - „ვიშეგრადის ოთხეულის“ (პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი) საგარეო საქმეთა სამინისტროების
პოლიტიკური დირექტორები.
 3 ივნისი - შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი, დიდიე ბურკჰალტერი.
 4-5 ივნისი - ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლუბომირ ზაორალეკი.
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 9-11 ივნისი - ავსტრიის რესპუბლიკის პარლამენტარები და ADA-ს ოფისის წარმომადგენლები.
 30 ივნისი - შვედეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, კარლ ბილდტი.
 3-6 ივლისი - უკრაინის ინფრასტრუქტურისა და იუსტიციის მინისტრები: მაქსიმ ბურბაკი და პავლო პეტრენკო.
 8-11 ივლისი - პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის მარშალი, ბოგდან ბორუსევიჩი.
 10-11 ივლისი - ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ანდრიუს კრივასი (საერთაშორისო კონფერენციის „საქართველოს
ევროპული გზა“).
 10-11 ივლისი - ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, ანდრეის პილდეგოვიჩსი
(საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს ევროპული გზა“).
 10-11 ივლისი - უკრაინის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, რუსლან კოშულინკსი (საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს
ევროპული გზა“).
 15-18 ივლისი - ავსტრიის რესპუბლიკის პარლამენტის მეორე პრეზიდენტი, კარლ ჰაინც კოპფი.
 17-19 ივლისი - ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ედგარს რინკევიჩსი.
 18 ივლისი - ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, კრისტიან ვიგენინი.
 29 ივლისი - შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენტში საქართველოსთან მეგორობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, ფილიპო
ლომბარდი.
 1 სექტემბერი - ფინეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ერკი ტუომიოია.
 9-11 სექტემბერი - ავსტრიის რესპუბლიკის ევროპისა და საგარეო საქმეთა მინისტრი, სებასტიან კურცი.
 15-16 სექტემბერი - წმიდა საყდრის, სახელმწიფოებთან ურთიერთობების მდივანი, დომინიკ მამბერტი.
 16-17 სექტემბერი - პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ტომაშ ორლოვსკი.
 17-19 სექტემბერი - საფრანგეთის სენატის სენატორები, საფრანგეთ-კავკასიის საპარლამენტთაშორისო მეგობრობის ჯგუფის
წევრები, ალენ გურნაკი და ფილიპ დალიერი.
 22-24 სექტემბერი - ლიტვის სეიმში საქართველოსთან პარლამენტთაშორისი ურთიერთობების ჯგუფი.
 30 სექტემბერი - რუმინეთის პრეზიდენტის მრჩეველი სტრატეგიულ და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში, იულიან კიფუ.
 26 სექტემბერი - მოლდოვის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სერგეი დიაკონუ.
 1-2 ოქტომბერი - მოლდოვის თავდაცვის მინისტრი, ვალერი ტროენკო.
 22-24 ოქტომბერი - ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლინას ლინკევიჩიუსი.
 30-31 ოქტომბერი - უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე, საპარლამენტო საკითხებში სახელმწიფო
მდივანი, ლასლო საბო.
 7 ნოემბერი - უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი, პიტერ სიიარტო.
 25-27 ნოემბერი - ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ანდრის ბერზინში.
 8-9 დეკემბერი - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი.
 19 დეკემბერი - ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, კეით პენტუს-როსიმანნუსი.
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ურთიერთობები აზიისა და აფრიკის ქვეყნებთან, ავსტრალიასა და ოკეანეთთან
2014 წლის განმავლობაში დინამიკურად ვითარდებოდა ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამ, დამატებითი
იმპულსი შესძინა რეგიონის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. აღსანიშნავია თანამშრომლობის
მზარდი დინამიკა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებთან: ისრაელთან, ეგვიპტესთან, საუდის
არაბეთთან, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, კატართან, ქუვეითთან, ირანთან, ერაყთან, ტუნისთან
და იორდანიასთან. საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაუქმდა ისრაელში შესვლაზე სავიზო მოთხოვნა.
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მიმართულებით აღმოსავლეთი და
სამხრეთი აზიის სახელმწიფოებთან, მათ შორის იაპონიასთან, ჩინეთთან, ინდოეთთან, კორეის რესპუბლიკასთან
და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკასთან. ოკეანეთის რეგიონთან მიმართებაში განხორციელდა საქართველოს
დიპლომატიური დაფარვის არეალის გაფართოება და ქვეყნის ცნობადობის კიდევ უფრო გაზრდა. ტუვალუმ
უარყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ე.წ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების ადრე
მიღებული უკანონო გადაწყვეტილება და ხელახლა დაამყარა საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები
საერთაშორისო სამართლის პრინციპების სრული დაცვით. ურთიერთობები კიდევ უფრო განმტკიცდა
საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, ავსტრალიასთან და ახალ ზელანდიასთან. განხორციელდა
ძალისხმევა აფრიკის კონტინენტის ქვეყნების დიპლომატიური გადაფარვისა და ურთიერთობების განვითარების
მიმართულებით. დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა აფრიკის კონტინენტის კიდევ 4 სახელმწიფოსთან
- ტოგოსთან, ჩადთან, ბენინთან და სან-ტომე და პრინსიპთან.
ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნებთან
2014 წელი ნაყოფიერი იყო ისრაელთან ურთიერთობების
კიდევ უფრო განმტკიცების თვალსაზრისით - განსაკუთრებით,
ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, კულტურის, ტურიზმის,
ხალხთა შორის ურთიერთობების განვითარების მიმართულებით.
განხორციელდა ვიზიტები მაღალ და უმაღლეს დონეზე. მათგან
აღსანიშნავია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის; პარლამენტის
თავმჯდომარის, შინაგან საქმეთა მინისტრის, თავდაცვის
მინისტრის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტები
ისრაელში. ასევე ისრაელის სოფლის მეურნეობის მინისტრის,
შინაგან საქმეთა მინისტრის, ემიგრანტთა აბსორბციის მინისტრის,
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის და ისრაელის სხვა
წამომადგენელთა ვიზიტები საქართველოში. საქართველოსა
და ისრაელს შორის შედგა ერთობლივი ეკონომიკური კომისიის
პირველი სხდომა.
ისრაელის მთავრობამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გააუქმა ისრაელში შესვლაზე სავიზო მოთხოვნა.
ეს გადაწყდა უფრო ადრე, ვიდრე ძალაში შევიდოდა სამთავრობათაშორისო ხელშეკრულება ეროვნული
პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
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ქართული დიპლომატიის წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს
საქართველოს არაბულ სამყაროსთან დაახლოების პროცესი,
რაც აქტიურად მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში.
განსაკუთრებით ნიშანდობლივია თანამშრომლობის დინამიკა
სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ქვეყნებთან: არაბთა
გაერთიანებულ საამიროებთან, საუდის არაბეთთან, ბაჰრეინთან,
კატართან, ომანთან და ქუვეითთან.
2014 წელს გაიხსნა საქართველოს საელჩო საუდის არაბეთის
სამეფოში, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
სახელმწიფოს, როგორც სპარსეთის ყურის რეგიონში, ისე
მთლიანად არაბულ სამყაროში.
2014 წლის განმავლობაში განხორციელდა
სამუშაოები 2015 წლისთვის არაბთა
გაერთიანებულ საამიროებში საქართვე
ლოს საელჩოს გახსნის მიზნით.
სექტემბერში
არაბთა
გაერთიანებულ
საამიროებში
განხორციელდა
საქარ
თველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი
ღარიბაშვილის ვიზიტი, რომლის ფარ
გლებში გაიმართა ნაყოფიერი შეხვედრები
საამიროების უმაღლესი თანამდებობის
პირებთან
და
კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებთან. უკანასკნელ წლებში
საამიროებიდან საქართველოში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ინვესტიციები. ამ მხრივ, ჩვენი ქვეყნისადმი
ინტერესი კვლავაც მაღალია.
2014 წელს გაგრძელდა დიალოგი ირანთან კეთილმეზობლური და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის
შემდგომი განვითარების მიმართულებით. კერძოდ, გაიმართა ვიზიტები და შეხვედრები სხვადასხვა დონეზე,
მათ შორის განვითარდა თანამშრომლობა შესაბამის დარგობრივ სამთავრობო უწყებებსა და ორი ქვეყნის
პარლამენტებს შორის.
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ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან
2014 წლის განმავლობაში გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები ყაზახეთთან პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების
მიმართულებით.
2014 წელს შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის,
ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი ყაზახეთში, რომლის ფარგლებში გაიმართა
მოლაპარაკებები ყაზახეთის პრეზიდენტთან, ნურსულთან ნაზარბაევთან და
ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრთან, კარიმ მასიმოვთან. აღნიშნულმა ვიზიტმა
ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები თვისებრივად ახალ ეტაპზე აიყვანა.
საქართველოსა და ყაზახეთს შორის შედგა პოლიტიკური კონსულტაციებისა
და სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის მორიგი
რაუნდები. ასევე ჩატარდა კონსულტაციები საგარეო უწყებებს შორის საკონსულო
საკითხებთან დაკავშირებით. ქ. თბილისში გაიმართა საქართველო-ყაზახეთის
ბიზნესფორუმი, ხოლო ყაზახეთში საქართველოს კულტურის დღეები.
ყაზახეთთან შეთანხმდა 2015 წლიდან პირდაპირი ავიარეისების განახლების
შესახებ.
ვითარდებოდა ურთიერთობები თურქმენეთთან. ურთიერთობების შემდგომი
გააქტიურებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს
პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალურმა ვიზიტმა თურქმენეთში.
2014 წელს საქართველოში გაიხსნა თურქმენეთის საელჩო, რაც მნიშვნელოვანი
იმპულსია
ორმხრივი
თანამშრომლობის
შემდგომი
გაღრმავებისთვის.
რეგულარული ხასიათი მიიღო ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს შორის
პოლიტიკურმა კონსულტაციებმა. კონსულტაციის ბოლო რაუნდის ფარგლებში
ხელი მოეწერა თანამშრომლობის პროგრამას საქართველოსა და თურქმენეთის
საგარეო უწყებებს შორის. შედგა სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური კომისიის,
სხდომა, რომელზეც განიხილულ იქნა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის
განვითარების
შესაძლებლობები.
თურქმენეთის
პრეზიდენტმა
მიიღო
საქართველოს პრეზიდენტის მიწვევა ესტუმროს თბილისს 2015 წელს.
გაგრძელდა ორმხრივი ურთიერთობები უზბეკეთთან. 2014 წელს ტაშკენტში
შედგა პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდი. ასევე გაიმართა
სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის მორიგი
სხდომა. აღსანიშნავია, რომ წლის განმავლობაში დინამიკურად იზრდებოდა
ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებელი.
განხორციელებული ძალისხმევის შედეგად, მხარეებმა მიიღეს პრინციპული
გადაწყვეტილება ტაჯიკეთთან და ყირგიზეთთან ორმხრივი პოლიტიკური
კონსულტაციებისა
და
სავაჭრო
ეკონომიკური
თანამშრომლობის
სამთავრობათაშორისო კომისიების ფორმატის ამოქმედების შესახებ.
2014 წელს
ყირგიზეთში შედგა საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი
მარგველაშვილის ვიზიტი. ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მიიღო
საქართველოს პრეზიდენტის მიწვევა ესტუმროს თბილისს 2015 წელს.
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ურთიერთობები აღმოსავლეთის და სამხრეთი აზიის ქვეყნებთან
2014 წლის განმავლობაში წარმატებულად განვითარდა თანამშრომლობა იაპონიასთან. გაიმართა მნიშვნელოვანი
ურთიერთვიზიტები და შეხვედრები სხვადასხვა დონეზე. გახშირდა კონტაქტები ორი ქვეყნის დარგობრივ
უწყებებსა და პარლამენტებს შორის.
ხელი მოეწერა საქართველოს პრეზიდენტისა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრის ერთობლივ განცხადებას,
რომელიც ნათლად წარმოაჩენს ორი ქვეყნის პარტნიორულ ურთიერთობებს და სხვადასხვა მიმართულებით
თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივებს.
საქართველოსა და იაპონიას შორის გაიმართა ყოველწლიური პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდი,
რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა თანამშრომლობა ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის,
განათლების, კულტურის და განვითარების სფეროებში.
2014 წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა თანამშრომლობა იაპონიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის სააგენტოსთან (JICA), რომელიც მრავალი წელია საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას
ახორციელებს განვითარების სფეროში. JICA-ს მიერ 2014 წელს დაფინანსდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი
გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის სფეროებში. 2014 წელს ბოლო ფაზაში შევიდა მოლაპარაკებები საქართველოსა
და იაპონიას შორის დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
2014 წელი გამოირჩეოდა საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების
განვითარების მხრივ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კონტაქტების და შეხვედრების გააქტიურება მაღალ და
უმაღლეს დონეზე. 2014 წელს ჩინეთ-საქართველოს შორის გაიმართა
მორიგი შეხვედრები ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციებისა და
ერთობლივი სახელმწიფოთაშორისო კომისიის ფარგლებში, რომელზეც
განიხილა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის დღის წესრიგში არსებული
ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და თანამშრომლობის სამომავლო
პერსპექტივები. ნიშანდობლივია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის
მზარდი დინამიკა ეკონომიკურ სფეროში, რაც გამოიხატება ორმხრივი
ვაჭრობის ინტენსიფიცირებასა და საქართველოს ბაზარზე ჩინური
ინვესტიციების, ასევე ჩინურ ბაზარზე ქართული პროდუქციის, მათ
შორის ღვინის ექსპორტის ზრდაში.
საქართველოსა და ჩინეთს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის
თანახმად, საქართველოდან ყოველწლიურად 20 სტუდენტი დაეუფლება
ჩინურ ენასა და სხვადასხვა სპეციალობებს ჩინეთის უმაღლეს
სასწავლებლებში.
2014 წელს დინამიკურად ვითარდებოდა ორმხრივი ურთიერთობები
ინდოეთთან, რომელიც წარმოადგენს სწრაფად მზარდი ეკონომიკის
სახელმწიფოს და მნიშვნელოვან აქტორს აზიის რეგიონსა და მსოფლიოში.
აპრილში გაიმართა საქართველო-ინდოეთის სავაჭრო, ეკონომიკური,
სამეცნიერო და ტექნოლოგიური, კულტურული და საგანმანათლებლო
თანამშრომლობის სახელმწიფოთაშორისო კომისიის პირველი სხდომა.
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ტურიზმის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების, ინფორმაციული
ტექნოლიგიების, ფარმაკოლოგიისა და წარმოების სფეროებში.

პოლიტიკური კონსულტაციები:
________________________________
 14 თებერვალი, აშხაბადი - თურქმენეთთან
(III რაუნდი).
 2-4 სექტემბერი, თბილისი - ყაზახეთთან
(IV რაუნდი).
 20-21 ოქტომბერი, ტაშკენტი უზბეკეთთან (IV რაუნდი).
 22 ოქტომბერი, პეკინი - ჩინეთთან
(IV რაუნდი).
 21 ნოემბერი, თბილისი - კორეის
რესპუბლიკასთან
(III რაუნდი).
 5 დეკემბერი, ტოკიო - იაპონიასთან
(VII რაუნდი).

დინამიკურად
ვითარდება
ურთიერთობები
კორეის
რესპუბლიკასთან.
გაიმართა
ორმხრივი
ყოველწლიური
პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდი, რომლის
ფარგლებში განიხილა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის დღის
წესრიგში არსებული პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური,
კულტურისა და განათლების სფეროების საკითხები. კორეის
ხელისუფლებამ
მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში
დიპლომატიური წარმომადგენლობის გახსნის თაობაზე. 2014
წელს გადაიდგა ნაბიჯები ორ ქვეყანას შორის სამართლებრივი
ბაზის სრულყოფისკენ.
საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის 21 ნოემბერს
ხელი მოეწერა ორ სამთავრობათაშორისო ხელშეკრულებას
საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობისა და
კულტურის, ხელოვნების, სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ.
გააქტიურდა საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობა ავღანეთის
ისლამურ რესპუბლიკასთან. საქართველოში განხორციელდა
ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი, რომლის შედეგად
დაიწყო ოთხმხრივი მოლაპარაკებები საქართველოს, ავღანეთის,
თურქმენეთისა და აზერბაიჯანის ექსპერტებს შორის, ავღანეთიდან
შავ ზღვამდე სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების მიზნით.
განხორციელდა ძალისხმევა სამხრეთი და აღმოსავლეთი აზიის
რეგიონში საქართველოს არსებული საელჩოების აკრედიტაციის
არეალის გაფართოების მიმართულებით.
საქართველოს
საელჩო
ინდონეზიაში
ოფიციალურად
შეუდგა
ტიმორლესტეს
დიპლომატიურ
გადაფარვას.
განისაზღვრა
ტიმორ-ლესტესთან
თანა
მშრომლობის
განვითარე
ბის
პერსპექტივები
და
კონკრეტული გეგმები.
საქართველოს მიენიჭა პორ
ტუგალიურენოვანი
ქვეყნე
ბის თანამეგობრობის (CPLP)
ორგანიზაციაში ასოცირებული
დამკვირვებლის სტატუსი.
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ურთიერთობები აღმოსავლეთის და სამხრეთი აზიის ქვეყნებთან

საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტები
აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებში:
________________________________________________
 27-28 იანვარი, ისრაელი - პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
 29 აპრილი, ინდოეთი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
 22-24 ივლისი, ტიმორ-ლესტე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.

საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო
პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობის (CPLP) მე-10-ე
სამიტში (ტიმორ-ლესტე).
 29-30 ივლისი, პალაუ - საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაია ფანჯიკიძე.

საქართველოს დელეგაციამ სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო
წყნარი ოკეანის კუნძულოვან სახელმწიფოთა ფორუმის 45-ე სესიაში
(პალაუ).
 16-17 სექტემბერი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
 21-25 ოქტომბერი, იაპონია - პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი.
 22-24 ოქტომბერი, ჩინეთი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
 25 ოქტომბერი, ყირგიზეთი - პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი.
 12-13 ნოემბერი, ყაზახეთი - პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
 5 დეკემბერი, იაპონია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
 14-15 დეკემბერი, თურქმენეთი პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი.

2014 წელს ურთიერთობები განვითარდა
ავსტრალიასთან და ოკეანეთის რეგიონის
სახელმწიფოებთან,
განსაკუთრებით,
ოკეანეთის რეგიონში საქართველოს
შესახებ ცნობადობის კიდევ უფრო
გაზრდისა
და
საქართველოში
განვითარებული მოვლენების თაობაზე
უტყუარი ინფორმაციის მიწოდების
მიმართულებით.
2014
წელს
ახალი
ზელანდიიდან
საქართველოში შედგა პირველი მაღალი
დონის, კერძოდ, საგარეო საქმეთა
მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი. მის
ფარგლებში საქართველოსა და ახალ
ზელანდიას შორის ხელი მოეწერა
თანამშრომლობის
დეკლარაციას
საქართველოსა და ახალი ზელანდიის
საგარეო უწყებებს შორის.
2014 წლის განმავლობაში საქართველო
აგრძელებდა
ურთიერთობების
გაღრმავებას ოკეანეთის კუნძულოვან
სახელმწიფოებთან
საერთაშორისო
სამართლის ფუნდამენტური პრინცი
პებისა
და ნორმების პატივისცემის
საფუძველზე.
აღსანიშნავია,
რომ
უკანასკნელ წლებში ტოკიოში, ჯაკარტასა
და კანბერაში საქართველოს საელჩოების
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მეშვეობით ფართოვდება ოკეანეთის კუნძულოვანი სახელმწიფოების დიპლომატიური გადაფარვა, რაც ხელს
უწყობს ამ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცებას. 2014 წელს გაგრძელდა აღნიშნული პროცესი
და ავსტრალიის თანამეგობრობაში საქართველოს საელჩო ოფიციალურად შეუდგა სოლომონის კუნძულების და
ვანუატუს რესპუბლიკის დიპლომატიურ გადაფარვას.
აღსანიშნავია, რომ ხელი მოეწერა ოქმს საქართველოსა და ტუვალუს შორის დიპლომატიური და საკონსულო
ურთიერთობების დამყარების შესახებ, რომელშიც მკაფიოდ აისახა, ტუვალუს მხარდაჭერა საერთაშორისოდ
აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ხელი
მოეწერა მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციამ, სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო
წყნარი ოკეანის კუნძულოვან სახელმწიფოთა ფორუმის 45-ე სესიაში, რომელიც მნიშვნელოვანია ოკეანეთის
სახელმწიფოების ლიდერებთან შეხვედრების გამართვისა და რეგიონთან თანამშრომლობის კუთხით.

ურთიერთობები აფრიკის ქვეყნებთან
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო
უწყების
ძალისხმევა
აფრიკის
კონტინენტის
ქვეყნებთან
პოლიტიკურ,
სავაჭრო-ეკონომიკურ,
კულტურულ და საგანმანათლებლო სფეროებში
ურთიერთობების განვითარებას, ასევე საქართველოს
ცნობადობის გაზრდისა და ქვეყანაში განვითარებული
მოვლენების თაობაზე უტყუარი ინფორმაციის
მიწოდების მიმართულებით საქმიანობას დაეთმო.
2014 წელი ნაყოფიერი იყო აფრიკის კონტინენტის
ქვეყნებთან სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების
განვითარების და თანამშრომლობის პოზიტიური
დღის წესრიგის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით.
2014
წელს
საქართველომ
დიპლომატიური
ურთიერთობები დაამყარა აფრიკის კონტინენტის
კიდევ ოთხ სახელმწიფოსთან: ტოგოსთან, ჩადთან,
ბენინთან და სან-ტომე და პრინსიპთან - რითაც აფრიკის კონტინენტზე ორამდე დავიდა იმ სახელმწიფოთა
რიცხვი, რომლებთანაც საქართველოს ჯერ არ გააჩნია დიპლომატიური ურთიერთობები (ნამიბია, სვაზილენდი).
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2014 წლის განმავლობაში აგრძელებდა აქტიურ მუშაობას ამ მიმართულებით.
2014 წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკასა და ეთიოპიაში
არსებული საელჩოების მეშვეობით, აქტიური ნაბიჯები გადადგა ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან
თანამშრომლობის ინსტიტუციური მექანიზმების ჩამოყალიბების და აღნიშნული საელჩოების აკრედიტაციის
არეალის გაფართოების მიმართულებით. კერძოდ, ეთიოპიაში საქართველოს საელჩომ სეიშელი და სომალი
გადაფარა, წარიმართა მუშაობა უახლოეს მომავალში კენიისა და ჯიბუტის გადაფარვისთვის; სამხრეთ აფრიკის
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რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩომ ბოტსვანა,
მადაგასკარი და მავრიკი გადაფარა და განხორციელდა
ძალისხმევა უახლოეს პერიოდში ზიმბაბვესა და
ზამბიის გადაფარვისთვის.
ამ
ღონისძიებებით
საქართველომ
დაიწყო
პირდაპირი სახის დიალოგი აღნიშნული ქვეყნების
დედაქალაქებში.
მიმდინარეობს
მუშაობა
საქართველოსა და აფრიკის ახლადგადაფარული
ქვეყნების საგარეო უწყებებს შორის პოლიტიკური
კონსულტაციების მექანიზმის ასამოქმედებლად.

სახელმწიფოთაშორისო/ეკონომიკური
კომისიის სხდომები:
_______________________________________
 27-28 იანვარი, იერუსალიმი - ისრაელთან I სხდომა.
 29 აპრილი, დელი - ინდოეთთან I სხდომა.
 23-24 ოქტომბერი, ჩენდუ - ჩინეთთან VI სხდომა.
 6-7 ნოემბერი, თბილისი - ყაზახეთთან სხდომა.

აფრიკის რეგიონის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განმტკიცების მიზნით, 2014 წელს საქართველომ
მონაწილეობა მიიღო „აფრიკის კავშირის“ (AU) ფარგლებში ორგანიზებულ სამიტებსა და სხვა გაფართოებული
ფორმატის ღონისძიებებში.
საქართველო აგრძელებდა ურთიერთობების განმტკიცებას სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკასთან. რომელიც
აფრიკის რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური
თვალსაზრისით. აღსანიშნავია 2014 წელს სამხრეთ აფრიკა-საქართველოს სავაჭრო პალატის ჩამოყალიბება,
რაც ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას. დაიწყო აქტიური
კონსულტაციები სამხრეთ აფრიკას და საქართველოს შორის სოფლის მეურნეობის, ასევე, ხელოვნებისა და
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმების გასაფორმებლად.
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ეთიოპიასა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ასევე, გადაფარვის
ქვეყნებში, საქართველოს შესახებ ცნობადობის გასაზრდელად, რაც გამოიხატა შესაბამისი აფრიკული ქვეყნების
მასმედიის საშუალებებში საქართველოს თაობაზე სტატიების და ტელე-რადიო გადაცემების რაოდენობის
მნიშვნელოვან ზრდაში.
ურთიერთობები ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებთან
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობასთან ერთად, საქართველო 2014 წლის
განმავლობაში მჭიდროდ თანამშრომლობდა ამერიკის კონტინენტის სხვა ქვეყნებთან - კანადასთან, ლათინური
ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის სახელმწიფოებთან, რაც გამოიხატა ორმხრივ და მრავალმხრივ
ფორმატებში პარტნიორობის დინამიკური განვითარებით. გააქტიურდა და გაღრმავდა პარტნიორობა კანადასთან
პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, საპარლამენტო თანამშრომლობის, ასევე განათლებისა და მეცნიერების
სფეროებში. განვითარდა ურთიერთობები ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან.
მათ შორის, განხორციელდა პირველი ორმხრივი უმაღლესი დონის ვიზიტები არგენტინასა და პარაგვაიში.
ასევე გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდები ბრაზილიასთან, კუბასა და
კოლუმბიასთან. სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის აღსანიშნავია საქართველოს საპატიო კონსულის
დანიშვნა გვატემალაში, ასევე ბრაზილიაში საქართველოს ელჩის აკრედიტაცია „კარიბეთის გაერთიანებაში“
(CARICOM) ურთიერთობები
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ურთიერთობა კანადასთან
2014 წლის განმავლობაში, კანადასთან შედგა
მნიშვნელოვანი ორმხრივი კონტაქტები. საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თამარ ბერუჩაშვილმა,
დეკემბერში გამართულ ნატო-ს მინისტერიალის
ფარგლებში, ორმხრივი შეხვედრა გამართა კანადის
საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ჯონ ბერდთან.
შეხვედრისას ხაზი გაესვა საქართველოსა და კანადას
შორის
ორმხრივი
ურთიერთობის
პოზიტიურ
დინამიკას და სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის
შემდგომი
განვითარების
საკითხებს.
კანადის
საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა მხარდაჭერა
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტისადმი.
ყურადღება
გამახვილდა
რუსეთის ფედერაციასა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ ე.წ. "ხელშეკრულებაზე" და
რეგიონული სტაბილურობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მისგან მომდინარე საფრთხეებზე.
კანადასთან გააქტიურდა ორმხრივი საპარლამენტო ურთიერთობებიც. აღსანიშნავია ფრანკოფონიის ასამბლეის
ფარგლებში, ქ. ოტავაში საქართველოს პარლამენტის ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივმოქმედი
დელეგაციის ვიზიტი, სადაც საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო პოლიტიკურ საკითხთა
კომიტეტის მუშაობასა და ასამბლეის პლენარულ სხდომებში.
ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზით, ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდა განათლებისა
და მეცნიერების სფეროში. აღსანიშნავია საქართველოსა და კანადის უმაღლეს სასწავლებლებს შორის
მიმდინარე ნაყოფიერი თანამშრომლობა, მათ შორის ალბერტას, კარლტონის, ტორონტოს, უნივერსიტეტებთან,
კანადის ბრიტანული კოლუმბიის პროვინციის იუსტიციის ინსტიტუტთან და პრინც ედუარდის კუნძულის
უნივერსიტეტის ვეტერინარულ კოლეჯთან.

ურთიერთობები ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან
მიმდინარე წლის აგვისტოში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის
პირველი ვიზიტები პარაგვაისა და არგენტინაში.
პარაგვაიში განხორციელებული ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები როგორც
აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომელზეც საუბარი
შეეხო ორმხრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარების, მათ შორის,
საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრ მავების საკითხებს.
არგენტინაში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის შეხვედრები
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ქვეყნის სენატორთა პალატის თავმჯდომარესთან
და
ვიცე-პრეზიდენტთან,
ასევე
დეპუტატთა
პალატის თავმჯდომარესთან და საგარეო საქმეთა
მინისტრთან, რომელზეც განიხილებოდა ორმხრივი
დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები, ასევე ორივე
ქვეყნის სამეზობლოში არსებული ვითარება და
თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები.
მაისში არგენტინაში შედგა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის, ვლადიმერ პაპავას ვიზიტი,
რომლის ფარგლებში დაისახა თანამშრომლობის გზები
ბელგრანოს, კილმესის, ლა-პლატას და სალვადორის
უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობასთან. არგენტინაში
საქართველოს საელჩომ თანამშრომლობა წამოიწყო
ბუენოს-აირესის უნივერსიტეტთან.
პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვის მიზნით, საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილის, დავით ჯალაღანიას ხელმძღვანელობით შედგა ვიზიტი ბრაზილიაში, რომელზეც
განიხილა სამუშაო დღის წესრიგში არსებული საკითხები, ასევე
პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისა
და დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები.
შეხვედრები შედგა ბრაზილიის საკანონმდებლო ორგანოსა და
ბრაზილიაში აკრედიტებული CARICOM-ის წევრი ქვეყნებისა და
საელჩოს გადაფარვის ქვეყნების მისიათა ხელმძღვანელებთან.
ჰააგაში გამართული ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის
ფარგლებში, შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი
ღარიბაშვილის შეხვედრა ბრაზილიის ვიცე-პრეზიდენტთან,
მიშელ ტემერთან. შეხვედრაზე განიხილა საქართველოსა და

საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტები:
_______________________________________
 18-19 აგვისტო, პარაგვაის რესპუბლიკა - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი.
 20-21 აგვისტო, არგენტინის რესპუბლიკა - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი.
 10-11 აპრილი, ბრაზილია - საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
 6-9 ივლისი - კანადა - ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის ფრანკოფონიის
საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივმოქმედი დელეგაცია.
 1-4 ნოემბერი, კუბა - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
 6-7 ნოემბერი, კოლუმბიის რესპუბლიკა - საქართველოს საგარეო მინისტრის მოადგილე, დავით ჯალაღანია.
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ბრაზილიას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ასპექტები
და საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო. ქართულმა
მხარემ ინტერესი გამოხატა ბრაზილიასთან განავითაროს
ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები და გაიზიაროს ბრაზილიის
გამოცდილება სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სფეროებში.
24
ნოემბერს,
ბრაზილიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში
საქართველოს ელჩი აგრეთვე გახდა საქართველოს წარმომადგე
ნელი „კარიბეთის გაერთიანებაში“. „კარიბეთის გაერთიანებასთან“
საქართველოს დიპლომატიური აკრედიტაცია მნიშვნელოვანია
კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან საქართველოს თანამშრომლობის
შემდგომი გაღრმავებისთვის.
პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვის
მიზნით, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, დავით
ჯალაღანიას ხელმძღვანელობით შედგა ვიზიტი კუბაში, რომელზეც
განიხილა პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურის და
განათლების სფეროში თანამშრომლობის განვითარების საკითხები
და სამომავლო პერსპექტივები. მათ შორის, ჰავანის 2015 წლის
საერთაშორისო გამოფენაზე ქართული პროდუქციის წარდგენის
შესაძლებლობები და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის პერსპექტივები. მიღწეულ იქნა შეთანხმება
საერთო დღის წესრიგში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით,
საქართველოსა და კუბის ქმედებების კოორდინირების თაობაზე.
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა
მიიღო ჰავანის 32-ე საერთაშორისო გამოფენის გახსნაში, რომლის
ფარგლებში ხელი მოეწერა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატასა და კუბის სავაჭრო პალატას შორის ურთიერთგაგების
მემორანდუმს.
საქართველოსა და კოლუმბიის რესპუბლიკას შორის
პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდის
გამართვის მიზნით, საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის
მოადგილის,
დავით
ჯალაღანიას
ხელმძღვანელობით შედგა ვიზიტი კოლუმბიაში.
განიხილა ორმხრივი პოლიტიკური დიალოგის
და სავაჭრო-ეკონომიკური და უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის განვითარებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობის
საკითხები. საუბარი შეეხო საქართველოსა და კოლუმბიის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს და დაიგეგმა
2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ურთიერთვიზიტები.
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კოლუმბიაში ვიზიტის ფარგლებში,
საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო
პალატის
პრეზიდენტმა,
კახა
ბაინდურაშვილმა
ხელი
მოაწერა
ურთიერთგაგების
მემორანდუმს
კოლუმბიის
სავაჭრო
პალატების
კონფედერაციასთან.

პოლიტიკური კონსულტაციები:
_______________________________________
 28 მარტი, თბილისი - კანადასთან.
 10 აპრილი, ბრაზილია - ბრაზილიასთან (IV რაუნდი).
 1-4 ნოემბერი, ჰავანა - კუბასთან (II რაუნდი).
 6-7 ნოემბერი, ბოგოტა - კოლუმბიის რესპუბლიკასთან (II რაუნდი).

საგარეო უწყებამ იმუშავა კოლუმბიის
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ 2014წ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კოლუმბიის ეროვნულ უნივერსიტეტს შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის
შეთანხმებას.
მექსიკის
შეერთებული
შტატების
საკანონმდებლო
ორგანოსთან
ურთიერთობების
გაღრმავებისა
და
მექსიკაში საქართველოს ცნობადობის
ამაღლების მიზნით, მექსიკის კონგრესის
ორივე პალატაში გაიმართა ქართული
კულტურის
კვირეულები,
რომლის
ფარგლებშიც მოეწყო გამოფენები - “Esplendor de Georgia”, “Georgia Espectacular”.
მექსიკის ბაჰა კალიფორნიის შტატის
გვადალუპეს რეგიონის ღვინისა და ვაზის
მუზეუმში შედგა საქართველოში ღვინის
წარმოების ისტორიისა და ქართული
ღვინის კულტურისადმი მიძღვნილი
გამოფენა.
მექსიკაში
საქართველოს
საელჩო
აქტიურად თანამშრომლობს ანაჰუაკის და იბეროამერიკანას უნივერსიტეტებთან, სადაც სისტემატურად ეწყობა
საქართველოს თემატიკისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.
ქ. გვატემალაში დაინიშნა საქართველოს საპატიო კონსული, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ორმხრივი
ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისათვის.
მექსიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოსა და გვატემალაში საქართველოს საპატიო საკონსულოს
ინიციატივით და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ჩართულობით, დეკემბერში, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ უმასპინძლა ტელეხიდს საქართველოსა და გვატემალის იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს
შორის. ტელეხიდში გვატემალის მხრიდან მონაწილეობდნენ, ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში - ჩიმალტენანგოში
მცხოვრები, სამოქალაქო ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული ბავშვები.
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2. თანამშრომლობა რეგიონული ორგანიზაციების ფარგლებში
დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია - სუამი
2014 წელს საქართველომ განაგრძო აქტიური თანამშრომლობა დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების
ორგანიზაცია - სუამ-ის ფარგლებში. 1 იანვარს ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა საქართველომ მოლდოვის
რესპუბლიკას გადააბარა.
წლის განმავლობაში გაიმართა სამი მაღალი დონის ღონისძიება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მონაწილეობით და სუამ-ის ეროვნულ კოორდინატორთა სამი სხდომა, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს დელეგაციის მონაწილეობით. ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებსა და სუამ-ის სამდივნოში ასევე შედგა
სუამ-ის დარგობრივი სამუშაო ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების სხდომები და ექსპერტების შეხვედრები.
2014 წლის განმავლობაში საქართველომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო პოლიტიკური კონსოლიდაციის
გაძლიერებას სუამ-ის ფარგლებში. ამ მხრივ აღსანიშნავია სუამ-ის მიერ გაკეთებული განცხადებები ცხინვალის
რეგიონში, საქართველო, 8 ივნისს გამართულ ე.წ. „საპარლამენტო არჩევნებთან“ და აფხაზეთში, საქართველო, 24
აგვისტოს გამართულ ე.წ. „საპრეზიდენტო არჩევენებთან“ დაკავშირებით.
თანამშრომლობა გაგრძელდა სუამ-ის პარტნიორ ქვეყნებთან აშშ-სთან და იაპონიასთან. გაიმართა სუამ-აშშის ფორმატის ორი შეხვედრა, სექტემბერში ნიუ-იორკში, ხოლო დეკემბერში ბაზელში. ბაზელში გამართული
შეხვედრის შედეგად მიიღეს სუამ-აშშ-ის ერთობლივი განცხადება, რომელშიც კიდევ ერთხელ აისახა მხარდაჭერა
სუამ-ის წევრი ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი.
აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა სუამ-იაპონიის დარგობრივი თანამშრომლობის
გაღრმავების
მიმართულებით. იაპონიის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით, თებერვალში, იაპონიაში სუამ-ის
ექსპერტებისთვის ჩატარდა სემინარი სამედიცინო ტურიზმის საკითხებზე, ხოლო სუამ-ის ქვეყნების განახლებადი
ენერგიის
წყაროების
პოტენციალის
განვითარების ხელშეწყობის პროექტის
მეორე ფაზის ფარგლებში, ოქტომბერში
საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პარლამენტის
გაიმართა სამუშაო ვიზიტი უნგრეთში,
წარმომადგენელთა მონაწილეობით, სუამ-ის ფარგლებში
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის
გამართული ღონისძიებები:
_______________________________________
რეგიონალური
გარემოს
ცენტრში
 28 აპრილი, ბუდაპეშტი - საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს
(“REC“).
წლის
განმავლობაში
განვითარდა
თანამშრომლობა
საპარლამენტო
დონეზეც.
ნოემბერში
მოლდოვამ
უმასპინძლა სუამ-ის საპარლამენტო
ასამბლეის მე-7 პლენარულ სხდომას.
ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ
ბალტიის ასამბლეის, თურქულენოვანი
ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის,
შავი
ზღვის
ეკონომიკური
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არაფორმალური შეხვედრა „ვიშეგრადის ჯგუფი + აღმოსავლეთ
პარტნიორობა“ მინისტერიალის ფარგლებში.

 26 სექტემბერი, ნიუ-იორკი - მინისტრთა საბჭოს სხდომა, გაერო-ს
გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის გახსნის ფარგლებში.
 10-11 ნოემბერი, კიშინეუ - საპარლამენტო ასამბლეის VII პლენარული
სხდომა.
 5 დეკემბერი, ბაზელი - მინისტრთა საბჭოს სხდომა, ეუთო-ს XXI
მინისტერიალის ფარგლებში.
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თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის და პოლონეთის რესპუბლიკის საპარლამენტო დელეგაციები.
სხდომის შემდეგ მიღებულ „სუამ-ის საპარლამენტო ასამბლეის, ბალტიის ასამბლეისა და პოლონეთის
რესპუბლიკის საპარლამენტო დელეგაციის ერთობლივ განცხადებაში“, ხაზგასმით აღინიშნა სუამ-ის წევრი
ქვეყნების ევროპული მისწრაფებების, ასევე, მათი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის
მხარდაჭერა, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში.
დამკვიდრებული ტრადიციის შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, სუამ-ის საპარლამენტო
დამკვირვებელთა ჯგუფების ფარგლებში, მონაწილეობა მიიღეს 25 მაისსა და 26 ოქტომბერს უკრაინაში
გამართული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების, ასევე 30 ნოემბერს მოლდოვის რესპუბლიკაში
გამართული საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო პროცესში.

შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია
2014 წელს საქართველოს დელეგაციები
აქტიურად მონაწილეობდნენ BSECშავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის
ის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა
ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა
მინისტრების საბჭოსა (CMFA) და
მინისტრების საბჭოს სხდომები:
_______________________________________
ორგანიზაციის უფროს თანამდებობის
 19 ივნისი, ვარნა - საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო (XXX სხდომა).
პირთა კომიტეტის (CSO) სხდომებში,
ორგანიზაციის ფარგლებში არსებული
 12 დეკემბერი, თესალონიკი - საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო (XXXI
სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებში, BSECსხდომა).
ის საპარლამენტო ასამბლეის (PABSEC) მუდმივი კომიტეტის ერთობლივ
შეხვედრებში და შავი ზღვის კვლევების საერთაშორისო ცენტრის (ICBSS) დირექტორთა საბჭოს მუშაობაში.
გაიმართა ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომები საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, დავით ჯალაღანიას მონაწილეობით. 28 სექტემბერს გაიმართა
საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა BSEC-ის მუდმივმოქმედი საერთაშორისო
სამდივნოს გენერალურ მდივანთან, ვიქტორ ტვირჩუნთან.
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3. საქართველო საერთაშორისო ორგანიზაციებში
გაერო
საქართველო
მჭიდროდ
თანამშრომლობდა
გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციასთან და მის
ორგანოებთან და აქტიურად იყო
ჩართული
გაერო-ს
ფარგლებში
გამართულ ყველა მაღალი დონის
ღონისძიებაში.
2014 წლის 5 მარტს საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო
გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 25-ე სესიის მაღალი დონის
სეგმენტის მუშაობაში. სეგმენტის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც ისაუბრა
ადამიანის უფლებების სფეროში ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და
მიღწეულ პროგრესზე. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ შემაშფოთებელ მდგომარეობაზე.
ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები გაერო-ს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისართან,
ნ. პილაისთან; ჟენევაში გაერო-ს განყოფილების მოქმედ გენერალურ დირექტორთან, მ. მიოლერთან; ვანუატუს
პრემიერ-მინისტრთან, მ. კალოსილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ე. ნატაპეისთან, ლესოტოს ადამიანის
უფლებათა და კონსტიტუციურ საკითხთა მინისტრთან, ჰ. ფოოფოლოსთან; ტოგოს ადამიანის უფლებათა
მინისტრთან, ი. ჰამადუსთან და შრი-ლანკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, გ. პეირისთან.
19-21
მაისს
საქართველოს
ოფიციალური
ვიზიტით
ეწვია
ადამიანის
უფლებათა
საკითხებში გაერო-ს უმაღლესი
კომისარი,
ნავანეთემ
პილაი.
ქართულმა
მხარემ
გაერო-ს
უმაღლეს კომისარს გააცნო ბოლო
პერიოდში ქვეყანაში ადამიანის
უფლებების და თავისუფლებების
დაცვის კუთხით გადადგმული
ნაბიჯები.
ასევე
მიაწოდა
ინფორმაცია
ამ
მხრივ
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული მდგომარეობის შე
სახებ.
ადამიანის
უფლებათა
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

საკითხებში
უმაღლესმა
კომისარმა
მოინახულა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება
სოფელ წეროვანში და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ
მდებარე სოფელი ხურვალეთი. მან ადგილზე იხილა
რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ აღმართული
მავთულხლართები,
შექმნილი
რთული
ჰუმა
ნიტარული ვითარება და შესაბამისი შეფასებით
წარსდგა ვიზიტის შედეგების შემაჯამებელ სპეციალურ
პრესკონფერენციაზე.
5 ივნისს ქ. ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური
ასამბლეის 69-ე სესიის ფარგლებში მიიღეს რეზოლუცია
„აფხაზეთიდან,
საქართველო
და
ცხინვალის
რეგიონიდან/სამხრეთი
ოსეთი,
საქართველო
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა
სტატუსის შესახებ“. აღსანიშნავია, რომ წელს
რეზოლუციის მომხრეთა რიცხვი, 7 ერთეულით, 69მდე გაიზარდა.

„განსაკუთრებით შეშფოთებული ვარ ადამიანის
უფლებების მდგომარეობით სამხრეთ ოსეთში.
არსებული ინფორმაციით საცხოვრებელი პირობები
ცუდია და კიდევ უფრო უარესდება, რაც გავლენას ახდენს
ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებზე.
სამხრეთ ოსეთი შავ ხვრელად გადაიქცა.“
„მაშინ, როდესაც ადგილნაცვალ პირებს, გაერო-ს ზოგიერთ
სააგენტოს და სხვა სუბიექტებს ეძლევათ აფხაზეთის
მიმართულებით და პირიქით, განსაკუთრებით გალის
რაიონში, გარკვეული გადაადგილების საშუალება,
სამხრეთი ოსეთი გადაიქცა დედამიწის ზურგზე ერთერთ ყველაზე მიუწვდომელ ადგილად, სადაც შესვლა
არ შეუძლიათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, წითელი
ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის გარდა.“
ამონარიდები ადამიანის უფლებათა საკითხებში
გაერო-ს უმაღლესი კომისრის, ნავანეთემ პილაის პრესკონფერენციიდან.

2014 წლის 26 ივნისს ქ. ნიუ-იორკში ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის
ყველა
ფორმის
აღმოფხვრის
შესახებ კონვენციის წევრი ქვეყნების მე-18 შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის კომიტეტის 12 წევრის არჩევნები (2015-2018 წწ. ვადით), რომელშიც 126 ხმით აირჩა საქართველოს
მიერ წარდგენილი კანდიდატი, ქ-ნი ლია ნადარაია.
2014 წლის 21-26 სექტემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო
ნიუ-იორკში გამართულ, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის გენერალურ დებატებში.
ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 46 ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის:
გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის პრეზიდენტთან, სამ კუტესასთან, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა
უმაღლეს კომისართან (UNHCR), ზაიდ რად ალ ჰუსეინთან, გაერო-ს განვითარებისთვის ინოვაციური
დაფინანსების საკითხებზე (UNITAID) გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ფილიპ დუ-ბლარისთან,
მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს (PCA) გენერალურ მდივანთან, ჰუგო ჰანს სიბლეზთან და გაერო-ს
წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებთან.
2014 წლის 14-17 დეკემბერს გაერო-ს შტაბ-ბინაში ვიზიტი განახორციელა საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის პირველმა მოადგილემ, დავით დონდუამ. მან შეხვედრები გამართა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს
წევრებთან და გაერო-ს სამდივნოს წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში განიხილა საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს
შორის გაფორმებული ე.წ. „ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ“.
ვიზიტის შემდეგ საქართველოს საკითხი განიხილა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს 22 დეკემბრის შეხვედრაზე,
სადაც უშიშროების საბჭოს წევრებმა: ავსტრალიამ, აშშ-მ, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულმა სამეფომ, ლიტვამ და საფრანგეთმა შეშფოთება გამოთქვეს მოსკოვსა და სოხუმს შორის
გაფორმებული ე.წ. „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების“ გამო.
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გაერო-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტრუმენტებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება
ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ გაერო-ს ეგიდით მიღებული კონვენციების შესაბამისად წარსადგენი
სახელმწიფო ანგარიშების მომზადების პროცესის კოორდინირების მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ინიციატივით შეიქმნა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენელს
აერთიანებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაერო-ს განვითარების პროგრამასთან და გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან
მიღწეულ იქნა შეთანხმება, მათთან თანამშრომლობით და ფინანსური დახმარებით, უწყებათაშორისი სამუშაო
ჯგუფის წევრებისათვის შესაბამისი ტრენინგების და სემინარების ორგანიზების თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ 2014წ.
აგვისტოში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხელი მოაწერა 44,650.00 აშშ დოლარის ღირებულების ხელშეკრულებას 2014
წელს დაგეგმილი ტრენინგების შესახებ. მომდევნო ეტაპზე ხელი მოეწერება 2015 წლისათვის გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესახებ კონტრაქტს.
2014 წ. განმავლობაში გაიმართა ორი ტრენინგი 1. ზოგადად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ფარგლებში
არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების, პერიოდული სახელმწიფო ანგარიშების მომზადების,
მათ შორის, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში
საქართველოს მე-2 ანგარიშის მომზადების თაობაზე; და 2. „ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა
შესახებ“ საერთაშორისო პაქტის შესრულების თაობაზე საქართველოს მე-3 პერიოდული ანგარიშის მომზადებასთან
დაკავშირებით
წლის განმავლობაში ასევე წარმატებული იყო თანამშრომლობა გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან. კერძოდ, საგარეო საქმეთა
სამინისტროს თხოვნის შესაბამისად, გაერო-ს ბავშვთა ფონდმა დაიქირავა ექსპერტი, რომელმაც საბოლოო სახე მისცა
ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისად წარსადგენ სახელმწიფო ანგარიშს,
რომელიც მომზადდა საგარეო უწყების კოორდინაციით სხვადასხვა უწყებებისაგან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე.
2014 წლის 2 ივლისს, დადგენილ ვადაში, გაერო-ს რასობრივი დისკრიმინაციის კომიტეტში წარადგინეს „რასობრივი
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის შესრულების თაობაზე
საქართველოს გაერთიანებული VI, VII, VIII პერიოდული ანგარიშები, რომლებიც მომზადდა საგარეო უწყების
კოორდინირებით სხვადასხვა უწყებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
ამასთან, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კოორდინირება გაუწია 2014 წლის 8 ივლისს ქ. ჟენევაში გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის ოფისში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 58-ე სესიის ფარგლებში
გამართულ „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კონვენციის შესრულების თაობაზე
საქართველოს გაერთიანებული IV და V პერიოდული ანგარიშების განხილვასა და მიმდინარე წლის 10-11 ივლისს
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 111-ე სესიის ფარგლებში გამართულ „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა
შესახებ“ საერთაშორისო პაქტის შესრულების თაობაზე საქართველოს IV პერიოდული ანგარიშის განხილვასთან
დაკავშირებულ სამუშაოებს.
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ეუთო
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად
მუშაობდა და კონსულტაციებს მართავდა ეუთო-ს ინსტიტუტებთან და
აღმასრულებელ სტრუქტურებთან, მათ შორის ინტენსიურად თანამშრომლობდა
ეუთო-ს 2014 წლის შვეიცარიის თავმჯდომარეობასთან, საქართველოს პარტნიორ
ეუთო-ს მონაწილე სახელმწიფოებთან, ეუთო-ს სამდივნოსთან და სხვადასხვა
ავტონომიურ ინსტიტუტთან. ეუთო-ში საქართველოს მისია მუდმივი საბჭოს
სხდომებზე სისტემატიურად აჟღერებდა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან
საკითხებს,
მათ
შორის,
ჟენევის მოლაპარაკებების მიმდინარეობის, რუსეთის მიერ
სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმისთვის ე.წ. „მოკავშირეობისა და
ინტეგრაციის ხელშეკრულების“ შეთავაზებისა და საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მძიმე ჰუმანიტარული
მდგომარეობის თაობაზე.
2014 წლის 12 თებერვალს საქართველოს ეწვივნენ, 2013
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეუთო-ს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR)
სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რომელთაც
გამართეს არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია.
2014 წლის 17-21 თებერვალს, გაიმართა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთო-ს უმაღლესი კომისრის,
ასტრიდ თორსის პირველი ოფიციალური
ვიზიტი
საქართველოში,
რომლის
ეუთო-ს ფარგლებში გამართული
ფარგლებში იგი გაეცნო ეროვნული
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, საქართველოს
უმცირესობების
საკითხის
თაობაზე
წარმომადგენლების მონაწილეობით:
_______________________________________
არსებულ მდგომარეობას და დასახა
 24-26 ივნისი, ქ. ვენა - უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის ეუთო-ს ქართულ მხარესთან თანამშრომლობის
სამომავლო გეგმები. მან ასევე მოინახულა
ყოველწლიური კონფერენცია (Annual Security Review Conference).
საოკუპაციო ხაზი ცხინვალის რეგიონში,
 22 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი, ქ. ვარშავა - ადამიანის უფლებათა დაცვის საქართველო, სადაც გაეცნო რუსეთის
განზომილების ფარგლებში, ეუთო-ს წევრი ქვეყნების ვალდებულებათა მიერ მავთულხლართების გავლების
შესრულების შემფასებელი ყოველწლიური შეხვედრა (Human Dimension
პროცესის
შედეგად
ადამიანის
Implementation Meeting).
უფლებების კუთხით ადგილზე არსებულ
 20-21 ოქტომბერი - მუდმივი საბჭოს გასვლითი სხდომა ევროპის მწვავე ვითარებას.
უსაფრთხოების საკითხების თაობაზე.

 10-11 ნოემბერი, ქ. თბილისი - სამხრეთ კავკასიის XI მედია კონფერენცია,
მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთო-ს წარმომადგენლის ოფისის
ორგანიზებით.
 4-5 დეკემბერი, ქ. ბაზელი - ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოს XXI სხდომა.

2014 წლის ზაფხულში საქართველოში
დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევ
ნებზე საერთაშორისო დამკვირვებლების
მოწვევის მიზნით, საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ ოფიციალური წერილებით
მიმართა
ეუთო-ს
დემოკრატიული
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ეუთო-ს წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში:
_______________________________________
 12 თებერვალი - 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის
საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაციის მიზნით, ეუთო-ს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR)
სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები.
 17-21 თებერვალი - ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთო-ს
უმაღლესი კომისრის, ასტრიდ თორსი (პირველი ოფიციალური ვიზიტი).
 3 ივნისი - ეუთო-ს თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის კონფედერაციის
პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, დიდიე ბურკჰალტერი.

ინსტიტუტებისა
და
ადამიანის
უფლებათა ოფისს (ODIHR), ევროსაბჭოს
ადგილობრივი
და
რეგიონული
ხელისუფლებების კონგრესს, ეროვნულ
დემოკრატიულ
ინსტიტუტსა
(NDI)
და
საერთაშორისო
რესპუბლიკურ
ინსტიტუტს
(IRI).
დაფინანსებასთან
დაკავშირებული პრობლემების გამო,
ODIHR-მა
ვერ
გამოგზავნა
მისია
საქართველოში
თვითმმართველობის
არჩევნებზე დასაკვირვებლად.

2014 წლის 3 ივნისს, საქართველოს
სამუშაო ვიზიტით ესტუმრა შვეიცარიის კონფედერაციისა და ეუთო-ს თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი,
საგარეო საქმეთა მინისტრი, დიდიე ბურკჰალტერი. ვიზიტის ფარგლებში ყურადღება დაეთმო ეუთო-ს
ფარგლებში შვეიცარიის კონფედერაციის ორწლიანი პრეზიდენტობის პერიოდში განსახორციელებელ
საკითხებს. საუბარი ასევე შეეხო ეუთო-ს მისიის საქართველოში მოღვაწეობის აღდგენის შესაძლებლობას. მან
მოინახულა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლები და ადგილზე გაეცნო იქ არსებულ ვითარებას.
2014 წლის 24-26 ივნისს, ქ. ვენაში გაიმართა უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის ეუთო-ს ყოველწლიური
კონფერენცია (Annual Security Review Conference). ღონისძიებაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია,
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის, დავით ზალკალიანის ხელმძღვანელობით. 25 ივნისს,
კონფერენციის ფარგლებში, ეუთო-ს სივრცეში არსებული კონფლიქტების თემაზე გამართულ სამუშაო სესიაზე
საქართველოს წარმომადგენელმა ისაუბრა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტზე, ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების მიმდინარეობასა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. კონფერენციის ფარგლებში
განცხადება გაკეთდა შეიარაღებაზე კონტროლის, ნდობის და უსაფრთხოების ზომების განმტკიცების
საკითხებზე.
მიმდინარე წლის 22 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე ქ. ვარშავაში, ადამიანის უფლებათა დაცვის განზომილების
ფარგლებში, საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობით გაიმართა ეუთო-ს წევრი ქვეყნების ვალდებულებათა
შესრულების შემფასებელი ყოველწლიური შეხვედრა (Human Dimension Implementation Meeting). შეხვედრაზე
ძირითადად განიხილეს კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების, არჩევნების, ტოლერანტობისა და
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის, ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავისუფალი
გადაადგილების
საკითხები.
საქართველოს
დელეგაციამ შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
ვითარება და ისაუბრა ხსენებულ რეგიონებში
საოკუპაციო
რეჟიმების
მიერ
ადამიანის
უფლებების დარღვევის ფაქტების თაობაზე.
ღონისძიების ფარგლებში, ქართული მხარის
ორგანიზებით
გაიმართა
პარალელური
ღონისძიება, რომელზეც მოწვეულმა სტუმრებმა
მიიღეს დეტალური ინფორმაცია საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებში მავთულხლართების
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აღმართვასა და ამ პროცესთან დაკავშირებულ, ადგილობრივი მაცხოვრებლების უფლებათა დარღვევის
ფაქტებზე. მოეწყო დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობის თაობაზე.
2014 წლის 10-11 ნოემბერს, მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთო-ს წარმომადგენლის ოფისის ორგანიზებით,
ქ. თბილისში გაიმართა სამხრეთ კავკასიის XI მედიაკონფერენცია. მიმდინარე წლის კონფერენციის მთავარი თემა
იყო „საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ციფრულ ერაში“. ღონისძიების სტუმრებმა და გამომსვლელებმა განიხილეს
სამხრეთ კავკასიის მედიაში მიმდინარე პროცესები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ტელემაუწყებლობის
ციფრულ ფორმატზე გადასვლასა და ამ პროცესთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. ვიზიტის ფარგლებში, მედიის
თავისუფლების საკითხებში ეუთო-ს წარმომადგენელმა, დუნია მიატოვიჩმა ქართულ მხარესთან განიხილა
საქართველოს მედიასივრცეში განვითარებული მოვლენები და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები.
2014 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, დავით დონდუამ
ოფიციალური განცხადება გააკეთა ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე. მან ისაუბრა რუსეთის ფედერაციის
მიერ, სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან ე.წ. „მოკავშირეობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების“
ხელმოწერის თაობაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაკეთდა მიმართვა, რუსეთის ქმედებების
დაგმობის თხოვნით.
ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე, საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს აშშ-ის, ევროკავშირის,
კანადისა და ნორვეგიის დელეგაციებმა, რომლებმაც მკაცრად გააკრიტიკეს რუსეთის ფედერაციის მიერ, ე.წ.
„ხელშეკრულების“ ხელმოწერის ფაქტი და რუსულ მხარეს მოუწოდეს, დაიცვას საერთაშორისო სამართლის
პრინციპები და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის შეთანხმება, 2008 წლის 12 აგვისტოს
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ.
მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს, ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა
ოფისმა (ODIHR) გამოაქვეყნა საქართველოში სასამართლო პროცესებზე დაკვირვების პროექტის საბოლოო
ანგარიში. აღნიშნული პროექტი ხორციელდებოდა 2013 წლის თებერვლიდან, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მოწვევის საფუძველზე. პროექტის ფარგლებში, ODIHR-ის დამკვირვებლებმა განახორციელეს
ყოფილი თანამდებობის პირთა სასამართლო პროცესების მონიტორინგი 14 საქმეზე. მონიტორინგის შედეგად,
ODIHR-მა შეიმუშავა რეკომენდაციები საქართველოს სასამართლო, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლებისთვის. ქართული მხარე გეგმავს აქტიურ მუშაობას,
რეკომენდაციების წარმატებულად
განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიმართულებით.
2014 წლის 4-5 დეკემბერს, ქ. ბაზელში გაიმართა ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოს 21-ე სხდომა. მინისტერიალის
ფარგლებში ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განიხილეს ევროპის უსაფრთხოების
აქტუალური საკითხები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ საგარეო საქმეთა
მინისტრის, თამარ ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. მინისტერიალზე გამოსვლისას, მინისტრმა ყურადღება
გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, კერძოდ, შეშფოთება
გამოთქვა მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილ ე.წ. „შეთანხმებასთან“ დაკავშირებით.
მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა განხილვები რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით
სპეციალური განცხადების თაობაზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციის დესტრუქციული პოზიციის შედეგად,
კონსენსუსის არარსებობის გამო არ მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებულ ვითარებას ხაზი გაესვა არაერთი დელეგაციის გამოსვლისას, ეუთო-ს მინისტერიალის ფარგლებში.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრები გამართა ეუთო-ს გენერალურ მდივანთან, ODIHR-ის დირექტორთან,
ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთო-ს უმაღლეს კომისართან, მედიის თავისუფლების საკითხებში
ეუთო-ს წარმომადგენელთან და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებთან. იგი ასევე
შეხვდა ეუთო-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს ორმხრივი ფორმატის ფარგლებში.
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ევროპის საბჭო
2014 წლის 20-24 იანვარს საქართველოში
ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს
ადამიანის უფლებათა კომისარი, ნილს
მუჟნიეკსი. კომისრის რანგში ეს მისი
პირველი ოფიციალური ვიზიტი იყო
საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში
განიხილებოდა საქართველოში ადა
მიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული ვითარება.
ადამიანის უფლებათა კომისარს ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდა
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ადამიანთა უფლებების დარღვევის
ფაქტებთან დაკავშირებით და ეთხოვა ადგილზე გაცნობოდა
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან მავთულხლართების
და ხელოვნური ბარიერების აღმართვის შედეგად არსებულ
ვითარებას.
2014 წლის 6 თებერვალს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით
იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი, ტორბიორნ
იაგლანდი, რომლის ფარგლებში გაიმართა საქართველოსთვის
ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია.
დოკუმენტი მოიცავს ევროპის საბჭოს მიერ 2013-2015 წწ.
საქართველოში განსახორციელებელ პროექტებს, რომელთა
მიზანია საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიისა და
კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიმართულებებით.
ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ძალისხმევით და სამინისტროს მხარდაჭერით,
2014 წლის 29 აპრილს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1198-ე სხდომაზე მიიღეს
გადაწყვეტილება, რომელშიც ევროპის საბჭოს წევრმა ქვეყნებმა გამოხატეს შეშფოთება აფხაზეთში, საქართველო
და ცხინვალის რეგიონში, საქართველო, ასევე ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ, რუსეთის ფედერაციის
მიერ მავთულხლართების აღმართვის მიმდინარე პროცესის შედეგად, არსებულ ტერიტორიებზე ადამიანის
უფლებათა დარღვევის ფაქტების გამო (საყურადღებოა, რომ 2009 წლის შემდეგ ასეთი სახის გადაწყვეტილება
პირველად მიიღეს). ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში პირველად, ხაზი გაესვა, რომ
რუსეთმა დაამონტაჟა მავთულხლართები და სხვა ხელოვნური დაბრკოლებები, რომლებიც, სხვა საკითხებთან
ერთად, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დარღვევას იწვევს. გადაწყვეტილება რუსეთს
მიუთითებს მათი დემონტაჟის აუცილებლობაზე. წევრმა ქვეყნებმა მოუწოდეს ორგანიზაციის ადამიანის
უფლებათა კომისარს, განახორციელოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი
საქართველოს რეგიონებში: აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. მათ ხაზი გაუსვეს ლტოლვილთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლების მნიშვნელობას.
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2014 წლის 6 მაისს, ქ. ვენაში გაიმართა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 124-ე შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმღვანელობით. მინისტერიალის
დღის წესრიგში სხვა საკითხებთან ერთად, გათვალისწინებული იყო საქართველოს საკითხი. საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ვითარებაზე და კოლეგებს ინფორმაცია მიაწოდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ
რუსეთის ფედერაციის მიერ მავთულხლართების გავლების შესახებ. მან ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ აფხაზეთსა
და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტებზე.
მინისტერიალზე, ევროპის საბჭოს წევრი
ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა
ევროპის საბჭოს წარმომადგენლების
გააკეთეს
საქართველოს
ტერიტორიული
ვიზიტები საქართველოში:
მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი
_______________________________________
განცხადებები.
მინისტრთა
კომიტეტმა
 20-24 იანვარი - ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი,
მინისტერიალის სხდომამდე ფორმალურად
ნილს მუჟნიეკსი ვიზიტი.
დაამტკიცა
წევრი
ქვეყნების
მუდმივი
 6 თებერვალი - ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი,
წარმომადგენლების მიერ 2014 წლის 29 აპრილს
ტორბიორნ იაგლანდი.
მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს
კონფლიქტურ ზონებში შექმნილი ვითარების
შესახებ. გარდა ამისა, მინისტერიალზე მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ ორგანიზაციის
გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის ცნობად მიღების თაობაზე.

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის IX და X კონსოლიდირებული
ანგარიშები საქართველოში კონფლიქტთან დაკავშირებით
_______________________________________
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის IX და X კონსოლიდირებული ანგარიშები - „კონფლიქტი საქართველოში”
მოიცავს 2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის სექტემბრის პერიოდს.
IX კონსოლიდირებული ანგარიში ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის 1198-ე სხდომაზე განიხილეს (29-30 აპრილი,
2014). მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის საბჭო განაგრძობს რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს იმ ვალდებულებების მონიტორინგს,
რომლებიც 2008 წლის ომის შედეგებს უკავშირდება და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის თაობაზე
საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირებას ახდენს.
ევროპის საბჭოს 1221-ე სხდომაზე (12 ნოემბერი, 2014) განხილულ X კონსოლიდირებულ ანგარიშში, გენერალურმა მდივანმა სხვა
საკითხებთან ერთად, ყურადღება გაამახვილა რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რეგიონს შორის ე.წ. „მოკავშირეობასა და
ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების“ გაფორმებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე. აღნიშნულის თაობაზე
საქართველოს დელეგაციის გარდა შეშფოთება გამოთქვეს ევროკავშირის, სუამი-ს და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების დელეგაციებმა.
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშების თაობაზე გამართულ დებატებზე, ევროპის საბჭოს ქვეყნებმა
დადებითად შეაფასეს და მხარი დაუჭირეს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ აღნიშული მოხსენების წარდგენის პრაქტიკის
მომავალში გაგრძელებას.
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წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს 2014 წლის ივლისის დასაწყისში, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე:
„საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ“, რომელიც
საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. საქმე ეხებოდა 2006-2007 წწ. რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს
მოქალაქეთა უფლებების დარღვევას, რაც ეთნიკური ნიშნით ადამიანების დეპორტაციას გულისხმობს.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებელ სახელმწიფოდ ცნო
საქართველოს მოქალაქეების კოლექტიური გამოძევების, მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის, უკანონო
დაკავებისა და დაპატიმრების, სამართლებრივი დაცვის საშუალებების არქონის ნაწილში. რუსეთის ფედერაცია
დამატებით, ცნეს ევროპული კონვენციის 38-ე მუხლის დამრღვევ სახელმწიფოდ. ევროპულმა სასამართლომ
კომპენსაციის ნაწილის განხილვა ერთი წლის ვადით გადადო და ამ ვადაში მხარეებს - საქართველოსა და
რუსეთს - კომპენსაციის თაობაზე მორიგების საშუალება მისცა.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ფარგლებში, 2014 წლის 1 ოქტომბერს გაიმართა
დებატები თემაზე „დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში“. მის ფარგლებში
მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც ეხება საქართველოში არსებულ შიდაპოლიტიკურ ვითარებას, ყოფილი
მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტებს და ასევე, ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანებისას ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას.
2014 წლის 14-16 ოქტომბერს ქ. სტრასბურგში გაიმართა ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ
ხელისუფლებათა კონგრესის 27-ე სესია, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია, ქ. თბილისის
მერის, დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით. სესიის ფარგლებში განიხილეს ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და
რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის მიერ მომზადებული ანგარიშის პროექტი, საქართველოში 15 ივნისს
გამართულ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით. სესიაზე მიიღეს შესაბამისი რეკომენდაცია, რომელშიც
საქართველოში ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნები პოზიტიურად შეფასდა.
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა (2014–2020 წწ.) და
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წწ.) საფუძველზე 2014
წლის განმავლობაში საგარეო უწყებაში შემუშავდა და 4 ნოემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვალდებულებების ორი დოკუმენტი,
რომელიც წარმოადგენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეტალური მოქმედების გეგმას აღნიშნულ სფეროში.
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V. ეკონომიკური დიპლომატია
2014 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ეკონომიკური დიპლომატიის როლის მკაფიოდ
ჩამოყალიბებისა და ამ სფეროში საქართველოს ხელისუფლების შესაბამისი სტრუქტურების კოორდინირებულად
მოქმედების უზრუნველსაყოფად. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობდა სავაჭრო–ეკონომიკური
ურთიერთობების გაღრმავების, პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების ხელშეწყობის, უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვის, ქართული პროდუქციისათვის პრეფერენციული საექსპორტო პირობების შექმნის,
საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებისა და მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან ინტეგრაციის ხელშეწყობის
მიმართულებით.
1. ეკონომიკური დიპლომატიის წვლილი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების
არაღიარების პოლიტიკის წარმოებაში
მიმდინარე ეტაპზე, საოკუპაციო რეჟიმების ძალისხმევა მნიშვნელოვანწილად მიმართულია მათი ე.წ. სავაჭრო
წარმომადგენლებისა და ე.წ. სავაჭრო–სამრეწველო პალატების მიერ საზღვარგარეთ უკანონო კავშირების
დამყარების მცდელობებისკენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტულ შემთხვევებზე რეაგირების
პარალელურად, პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებდა ზემოხსენებული მიმართულებით.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა 2014 წლის 1 ივნისს გაწევრიანდა სავაჭრო-სამრეწველო პალატების საერთაშორისო გაერთიანებასა
(ICC) და სავაჭრო-სამრეწველო პალატების მსოფლიო ფედერაციაში (WCF). (ზემოხსენებულ ორგანიზაციებში
სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმი 2012 წელს გაწევრიანდა. ქართული მხარის ძალისხმევით, იმავე წელს იგი გაირიცხა
ზემოხსენებული ორგანიზაციებიდან).
ამას გარდა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, გრძელდება საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატასა და უცხოური ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის, თანამშრომლობის
შესახებ ორმხრივი ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმების კამპანია. პარტნიორ ქვეყნებთან
ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, 2014 წელს ურთიერთგაგების მემორანდუმები უკვე გაფორმდა ავსტრიასთან,
ბელარუსთან, ეგვიპტესთან, ისრაელთან, ინდოეთთან, კოლუმბიასთან, კუბასთან, ლატვიასთან, მონღოლეთთან,
ტუნისთან და უკრაინასთან. საგარეო უწყება ახორციელებს ძალისხმევას იმ სავაჭრო-ეკონომიკური ნორმების
ასამოქმედებლად, რომელთა დარღვევას საოკუპაციო რეჟიმები უკანონოდ ცდილობენ.
2. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის და
ექსპორტის ხელშეწყობის კუთხით გამართული ღონისძიებები
2014 წ. გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების გაზრდის,
საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში არსებული შესაძლებლობების შესახებ საერთაშორისო
პარტნიორების ცნობადობის ამაღლების, საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა
შორის კავშირების დამყარების, საქართველოში მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, ასევე ტურისტების
დამატებითი ნაკადების მოზიდვის ხელშეწყობის მიმართულებით.
2014

წლის

განმავლობაში,

საზღვარგარეთ

საქართველოს

დიპლომატიურ

წარმომადგენლობებთან

73

სამთავრობათაშორისო
ეკონომიკური კომისიები/კომიტეტები:
_______________________________________
 28 იანვარი, იერუსალიმი - ისრაელთან (I სხდომა).
 18-19 თებერვალი, პრაღა - ჩეხეთთან(I სხდომა).
 21 მარტი, თბილისი - სომხეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური მუშა ჯგუფი.
 29 აპრილი, დელი - ინდოეთთან (I სხდომა).
 1-2 ივლისი, ვარშავა - პოლონეთთან (IV სხდომა).
 20 ოქტომბერი, ტაშკენტი - უზბეკეთთან (VII სხდომა).
 23-24 ოქტომბერი, ჩენგდუ - ჩინეთთან (VI სხდომა).
 30-31 ოქტომბერი, თბილისი - უნგრეთთან (II სხდომა).
 2-3 ნოემბერი, ანკარა - თურქეთთან ინვესტიციების ხელშეწყობისა და
წახალისების შესახებ შეთანხმების განახლების მოლაპარაკებები და
საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების
კომიტეტი (VI სხდომა).
 6-7 ნოემბერი, თბილისი - ყაზახეთთან (VII სხდომა).
 27-28 ნოემბერი, თბილისი - თურქმენეთთან (II სხდომა).
 3 დეკემბერი, ბრიუსელი - საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობის
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტი (I სხდომა).

კოორდინირებით,
ორგანიზება
გაუ
კეთდა არაერთ ბიზნესფორუმსა და
საქართველოში ავსტრიის (3-ჯერ), აშშ-ს
(2-ჯერ), ბელარუსის (2-ჯერ), გერმანიის
(4-ჯერ), ეგვიპტის, იაპონიის (3-ჯერ),
ინდოეთის, ისრაელის, კატარის, კორეის
რესპუბლიკის (2-ჯერ), ლატვიის, ლიბანის,
ლიტვის, უკრაინის, შვეიცარიისა და
ჩეხეთის ბიზნესდელეგაციების ვიზიტს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხელი
შეუწყო
ქართული
კომპანიების
მონაწილეობას განჯაში, დუსელდორფში,
თესალონიკში, კრაკოვში, ლონდონში,
პეკინში,
სან-პაულოში,
ჰონგ-კონგში,
ორგანიზებულ
საერთაშორისო
გამო
ფენებში.
საქართველოს
ტურიზმის
ეროვნულ ადმინისტრაციასთან კოორდი
ნირებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ
უზრუნველყო მედიატურების ორგანიზება
აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ისრაელის,
იტალიის, კორეის რესპუბლიკის, ყაზახე
თის მასმედიის წარმომადგენლებისათვის.
2014 წლის 6-7 აპრილს ორგანიზება
გაუკეთდა
გაერო-ს
შესყიდვების
დეპარტამენტის უფროსის, დ. დოვგოპო
ლის სემინარს გაერო-ს შესყიდვების
შესახებ, რომელსაც 40-ზე მეტი ქართული
კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო.
სამინისტრომ
აქტიური
მონაწილეობა
მიიღო
ქ.
თბილისში
გამართული
საერთაშორისო
საინვესტიციო
კონფე
რენციების „Georgia-EU International Investors Conference“ და "Georgia – Regional Hub
and Asia's Gateway to Europe" ორგანიზებაში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენ
ტრალურმა
აპარატმა
საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმო
მადგენლობების მეშვეობით მიიღო და
შესაბამის უწყებებს მიაწოდა 97 ბიზნესწინადადება, რომელთაგან 24-მა ორმხრივი
დაინტერესება გამოიწვია.
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3. საქართველოს მისიების და უწყებების ინფორმაციული უზრუნველყოფა
საზღვარგარეთ საქართველოს მისიების ეკონომიკურ საკითხებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით,
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტროებთან მიაღწია შეთანხმებას საელჩოებისათვის ყოველთვიური ეკონომიკური და
ენერგეტიკული დაიჯესტების მიწოდებასთან დაკავშირებით; შეიქმნა საპრეზენტაციო პაკეტი, რომელშიც
მოცემულია ინფორმაცია ქვეყნის მაკროეკონომიკური მდგომარეობის, ეკონომიკის სტიმულირების მექანიზმების,
საქართველოს სხვადასხვა სექტორებში გატარებული რეფორმებისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ;
უცხოელი ინვესტორებისათვის შესათავაზებლად თავი მოუყარა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს
მიაწოდა კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები, შესაბამისი ტექნიკურ-ფინანსური აღწერილობით;
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო უზრუნველყო საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში განვითარებული მნიშვნელოვანი
სავაჭრო-ეკონომიკური მოვლენების ამსახველი ყოველთვიური ეკონომიკური ანალიზით; ლევან მიქელაძის
სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრთან ერთად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისათვის შეიმუშავა ეკონომიკური საქმისწარმოების გზამკვლევი.
4. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წვლილი ქვეყნის პრიორიტეტების რეალიზებაში ტრანსპორტისა
და ენერგეტიკის სფეროებში
2014 წ. განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა ძალისხმევა, ქვეყნის
ეკონომიკური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი რეგიონული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის
მიმართულებით.
ენერგეტიკის სფეროში ყურადღება გამახვილდა „შაჰ დენიზ“-ის საბადოს მეორე ფაზის პროექტის განვითარებაზე.
2014 წლის 20 სექტემბერს, ქ. ბაქოში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა
მიიღო „შაჰ დენიზ“-ის საბადოს მეორე ფაზის ამოქმედების ფარგლებში, ე.წ. „სამხრეთის დერეფნის“ საძირკველის
ჩაყრის ცერემონიაში. „შაჰ დენიზ“-ის მეორე ფაზის განვითარების პროექტის თანახმად, აზერბაიჯანისა და
საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდება „სამხრეთ კავკასიის“ მილსადენის; თურქეთის ტერიტორიაზე
„ტრანს-ანატოლიის“ გაზსადენის (TANAP) და საბერძნეთისა და ალბანეთის გავლით, იტალიის მიმართულებით
„ტრანს-ადრიატიკის“ მილსადენის (TAP) მშენებლობა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყოველმხრივ უწყობდა ხელს საქართველოს ჰიდროპოტენციალის საზღვარგარეთ
წარმოჩენას. ენერგეტიკის სამინისტროსთან კოორდინირებით, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებს მიეწოდა ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების სრული პაკეტი, პოტენციური
ინვესტორების მოძიების მიზნით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა ეფექტიან კოორდინაციას, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო
პროექტის მონაწილე მხარეებს შორის ტრანსპორტის სფეროში, ასევე - ძალისხმევას სარკინიგზო ხაზის
კონკურენტუნარიანობისა და პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით. ამას გარდა, წლის განმავლობაში აქტიურად
ხორციელდება ანაკლიის ახალი პორტის პროექტის პოპულარიზაცია. შედეგად, პროექტის განხორციელებაში
ჩართვით დაინტერესება უკვე გამოხატეს ჩინურმა, ამერიკულმა და გერმანულმა კომპანიებმა.
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საგარეო საქმეთა სამინისტრომ
შეიმუშავა
კონცეფცია
ისტორიული
„აბრეშუმის
გზის“ გააქტიურების შესახებ.
კონცეფცია
ითვალისწინებს
ისტორიული „აბრეშუმის გზის“
მარშრუტზე,
ტრანსპორტის,
ენერგეტიკის,
ვაჭრობისა
და
ადამიანთა
შორის
კონტაქტების
სფეროებში
ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებს
შორის
ურთიერთობების
გააქტიურებას. ზემოხსენებული კონცეფცია საფუძვლად დაედო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ი.
ღარიბაშვილის იდეას, დაარსდეს ყოველწლიური მაღალი დონის კონფერენცია - „Tbilisi Silk Road Forum“,
რომლის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს ევრაზიის რეგიონის ყველა დაინტერესებული ქვეყანა. 2014 წლის
განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვარგარ ეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების მეშვეობით, აქტიურად ახორციელებდა „Tbilisi Silk Road Forum“-ზე უცხოელი
პარტნიორების მოწვევის კამპანიას. აღსანიშნავია, რომ 2014 წ. 26 ნოემბერს ჩინურმა მხარემ საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მომართა ოფიციალური ნოტით, რომლითაც ქართულ მხარეს შესთავაზა „ახალი
აბრეშუმის გზა - „ეკონომიკურ სარტყელი“-ს ინიციატივაში საქართველოს ოფიციალურად ჩართვის მიზნით,
სპეციალური ოქმის ხელმოწერა, რაც წარმოადგენს ჩინური მხარის ოფიციალურ, დადებით გადაწყვეტილებას,
რომ საქართველო გახდეს ისტორიული „აბრეშუმის გზის“ გააქტიურების პროექტის მონაწილე ქვეყანა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2014 წ. განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობდა ავღანური მხარის მიერ
ინიცირებული ახალი სატრანსპორტო დერეფნის პროექტზე მუშაობაში, რომელიც ითვალისწინებს ავღანეთს,
თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ტრანზიტის, ტრანსპორტისა და ვაჭრობის საკითხებზე
თანამშრომლობას. პროექტს ასევე შეუერთდა თურქეთის რესპუბლიკა. საქართველო, პარტნიორებთან
ერთად განაგრძობს მუშაობას შესაბამისი ხუთმხრივი მთავრობათაშორისი ხელშეკრულების გაფორმების
მიმართულებით.
ამას გარდა, 2014 წლის განმავლობაში განხორციელდა მოსამზადებელი საქმიანობა ნატო-ს წევრი
სახელმწიფოების, სამხრეთ კავკასიისა და შუა აზიის პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით,
2015 წლის ნოემბერში საქართველოში ენერგოუსაფრთხოების კონფერენციის ჩატარების თაობაზე.

5. საქართველოს თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მონაწილეობა გლობალური
ეკონომიკური დიალოგის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში
2014 წლის განმავლობაში საგარეო უწყება აქტიურად თანამშრომლობდა 100-ზე მეტ საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან გლობალურ-ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ პროცესებში ჩართულობის,
მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვის, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებისათვის
საჭირო ფინანსური და საექსპერტო რესურსის მოზიდვის მიმართულებით. საგარეო უწყებამ აქტიური
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მონაწილეობა მიიღო ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG), ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკის (EBRD), გაერო-ს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს (ECOSOC), გაერო-ს აზიისა და
წყნარი ოკეანეთისთვის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP), აზიის განვითარების ბანკის (ADB),
გაერო-ს განვითარების პროგრამის (UNDP), ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთიანების (ITU), ვაზისა
და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV), გაერო-ს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის (UNCTAD) ფარგლებში ორგანიზებულ ღონისძიებებში.
ამას გარდა, აქტიურად ვთანამშრომლობდით და ვმონაწილეობდით გლობალურ ეკონომიკურ ფორუმებსა და ამ
ფორუმების ფარგლებში მიმდინარე განხილვებში. საქართველოს დელეგაციამ ტრადიციისამებრ მონაწილეობა
მიიღო დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დავოსის ფორუმის
საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელობის ერთობლივი ინიციატივით, ამ ჯგუფმა, 2014 წლის გაზაფხულზე
საქართველოში ორგანიზება გაუკეთა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის რეგიონულ სემინარს, რომელიც სამხრეთ
კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებს მიეძღვნა.

6. სტრატეგიულ ბაზრებთან თანამშრომლობა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური წვლილი შეაქვს მსოფლიოს სტრატეგიულ ბაზრებთან ინტეგრაციისა
და ქართული პროდუქციისთვის პრეფერენციული საექსპორტო პირობების შექმნის მიმართულებით. DCFTA-ს
ხელმოწერის შემდეგ ასეთ სტრატეგიულ ბაზრებად, მიმდინარე ეტაპზე, განისაზღვრა ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაცია (EFTA) და აშშ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომლის
ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა საქართველო-აშშ-ს ეკონომიკური თანამშრომლობის, მათ შორის აშშ-სთან
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე (FTA) მოლაპარაკებების დაწყების მიზნით.
ჯგუფმა 2014 წ. განიხილა აშშ-სთან FTA-ს მოლაპარაკებების დაწყების ხელისშემშლელი ფაქტორების აღმოფხვრის
ღონისძიებები, საქართველოს შრომის კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები, შრომის ინსპექტირების
მექანიზმის ჩათვლით და საქართველოსთან ვაჭრობაში აშშ-ს მიერ პრეფერენციული რეჟიმის (GSP) აღდგენის
თემა. აღნიშნული საკითხების დარეგულირების გზები განიხილებოდა აგრეთვე საქართველოში ვიზიტით მყოფ
აშშ-ს სავაჭრო წარმომადგენლის (USTR) ხელმძღვანელ პირებთან. ასევე შეთანხმდა საქართველო-აშშ-ს ბიზნეს
ფორუმის და აშშ-ს სავაჭრო მისიის ორგანიზების მიმართულებით თანამშრომლობის პერსპექტივები.
2014 წლის 29 სექტემბერს ქ. ჟენევაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობით, გაიმართა
საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას - EFTA (ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია,
შვეიცარია) შორის თანამშრომლობის პირველი სხდომა. მასზე განიხილა ეკონომიკური ურთიერთობების
შემდგომი განვითარების ღონისძიებები, მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩამოყალიბების შესახებ
მოლაპარაკებების დაწყების შესაძლებლობა. 17 ნოემბერს გამართულ EFTA-ს საგარეო საქმეთა მინისტრების
შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩამოყალიბების
საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე, მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ვადებში.
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VI. კულტურული დიპლომატია
საგარეო უწყებამ მნიშვნელოვანი წვლილი გაიღო საზღვარგარეთ საქართველოს, როგორც საინტერესო
ისტორიისა და მდიდარი კულტურის მქონე ქვეყნის, ცნობადობის ასამაღლებლად, რაც ძირითადად გამოიხატა
წლის განმავლობაში ღონისძიებების გამართვასა და პროექტების განხორციელებაში, ასევე საქართველოში
მსოფლიო კულტურის წარმოჩენაში.

1. ქართული კულტურა საზღვარგარეთ
2014 წლის განმავლობაში, ქართული კულტურის
წარმოჩენის მიზნით, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში
ჩატარდა არაერთი მნიშვნელოვანი კულტურული
ღონისძიება. აღსანიშნავია, რომ ქართული მხარის
განსაკუთრებული ძალისხმევისა და საერთაშორისო
პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად,
განხორციელდა
რამდენიმე
მსხვილმასშტაბიანი
პროექტი, მათ შორის:


2014 წლის 23 სექტემბერს, აშშ-ს თანამედროვე
ხელოვნების
მუზეუმში
MoMA
გაიხსნა
ქართული ფილმების რეტროსპექტივა, რომელიც
ამერიკის
შეერთებულ
შტატებში
ქართული
კინემატოგრაფიის
პოპულარიზაციის
მიზნით
განხორციელებული
ყველაზე
მასშტაბური
პროექტია. ქართული ფილმების რეტროსპექტივა
მოიცავს 50-ზე მეტ ფილმს 1907 წლიდან დღემდე.
„მუნჯი“ კინოს ადრეული ოსტატების, საბჭოთა
ეპოქის და ასევე, 80-იანი წლების და უახლესი
პერიოდის ნამუშევრების ჩვენებები თანამედროვე
ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან
ცენტრში
რამდენიმე
თვის
განმავლობაში
მიმდინარეობდა. 2014 წლის 21 დეკემბრიდან
ქართული ფილმების რეტროსპექტივას, ამერიკის
შეერთებული შტატების სხვადასხვა კულტურული
ინსტიტუტები, მათ შორის, ბერკლის ხელოვნების
მუზეუმმა უმასპინძლა.

 2014 წლის 2 ივნისს, ქ. ბერლინში (გერმანია), ბოდეს
მუზუმში გაიმართა საქართველოს მთავრობისა

78

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

და პრუსიის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის
ერთობლივი პროექტების განხორციელების საზეიმო
აღნიშვნისადმი მიძღვნილი მიღება.
ღონისძიებაზე
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა
გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს
საზეიმოდ გადასცა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
დაცული, დაზიანებული გერმანული წიგნების რამდენიმე
ეგზემპლარი.
 2014 წლის აგვისტოში, ბერლინის ევროპულ კულტურათა
მუზეუმში (Museum Europäischer Kulturen) ჩატარდა
საქართველოს
კულტურის
დღეები,
რომელიც
მიმდინარეობდა ერთი თვის განმავლობაში. ევროპულ
კულტურათა მუზეუმში ღონისძიებათა სერია „კულტურის
დღეები“ 2000 წლიდან ტარდება, რომელიც ევროპული
ქვეყნებისა და სხვადასხვა
რეგიონების
კულტურის
წარმოჩენას ისახავს მიზნად.
საქართველო და ქართული
კულტურა წარმოდგენილი
იყო
მნიშვნელოვან
საერთაშორისო
ფესტი
ვალებზე,
მაგალითად
„კავკასია
ორ
ზღვას
შორის“ (ბელგია), ირლანდიის საერთაშორისო გემების ფესტივალი და სხვ.
აღსანიშნავია ქართული კულტურის დღეები ყაზახეთში (2014 წლის მაისი)
და თბილისის დღე ვენაში (2014 წლის ივლისი).
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2. კულტურული დიპლომატიის პრიორიტეტები
2014
წელს,
საზღვარგარეთ
ქართული
კულტურის
პოპულარიზაციის მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ
განისაზღვრა პრიორიტეტული მიმართულებები და შემუშავდა
რამდენიმე პროექტი:
 ქართული ენა და ლიტერატურა
საზღვარგარეთ ქართული ენის წარმოჩენისა და ენების ევროპული
დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებში მისი ჩართვის მიზნით, შესაბამის
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, მომზადდა პრეზენტაციები
ქართული ენისა და დამწერლობის შესახებ. წლის განმავლობაში,
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
ძალისხმევით, ქართული ენა წარმოდგენილი იყო რამდენიმე
მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მსოფლიოს მასშტაბით ენების
საერთაშორისო ფესტივალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში,
ლინგვისტურ-კულინარიული ატელიე პარიზში, ქართული ენის
კვირეული სომხეთში და სხვ. საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობები ავსტრიასა და ლიტვაში აქტიურად
მონაწილეობდნენ ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებებში; აღსანიშნავია, რომ ენების ევროპული დღის
ღონისძიებებში, 2014 წელს, პირველად, მიიღეს მონაწილეობა
საქართველოს საელჩოებმა ფინეთსა და შვედეთში. ამ დღისთვის
სპეციალურად მომზადდა საინფორმაციო მასალა ქართული ენის
შესახებ. ამასთან, 21 ოქტომბერს, ქ. ვილნიუსის უნივერსიტეტში
ოფიციალურად გაიხსნა ქართული ენის შემსწავლელი კურსი,
რომელსაც უხელმძღვანელებს ქართველი პროფესორი.
ისტორიული მნიშვნელობის მიღწევა-ქართული ენის სწავლება
თურქეთის სკოლებში
ენების ევროპული დღის აღნიშვნის ფარგლებში, ამოქმედდა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
შექმნილი - ქართულის, როგორც უცხო ენის სასწავლო ვებგვერდი
(www.geofl.ge), რომელიც მოიცავს ქართული ენის სასწავლო,
მეთოდურ და დამხმარე მასალებს ენის შესწავლის მსურველი
უცხოელებისთვის. სახელმძღვანელოები შეიქმნა ენის ფლობის
დონეების შესაბამისად და ითვალისწინებს საერთო ევროპულ
ენობრივ სტანდარტებს. სწავლების რესურსის გამოყენება
თავისუფალია და საიტის ბმული სახელწოდებით „ქართული,
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როგორც უცხო ენა“ განთავსებულია
წარმომადგენლობების ვებგვერდებზე.

საქართველოს

დიპლომატიური

2014 წლის 9 სექტემბერს, თურქეთის განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა
თურქეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა, რომელიც
თურქეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მე-5-8-ე კლასის
მოსწავლეებისთვის ქართული ენის შემსწავლელ 244-საათიან კურსს
ითვალისწინებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ისტორიულია - თურქეთში
მცხოვრებ მრავალრიცხოვან ისტორიულ დიასპორას, რამდენიმე საუკუნის
განმავლობაში პირველად მიეცემა საშუალება შეისწავლოს ქართული ენა.
აღნიშნული პროგრამის დამტკიცებაში და მის განხორციელებაში შეტანილი
პირადი წვლილისთვის, მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს, ქ. ანკარაში
გამართულ,
საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანის
საგარეო
საქმეთა
მინისტრების სამმხრივი შეხვედრის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოთი - ოქროს საწმისის ორდენით დაჯილდოვდნენ: ქ. სტამბოლის
„ქართული კულტურის სახლის“ დამფუძნებელი ერდალ ქუჩუქი (ელიზბარ
ცივნარიძე) და ცნობილი ანკარელი მწერალი ქევსერ რუჰი (ქეთევან ხანთაძე),
- ხოლო „მარმარილოს ზღვის რეგიონის ქართველების პლატფორმის“ წევრი,
მუსტაფა კოლატი (ქოლოტაშვილი) დაჯილდოვდა სახელმწიფო ჯილდოთი
- ღირსების ორდენით.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივის ფარგლებში, მსოფლიოს
რამდენიმე ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ქართული კუთხე და ახალი გამოცემებით
შეივსო უკვე არსებული ქართული სექციები ავსტრიაში, ბულგარეთში,
გვატემალაში, ეგვიპტეში, იაპონიაში, კორეის რესპუბლიკაში, ლატვიაში,
მალაიზიაში, პორტუგალიაში, საბერძნეთში, საფრანგეთში, სლოვაკეთში,
ფილიპინებში, შვედეთში, შვეიცარიაში და სხვ.

La rassegna Fermento
Georgiano è promossa
dall’Ambasciata Georgiana
in Italia, dal Ministero
della Cultura Georgiana,
dal Georgian National Film
Center con il supporto del
Milano Film Festival
e la collaborazione di ACIG
Associazione per il Commercio
italo-georgiano
e Teatro Valle Occupato

fermento
georgiano
il nuovo cinema della GeorGia
esplode al teatro valle occupato
18/27/28 • febbraio
1/2 • marzo

martedì 18 FEBBRAIO
h21 proiezione Chantrapas
A seguire incontro con Otar Iosseliani
introdotto da Enrico Ghezzi
giovedì 27 FEBBRAIO
h19:00 Foyer Teatro Valle
SUPRA - banchetto georgiano
h21:00 proiezione Film d’apertura
In BLOOM
di Nana Ekvtimishvili e Simon Gross
venerdì 28 FEBBRAIO
h19:00 degustazione di vini georgiani
h21:00 proiezione thE KEEp sMILInG
di Rusudan Chkonia

sabato 1 MARZO
h17:00 tavola rotonda
GIRARE IN GEORGIA
opportunità produttive
agevolazioni e location
h19:00 degustazione di vini georgiani
h21:00 proiezione thE OthEr BanK
di Giorgi Ovashvili
domenica 2 MARZO
h19:00 coro di musica Georgiana
h21:00 proiezione
thE MaChInE that MaKEs
EVErYthInG DIsappEar
di Tinatin Gurchiani

 ქართული კინო
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრთან
მჭიდრო თანამშრომლობით, შეიქმნა თანამედროვე
ქართული ფილმების ვიდეოთეკა. ქართული ფილმების
ჩვენება მოეწყო - ავსტრალიაში, აშშ-ში, ეთიოპიაში,
ლიტვაში, რუმინეთში, საბერძნეთში და ჩეხეთში.
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების
ძალისხმევით, საგარეო საქმეთა და კულტურისა
და
ძეგლთა
დაცვის
სამინისტროების,
ასევე
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით,
ქართული კინოს დღეები ჩატარდა ბრაზილიაში,
დიდ
ბრიტანეთში, თურქეთში, იტალიაში და
მექსიკაში. ქართული კინემატოგრაფია ფართოდ არის
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წარმოდგენილი ტალინის ყოველწლიურ, საერთაშორისო კინოფესტივალზე „Tallinn Black Nights Film Festival”.
2015 წელს საქართველო აღნიშნული ფესტივალის ფოკუს ქვეყანაა.
საქართველო - ევროპული კულტურის ნაწილი
საქართველოს, როგორც საერთო ევროპული კულტურული სივრცის ნაწილის წარმოჩენა, განსაკუთრებულ
დატვირთვას იძენს ქართული დიპლომატიის უმნიშვნელოვანესი მიღწევის, საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისა და მისი ამოქმედების გათვალისწინებით.
„Art Nouveau“
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ხელოვნებათმცოდნე, ნესტან თათარაშვილის
თანამშრომლობით, მომზადდა გამოფენა „Art Nouveau“, რომელიც აერთიანებს საქართველოში არსებულ Art
Nouveau-ს სტილის არქიტექტურული შენობა-ნაგებობების ამსახველ ფოტოებს. ექსპოზიცია საქართველოს
ევროპული იერსახის, ქართულ-ევროპული კავშირების კარგად წარმოჩენის შესაძლებლობას იძლევა. 2014 წლის
13 სექტემბერს აღნიშნულ გამოფენას უმასპინძლა რიგის Art Nouveau-ს მუზეუმმა.
„საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები“
2014 წლის 4 ნოემბერს, დიპლომატის დღესთან დაკავშირებით,
თბილისის საკრებულოს განახლებულ შენობაში გაიხსნა
ექსპოზიცია „საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები“,
რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობით მომზადდა.
ექსპოზიციაზე ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა წარმოადგინა
საქართველოსა და ევროპული სამყაროს მრავალსაუკუნოვანი
ურთიერთობების, მათ შორის, პოლიტიკური, სამხედრო
და კულტურული კავშირების ამსახველი ისტორიულდოკუმენტური მასალა. დიპლომატის დღის აღნიშვნის
ფარგლებში, ექსპოზიციაზე, ასევე წარმოდგენილი იყო
საზოგადო
მოღვაწეთა
პირადი
საარქივო
მასალები,
ქართული და ლათინური ხელნაწერი კოლექციები, ფოტოები,
ილუსტრაციები, უძველესი რარიტეტების ფრაგმენტები,
პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი და სხვა.
 ექსპოზიციები
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
მიერ,
სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მომზადდა
ექსპოზიციები, რომლებიც წლის განმავლობაში, საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
ძალისხმევით,
მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გამოიფინა.

82

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

„50 ქალი საქართველოდან“
საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჰაინრიხ ბიოლის
ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს
თანამშრომლობით, საგამოფენოდ მომზადდა ფოტო
და საინფორმაციო მასალა 50 გამოჩენილი ქართველი
ქალის შესახებ. აღნიშნული ექსპოზიცია დეტალურად
ასახავს ქალის როლს, მოღვაწეობას და მნიშვნელობას
ქართული საზოგადოებისათვის მე-19-ე საუკუნის
ბოლოსა და მე-20-ე საუკუნის დასაწყისში. პროექტის
პრეზენტაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა,
რის შემდეგაც ექსპოზიცია გამოიფინა სლოვაკეთში,
შვედეთსა და გერმანიაში. გამოფენათა ციკლი 2015 წლის
განმავლობაშიც გაგრძელდება.
„Spectacular Georgia”
მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში - ავსტრალია, დანია,
ბელარუსი, ესტონეთი, კორეის რესპუბლიკა, ლატვია,
ლიტვა, მექსიკა, სლოვაკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი,
შვეიცარია - ჩატარდა ფოტოგამოფენა საქართველოს
შესახებ, რომლის ფარგლებში გამოიფინა საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ლანდშაფტისა
და თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშების ამსახველი
ფოტოები.
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 სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტები
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, 2014 წელს, პირველად, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა
და საკონსულო დაწესებულებებს შესთავაზა მცირებიუჯეტიანი კულტურული პროექტების მომზადება და
დაფინანსების მიზნით, მათი სამინისტროსთვის წარდგენა. ინიციატივის შესაბამისად, სამინისტროში შეიქმნა
„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების
მიერ ინიცირებული პროექტების განმხილველი კომისია“, რომელმაც განიხილა 36 საპროექტო წინადადება,
რომელთაგან 15 დაფინანსდა სამინისტროს მიერ.

სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტები:
_______________________________________
1. „ვენური სკამები“ (ავსტრია);
2. ევროპული ადგილები ვენაში (ავსტრია);
3. ადამ ბალოგის საქართველოსადმი მიძღვნილი ფოტოების გამოფენა (უნგრეთი);
4. ქართული ფილმების ჩვენება (შვეიცარია);
5. დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა მეუღლეების შეკრება (ავსტრალია);
6. კულტურული ფესტივალი “La Grande Fete” (ავსტრალია);
7. კულტურულ-საგანმამანთლებლო ღონისძიება “Illusions of Orients” (ავსტრია);
8. ჯორჯ ბალანჩინისადმი მიძღვნილი საღამო და ელისაბედ კენდელის წიგნის “Balanchine and the lost Muse” პრეზენტაცია (აშშ );
9. ევროპაში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსის კონცერტი (ბელგია);
10. ქართული დამწერლობისადმი მიძღვნილი გამოფენა (ეგვიპტე);
11. „თბილისობა ტალინში“ და კულინარიული დიპლომატია (ესტონეთი);
12. „თანამედროვე ქართველ პოეტთა მცირე ანთოლოგია“ იტალიური თარგმანის პრეზენტაცია და ქართული თექის გამოფენა
(იტალია);
13. ქართული კუთხე „ევროპული ენების დღეზე“ (ლიტვა);
14. საქართველოს დღე ტრაკაიში (ლიტვა);
15. რუსუდან გორგილაძის წიგნის “Savoring Georgia- A personal Journey Through Time and Taste” პრეზენტაცია (უნგრეთი).
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3. მსოფლიო კულტურა საქართველოში
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხელს უწყობს საქართველოში მსოფლიო კულტურის სათანადოდ წარმოდგენას.
ქ. თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და
საქართველოში მოქმედ კულტურულ
ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, 2014 წლის განმავლობაში, ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი
პროექტი და ღონისძიება ჩატარდა.
 2014 წლის 14 თებერვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პატრონაჟით, საქართველოს გოეთეს
ინსტიტუტისა და DVV International-ის კავკასიის და თურქეთის რეგიონული ოფისის მიერ ერთობლივად
დაწესებული, გივი მარგველაშვილის სახელობის პრემია გადაეცა ქართველ ისტორიკოსს, გერმანისტს,
პუბლიცისტს,
მსახიობსა
და
ლიტერატურის
მუზეუმის
დირექტორს, დოქტორ ლაშა ბაქრაძეს. 2014 წლიდან, აღნიშნული
ჯილდო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და
უშუალოდ მინისტრის პატრონაჟით, გერმანულ-ქართული
კულტურული ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი
განსაკუთრებული წვლილისთვის გაიცემა.
 2014 წლის 28 თებერვალს, ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა
მექსიკური ხელოვნების გამოფენა - აღქმის მრავალფეროვნება (“Visions of Mexican Art”). ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო მექსიკის
ფინანსთა და სახალხო კრედიტის სამინისტროს (SHCP) კოლექციის
ყველაზე ცნობილი 54 ნამუშევარი, რომელთა შორის იყო დიეგო
რივერას, რუფინო ტამაიოს და ფრანცისკო ტოლედოს ტილოები.
 2014 წლის მარტში, თბილისში, ალექსანდრე გრიბოედოვის
სახელობის თეატრში გაიმართა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ხელოვანთა დასის კონცერტი, რომელსაც საქართველოში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ
უმასპინძლა.
 2014 წლის მარტში, თბილისში ჩატარდა ბოლივუდის
ასი წლის იუბილისადმი მიძღვნილი „ინდური ფილმის
დღეები“.
 2014 წლის მაისში საქართველოში გაიმართა
გერმანული ენის დღეები სახელწოდებით, „სამი ქვეყანა ერთი ენა 2014“. აღნიშნული ღონისძიება საქართველოში
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ავსტრიის
რესპუბლიკის და შვეიცარიის კონფედერაციის მისიების
ერთობლივი ძალისხმევით წელს მეორედ ჩატარდა.
 2014 წელს საქართველოში საზეიმოდ აღინიშნა
ქართულ-ებრაული
26-საუკუნოვანი
მეგობრობის
იუბილე. იუბილის ფარგლებში, საზეიმოდ გაიხსნა
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დავით
ბააზოვის
სახელობის
საქართველოს
ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, გაიმართა წიგნების
პრეზენტაცია, კლასიკური მუსიკის კონცერტი,
ფილმის - „26-საუკუნოვანი მეგობრობა“ პრეზენტაცია
და სხვ.
 2014 წლის 27 სექტემბერს თბილისის „ივენთ
ჰოლში“ ჩატარდა კორეის ფონდისა და საქართველოში
კორეის რესპუბლიკის საელჩოს (რეზიდენციით
ბაქოში) ერთობლივი ღონისძიება - „The performers:
Fly up“, რომელიც კლასიკური, ტრადიციული და
თანამედროვე კორეული ცეკვისა და მუსიკის ნაზავს
წარმოადგენს.
 2014 წლის 27 სექტემბერს, საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით, ევროპის სახლში
გაიმართა ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობდნენ 7-დან 17 წლამდე
ასაკის მოსწავლეები.
 2014 წლის 10 ოქტომბერს, საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის მოღვაწეობის 20 წლის იუბილე აღინიშნა.
საზეიმო ღონისძიებებს შორის აღსანიშნავია ქართველი მხატვრის, კარლო კაჭარავას ნამუშევრების გამოფენა,
რომლებიც გერმანული კულტურისა და ლიტერატურის შთაგონებით შეიქმნა.
 2014 წლის 20 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრამდე საქართველოში ჩატარდა თურქეთის კულტურის დღეები.
კულტურის დღეები მოიცავდა მრავალფეროვან პროგრამას და მიზნად ისახავდა ქართულ საზოგადოებაში
თურქული კულტურისა და ტრადიციების პოპულარიზაციას.
4. საქართველო - UNESCO
 2014 წლის 30 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს
იუნესკოს
საქმეთა
ეროვნული
კომისიის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროსა და ქ. თბილისის მერიის
მხარდაჭერით „Tbilisi Event Hall”-ში ჩატარდა UNESCO-ს ჯაზის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
კონცერტი.
 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში
მრავალმხრივი
ურთიერთობების
კუთხით,
ხაზგასასმელია 2014 წლის 24-25 სექტემბერს,
მესტიაში (ზემო სვანეთი) სვანეთის მუზეუმში
გამართული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „მსოფლიო მემკვიდრეობა და მდგრადი განვითარება“.
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კონფერენციის მიზანი იყო გაეროს - განათლების, მეცნიერების და
კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) მსოფლიო მემკვიდრეობის
კონვენციის განხორციელების ხელშეწყობა რეგიონში და ქვეყნის
ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და
განვითარების სტრატეგიების ჰარმონიზაცია.
 ელისო ბოლქვაძე - „UNESCO-ს ხელოვანი მშვიდობისთვის“
პირველად საქართველოს ისტორიაში, UNESCO-ს გენერალური
დირექტორის გადაწყვეტილებით, გამოჩენილ ქართველ პიანისტს,
ქალბატონ ელისო ბოლქვაძეს მიენიჭა წოდება „UNESCO-ს
ხელოვანი მშვიდობისთვის“ (UNESCO Artist for Peace). ელისო
ბოლქვაძის კანდიდატურა UNESCO-ს წარუდგინა საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა.

საქართველოს
ღონისძიებებში

მონაწილეობა

UNESCO-ს

პროგრამულ

წლის განმავლობაში საქართველომ მონაწილეობა მიიღო UNESCO-ს
არაერთ პროგრამულ ღონისძიებაში, მათ შორის, არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციის წევრი
ქვეყნების გენერალური ასამბლეის მე-5 და არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამთავრობათაშორისო
კომიტეტის მე-9 სესიებში, ასევე, მსოფლიო მემკვიდრეობის
დაცვის კომიტეტის 38-ე და შეიარაღებული კონფლიქტის დროს
კულტურულ ფასეულობათა დაცვის კომიტეტის მე-9-ე სესიებში.
აღსანიშნავია, რომ წელს, პირველად, ჩატარდა ეროვნული
კომისიების რეგიონთაშორისი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის
სამდივნოს წევრმა.
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VII. საკონსულო მომსახურება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განაგრძობდა მუშაობას, როგორც საზღვარგარეთ მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის, ისე სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების
განვითარების მიმართულებით.
1. საკანონმდებლო სიახლეები
მიგრაციული პროცესების განვითარების თვალსაზრისით საქართველო მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა, ვინაიდან
ასრულებს როგორც წარმოშობისა და დანიშნულების, ისე სატრანზიტო ქვეყნის როლს. საქართველოში შემოსულ
უცხოელთა რაოდენობის ყოვეწლიურად მზარდმა რაოდენობამ ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა ქვეყანა.
შესაბამისად, დაიწყო ლიბერალური სავიზო პოლიტიკიდან დაბალანსებულ სავიზო პოლიტიკაზე ეტაპობრივი
გადასვლა. შემუშავდა „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“
საქართველოს ახალი კანონი, რომელიც ძალაში შევიდა მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს. კანონი მიზნად
ისახავს ქვეყანაში შემომავალ უცხოელთა ნაკადების გაუმჯობესებული მექანიზმებით მართვას. ახალი სავიზო
პროცედურების შემუშავების საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ევროპის, ნატო-ს, დსთ-ს წევრ სახელმწიფოებსა და ზოგიერთ სხვა
ქვეყანასთან შენარჩუნდა უვიზო მიმოსვლა ერთადერთი ცვლილებით, რაც შემდეგში მდგომარეობს: ამ
ქვეყნების მოქალაქეებს უფლება ექნებათ საქართველოში დაჰყონ არაუმეტეს 90 დღისა ნებისმიერ 180-დღიან
პერიოდში. ხოლო უცხოელს, რომელსაც სურს საქართველოში 90 დღეზე მეტი ვადით დარჩენა მუშაობის,
სწავლის, სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა თუ ოჯახის გაერთიანების მიზნით, მიუხედავად მისი
მოქალაქეობისადმი კუთვნილებისა, ესაჭიროება მგზავრობის მიზნის შესაბამისი კატეგორიის ვიზა, რომელიც
გაიცემა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში.
სიახლეს წარმოადგენს ასევე, რომ 2014 წლის 25 დეკემბრიდან საემიგრაციო ვიზის მიღება უცხოელებს
შეუძლიათ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. აღნიშნულის თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაცია
განთავსებულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე.
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სულ საკონსულო საქმიანობის სფეროში მოხდა 20-მდე საკანონმდებლო
და ნორმატიული აქტის ინიცირება.

2. საკონსულო საქმიანობაში დანერგილი ინოვაციური სერვისები
საზღვარგარეთ საკონსულო ფუნქციების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, 2014 წელს ფაქტობრივად
დასრულდა საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა. ჩაირთო მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებით არსებული ყველა მოდული, მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი - მოქალაქეთათვის
საკონსულო მომსახურების ონლაინ რეგისტრაციის კომპონენტი. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებს საქართველოს ვიზაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ ვებგვერდის მეშვეობით. მიმდინარეობს
მუშაობა, რომ 2015 წლის 1 იანვრიდან იგივე სერვისი ხელმისაწვდომი გახდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
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აღნიშნული პროექტი განახორციელა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) საქართველოს
წარმომადგენლობამ, ევროკავშირისა და ოთხი წევრი სახელმწიფოს: ბელგიის, პოლონეთის, ნიდერლანდებისა
და ჩეხეთის ფინანსური მხარდაჭერით.
მუშაობა მიმდინარეობს მეორე პროექტზე: „რეადმისიის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში“. იგი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს
წარმომადგენლობის მიერ ხორციელდება, რომელიც უკვე არსებული სისტემის სრულყოფასა და დახვეწას
ითვალისწინებს.
„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის რეადმისიის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მიზნით, საქართველოს
ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, ქართული მხარის მიერ შემუშავდა
რეადმისიის მართვის ელექტრონული სისტემა. პროექტის დაფინანსება - ევროკავშირმა, ხოლო განხორციელება,
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM) უზრუნველყო. ქართულმა მხარემ 2013 წლის ივნისში
ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებს შესთავაზა ზემოაღნიშნული პროექტის იმპლემენტაცია. პროექტი
დადებითად და ინოვაციურად შეაფასა ევროკომისიამ. ქართული მხარე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს აღნიშნული
პროგრამის განხორციელებას. ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, გერმანია, პოლონეთი, რუმინეთი და საბერძნეთი
- უკვე იყენებენ რეადმისიის ელექტრონულ პროგრამას. ამჟამად მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები,
ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების აღნიშნულ
პროგრამაში ჩართვის მიზნით.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაინერგა სიახლეები,
2014 წელს საკონსულო საკითხებზე
სავიზო პროცედურების გამარტივების მიზნით:
გამართული კონსულტაციები:
_______________________________________
- სამინისტროს
ვებგვერდზე
განთავსდა
დეტალური
- 16 მაისი, თბილისი - კონსულტაციები
ინფორმაცია ვიზის მისაღებად საჭირო დოკუმენტებისა და
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
პროცედურების შესახებ;
წარმომადგენლებთან.
- სავიზო აპლიკაციების შევსება ხდება ელექტრონულად;
- 25 ივლისი, თბილისი - საქართველოში
- ელექტრონული ვიზის გაცემა ხდება ელ. ფოსტის მეშვეობით,
საზღვარგარეთის ქვეყნების საკონსულო
რაც ვიზის გაცემის ეფექტიან საშუალებას წარმოადგენს.
თანამდებობის პირთა შეკრება და „უცხოელთა
2015 წელს დაგეგმილია ელექტრონული ვიზების გაცემის
და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ“
პროცედურების გამარტივება;
ახალი კანონის პრეზენტაცია.
- დოკუმენტების
უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად
- 26 მაისი, თბილისი - საქართველოს საპატიო
მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს
ვიზის ახალი
კონსულების შეკრება.
ბლანკი, რომელიც შესაბამისობაშია სამოქალაქო ავიაციის
- 18-27 აგვისტო, თბილისი - საქართველოს
საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან;
საკონსულო თანამდებობის პირთა შეკრება - მიმდინარე
წლის
განმავლობაში
განხორციელებული
„კონსულარიუმი“.
საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, 2014 წლის 28
- 27-28 ნოემბერი, ასტანა - კონსულტაციები
ივლისიდან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ
ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში
წარმომადგენლებთან.
სრულად
ჩანაცვლდა
არაბიომეტრიული
მონაცემების
- 5 დეკემბერი, თბილისი - კონსულტაციები
შემცველობის პასპორტები, ბიომეტრიული მონაცემების
თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
შემცველობის პასპორტებით, რაც ევროკავშირთან სავიზო
წარმომადგენლებთან.
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი
შემადგენელი ნაწილია.

89

3. საკონსულო ურთიერთობები
საქართველომ საკონსულო ურთიერთობები დაამყარა 180 ქვეყანასთან. საკონსულო ფუნქცია-მოვალეობებს
ახორციელებს 90 თანამდებობის პირი. წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა საზღვარგარეთ
საქართველოს მოქალაქეების კონცენტრაციის ადგილებისა და საკონსულო ურთიერთობების პრიორიტეტების
გათვალისწინებით, საკონსულო სამსახურების სამოქმედო არეალის გაფართოების მიმართულებით. გაანალიზდა
პრობლემური საკითხები და დაისახა სამოქმედო გეგმა.
საქართველოს მოქალაქეთა მიმოსვლის გამარტივების მიზნით, განხორციელდა მთელი რიგი ღონისძიებები:
-

დასრულების სტადიაზეა ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შეთანხმება ნორვეგიასთან;

-

შეთანხმებულია სამსახურებრივი პასპორტებით უვიზო მიმოსვლის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
სლოვენიასთან;

-

13 სახელმწიფოსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების
მფლობელთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით;

-

განხილვის პროცესშია უვიზო მიმოსვლის საკითხის შეთავაზება 8 სახელმწიფოსთან.

4. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვა
2014 წელს კვლავ აქტუალური იყო სხვადასხვა სახელმწიფოს დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე საქართველოს
მოქალაქეობის მქონე ეკიპაჟის წევრების დახმარების საკითხი. აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად,
ქართული მხარე მუშაობდა როგორც გემთმფლობელ კომპანიებთან, ისე ადგილობრივ შესაბამის ოფიციალურ
უწყებებთან და ტრანსპორტის მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის (ITF) წარმომადგენლებთან. დახმარება
გაეწია საქართველოს 15 მეზღვაურს, რაც გამოიხატა დამქირავებელი კომპანიების მიერ სახელფასო
დავალიანებების ნაწილობრივ თუ მთლიან ანაზღაურებაში. მეზღვაურებთან დაკავშირებული პრობლემური
საკითხები წარმოიშვა ისეთი სახელმწიფოების საზღვაო აკვატორიაში, როგორიცაა: ვენესუელა, თურქეთი,
ისრაელი და ნიგერია.
2014 წლის ივნისში დახმარება გაეწიათ, ერაყში, ქ. მოსულის აეროპორტში მომუშავე საქართველოს 25 მოქალაქეს,
რომლებსაც საფრთხე შეექმნათ ერაყში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად.
2014 წელს დიდი ყურადღება დაეთმო არალეგალური მიგრაციის და ადამიანით ვაჭრობის საფრთხეების შესახებ
საქართველოს მოქალაქეების ცნობიერების დონის ამაღლებას. ამ მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ფინანსური
მხარდაჭერით, შეიქმნა საინფორმაციო ხასიათის ბროშურები, რომლებიც გავრცელდა საზღვარგარეთ,
ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საქართველოს საკონსულო სამსახურების მეშვეობით, ასევე - საქართველოს
სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე. ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია განთავსდა
სამინისტროს და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების/საკონსულო
დაწესებულებების ვებგვერდებზე.
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5. საპატიო კონსულის ინსტიტუტის განვითარება
საპატიო კონსულის ინსტიტუტი გამოიყენება საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეებისა და იურიდიული
პირების უფლებებისა და კონონიერი ინტერესების დაცვის გაუმჯობესების, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური,
სამეცნიერო-ტექნიკური, კულტურული თანამშრომლობის განვითარება-გაღრმავების, საქართველოში
ინვესტიციების მოზიდვისა და ტურიზმის წახალისების მიზნით.
2014 წელს საქართველოს საპატიო კონსულები დაინიშნენ აშშ-ში, გვატემალაში, ინდოეთში, კვიპროსში, პერუსა
და ყაზახეთში.
საქართველოში დაინიშნენ მოლდოვის, პორტუგალიის, სან-მარინოს, ყაზახეთისა და შრი-ლანკის საპატიო
კონსულები.
პირველად ქართული დიპლომატიის ისტორიაში, 2014 წლის მაისში, თბილისში ჩატარდა საქართველოს საპატიო
კონსულების შეკრება. დღეისათვის საქართველოს 19 ქვეყანაში ჰყავს წარმოდგენილი საპატიო კონსული.
შეკრებაზე განიხილა საპატიო კონსულების საქმიანობის ანგარიშები, მათი პრობლემები და ხედვები. დაისახა
სამომავლო გეგმები სამინისტროსთან კოორდინაციის გაუმჯობესების კუთხით. გადაწყდა, რომ ამგვარი შეკრება
სისტემატური ხასიათის იქნება.
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6. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
2014 წელს კვლავ აქტიურად ხორციელდებოდა თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. კერძოდ,
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამის „More for More” ფარგლებში, მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრმა (ICMPD) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
საკონსულო დეპარტამენტს დახმარება გაუწია მიმდინარე წლის 18-27 აგვისტოს თბილისში საქართველოს
საკონსულო თანამდებობის პირთა შეკრების ორგანიზებაში. „კონსულარიუმი“-ს ძირითადი მიზანი იყო
საქართველოსა და ევროპას შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის ფარგლებში მიგრაციული
პროცესების მართვისა და სავიზო პოლიტიკის დახვეწის კუთხით განხორციელებული სიახლეების
გაცნობა. შეკრებაზე სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონის იმპლემენტაციასთან და დელეგირებულ უფლებამოსილებასთან
დაკავშირებული საკითხებიც განიხილეს.
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით, „მიგრაციის მართვის
გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA)“ პროექტის ფარგლებში, 2014 წლის 1-3 ოქტომბერს შედგა საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი ქ. კაიროში (ეგვიპტე)
მდებარე ავსტრიისა და სლოვენიის რესპუბლიკების საელჩოებში. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა შენგენის
სავიზო კოდექსით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით, ავსტრიისა და სლოვენიის გამოცდილების
გაზიარება და სავიზო პროცედურების ადგილზე გაცნობა.
საანგარიშო პერიოდში მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) პროექტის „ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში (ERGEM)“ - ფარგლებში, დიასპორის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ორგანიზება გაუწია საქართველოს დიასპორის საინფორმაციო
დღეებს ათენში, ბერლინსა და სტამბოლში, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან
ერთად მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის
თანამშრომლებმაც. პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა აღნიშნულ სახელმწიფოებში მყოფი საქართველოს
მოქალაქეების უფლებების რეალიზებისა და საკონსულო მომსახურებასთან დაკავშირებული საინფორმაციო
მასალები.
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VIII. ამბასადორიალი 2014
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური
შეხვედრა - „ამბასადორიალი“, 2014 წლის 4-7 აგვისტოს გაიმართა, რომელზეც შეფასდა მთელი წლის
განმავლობაში დიპლომატიური სისტემის მიერ შესრულებული სამუშაო და დაისახა სამომავლო სამოქმედო
გეგმები. წელს პირველად ამბასადორიალი სამი სამუშაო დღის ნაცვლად, ოთხ დღეს გაგრძელდა. პირველად
ჩატარდა რეგიონული სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაც. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებმა ცენტრალურ აპარატს წინასწარ მიაწოდეს მათთვის აქტუალური და
პრობლემური საკითხების ჩამონათვალი, რომელებიც განიხილეს შიდაუწყებრივი შეხვედრების ფარგლებში.
ტრადიციულად, ამბასადორიალის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა საქართველოს საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებთან.
განიხილა ქვეყნის უსაფრთხოების, სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის,
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, აგრეთვე საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სხვა
აქტუალური საკითხები. შედგა სამუშაო შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, გიორგი მარგველაშვილთან
და პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან.
საგარეო საქმეთა მინისტრი პირისპირ შეხვდა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თითოეულ ხელმძღვანელს. გარდა ამისა,
ამბასადორიალის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო სპეციალური პროგრამა საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა მეუღლეებისთვის.
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მეუღლეების ამბასადორიალი 2014

2014 წლის 8 აგვისტოს, ამბასადორიალის ფარგლებში, საგარეო
საქმეთა სამინისტროში, უკვე მეორედ განხორციელდა
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
ხელმძღვანელების
მეუღლეებისთვის
განკუთვნილი
სპეციალური პროგრამა. ღონისძიების ფარგლებში მოწვეულმა
სტუმრებმა, მათ შორის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
ხელმძღვანელმა, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის წარმომადგენელმა,
კომპანია „ვილეროი და ბოხის“ თანადამფუძნებელმა, გორის
რესურსცენტრის წარმომადგენელმა, საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, საქველმოქმედო
ფონდის - „ბორანის“ წარმომადგენელმა, ენის სკოლის LS-ის ხელმძღვანელმა პროგრამის მონაწილეებს
წარუდგინეს პრეზენტაციები, გაიმართა ღვინის დეგუსტაცია და სუფრის სერვირების მასტერკლასი. გარდა ამისა
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების მეუღლეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს საკუთარი
გამოცდილება კულტურული და საქველმოქმედო პროექტების განხორციელების კუთხით.
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IX . საგარეო უწყება
1. ადამიანური რესურსების მართვა
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის
დიპლომატიური სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, კადრების სწორად შერჩევის,
მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დაწინაურების კუთხით. სამინისტრო ზრუნავს საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში თანამშრომელთა
როტაციის ოპერატიულ განხორციელებასა და როტაციიდან დაბრუნებულთა სამინისტროს სისტემაში
დროულად დასაქმებაზე.

საქართველოს დიპლომატიური ქსელის გაფართოება
2014 წლის განმავლობაში გაიხსნა ახალი დიპლომატიური წარმომადგენლობა - საქართველოს საელჩო საუდის
არაბეთის სამეფოში.
საქართველოს ელჩი უკრაინაში გახდა აგრეთვე საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი სუამ-ში. საქართველოს
ელჩი ბრაზილიაში კი გახდა, აგრეთვე, საქართველოს წარმომადგენელი კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში.
სლოვენიაში, სადაც უკვე გახსნილი იყო საქართველოს საელჩო, დაინიშნა საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი, რეზიდენციით ლიუბლიანაში. 2014 წლის განმავლობაში დაინიშნა 12 დიპლომატიური
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და 1 გენერალური საკონსულოს ხელმძღვანელი.
2014 წლის განმავლობაში გაიზარდა აკრედიტაციის ქვეყნების რაოდენობა. კერძოდ:
-

ავსტრალიის თანამეგობრობაში საქართველოს საელჩოს აკრედიტაციის ქვეყნებს დაემატა - ვანუატუს
რესპუბლიკა და ტუვალუ;

-

ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს აკრედიტაციის ქვეყნებს დაემატა ტრინიდადის და ტობაგოს რესპუბლიკა;

-

ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს აკრედიტაციის ქვეყნებს
დაემატა - სომალის ფედერაციული რესპუბლიკა და კენიის რესპუბლიკა;

-

ინდონეზიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს აკრედიტაციის ქვეყნებს დაემატა - ფილიპინების
რესპუბლიკა;

2014 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში საქართველოს საელჩოს, კუბის
რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსა და ქ. დუბაიში საქართველოს გენერალური საკონსულოს გახსნის
შესახებ. ამ ქვეყნებიდან მოსული თანხმობის ნოტების საფუძველზე დაგეგმილია მათი გახსნა 2015 წელს.
მიმდინარეობს აგრეთვე მუშაობა 2015 წლისთვის რამდენიმე გენერალური საკონსულოს გახსნის მიზნით.
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დასაქმება საგარეო საქმეთა სამინისტროში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცენტრალური აპარატის 11 ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდა
ტების შერჩევის მიზნით, 2014 წლის ოქტომბერში, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული
ვებგვერდის მეშვეობით (www.hr.gov.ge) კონკურსი გამოაცხადა. ინფორმაცია კონკურსის თაობაზე განთავსდა
სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდსა და სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებულ სოციალურ გვერდებზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა საქართველოს ქმედითუნარიან მოქალაქეს 21 წლის
ასაკიდან, რომელსაც გააჩნდა შესაბამისი განათლება, სათანადო კვალიფიკაცია, ფლობდა სახელმწიფო ენას,
ინგლისურს და მეორე უცხო ენას. კონკურსი სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ ჩაატარა.
კონკურსის ბოლო, გასაუბრების ეტაპის ერთი ნაწილი დასრულებულია, ხოლო მეორე ნაწილის გამართვა 2015
წლის იანვარში იგეგმება. გამოცხადებულ ვაკანსიებზე კონკურსის შედეგად გამარჯვებული კანდიდატები
დიპლომატიურ თანამდებობეზე დასაქმდებიან, ხოლო დანარჩენი წარმატებული კანდიდატები კი, ჩაირიცხებიან
დიპლომატიური სამსახურის რეზერვში. როტაციების პროცესის პარალელურად წარმოქმნილი ვაკანსიის
არსებობის შემთხვევაში, სწორედ აღნიშნული რეზერვიდან გაგრძელდება სამინისტროში კადრების დასაქმება.

გენდერული თანაფარდობა სამინისტროში
სამინისტრო იცავს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების პრინციპებსა
და ღირებულებებს, იღებს კოლექტიურ პასუხისმგებლობას გლობალურ დონეზე დაამკვიდროს ადამიანური
ღირსების, სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპები და მაქსიმალურად უზრუნველყოს უწყებაში
ქალებისა და მამაკაცების უფლებებისა და შესაძლებლობების თანასწორობა. ყველა თანამშრომელს აქვს
საშუალება თანაბარ პირობებში ისარგებლოს განვითარების შესაძლებლობებით: დღეისათვის სამინისტროს
სისტემაში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობის 49 პროცენტს - ქალები, ხოლო 51 პროცენტს - მამაკაცები
შეადგენენ.

კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები
დიპლომატებისა და საჯარო მოხელეების პროფესიული ზრდის მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო
კოორდინირებას უწევს როგორც საზღვარგარეთიდან შემოთავაზებული, ისე საქართველოში დაგეგმილი რიგი
სასწავლო პროგრამების განაწილებას საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ სასწავლო პროგრამების სახით შემოთავაზებები სხვადასხვა დიპლომატიური სკოლებიდან,
ფონდებიდან და უწყებებიდან მიიღო.
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2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
ხელს უწყობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების, არსებული საჭიროებებისა და ტენდენციების
გათვალისწინებით სამინისტროს თანამშრომლებისა და დიპლომატიური სამსახურის რეზერვში მყოფი პირების
უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას. ასევე საქართველოში აკრედიტებული უცხო ქვეყნის დიპლომატიური
წარმომადგენლობების თანამშრომელთა ინფორმირებულობის დონისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
სფეროში მოღვაწე საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას.
2014 წელს სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით განხორციელდა ერთი გრძელვადიანი კურსი; 24 მოკლევადიანი
სასწავლო კურსი/სემინარი; 3 საჯარო ლექცია; 4 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი და პროგრამები უცხოელი
დიპლომატებისთვის; ასევე ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საზღვარგარეთის 2 წამყვან
დიპლომატიურ აკადემიასა და 3 ადგილობრივ ორგანიზაციასთან. 2014 წელს სასწავლო ცენტრმა ჩაატარა
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში წარსაგზავნი ფინანსური მენეჯერების
ტესტირება.
2014 წელს სულ გადამზადდა 387 საჯარო მოხელე და დიპლომატი: 213 საგარეო საქმეთა სამინისტროს, 174 სხვა
უწყებების წარმომადგენლები.
გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა
დიპლომატიურმა სასწავლო ცენტრმა განახორციელა საკონსულო
თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური
სასწავლო პროგრამა (17 თებერვალი - 15 ივნისი, 305 სთ.). ოთხთვიანი
პროგრამა მიზნად ისახავდა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს თანამშრომლების პროფესიულ მომზადებას და
კვალიფიკაციის ამაღლებას საკონსულო საქმიანობის ეფექტიანად
განხორციელებისთვის. პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ და სავალდებულოა ყველა იმ
პირისთვის, ვინც შეასრულებს საკონსულო ფუნქციებს საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში.
პროგრამის მსვლელობისას, თეორიული ინფორმაციის მიღების საკონსულო პროგრამის
გარდა, მსმენელებს საშუალება ჰქონდათ პრაქტიკული გამოცდილება სერთიფიკატების გადაცემა
მიეღოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის
მისაღებში, ნოტარიუსთა პალატაში, იუსტიციის სახლსა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.
2014 წელს საკონსულო პროგრამის ფარგლებში კიდევ უფრო გაღრმავდა თანამშრომლობა სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სასწავლო ცენტრთან, რომელმაც უმასპინძლა პროგრამის მონაწილეებს და დეტალურად გააცნო
პატიმართა უფლებები და სასჯელაღსრულების სისტემასთან დაკავშირებული სხვა საკონსულო რეგულაციები.
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კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეფასდნენ სპეციალური საგამოცდო ტესტით, რის საფუძველზეც
მათ გადაეცათ ხუთწლიანი ვადის მქონე სერტიფიკატი საკონსულო საქმიანობისათვის. წლის განმავლობაში
ასევე ჩატარდა ორი დამატებითი სასერტიფიკატო გამოცდა.
საკონსულო დეპარტამენტისა და მოწვეული ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 2014 წელს
შემუშავდა კურსის ახალი კურიკულუმი.
მოკლევადიანი სასწავლო კურსები
2014 წელს სასწავლო ცენტრში 24 მოკლევადიანი სასწავლო
კურსი და სემინარი ჩატარდა, რომელიც მიზნად ისახავდა
დიპლომატების ცოდნის გაღრმავებასა და საჭირო
პროფესიულ-ტექნიკური უნარ-ჩვევების განვითარების
ხელშეწყობას. განხილული იყო შემდეგი თემები:
გლობალური უსაფრთხოება (2 კურსი); ეთიკური ქცევის
სტანდარტები; ზოგადი და პიროვნების ფსიქოლოგიის
საფუძვლები; კრიტიკული აზროვნება და ანალიზის უნარჩვევები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დაგეგმარებისა
და
ფორმირებისათვის;
კრიზისული
სიტუაციების
მართვა; კომერციული დიპლომატია და მსოფლიო
ვაჭრობა; დიპლომატიური პროტოკოლი და საქმიანი
ურთიერთობების ეტიკეტი (2 კურსი); საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების მეუღლეების
პროგრამა; ,,გაიცანი საქართველო’’; შეთქმულების თეორია;
თანამედროვე ავღანეთი - კულტურული დიპლომატია;
კორეა - შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის
ორგანიზაცია - საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები; მომსახურების მართვა; პერსონალური
მონაცემების დაცვა (3 კურსი); ოფიციალური სიტყვის
წერის ტექნიკა - პრაქტიკული რჩევები; საქართველო და
ევროკავშირი: პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური
ინტეგრაცია; საქართველო, ევროკავშირი, დსთ და
უსაფრთხოების საკითხები, მრგვალი მაგიდა, ვილნიუსის
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის; მედია კომუნიკაცია
- პრესრელიზების წერის ტექნიკა; სემინარი „ახალგაზრდა
ელჩებისთვის“; ლიდერობა და დიპლომატია.
2014 წელს დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის, ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და აშშ-ის
კომერციის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის
განვითარების პროგრამის თანამშრომლობის ფარგლებში,
გაიმართა გზამკვლევის „საქართველოს საერთაშორისო
ეკონომიკური დიპლომატია“ პრეზენტაცია. საქართველოს
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საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად იზრდება ეკონომიკური დიპლომატიის როლი, შესაბამისად, აღნიშნული
სახელმძღვანელო მნიშვნელოვანია საქართველოს მისიებში მოღვაწე დიპლომატებისთვის.
საჯარო ლექციები
დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრში ჩატარდა საჯარო ლექციები: „ამერიკული ჰეგემონიის მიღმა“ (Beyond American Hegemony), პროფესორი დონალდ პუჩალა (Donald Puchala), პოლიტიკური მეცნიერებების დეპარტამენტი,
სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტი; შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან, გაერო-ში უშიშროების საბჭოსთან
არსებული ირანის სანქციების ჯგუფის ხელმძღვანელი; „ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები და ამერიკის
მიმდინარე საგარეო პოლიტიკა“, პროფესორი კლაუს ლარესი (Klaus Larres), ისტორიის დეპარტამენტი,
ჩრდილოეთ კაროლინას უნივერსიტეტი.
უცხო ენების შემსწავლელი კურსები
2014 წელს სასწავლო ცენტრში განხორციელდა ესპანური, ინგლისური, ფრანგული ენების შემსწავლელი
კურსები. პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობაში (CPLP) საქართველოს ასოცირებული წევრის
სტატუსით მიღებასთან დაკავშირებით სასწავლო ცენტრმა ასევე დაიწყო პორტუგალიური ენის შემსწავლელი
კურსი.
2014 წელს, პროგრამა „გაიცანი საქართველოს“ ფარგლებში ჩატარდა ქართული ენის შემსწავლელი კურსი
უცხოელი დიპლომატებისთვის. კურსს ესწრებოდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლები.
საერთაშორისო თანამშრომლობა
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი აქტიურად აგრძელებს
სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატიურ სკოლებთან თანამშრომლობას. 2014 წლის განმავლობაში სასწავლო ცენტრმა

ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება
ესტონეთის დიპლომატიურ სკოლასთან

ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება თურქეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიასთან
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ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა
ესტონეთის
დიპლომატიურ
სკოლასა
და თურქეთის რესპუბლიკის
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
დიპლომატიურ
აკადემიასთან. მემორანდუმების ფარგლებში
დიპლომატიურ
სკოლებს
შორის
გათვალისწინებულია ცოდნის და სწავლების
მეთოდოლოგიის გაზიარება, აკადემიური
პერსონალის, სტუდენტების გაცვლა და სხვა
ტიპის თანამშრომლობის დამყარება.
2014 წლის სექტემბერში სასწავლო ცენტრის
დირექტორმა, მაია ყიფშიძემ, მონაწილეობა
მიიღო
ქ.
პრეტორიაში
გამართულ
„დიპლომატიური ტრენინგების საერთაშორისო ფორუმი, ქ. პრეტორია“
41-ე
„დიპლომატიური
ტრენინგების
საერთაშორისო ფორუმში“ (IFDT), სადაც
განიხილეს დიპლომატიურ ტრენინგებში მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხები. ფორუმში მონაწილეობა
მიიღო 36 ქვეყნის დიპლომატიური აკადემიისა და სასწავლო ცენტრის დირექტორმა. ფორუმზე თანამშრომლობის
ბევრი ახალი გეგმა დაისახა.
ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
საერთაშორისო დონის თანამშრომლობასთან ერთად დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი ამყარებს
ურთიერთობებს ადგილობრივ ორგანიზაციებთანაც. მაღალკვალიფიციური დიპლომატების მომზადების
სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და განვითარების მიზნით სასწავლო
ცენტრმა გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გეოპოლიტიკური
კვლევების საერთაშორისო ცენტრთან, ენის სკოლასა და საქართველოს
სომელიეთა ასოციაციასთან არსებულ თბილისის ღვინის სკოლასთან. ცენტრი
ასევე აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოში აშშ-ს საელჩოსთან, ნატო-ს
სამეკავშირეო ოფისთან, ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების
პროგრამასთან (NATO-PDP), გაერო-ს განვითარების პროგრამასთან (UNDP),
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან (GIPA), საქართველოს
სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდთან (GFSIS),
და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD).
ევროკავშირის პროექტი ,,კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, საქართველო“
2014 წელს გაგრძელდა ევროკავშირის ორწლიანი პროექტი ,,კვალიფიკაციის
ამაღლება
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სფეროში,
საქართველო“.
აღნიშნული პროექტი ორწლიანია და მისი მიზანია საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და
საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
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სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატის
ინსტიტუციური
რეფორმის გეგმის ხელშეწყობა საქართველოში საერთაშორისო
ურთიერთობების სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების
მეშვეობით.
პროექტის I კომპონენტის შესაბამისად, დიპლომატებისა და
სხვა სახელმწიფო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით 2014 წელს, 25 სახელმწიფო მოხელის მონაწილეობით
განხორციელდა ორი სასწავლო ვიზიტი: (1) ტალინსა და
ჰელსინკში, და (2) ბრუგესა და ბრიუსელში. ასევე შედგა 18
სემინარი (სულ 225 მონაწილე).
პროექტის II კომპონენტი ითვალისწინებს სასწავლო ცენტრის
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. 2014 წელს
განხორციელდა სასწავლო ცენტრის თანამშრომლების ორი გაცნობითი ვიზიტი - 1 სომხეთის და 2 ესტონეთიფინეთი-შვედეთის დიპლომატიურ აკადემიებში.
გარდა ამისა, სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს სემინარებში საზოგადოებასთან
ურთიერთობის უნარ-ჩვევების, კომუნიკაციისათვის საჭირო საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების,
ანგარიშის მომზადებისა და პრეზენტაციის უნარების საკითხებზე. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ლევან
მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე მუშაობა.
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3. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები
და საკონსულო დაწესებულებები

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო
დაწესებულებები
2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით
კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ავსტრიის რესპუბლიკაში და მუდმივი წარმომადგენელი ევროპის
უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ. ვენაში განლაგებულ
საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
საელჩოს მისამართი: დობლჰოფგასე 5/5, 1010 ქ. ვენა; ტელეფონი: +43 1 403 98 48;
ელექტრონული ფოსტა: vienna@geomission.at
თეიმურაზ შარაშენიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ნარიმანოვის რაიონი, იაშარ ჰუსეინოვის ქ.13/15, AZ1069, ქ.
ბაქო; ტელეფონი: +994 12 4974560; +994 12 4974557; 994 12 4974558; +994 12 4974559;
ელექტრონული ფოსტა: bakuemb@mfa.gov.ge
არჩილ გეგეშიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აშშ-ში, ბაჰამის
თანამეგობრობაში, ჰაიტის რესპუბლიკასა და გრენადაში.
საელჩოს მისამართი: 2209 მასაჩუსეთის ავენიუ ჩრდილო-დასავლეთი, 20008,
ქ. ვაშინგტონი; ტელეფონი: +1 202 387 23 90;
ელექტრონული ფოსტა: embgeo.usa@mfa.gov.ge
დავით კოტარია - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბელარუსის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: თავისუფლების მოედანი #4, ქ. მინსკი;
ტელეფონი: + 375 17 327 62 19/20; ელექტრონული ფოსტა: minsk.emb@mfa.gov.ge
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ნატალი საბანაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის
სამეფოში და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და საქართველოს წარმომადგენელი
ევროკავშირში.
საელჩოს მისამართი: პერ ეუდორ დევრუას ქუჩა 245, 1150, ვოლუვე სენ-პიერი, ქ.
ბრიუსელი; ტელეფონი: +32 2 761 11 90; ელექტრონული ფოსტა: belgium.emb@mfa.
gov.ge, info@georgia-embassy.be
ოთარ ბერძენიშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, პერუს რესპუბლიკაში, სურინამის
რესპუბლიკაში, კოლუმბიის რესპუბლიკაში, გაიანას კოოპერატიულ რესპუბლიკასა
და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკაში და საქართველოს წარმომადგენელი
კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში.
საელჩოს მისამართი: სამხრეთ სანაპირო, მე-7 ბლოკი, სახლი 1, ქ. ბრაზილია,
71615-310; ტელეფონი: +55 61 33661101; ელექტრ. ფოსტა: brazil.emb@mfa.gov.ge
ზურაბ ბერიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბულგარეთის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი:კრიჩიმის ქ. 65,ლოზენეცი, ქ. სოფია,1164; ტელეფონი: +359 2 868
54 04; ელექტრონული ფოსტა: bulgaria.emb@mfa.gov.ge
კახა იმნაძე - საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციასთან.
მუდმივი წარმომადგენლობის მისამართი: 1, გაერთიანებული ერების პლაზა, 26-ე
სართული. ქ. ნიუ-იორკი;ტელეფონი: +1 212 759 1949; ელექტრონული ფოსტა: georgia@un.int; georgianmission@mfa.gov.ge
ლადო ჭანტურია - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიის
ფედერაციულ რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: რაუხშტრასე 11, 10787 ქ. ბერლინი; ტელეფონი: +49 30 484 907+0;
ელექტრონული ფოსტა: berlin.emb@mfa.gov.ge
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ნიკოლოზ რთველიაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
დანიის სამეფოში და ისლანდიის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ნუბროგადე 10, ქ. კოპენჰაგენი 1203; ტელეფონი: +45 39110000;
ელექტრონული ფოსტა: copenhagen.emb@mfa.gov.ge

რევაზ გაჩეჩილაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში.
საელჩოს მისამართი: 4 რასელ გარდენზ, ქ. ლონდონი. ტელეფონი: +44 207 3481941;
ელექტრონული ფოსტა: london.emb@mfa.gov.ge
გიორგი ზურაბაშვილი - საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული
ირლანდიაში.
საელჩოს მისამართი: 5 მარინ როუდ, დანლერი, ქ. დუბლინი; ტელეფონი: +353
19059191, +353 15311190; ელექტრონული ფოსტა: dublin.emb@mfa.gov.ge

არჩილ ძულიაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში, სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, ტუნისის
რესპუბლიკასა და ლიბიაში.
საელჩოს მისამართი: ტანტას ქუჩა 11, მოჰანდესინი, ქ. კაირო.; ტელეფონი: +20 2 30
447 98, + 202 30 447 68, +202 33 456 035; ელექტრონული ფოსტა: cairoemb@mfa.gov.ge

კონსტანტინე კორკელია - საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროპის
საბჭოსთან.
მუდმივი წარმომადგენლობის მისამართი: შუბერტის ქუჩა 9, 67000 ქ. სტრასბურგი;
ტელეფონი: +33 3 90222010; ელექტრონული ფოსტა: geomission.strasb@fr.oleane.com;
geomission.strasb@mfa.gov.ge
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ზურაბ პოლოლიკაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ესპანეთის სამეფოში, ანდორის სამთავროში, ალჟირის სახალხო დემოკრატიულ
რესპუბლიკასა და მაროკოს სამეფოში.
საელჩოს მისამართი: პლაზა დე ლასკორტეს 4, მე-5 სართული, მარჯვენა მხარე,
28014 ქ. მადრიდი; ტელეფონი: +34 91 4290155; ელექტრონული ფოსტა: embassymadrid@mfa.gov.ge;
თეა ახვლედიანი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ესტონეთის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ვირუ-ვალიაკ 2, 10111, ქ. ტალინი; ტელეფონი: +372 6988590;
ელექტრონული ფოსტა: tallinn.emb@mfa.gov.ge
ირაკლი კოპლატაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში, ალბანეთის რესპუბლიკაში, ბოსნიასა და
ჰერცეგოვინაში.
საელჩოს მისამართი: ქილიჩ ალის ქ. 12. ორანის დიპლომატიური უბანი, ჩანქაია,
ქ. ანკარა; ტელეფონი: +90 312 491 80 30 / +90 312 491 80 31; ელექტრონული ფოსტა:
ankara.emb@mfa.gov.ge
გიორგი ყარალაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
თურქმენეთში და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: თელიას ქ. 58, ქ. აშგაბატი; ტელეფონი: +993 12 93 62 82;
ელექტრონული ფოსტა: ashgabat.emb@mfa.gov.ge
ლევან ცინცაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იაპონიაში
და მარშალის კუნძულების რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: 1-11-36, აკასაკა, მინატო-კუ, რეზიდენს ვისკოუნტესი #220,
ქ. ტოკიო, 107-0052; ტელეფონი: +81(0)35 575 60 91 ელექტრონული ფოსტა: tokio.
emb@mfa.gov.ge
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ლევან ნიჟარაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ინდოეთის
რესპუბლიკაში, ტაილანდის სამეფოში, შრი-ლანკის დემოკრატიულ სოციალისტურ
რესპუბლიკაში, ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკასა და ნეპალის ფედერაციულ
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: 115 ჯორ ბაღის კოლონია, ქ. დელი, 110003; ტელეფონი: +91 11
49496000, +91 11 47078602; ელექტრონული ფოსტა: delhi.emb@mfa.gov.ge
გრიგორ ტაბატაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში, ერაყისა და ლიბანის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო, ქალაქი ამანი, აბდუნის
რაიონი, ალ-სარაჰას ქ. 2; ტელეფონი: + 962 6 5926433; ელექტრონული ფოსტა: amman.emb@mfa.gov.ge
იოსებ ჩახვაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ირანის
ისლამურ რესპუბლიკაში და პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: 92, გოლესთანის მე-2 ქუჩა, ფასდარანის გამზირი, ქ. თეირანი;
ტელეფონი: +98 21 22 76 41 29; 22 78 23 96; 22 78 23 89; 22 78 23 94; 22 78 23 95;
ელექტრონული ფოსტა: tehran.emb@mfa.gov.ge

პაატა კალანდაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელის
სახელმწიფოში.
საელჩოს მისამართი: დანიელ ფრიშის ქუჩა 3, ქ. თელ-ავივი; ტელეფონი: +972 3 609
32 06; ელექტრონული ფოსტა: Israel.emb@mfa.gov.ge

კარლო სიხარულიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
იტალიის რესპუბლიკაში, სან-მარინოსა და მალტის რესპუბლიკებში და მუდმივი
წარმომადგენელი ქ. რომში განლაგებულ გაეროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში
(FAO, IFAD, WFP).
საელჩოს მისამართი: კორსო ვიტორიო ემანუელე I I, 21 00186 ქ. რომი; ტელეფონი:
+39 06 45540280, 06 45540281, 06 45540282, 06 45540283; ელექტრონული ფოსტა:
rome.emb@mfa.gov.ge
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რევაზ ლომინაძე - საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული კვიპროსის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: თემისოკლე დერვის 46. 1066. ქ. ნიქოზია; ტელეფონი: + 357 22
357 327; ელექტრონული ფოსტა: cyprus.emb@mfa.gov.ge

თეიმურაზ ჯანჯალია - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ლატვიის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: რაინა ბულვარი 3, ქ. რიგა, ლვ-1050; ტელეფონი: +371 6
7213136; ელექტრონული ფოსტა: riga.emb@mfa.gov.ge

ხათუნა სალუქვაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ლიტვის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: პოშკოს ქ.13, LT-08123, ქ. ვილნიუსი; ტელეფონი: +370 5 273
6959; ელექტრონული ფოსტა: vilnius.emb@mfa.gov.ge

მალხაზ მიქელაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მექსიკის
შეერთებულ შტატებში, კუბის რესპუბლიკაში, დომინიკის თანამეგობრობაში,
დომინიკის რესპუბლიკაში, გვატემალის რესპუბლიკაში, ჰონდურასის
რესპუბლიკაში, სენტ-ვინსენტსა და გრენადინებში, იამაიკაში, პანამისა და კოსტარიკის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: ლოსვირეიეს ბულვარი 610, ლომას დევირეიეს კოლონია,
მიგელ იდალგოს დელეგაცია. მეხიკოს ფედერალური ოლქი, ქ. მეხიკო, 11 000.;
ტელეფონი: + 52 55 55 200 118; ელექტრონული ფოსტა: mexico.emb@mfa.gov.ge
ლევან დოლიძე - ნატოსთან საქართველოს წარმომადგენელი.
წარმომადგენლობის მისამართი: ნატოს შტაბბინა, ლეოპოლდ I I I-ის გამზირი, 1110
ქ. ბრიუსელი; ტელეფონი: + 32 2 707 27 30; ელექტრონული ფოსტა: geomission.nato@
mfa.gov.ge
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კონსტანტინე სურგულაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ნიდერლანდების სამეფოში.
საელჩოს მისამართი: ხროტ ჰერთოგინენლაანი 28, 2517 EG, ქ. ჰააგა; ტელეფონი:
+31 70 302 90 80; ელექტრონული ფოსტა: thehague.emb@mfa.gov.ge

ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი პოლონეთის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ბენრნესკას ქ. 6, ქ. ვარშავა 03-976; ტელეფონი: +48 22 616 62 21
+48 22 616 62 22; ელექტრონული ფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge
გიორგი გორგილაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
პორტუგალიის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ფერნაო სუარეშის 6-ა / ფერნამ გომეში 6-ე. 1400-038. ქ.
ლისაბონი; ტელეფონი: + 351 213-017-272;
ელექტრონული ფოსტა: lisbon.emb@mfa.gov.ge
ილია გიორგაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში.
საელჩოს მისამართი: ჰერესტრაუს ქუჩა 16, ქ. ბუქარესტი;
ტელეფონი: +40 21 210 06 02; +4021 210 06 04;
საელჩოს ელექტრონული ფოსტა: romania.emb@mfa.gov.ge

ეკატერინე ლორთქიფანიძე - საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული
საბერძნეთისა და სერბეთის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: ტაიგეტუს ქ. 27, 15452 პალეო ფსიხიკო, ქ. ათენი; ტელეფონი:
+30 210 674 21 86; ელექტრონული ფოსტა: athens.emb@mfa.gov.ge
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ბექა დვალი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სამხრეთ
აფრიკის რესპუბლიკაში, მადაგასკარის, ზამბიის, მოზამბიკის, ზიმბაბვეს,
ბოტსვანისა და მავრიკის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: კარინას ქუჩა 204, ვატერკლუფ რიჯი, ქ. პრეტორია 0181;
ტელეფონი: +27 12 346 1831; ელექტრონული ფოსტა: pretoria.emb@mfa.gov.ge

ეკატერინე სირაძე-დელონე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი საფრანგეთის რესპუბლიკაში და მონაკოს სამთავროში და საქართველოს
მუდმივი წარმომადგენელი იუნესკოში.
საელჩოს მისამართი: რაიმონდ პუანკარეს გამზირი 104, ქ. პარიზი 75116;
ტელეფონი: +331 45 02 16 16; ელექტრონული ფოსტა: ambassade.georgie@mfa.gov.ge

ალექსანდრე ნალბანდოვი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
სლოვაკეთის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: მიხალსკას ქ. 9, 811 01 ქ. ბრატისლავა; ტელეფონი: +421 2 54
64 64 84 +421 2 54 64 64 85; ელექტრონული ფოსტა: bratislava.emb@mfa.gov.ge

ზურაბ ბექაია - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სლოვენიის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ცანკარიევას ქუჩა # 7, ქ.ლიუბლიანა; ტელეფონი: +38 6 83 82
65 98; საელჩოს ელექტრონული ფოსტა: ljubljana.emb@mfa.gov.ge

თენგიზ შარმანაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
სომხეთის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: ბაბაიანის ქ. 2/10, ქ. ერევანი; ტელეფონი: +374 10 20 07 38;
ელექტრონული ფოსტა: yerevan.emb@mfa.gov.ge
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ეკატერინე მაიერინგ-მიქაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
კატარის სახელმწიფოში.
საელჩოს მისამართი: ონაიზა, ზონა 63, ქუჩა 941, შენობა 19, ქ. დოჰა; ტელეფონი:
+974 4473 94 99; ელექტრონული ფოსტა: doha.emb@mfa.gov.ge

კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
უზბეკეთისა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: ქ. ტაშკენტი, მირობოდის რაიონი, კიჩიკ მირობოდის ქუჩა
N85/2; ინდექსი: 100015; ტელეფონი: (+99871)2559946; ელექტრონული ფოსტა: tashkent.emb@mfa.gov.ge

მიხეილ უკლება - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინაში
და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი სუამში.
საელჩოს მისამართი: ტარას შევჩენკოს ბულვარი #25, 01032 ქ. კიევი; ტელეფონი:
+380 44 220 03 40; ელექტრონული ფოსტა: kyiv.emb@mfa.gov.ge

ზაზა კანდელაკი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
უნგრეთში, ხორვატიის რესპუბლიკასა და მონტენეგროში.
საელჩოს მისამართი: ვირანიოშის ქ. 6/ბ, H-1125 ქ. ბუდაპეშტი; ტელეფონი: +36 1
202 33 90; ელექტრონული ფოსტა: budapest.emb@mfa.gov.ge
როლანდ ბერიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ქუვეითის სახელმწიფოში, ბაჰრეინის სამეფოში, ომანის სასულთნოსა და არაბთა
გაერთიანებულ საამიროებში.
საელჩოს მისამართი: კურტობა, მე-2 კვარტალი, 1-ლი ქუჩა, მე-3 გამზირი, ვილა
6, ქ. ალ-ქუვეითი.; ტელეფონი: +965 25352909; +965 25354401;
ელექტრონული
ფოსტა: kuwait.emb@mfa.gov.ge
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ზურაბ პატარაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ყაზახეთისა და ყირგიზეთის რესპუბლიკებში.
საელჩოს მისამართი: დიპ.გოროდოკ C-4, ქ. ასტანა;
საელჩოს ტელეფონი: +7 7172 243258;
ელექტრონული ფოსტა: astana.emb@mfa.gov.ge
კონსტანტინე ქავთარაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
შვედეთის სამეფოში და ფინეთის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: კარლავეგენ 60, 11449 ქ. სტოკჰოლმი; ტელეფონი:
+46 (0) 8 6780260; ელექტრონული ფოსტა: stockholm.emb@mfa.gov.ge; geoemb.
sweden@telia.com საელჩოს მისამართი: იტაინენ ტეატერიკუია 1 ე 29, ქ. ჰელსინკი;
ტელეფონი: +358 9 68 77 15 00; ელექტრონული ფოსტა: helsinki.emb@mfa.gov.ge
ირაკლი ყურაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
შვეიცარიის კონფედერაციაში და ლიხტენშტაინის სამთავროში.
საელჩოს მისამართი: სეფტიგენშტრასე 7, 3007 ქ. ბერნი;
ტელეფონი: +41 31 351 58 55; ელექტრონული ფოსტა: bern.emb@mfa.gov.ge

შალვა ცისკარაშვილი - საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ჟენევაში
გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
მუდმივი წარმომადგენლობის მისამართი: რიხარდ ვაგნერის ქ. 1, 1202 ქ. ჟენევა;
ტელეფონი: + 41 22 919 10 10; ელექტრონული ფოსტა: geomission.geneva@bluewin.
ch; geomission.geneva@mfa.gov.ge
ზაალ გოგსაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: მლინსკა 22/4, 160 00 ქ. პრაღა; ტელეფონი: +420 233 311 749;
ელექტრონული ფოსტა: prague.emb@mfa.gov.ge
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დავით აფციაური - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასა და
მონღოლეთში.
საელჩოს მისამართი: ჩაოიანის რაიონი, სიაოიუნის ქუჩა #18, კინგსგარდენ ვილა G
38, ქ. პეკინი; ტელეფონი: + 86 10 6468 1203;
ელექტრონული ფოსტა: china.emb@mfa.gov.ge
თამარ გრძელიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი წმინდა
საყდართან (ვატიკანში) და მალტის სამხედრო სუვერენულ ორდენში.
საელჩოს მისამართი: ტოსკანას ქ. 48, ბინა 12 ბის, 00187 ქ. რომი;
ტელეფონი: + 39 06 45424929
ელექტრონული ფოსტა: vatican.emb@mfa.gov.ge; georgiaholysee@gmai.com

ალექსანდრე ლაცაბიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
კანადაში და მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის
ორგანიზაციაში (ICAO).
საელჩოს მისამართი: მეტკალფის ქ.N150 ოთახი 2101, ქ. ოტავა;
ტელეფონი: +1 613 421 0460; ელექტრონული ფოსტა: ottawa.emb@mfa.gov.ge

ნიკოლოზ აფხაზავა - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი კორეის
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: N30, 27 Road, Itaewon-ro, Yongsan-gu Seoul 140-863;
ტელეფონი: +82 (0)2 7927118; ელექტრონული ფოსტა: seoul.emb@mfa.gov.ge
ვლადიმერ კონსტანტინიდი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ავსტრალიის თანამეგობრობაში, ახალ ზელანდიაში, სამოას დამოუკიდებელ
სახელმწიფოში, ფიჯის რესპუბლიკაში, სოლომონის კუნძულებზე, ვანუატუს
რესპუბლიკასა და ტუვალუში.
საელჩოს მისამართი: 28 კარილავისტას, ო’მელი, ქ. კანბერა; ტელეფონი: +61(0) 2
61620126; ელექტრონული ფოსტა: canberra.emb@mfa.gov.ge
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გელა სეხნიაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
არგენტინის რესპუბლიკაში, ჩილეს რესპუბლიკაში, პარაგვაის რესპუბლიკაში,
ურუგვაის აღმოსავლურ რესპუბლიკაში, ეკვადორის რესპუბლიკასა და
ბოლივიის მრავალეროვნულ სახელმწიფოში.
საელჩოს მისამართი: 14 დეხულიო 1656, ქ. ბუენოს აირესი; ტელეფონი: +54 911
4554 5176; ელექტრონული ფოსტა: buenosaires.emb@mfa.gov.ge
მერაბ ანთაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მოლდოვას
რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: 31 აგვისტო 1989 ქ., 57, ქ. კიშინეუ; ტელეფონი: +373 22 277
000; ელექტრონული ფოსტა: moldova.emb@mfa.gov.ge

მამუკა ციხელაშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ნორვეგიის სამეფოში.
საელჩოს მისამართი: პილესტრედეთ 15ბ, 0164, ქ. ოსლო; ტელეფონი: +47
23201699; ელექტრონული ფოსტა: oslo.emb@mfa.gov.ge
ზურაბ ალექსიძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ინდონეზიის რესპუბლიკაში, სინგაპურის რესპუბლიკაში, ტიმორ ლესტეს
დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და ფილიპინების რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: კარანგასემტენგას ქუჩა, ბლოკი c 5, N22, კუნინგანი, RT 007
RW 002, კეჩამატანსეტია ბუდი, სამხრეთ ჯაკარტა -12950; ტელეფონი: +62 21
29410842; ელექტრონული ფოსტა: jakarta.emb@mfa.gov.ge
ვახტანგ ჯაოშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ჯიბუტის
რესპუბლიკაში, სეიშელის რესპუბლიკაში, სომალის ფედერაციულ
რესპუბლიკასა და კენიის რესპუბლიკაში.
საელჩოს მისამართი: კირკოს საბსიტი, კებელე 02/03, სახლი 717, P.O.Box:
21093/1000. ქ. ადის-აბება; ტელეფონი: +251 11 4671999; ელექტრონული ფოსტა:
addisababa.emb@mfa.gov.ge
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ლევან მაჭავარიანი - საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული მალაიზიაში.
საელჩოს მისამართი: მე-6 სართული, ოთახი N 03, ჩრდილოეთ კორპუსი, ამპვოკი,
218 ამპანგის ქუჩა, 55 000 კუალა ლუმპური; ტელეფონი: (+60 ) 3 218 145 62;
ელექტრონული ფოსტა: kualalumpur.emb@mfa.gov.ge

გიორგი ჯანჯღავა - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საუდის
არაბეთის სამეფოში
საელჩოს მისამართი: რიადი, ალ-ვურუდი, პრინც ფეისალ ბინ საად ბინ
აბდულრაჰმანის ქუჩა N 60საელჩოს ტელეფონი: ; ელექტრონული ფოსტა: riyadh.
emb@mfa.gov.ge

მამუკა ბალავაძე - საქართველოს გენერალური კონსული ქ. განჯაში
გენერალური საკონსულოს მისამართი: ნიზამის რაიონი, ჰასან ალიევის ქ., 60. ქ.
განჯა Az2000; ტელეფონი: +994 22 256 21 38; ელექტრონული ფოსტა: ganja.con@mfa.
gov.ge

დიანა ჟღენტი - საქართველოს გენერალური კონსული ქ. ნიუ-იორკში.
გენერალური საკონსულოს მისამართი:144 East 44th street, 4th floor, New York, NY
10017; ტელეფონი: +1 212 922 17 22;
ელექტრონული ფოსტა: newyork.con@mfa.gov.ge
ირაკლი ასაშვილი - საქართველოს გენერალური კონსული თურქეთის
რესპუბლიკაში (ქ.სტამბოლში).
გენერალური საკონსულოს მისამართი: ბეშიქთაშის რაიონი, ლევენტი, სუმბულის
ქუჩა 17, ქ. სტამბოლი ; ტელეფონი: + 90 212 270 02 61 ; + 90 212 270 03 34;
ელექტრონული ფოსტა: istanbul.con@mfa.gov.ge
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ავთანდილ მიქაცაძე - საქართველოს გენერალური კონსული თურქეთის
რესპუბლიკაში (ქ.ტრაპიზონში).
გენერალური საკონსულოს მისამართი: ორტაჰისარის უბანი, პერტევფაშას ქ. N:10
ქ. ტრაპიზონი; ტელეფონი: +90 462 3262226, +90 462 3231343; ელექტრონული
ფოსტა: trabzon.con@mfa.gov.ge

თორნიკე ბერეკაშვილი - ქ.სალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს
ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი.
გენერალური საკონსულოს მისამართი: თემისტოკლი სოფულის ქ. N 3, 54646, ქ.
სალონიკი; ტელეფონი: 30 2310 42 90 09;
ელექტრონული ფოსტა: saloniki.con@mfa.gov.ge

ირაკლი ადვაძე - საქართველოს კონსული ქ. დონეცკში.
საკონსულოს მისამართი: ტარას შევჩენკოს ბულვარი #25, 01032 ქ. კიევი;
ტელეფონი: +380 63 0277770 +380632440101
ელექტრონული ფოსტა: donetsk.con@mfa.gov.ge

ბექა ზარანდია - საქართველოს კონსული ქ. ბარსელონაში.
საკონსულოს მისამართი: ქ. ბარსელონა, პასეო დე გრასია 7, 3 მარჯვენა, 08007;
ტელეფონი: +34 687661274; ელექტრონული ფოსტა: barcelona.con@mfa.gov.ge

მანუჩარ წოწონავა - საქართველოს კონსული ქ. ოდესაში.
საკონსულოს მისამართი: მარიინსკის 4, ქ. ოდესა; ტელეფონი: +380 48 726 47 27;
ელექტრონული ფოსტა: odessa.con@mfa.gov.ge
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იოსებ ჩხიკვიშვილი - საქართველოს გენერალური კონსული ქ. მაინის
ფრანკფურტიში.
გენერალური საკონსულოს მისამართი: ბოკენჰაიმერ ლანდშტრასე 97-99. 60325
მაინის ფრანკფურტი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა;
ტელეფონი: +49 (0) 699767 1137; ელექტრონული ფოსტა: frankfurt.con@mfa.gov.ge
გიორგი ჩხეიძე - რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში
საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი.
სექციის მისამართი: 121069, მალი რჟევსკის შეს. 6, ქ. მოსკოვი;
ტელეფონი: +7 495 690 46 57; ელექტრონული ფოსტა: moscow.emb@mfa.gov.ge
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საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და
საკონსულო დაწესებულებები
2014 წლის მდგომარეობით
1. ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის
ორგანიზაციასა და ქ.ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლობა (ქ. ვენა)
2. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ბაქო)
3. აშშ-ში საქართველოს საელჩო (ქ. ვაშინგტონი)
(აკრედიტებულია ბაჰამის თანამეგობრობაში, ჰაიტის რესპუბლიკასა და გრენადაში)
4. ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. მინსკი)
5. ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობა (ქ.
ბრიუსელი) (აკრედიტებულია ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში)
6. ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში
საქართველოს წარმომადგენლობა (ქ. ბრაზილია)
(აკრედიტებულია პერუს რესპუბლიკაში, სურინამის რესპუბლიკაში, კოლუმბიის რესპუბლიკაში, გაიანას
კოოპერატიულ რესპუბლიკასა და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკაში)
7. ბულგარეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. სოფია)
8. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (ქ. ნიუ-იორკი)
9. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.ბერლინი)
10. დანიის სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ. კოპენჰაგენი)
(აკრედიტებულია ისლანდიის რესპუბლიკაში)
11. დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩო და
საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა
(ქ. ლონდონი)
12. ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. კაირო)
(აკრედიტებულია სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, ტუნისის რესპუბლიკასა და ლიბიაში)
13. ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (ქ. სტრასბურგი)
14. ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ. მადრიდი) (აკრედიტებულია ანდორის სამთავროში,
ალჟირის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და მაროკოს სამეფოში)
15. ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ტალინი)
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16. თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ანკარა)
(აკრედიტებულია ალბანეთის რესპუბლიკაში, ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში)
17. თურქმენეთში საქართველოს საელჩო (ქ. აშგაბატი)
(აკრედიტებულია ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში)
18. იაპონიაში საქართველოს საელჩო (ქ. ტოკიო)
(აკრედიტებულია მარშალის კუნძულების რესპუბლიკაში)
19. ინდოეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. დელი)
(აკრედიტებულია ტაილანდის სამეფოში, შრი-ლანკის დემოკრატიულ სოციალისტურ რესპუბლიკაში,
ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკასა და ნეპალის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში)
20. იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ. ამანი)
(აკრედიტებულია ერაყისა და ლიბანის რესპუბლიკებში)
21. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. თეირანი)
(აკრედიტებულია პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკაში)
22. ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო (ქ. თელ-ავივი)
23. იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და ქ. რომში განლაგებულ გაეროს საერთაშორისო
ორგანიზაციებში (FAO, IFAD, WFP) საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (ქ. რომი)
(აკრედიტებულია სან-მარინოსა და მალტის რესპუბლიკებში)
24. კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ნიქოზია)
25. ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. რიგა)
26. ლიტვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ვილნიუსი)
27. მექსიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო (ქ. მეხიკო)
(აკრედიტებულია კუბის რესპუბლიკაში, დომინიკის თანამეგობრობაში, დომინიკის რესპუბლიკაში,
გვატემალის რესპუბლიკაში, ჰონდურასის რესპუბლიკაში, სენტ-ვინსენტსა და გრენადინებში, იამაიკაში,
პანამისა და კოსტა-რიკის რესპუბლიკებში)
28. ნატოსთან საქართველოს წარმომადგენლობა (ქ. ბრიუსელი)
29. ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ. ჰააგა)
30. პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ვარშავა)
31. პორტუგალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ლისაბონი)
32. რუმინეთში საქართველოს საელჩო

(ქ. ბუქარესტი)

33. საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ათენი)
(აკრედიტებულია სერბეთის რესპუბლიკაში)
34. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. პრეტორია)
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(აკრედიტებულია მადაგასკარის, ზამბიის, მოზამბიკის, ზიმბაბვეს, ბოტსვანისა და მავრიკის
რესპუბლიკებში)
35. საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და იუნესკოში საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლობა (ქ. პარიზი)
(აკრედიტებულია მონაკოს სამთავროში)
36. სლოვაკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ბრატისლავა)
37. სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ერევანი)
38. უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
(აკრედიტებულია ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში)

(ქ. ტაშკენტი)

39. უკრაინაში საქართველოს საელჩო და სუამში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (ქ. კიევი)
40. უნგრეთში საქართველოს საელჩო (ქ. ბუდაპეშტი)
(აკრედიტებულია ხორვატიის რესპუბლიკასა და მონტენეგროში)
41. ქუვეითის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო (ქ. ალ-ქუვეითი)
(აკრედიტებულია ბაჰრეინის სამეფოში, ომანის სასულთნოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში)
42. ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
(აკრედიტებულია ყირგიზეთის რესპუბლიკაში)

(ქ. ასტანა)

43. შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ. სტოკჰოლმი)
44. შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს საელჩო (ქ. ბერნი)
(აკრედიტებულია ლიხტენშტაინის სამთავროში)
45. ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლობა (ქ. ჟენევა)
46. ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. პრაღა)
47. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. პეკინი)
(აკრედიტებულია ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასა და მონღოლეთში)
48. წმინდა საყდართან (ვატიკანში) საქართველოს საელჩო (ქ. რომი)
(აკრედიტებულია მალტის სამხედრო სუვერენულ ორდენში)
49. კანადაში საქართველოს საელჩო და საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში (ICAO)
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (ქ. ოტავა)
50. ირლანდიაში საქართველოს საელჩო (ქ.დუბლინი)
51. სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.ლიუბლიანა)
52. ფინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.ჰელსინკი)
53. კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.სეული)
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54. ავსტრალიის თანამეგობრობაში საქართველოს საელჩო (ქ.კანბერა)
(აკრედიტებულია ახალ ზელანდიაში, სამოას დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, ფიჯის რესპუბლიკაში,
სოლომონის კუნძულებზე, ვანუატუს რესპუბლიკასა და ტუვალუში)
55. არგენტინის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.ბუენოს აირესი) (აკრედიტებულია ჩილეს
რესპუბლიკაში, პარაგვაის რესპუბლიკაში, ურუგვაის აღმოსავლურ რესპუბლიკაში, ეკვადორის
რესპუბლიკასა და ბოლივიის მარავალეროვნულ სახელმწიფოში)
56. მოლდოვას რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
57. ნორვეგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო

(ქ.კიშინეუ)

(ქ.ოსლო)

58. ინდონეზიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ.ჯაკარტა)
(აკრედიტებულია სინგაპურის რესპუბლიკაში, ტიმორ ლესტეს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და
ფილიპინების რესპუბლიკაში)
59. ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (ქ. ადის-აბება)
(აკრედიტებულია ჯიბუტის რესპუბლიკაში, სეიშელის რესპუბლიკაში, სომალის ფედერაციულ
რესპუბლიკასა და კენიის რესპუბლიკაში)
60. კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო (ქ. დოჰა)
61. მალაიზიაში საქართველოს საელჩო (ქ.კუალა ლუმპური)
62. საუდის არაბეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო (ქ.რიადი)
63. ქ. ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულო
64. თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს გენერალური საკონსულო (ქ.სტამბოლი)
65. თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს გენერალური საკონსულო (ქ.ტრაპიზონი)
66. ქ. სალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულო
67. ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულო
68. ქ. დონეცკში საქართველოს საკონსულო
69. ქ. ბარსელონაში საქართველოს საკონსულო
70. ქ. მაინის ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულო
71. ქ. განჯაში საქართველოს გენერალური საკონსულო

122

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro
wliuri angariSi

4. ურთიერთობა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები
საქართველოში აკრედიტებულია 105 დიპლომატიური წარმომადგენლობა, მათ შორის, 34 რეზიდენტი
დიპლომატიური მისიაა, ხოლო 71 დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოს სხვა ქვეყნებიდან ფარავს.
საქართველოში, ასევე, აკრედიტებულია 20 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა და ორმხრივი
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული მისია. 2014წ. თბილისში გაიხსნა სლოვაკეთის
რესპუბლიკისა და თურქმენეთის საელჩოები.
2014 წელს კიდევ უფრო გააქტიურდა და უფრო ინტენსიური გახდა ურთიერთობა და თანამშრომლობა
საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან. ამ მხრივ განხორციელებულ ძალისხმევებს შორის,
აღსანიშნავია, რომ შეიქმნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს „ცხელი ხაზი“, რომელიც დიპლომატიური
საქმიანობის განხორციელებისას აღმოჩენილი შეფერხებებისა, თუ სხვა დაბრკოლებების აღმოფხვრის მიზნით,
24-საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფს დიპლომატიური კორპუსის კავშირს სამინისტროსთან და სამინისტროს
მეშვეობით სხვა სამთავრობო უწყებებთან. ასევე აღსანიშნავია, რომ წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ორგანიზებით/თანაორგანიზებით გაიმართა არაერთი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობდნენ
საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები.

წლიური ანგარიში
12 თებერვალს გაიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლიური
ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოში
აკრედიტებული უცხო ქვეყნების მისიებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები და
საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების
წევრები.
მინი ფეხბურთის ტურნირი - `დიპლომატიური თასი 2014~
7-9 მარტს, თბილისში, ჩატარდა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა
და ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული საქველმოქმედო
ტურნირი - „დიპლომატიური თასი 2014“ მინი ფეხბურთში,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში აკრედიტებული
დიპლომატიური
მისიების
წარმომადგენლებმა.
ტურნირი
ითვალისწინებდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების
ათი საჯარო სკოლის დახმარებას, რომელთაც, მათივე თხოვნისა და
საჭიროების გათვალისწინებით გადაეცათ სასკოლო და სასპორტო
ინვენტარი.
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დიპლომატიური ტური სამცხე-ჯავახეთში
24-25 მაისს, სამცხე-ჯავახეთში, რეზიდენტი
და არარეზიდენტი ელჩებისთვის ჩატარდა
დიპლომატიური
ტური,
რომელიც
განხორციელდა საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაციისა და კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით.
იგი მიზნად ისახავდა დიპლომატებისთვის
საქართველოს რეგიონების უკეთ გაცნობას.
ტურის ფარგლებში ელჩებმა ბორჯომი,
ახალციხე,
ნინოწმინდა,
ასევე
ვარძიის
სამონასტრო კომპლექსი და ფოკას წმინდა
ნინოს სახელობის მონასტერი მოინახულეს.
მოგვიანებით, უცხოელმა სტუმრებმა ქართული
სამზარეულო დააგემოვნეს და ტრადიციული
კერძების მომზადებაში მიიღეს მონაწილეობა.
ღია კარის დღე - ვეცნობით მსოფლიოს
საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე მეორე წელია მასპინძლობს ტურს,
რომელიც ეძღვნება ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. აღნიშნული ღონისძიების
ფარგლებში, 4 ივნისს, თბილისში, ჩატარდა „ღია კარის დღე - ტური ვეცნობით
მსოფლიოს“. ღონისძიების ფარგლებში, შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის
გასწვრივ მდებარე საჯარო სკოლების მე-6-ე - მე-8-ე კლასის 60 მოსწავლე
მონაწილეობდა.
ტური საგარეო
საქმეთა სამინი
სტროში დაიწყო, სადაც მათ მინისტრის მოადგილე,
თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდა და სიმბოლური
პასპორტები გადასცა. მოსწავლეები თბილისში
აკრედიტებულ საელჩოებს ესტუმრნენ და მათ
საქმიანობას გაეცნენ. ბავშვებს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებში სიმბოლურ პასპორტებში
შესაბამისი შტამპით დაუდასტურეს ამა თუ იმ
ქვეყანაში
„სტუმრობის“
ფაქტი.
ღონისძიების
დასასრულს,
მოსწავლეებს,
საგარეო
საქმეთა
მინისტრმა, მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა
სამინისტროში უმასპინძლა.
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ჭადრაკის ტურნირი დიპლომატებს შორის - ევროპის საჭადრაკო კავშირის საპრეზიდენტო
არჩევნებში ქართველი მოჭადრაკის მხარდასაჭერად
17 ივნისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში
გაიმართა ევროპის საჭადრაკო კავშირის საპრეზიდენტო
არჩევნებში
ქართველი
მოჭადრაკის,
საერთშორისო
დიდოსტატის,
ზურაბ
აზმაიფარაშვილის
საარჩევნო
კამპანიის მხარდამჭერი ღონისძიება - ჭადრაკის ტურნირი
დიპლომატებს შორის. ცნობილმა ქართველმა მოჭადრაკემ,
ზურაბ
აზმაიფარაშვილმა,
დიპლომატიური
კორპუსის
წარმომადგენლებს საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო.
ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოში აკრედიტებული
დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებისა და საგარეო
საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მონაწილეობით
გაიმართა ჭადრაკის „ერთობლივი თამაშის” სეანსი, რომელსაც წარუძღვა მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი,
საერთაშორისო დიდოსტატი - ანტუანეტა სტეფანოვა (ბულგარეთი). ანტუანეტა სტეფანოვა საქართველოს
მსოფლიოს ქალთა გრან-პრის გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად ეწვია.

პირველი დიპლომატიური პროტოკოლის გზამკვლევის - `Protocol Guide~ პრეზენტაცია
8 აგვისტოს, გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს პირველი დიპლომატიური პროტოკოლის
გზამკვლევის - “Protocol Guide” პრეზენტაცია. გზამკვლევი
საქართველოს შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობითა
და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით განსაზღვრულ
რეგულაციებსა
და
პროცედურებზე
დაყრდნობით
შემუშავდა,
რომელიც
მკაფიოდ
და
ზედმიწევნით
განმარტავს საქართველოში აკრედიტებული უცხო ქვეყნების
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, საერთაშორისო
ორგანიზაციების მისიებისა და მათი წევრების საქართველოში
აკრედიტაციის წესს, მათი საქმიანობის ფარგლებში
გათვალისწინებულ პრივილეგიებსა და იმუნიტეტებს.
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კულტურული ტური კახეთში
11 ოქტომბერს, კახეთში, ჩატარდა კულტურული ტური. საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ინიციატივით ორგანიზებული ტურის ფარგლებში,
საქართველოში აკრედიტებული მისიების წარმომადგენლები ესტუმრნენ
თელავის რაიონში მდებარე ღვინის ქარხანას „ხარება“, სადაც საშუალება
ჰქონდათ დაეგემოვნათ ქართული ღვინო და მონაწილეობა მიეღოთ
ტრადიციული ქართული წესით ჭაჭის გამოხდისა და კახური პურის
თონეში გამოცხობის პროცესში. დიპლომატიური ტურის დასასრულს,
საქართველოში
აკრედიტებული
დიპლომატიური
კორპუსის
წარმომადგნელები დაესწრნენ ქ. თელავის ყოველწლიური კლასიკური
მუსიკის
საერთაშორისო ფესტივალის საზეიმო გახსნის კონცერტს.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მსგავსი შემეცნებითი ტურების ორგანიზება ტრადიციად იქცა საგარეო
საქმეთა სამინისტროში.
დიპლომატის დღე
4 ნოემბერს თბილისის საკრებულოს შენობაში გაიმართა დიპლომატის დღისადმი მიძღვნილი მიღება, რომელსაც
ქართველ დიპლომატებთან ერთად, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების
ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ექსპოზიცია - „საქართველოს ისტორიის
ევროპული ფურცლები“, რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და საგარეო საქმეთა
სამინისტროს თანამშრომლობით მომზადდა. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილი იყო საზოგადო მოღვაწეთა
პირადი საარქივო მასალები, ქართული და ლათინური ხელნაწერი კოლექციები, ფოტოები, ილუსტრაციები,
უძველესი რარიტეტების ფრაგმენტები, პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი და სხვა.
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5. საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საზოგადოებასა და
მასმედიასთან ურთიერთობას. საზოგადოებასთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დასამყარებლად, საგარეო საქმეთა
სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს მედიასთან და იყენებს კომუნიკაციის ყველა არსებულ საშუალებას.
2014 წელს დასრულდა მუშაობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალ ვებგვერდზე. იგი
თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით არის შექმნილი. მასზე საქართველოში პირველადაა გათვალისწინებული
სპეციალური ფუნქციები მხედველობის დარღვევის მქონე პირთათვის. გარდა ამისა, მოხდა ვებგვერდის სრული
ინტეგრაცია საძიებო სისტემებსა და სოციალურ ქსელებთან, რაც ინფორმაციის გავრცელებასა და ფართო
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობას შეუწყობს ხელს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდთან ერთად, მუშაობა მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში
ამოქმედდება საელჩოების ახალი ვებგვერდები. ახალი სისტემის სრულად ამუშავების შემდეგ, ქართული
მისიების გვერდებზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია სამინისტროს ცენტრალური ვებგვერდის შესაბამის
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განყოფილებაში აისახება, რაც საგარეო უწყების მუშაობას კიდევ უფრო
თვალსაჩინოსა და გამჭვირვალეს გახდის.
საგარეო უწყება აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ინიციატივებსა
და პროექტებში, რომლის მიზანსაც საზოგადოების წინაშე მთავრობის
ანგარიშვალდებულების გაზრდა წარმოადგენს. „ღია მმართველობის“
პროექტის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლების წევრები
რეგულარულად ხვდებიან მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებსა და სხვადასხვა საჯარო სექტორში დასაქმებულ
პირებს.
2014 წლის განმალობაში „ღია მმართველობის“ ფარგლებში მასმედიის
წარმომადგენლებთან სამი შეხვედრა გაიმართა. პრესკონფერენცია
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებას და საქართველოს
ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ამ ფაქტის მნიშვნელობის შეფასებას
დაეთმო.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ასოცირების
შესახებ შეთანხმება, მისი შემადგენელი კომპონენტები, ქვეყნის
ევროინტეგრაციული პროცესები და ამ მიმართულებით საქართველოს
მთავრობის საქმიანობა იყო საუბრის მთავარი თემა რეგიონული მედიის
წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ
საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სამცხეჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან 30-მდე ჟურნალისტს
უმასპინძლა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიმდინარე წელსაც განაგრძო აქტიური კომუნიკაცია სხვადასხვა უმაღლესი
სასწავლებლების წარმომადგენლთან. გაიმართა მინისტრის შეხვედრა „კავკასიის უნივერსიტეტის“
სტუდენტებთან. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით მიმართა „ახალგაზრდა ამბასადორიალის“
მონაწილეებს და ისაუბრა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და მიღწეულ წარმატებებზე.
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2014 წლის განმავლობაში საქართველოს მიმართ მაღალ ინტერესს
იჩენდა საერთაშორისო მედია. სამინისტროსთან აქტიური
თანამშრომლობით ცნობილ საერთაშორისო გამოცემა “The
Guardian”-მა გამოსცა საქართველოს შესახებ დამატება “The Report”. დანამატში თავმოყრილია ინფორმაცია საქართველოს
წარმატებებსა
და
შესაძლებლობებზე
ისეთ
სფეროებში,
როგორებცაა: საინვესტიციო პოტენციალი, ენერგეტიკა, აგრარული
სექტორი, ტურიზმი და ა.შ. “The Report”-ში გამოქვეყნდა ინტერვიუ
საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან.
2014 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ინიციატივით, ქართული დიპლომატიის ისტორიაში პირველად
მოხერხდა საქართველოს საპატიო კონსულების ერთად
თავმოყრა. ისინი თბილისს 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღის
აღსანიშნავად ეწვივნენ და სხვადასხვა ღონისძიებებში მიიღეს
მონაწილეობა.
საპატიო კონსულების შეკრება აქტიურად გაშუქდა მედია
საშუალებებით.
საქართველოს
საპატიო
კონსულებმა
პორტუგალიაში, ნიდერლანდების სამეფოში, სამხრეთ აფრიკასა
და ფილიპინებში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სატელევიზიო
გადაცემებში. ხოლო ბულგარეთსა და ნიდერლანდების
სამეფოში საქართველოს საპატიო კონსულებს ვრცელი საგაზეთო
პუბლიკაციები მიეძღვნათ.
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2014 წელს საქართველო ცნობილ
გამოცემა “National Geographic”-ის
ყდაზე მოხვდა. გამოცემის მიერ
დამზადებულმა
ფოტო-ვიდეო
რეპორტაჟმა სვანეთის შესახებ დიდი
პოპულარობა მოიპოვა.
საქართველოს
ტურისტული
შესაძლებლობებით დაინტერესდნენ
ისეთი საერთაშორისო გამოცემები,
როგორიცაა “Euromonitor International”, “iolTravel”, “BLOUIN ARTINFO”,
ასევე საქართველო “TV5MONDE”-ს
პროგრამის “Destination Francophonie”-ს სიუჟეტის მთავარი თემაც გახდა.
სამხრეთ აფრიკის “Sunday Times”ის დანამატში “Travel Weekly”-ში
დაიბეჭდა
სტატია
საქართველოს
„აბრეშუმის
გზის“
ისტორიაზე,
განვითარების
ტემპებსა
და
ეკონომიკურ-ტურისტულ პოტენციალზე.
ადგილობრივი აუდიტორიისთვის 2014 წლის „ამბასადორიალის“
ფარგლებში გამოიცა ინგლისურენოვანი დამატება “Ambassadorial 2014”. სპეციალურ დამატებაში სამინისტროს დეპარტამენტის
დირექტორებს მიეცათ საშუალება შეეფასებინათ საკუთარი საქმიანობა
და ესაუბრათ მომდევნო წლის პრიორიტეტებზე. “Ambassadorial 2014”-ში
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხების
ხელმოწერისა და ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის ახალი
შესაძლებლობების თაობაზე დაიბეჭდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
საქართველოს ელჩების მოსაზრებები.
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
ძალისხმევით,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და იქ განვითარებული
მოვლენები კვლავ საერთაშორისო მედიის ინტერესში რჩება.
საზღვარგარეთ აკრედიტებული საელჩოებისა და საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის დახმარებით, რუსეთის მიერ
ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებსა და მიმდებარე სოფლებში
შექმნილ მძიმე სოციალურ და ჰუმანიტარულ კრიზისზე სიუჟეტები
მოამზადეს ესტონელმა, ლიტველმა და ჰოლანდიელმა ჟურნალისტებმა.
კონფლიქტურ რეგიონებში არსებულ ვითარებას ვრცელი სტატიები
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მიუძღვნეს ნიდერლანდურ “Spectrum”-სა და ესტონურ ჟურნალ “Eesti Express”-ში, ხოლო ლიტვის
საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ და რადიომ ”RT” სეპარატისტულ რეგიონებთან დაკავშირებით გადაცემათა
ციკლი მოამზადა, რომელშიც ვრცლად მიმოიხილეს არა მხოლოდ არსებული მდგომარეობა, არამედ 1992-წლიდან
დღემდე არსებული რუსეთ-საქართველოს შორის კონფლიქტის ქრონოლოგია.
2014 წელს დატვირთული იყო საერთაშორისო მედიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
ინტერვიუებით.
საქართველოს საგარეო ურთიერთობებისა და მეგობარ სახელმწიფოებთან ჩვენი ქვეყნის თანამშრომლობისადმი
არსებული მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით, ფართო საზოგადოებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა პრესისა
და ინფორმაციის დეპარტამენტის ინიციატივა სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით იხილონ ექსკლუზიური
ინტერვიუები სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან.
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დანართი: 2014 წელს ხელმოწერილი და ძალაში შესული ხელშეკრულებები
ორმხრივი თანამშრომლობა
ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მიზნით, თითოეულ სახელმწიფოსთან მიმდინარეობს
მუშაობა სახელშეკრულებო ბაზის სრულყოფისა და განვითარების მიმართულებით - (1) მარეგულირებელ
სამთავრობოთაშორისო ხელშეკრულებებზე, კერძოდ ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის, სავიზო მოთხოვნების გაუქმების, სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის, კულტურისა
და სხვა სფეროებში; აგრეთვე (2) უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ურთიერთგაგების მემორანდუმებზე, მათ
შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების თაობაზე, სპორტისა
და ახალგაზრდობის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ და სხვ.
განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, სხვადასხვა სახელმწიფოსთან ორმხრივ ფორმატში, 2014 წელს
ხელი მოეწერა და ძალაში შევიდა შემდეგი ხელშეკრულებები:
ხელმოწერილი საერთაშორისო ხელშეკრულებები
1. საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ეკონომიკური კომისიის
დაფუძნების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ხელმოწერილია 28.01.2014;
2. საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ 2006 წლის 1-ლი ივნისის შეთანხმების ცვლილებების ოქმი ხელმოწერილია 11.03.2014;
3. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური
თანამშრომლობისა და „ენერგეტიკისა და კლიმატის ფონდის“ (EKF) ფარგლებში განსახორციელებელი
განსაკუთრებული ღონისძიებების შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 11.03.2014;
4. საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო სფეროში
ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 17.03.2014;
5. საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებში
თანამშრომლობისა და ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია
18. 03. 2014;
6. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე ოქმი
- ხელმოწერილია 27.03.2014;
7. საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების
დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 1997 წლის 11 ნოემბრის შეთანხმების ცვლილებების შესახებ
ოქმი - ხელმოწერილია 21.05.2014;
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8. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების
თავიდან აცილების, მათზე მზადყოფნისა და რეაგირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
- ხელმოწერილია 30.05.2014;
9. საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის
შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 03.06.2014;
10. საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის განსაკუთრებით
საშიში პათოგენების აღმოჩენის, ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და რეაგირების ერთიანი
ლაბორატორიული სისტემისა და საქართველოში რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და პასუხისმგებლობის
გადაცემის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 05.06.2014;
11. ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 500’000’000
(ხუთასი მილიონი) იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის შესახებ - ხელმოწერილია
14.06.2014;
12. საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 19.06.2014;
13. საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის
გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 19.06.2014;
14. საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 23.06.2014;
15. ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის
საბაჟო კონტროლის ფორმების ურთიერთაღიარების შესახებ ოქმი - ხელმოწერილია 28.06.2014;
16. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორგანიზებული
დანაშაულის, ტერორიზმისა და სხვა მძიმე დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 09.07.2014;
17. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური
შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირების მხარდაჭერისათვის
დახმარების შესახებ ხელშეკრულების მეოთხე ცვლილება - ხელმოწერილია 30.09.2014;
18. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის დახმარების შესახებ ხელშეკრულების მეოთხე ცვლილება - ხელმოწერილია
30.09.2014;
19. საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 06.10.2014;
20. საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი - ხელმოწერილია 06.10.2014;
21. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და უნგრეთის ეროვნული
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განვითარების სამინისტროს შორის ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და საფოსტო კავშირის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი ხელმოწერილია 07.11.2014;
22. საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა
რეადმისიის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერილია 11.11.2014;
23. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
შორის გაფართოებული თანამშრომლობის შესახებ ოქმი - ხელმოწერილია 26.11.2014, ძალაშია ხელმოწერის
დღიდან;
24. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ხელმოწერილია
26.11.2014;
25. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური და
ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებები
1. 1. საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების
შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 01.01.2014;
2. საქართველოს მთავრობასა და ავსტრიის ფედერალურ მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის “უნებართვოდ მყოფი პირების რეადმისიის” შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი ძალაშია 01.01.2014;
3. ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 200’000’000
(ორასი მილიონი) იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის შესახებ - ძალაშია ხელმოწერის
დღიდან: 20.01.2014;
4. საქართველოს მთავრობასა და ალბანეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს შორის დიპლომატიური და
სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია
07.02.2014;
5. საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დიპლომატიური და
სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია
15.02.2014;
6. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ნარკოტიკების
კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების მე-21
შესწორება - ძალაშია 17.02.2014;
7. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური
შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისათვის
დახმარების შესახებ ხელშეკრულების“ ნომერი მესამე ცვლილება - ძალაშია 18.02.2014;
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8. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გრენადას საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო
ბიზნესის სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ ურთიერთგაგების
მემორანდუმი - ძალაშია 18.03.2014;
9. საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის სახმელეთო გზებით მგზავრებისა და
ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 22.03.2014;
10. შეთანხმება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის „ახალციხე-ბორჩხას“ დამაკავშირებელი
ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით ელექტროენერგიით ტრანსასაზღვრო ვაჭრობის შესახებ - ძალაშია
25.03.2014;
11. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლებისა და მეცნიერების
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 04.04.2014;
12. საქართველოსა და შვედეთს შორის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს განვითარების
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.05.2014;
13. საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის
შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 24.05.2014;
14. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან
აცილებისა და ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
- ძალაშია 27.05.2014;
15. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა
ფედერალურ დეპარტამენტს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ძალაშია 03.06.2014;
16. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას
საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 06.07.2014;

შორის

საერთაშორისო

17. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო
საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების აღმასრულებელი ოქმი - ძალაშია 06.07.2014;
18. საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების,
მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია
01.08.2014;
19. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის
ჯანმრთელობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 01.08.2014;
20. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის
შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 17.08.2014;
21. საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ფინანსური პროტოკოლი
- ძალაშია 19.08.2014;
22. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის
სპორტისა და ტურიზმის სამინისტროს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ძალაშია 01.09.2014;
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23. საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოში საფრანგეთის
განვითარების სააგენტოსა და ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და განვითარების
საზოგადოების დაფუძნებისა და საქმიანობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 01.09.2014;
24. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის
სპორტისა და ტურიზმის სამინისტროს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ძალაშია 01.09.2014;
25. საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 14.09.2014;
26. საქართველოს მთავრობასა და ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირს შორის მსოფლიო
სატელეკომუნიკაციო/ICT ინდიკატორების მე-12 სიმპოზიუმის (WTIS) 2014 წლის 24-26 ნოემბერს
გამართვის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 18.09.2014;
27. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ნარკოტიკების
კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2001 წლის 18 ივნისის
შეთანხმების 22-ე შესწორება - ძალაშია 30.09.2014;
28. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის არქივების სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ - ძალაშია 01.10.2014;
29. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მყოფ სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 21.10.2014;
30. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო
საგადასახადო ინსპექციას შორის საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარებისა
და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 21.10.2014;
31. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის
გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
- ძალაშია 24.10.2014;
32. საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 31.10.2014;
33. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის
შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 01.11.2014;
34. საქართველოსა და ურუგვაის აღმოსავლურ რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ძალაშია 20.11.2014;
35. საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შიდა უსაფრთხოების
საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება - ძალაშია 01.12. 2014;
36. ნატო-ს ახალ მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია“ (Resolute Support Mission) საქართველოს მონაწილეობის
თაობაზე წერილების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმება - 26.12.2014
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2014 წლის განმავლობაში, საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით, საგარეო უწყებამ
განახორციელა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები შემდეგ საერთშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან:
აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რეკონსტრუქციისა და
განვითრების საერთაშორისო ბანკი. კერძოდ, აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში ხელი მოეწერა 7 საერთაშორისო
ხელშეკრულებას, ხოლო საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 10 საერთაშორისო ხელშეკრულების
რატიფიცირება. გარდა ამისა, 2014 წლის 25 თებერვალს ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და
სკანდინავიურ გარემოს საფინანსო კორპორაციას (NEFCO) შორის“ ჩარჩო შეთანხმებას, რომელიც ძალაში შევიდა
2014 წლის 4 სექტემბერს.

ევროპასთან ინტეგრაცია
1. 2014 წლის 27 ივნისს ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა „ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ,
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების
შესახებ შეთანხმებას“. რომელიც რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2014 წლის
18 ივლისს. 2014 წლის 25 ივლისს შეთანხმების სარატიფიკაციო სიგელი გადაეცა ევროკავშირის საბჭოს
გენერალურ სამდივნოს, რის საფუძველზეც გენერალურმა სამდივნომ ქართულ მხარეს გადმოსცა შესაბამისი
ნოტიფიკაცია, სადაც შეთანხმების 431-ე მუხლის მე-4-ე პუნქტის თანახმად, შეთანხმების დროებითი
გამოყენების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვრა 2014 წლის 1-ლი სექტემბერი და ასევე მოწოდებულ იქნა
შეთანხმების იმ ნაწილების ჩამონათვალი, რომლებზედაც გავრცელდება დროებით გამოყენება, შეთანხმების
ძალაში სრულად შესვლამდე.
2. 2014 წლის 21 მაისს ხელი მოეწერა „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შეთანხმებათა მხარდაჭერის
ჩარჩო პროგრამის“ დაფინანსების ხელშეკრულებას (ძალაშია ხელმოწერის დღიდან).
3. 2014 წლის 13 ივნისს კი ხელი მოეწერა საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის „წყლის
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება - ფაზა II“ საფინანსო ხელშეკრულებას (ძალაშია ხელმოწერის დღიდან).

მრავალმხრივი ურთიერთობები
ძალაში შესული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები
1) გაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია“
-ძალაშია 12.04.2014;
2) ევროპის საბჭოს „კორუფციის შესახებ სისხლის სამართლის კონვენციის“ დამატებითი ოქმი - 01.05.2014;
3) „პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
ევროპის საბჭოს კონვენციის“ დამატებითი ოქმი (ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა
ტრანსსასაზღვრო გადადინებასთან დაკავშირებით) - ძალაშია 01.05.2014;
4) „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის
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და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენცია - ძალაშია 01.05.2014;
5) „სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთდახმარების შესახებ“ ევროპული კონვენციის მეორე
დამატებითი ოქმი - ძალაშია 01.05.2014.
ხელმოწერილი საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები
1) 2014 წლის 19 ივნისს ხელი მოეწერა „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 2011 წლის სტამბულის კონვენციას;
2) 2014 წლის 19-20 ივნისს ხელი მოეწერა “ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის
კონვენციაში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ მე-15 და მე-16 ოქმებს;
3) 2014 წლის 18 სექტემბერს ხელი მოეწერა „სპორტული შეჯიბრებების მანიპულაციის შესახებ“ ევროპის
საბჭოს კონვენციას;
4) 2014 წლის 24 სექტემბერს ხელი მოეწერა გაეროს „იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულებას“.
დეპონირებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები
1) „მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით
იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“
ჰააგის 1996 წლის 19 ოქტომბრის კონვენცია - დეპონირებულია დეპოზიტართან და საქართველოსათვის
ძალაში შედის 2015 წლის 1 მარტიდან.
2) „სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის ევროპის საბჭოს
კონვენცია“ - დეპონირებულია დეპოზიტართან და საქართველოსათვის ძალაში შედის 2015 წლის 1
იანვრიდან.
საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებების სავალდებულოდ აღიარების მიზნით
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულება
1) 2014 წლის აგვისტო-სექტემბერში დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „საერთაშორისო
დავების მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ“ 1907 წლის კონვენციის სავალდებულოდ აღიარებისთვი.
2) 2014 წლის აგვისტო-სექტემბერში დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „სისხლის
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდების აგრესიის დანაშაულის შესახებ“ ცვლილების
სავალდებულოდ აღიარებისათვის.
3) 2014 წლის დეკემბერში დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდების მე-8 მუხლის ცვლილების სავალდებულოდ
აღიარებისთვის.
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მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება
2014 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარადგინა შემდეგი
დოკუმენტები:
1) საქართველოს მთავრობის პასუხი „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ“ კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს მე-4-5-ე პერიოდული ანგარიშების განხილვის
შედეგად გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის მიერ მიღებულ საკითხებზე
(წარდგენილ იქნა 2014 წლის 17 იანვარს);
2) საქართველოს მთავრობის პასუხი „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ“ საერთაშორისო
პაქტის შესრულების თაობაზე საქართველოს მე-4-ე პერიოდული ანგარიშის განხილვის შედეგად გაერო-ს
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ მიღებულ საკითხებზე (წარდგენილ იქნა 2014 წლის 6 თებერვალს).
3)

„რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის
შესრულების თაობაზე საქართველოს გაერთიანებული მე-6-ე, მე-7-ე და მე-8-ე პერიოდული ანგარიშები
სხვადასხვა უწყებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ანგარიში წარდგენილ იქნა კომიტეტის
მიერ დადგენილ ვადაში (წარდგენილ იქნა 2014 წლის 2 ივლისს)

4) „ბავშვის უფლებათა შესახებ“ კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს მე-4 პერიოდული
ანგარიში (წარდგენილ იქნა 11 დეკემბერს, 2014)

დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება

1.

ტუვალუ

04.02.2011
შეწყდა 2012 წლის 16 თებერვალს
ხელახლა დამყარდა 31.03.2014

ტოგოს რესპუბლიკა

27.05.2014

ჩადის რესპუბლიკა

19.06.2014

სან ტომე და პრინსიპის
დემოკრატიული რესპუბლიკა

12.09.2014

ბენინის რესპუბლიკა

25.09.2014
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