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საქართველოს საელჩო საფრანგეთის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა
იუნესკოში (აკრედიტებულია მონაკოს სამთავროში)
საქართველოს საელჩო სლოვაკეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო სომხეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო უკრაინაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა სუამში
საქართველოს საელჩო უნგრეთში (აკრედიტებულია ხორვატიის რესპუბლიკასა და მონტენეგროში)
საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში (აკრედიტებულია არაბთა გაერთიანებულ
საამიროებში)
საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ყირგიზეთის რესპუბლიკასა და
მონღოლეთში)
საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში
საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში (აკრედიტებულია ლიხტენშტაინის
სამთავროში).
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საქართველოს საელჩო ჩეხეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ვიეტნამის სოციალისტურ
რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან (აკრედიტებულია მალტის სამხედრო სუვერენულ
ორდენში)
საქართველოს საელჩო კანადაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო
სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში (ICAO)
საქართველოს საელჩო ირლანდიაში
საქართველოს საელჩო სლოვენიის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ფინეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო კორეის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ავსტრალიის თანამეგობრობაში (აკრედიტებულია ახალ ზელანდიაში,
სამოას დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, ფიჯის რესპუბლიკაში, სოლომონის კუნძულებზე, ვანუატუს
რესპუბლიკაში, ტუვალუში, კირიბატის რესპუბლიკასა და ტონგას სამეფოში)
საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ჩილეს რესპუბლიკაში,
პარაგვაის რესპუბლიკაში, ურუგვაის აღმოსავლურ რესპუბლიკაში, ეკვადორის რესპუბლიკასა და
ბოლივიის მრავალეროვნულ სახელმწიფოში)
საქართველოს საელჩო მოლდოვას რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ნორვეგიის სამეფოში
საქართველოს საელჩო ინდონეზიის რესპუბლიკაში და საქართველოს წარმომადგენლობა სამხრეთაღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციაში (ASEAN) (აკრედიტებულია სინგაპურის რესპუბლიკაში,
ტიმორ ლესტეს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და ფილიპინების რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია
ჯიბუტის რესპუბლიკაში, სეიშელის რესპუბლიკაში, სომალის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, კენიის
რესპუბლიკაში, ტანზანიის გაერთიანებულ რესპუბლიკაში, სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკაში,
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, უგანდის რესპუბლიკაში, რუანდის რესპუბლიკასა და
ბურუნდის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო კატარის სახელმწიფოში
საქართველოს საელჩო მალაიზიაში (აკრედიტებულია მიანმარის კავშირის რესპუბლიკაში, ლაოსის
სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ბრუნეი დარუსალამსა და კამბოჯის სამეფოში)
საქართველოს საელჩო საუდის არაბეთის სამეფოში და საქართველოს წარმომადგენლობა
ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (OIC) (აკრედიტებულია ომანის სასულთნოში,
ბაჰრეინის სამეფოსა და იემენის რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო კუბის რესპუბლიკაში
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2018

საგარეო საქმეთა მინისტრის წინასიტყვაობა
მთავარი მიღწევები
I. სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები
რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავი
საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზაცია
„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სია“
შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა
არაღიარების პოლიტიკა
II. ევროკავშირში ინტეგრაცია
თანამშრომლობის ახალი ფორმატი
უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები
ასოცირების შეთანხმების განხორციელება
უსაფრთხოების საკითხებზე მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგი
ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით
ევროკავშირის დახმარება
III. ნატოში გაწევრიანება
ბრიუსელის სამიტი
საგარეო საქმეთა მინისტერიალი
ნატო-საქართველოს კომისია
წლიური ეროვნული პროგრამა
შავი ზღვის უსაფრთხოება
ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობა
საქართველოს მონაწილეობა ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში
უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები
თანამშრომლობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან
IV. ორმხრივი დიპლომატია
აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობა
თანამშრომლობა აშშ-ის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან
აშშ-ის კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა
აშშ-ის არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა
ორმხრივი თანაშრომლობის გაღრმავება ევროპის ქვეყნებთან
გერმანიის კანცლერის ვიზიტი საქართველოში
თანამშრომლობის ახალი ფორმატები
საქართველოს მხარდამჭერი ნაბიჯები
უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები ევროპულ სახელმწიფოებში
საქართველოს ეწვივნენ
ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან
ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან
ორმხრივი ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებთან
თანამშრომლობა კანადასთან, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან
V. მრავალმხრივი დიპლომატია
გაერო
ოკუპირებული რეგიონების საკითხი
ადამიანის უფლებების დაცვა
მდგრადი განვითარება
ევროპის საბჭო
ეუთო
სუამი
UNESCO
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერა

VI. ახალი საფრთხეები და შეიარაღებაზე კონტროლი
80
ბირთვული და რადიაქტიური უსაფრთხოება
80
ბიოლოგიური უსაფრთხოება და დაცულობა
81
ქიმიური უსაფრთხოება და დაცულობა
81
საერთაშორისო ინიციატივები
82
იარაღით ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება
83
ყოველწლიური ეროვნული ანგარიშები
83
VII. ეკონომიკური დიპლომატია
86
ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობები
86
საქართველოს სატრანსპორტო და სატრანზიტო პოტენციალის პოპულარიზაცია
87
სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან თანამშრომლობის გაღრმავება
87
საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზებასა და სამთავრობო ეკონომიკურ კომისიებში მონაწილეობა
88
თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
89
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სარჩევი

დავით ზალკალიანი
საგარეო საქმეთა მინისტრი

წინასიტყვაობა
2018 წელი გამორჩეული იყო მსოფლიოში მიმდინარე დინამიური და სწრაფად ცვალებადი
პროცესებით, რაც განსაკუთრებით დიდი გამოწვევების წინაშე აყენებს ახალგაზრდა დემოკრატიებს,
როგორიც საქართველოა. მიუხედავად ამისა, ქართულმა დიპლომატიამ, ბოლო წლების
განმავლობაში, არაერთხელ დაამტკიცა, რომ შეუძლია წარმატებების მიღწევა, რაზეც მოწმობს 2018
წლის შედეგები.
უპირველეს ყოვლისა, მინდა გამოვყო 21 ნოემბერს, ბრიუსელში, საქართველოს მთავრობისა და
ევროკომისიის წევრების მონაწილეობით გამართული უმაღლესი დონის პირველი შეხვედრა,
რომელიც უპრეცედენტო ფორმატის გარდა, გამორჩეული იყო შინაარსითა და ხელშესახები
შედეგებით. ამ შეხვედრაზე დაისახა საქართველოსთან სექტორული თანამშრომლობის ის
კონკრეტული ნაბიჯები, რაც საქართველოს ევროკავშირში საბოლოო წევრობისთვის მოამზადებს.
გამორჩეულად აქტიური იყო ევროკავშირთან ორმხრივი ურთიერთობები, მაღალი დონის ვიზიტებითა
და დიალოგებით, ისევე როგორც ჩვენი ჩართულობა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფორმატში და
კონკრეტული ხელშესახები შედეგები, ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის გამოყოფილი
ასობით მილიონი ევროს დახმარებისა და საქართველოში დაარსებული ევროპული სკოლის სახით.
უაღრესად წარმატებული იყო ნატოს ბრიუსელის სამიტი საქართველოსთან პირველად ჩატარებული
უმაღლესი დონის შეხვედრითა და დეკლარაციით, საქართველოს აქტიური ჩართულობით შავი ზღვის
უსაფრთხოებაში და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავებით, რაც მნიშვნელოვანია
საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
მნიშვნელოვნად გაზრდილია კომუნიკაცია მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან, რაც გამოიხატა მაღალი დონის ინტენსიური კონტაქტებით, მტკიცე
ორპარტიული მხარდაჭერით, საქართველოს მხარდამჭერი აქტის, ცალკეული განცხადებებისა და
რეზოლუციების მიღებით და პრაქტიკული დახმარების კიდევ უფრო მეტად გაზრდით, როგორც
ეკონომიკური, ისე თავდაცვის, უსაფრთხოების და სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით.

ჩვენ გავხდით საერთაშორისო თანამეგობრობის უპრეცედენტო ერთიანობისა და პრინციპულობის
მომსწრე 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავზე რუსეთის ქმედებების ერთმნიშვნელოვნად
დაგმობის კუთხით. მონაწილეობა მივიღეთ გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ დებატებში და
შევძელით ჩვენი პარტნიორების მობილიზება ეუთოსა და ევროპის საბჭოში, რათა საქართველოს
საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნდეს. ვნახეთ
ჩვენი პარტნიორების ცალსახა მხარდამჭერი პოზიციები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მძიმე მდგომარეობის დაგმობის,
„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში" შეყვანილი პირების წინააღმდეგ შეზღუდვების დაწესების,
არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცებისა და საქართველოს მთავრობის ახალი
სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ მხარდაჭერის კუთხით.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიზნით, ჩვენი დიპლომატები აქტიურად ეწეოდნენ
საზღვარგარეთ ქვეყნის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო-სატრანსპორტო ფუნქციის წარმოჩენასა და
ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, ზრუნავდნენ ახალი ბაზრების მოძიებასა და
ინვესტიციებისა და ტურისტების მოზიდვაზე. პირველი იანვრიდან ძალაში შევიდა ჩინეთთან
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ასევე საქართველოსა და ჩინეთის სპეციალურ ადმინისტრაციულ
რეგიონს, ჰონკონგს შორის გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. მნიშვნელოვანი
იყო საქართველოს მონაწილეობა შანხაის საერთაშორისო გამოფენაში, რომლის ფარგლებშიც
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთის პრეზიდენტს შეხვდა.
საერთაშორისო საზოგადოებას აქტიურად ვაცნობდით საქართველოში მიმდინარე წარმატებულ
რეფორმებს და ჩვენი ქვეყნის მდიდარ ისტორიასა და კულტურას. განსაკუთრებით, აღსანიშნავი იყო
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლისთავის აღნიშვნა
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საზღვარგარეთ ქვეყნის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით
გამორჩეული იყო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით
წარდგენა; ასევე, „ქართული ჭიდაობის“ იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
წარმომადგენლობით სიაში შეტანა და გაეროში შოთა რუსთაველის საიუბილეო საფოსტო მარკის
პრეზენტაცია.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 24-საათიან რეჟიმში ზრუნავდა საზღვარგარეთ საქართველოს
მოქალაქეების უფლებების დაცვასა და მათი ინტერესების რეალიზაციაზე. ასევე, ამყარებდა კიდევ
უფრო მჭიდრო კავშირებს დიასპორის წარმომადგენლებთან.
უწყებაში მიმდინარეობდა მასშტაბური ინსტიტუციური რეფორმები სამინისტროს საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად და ინოვაციური, კრეატიული და შედეგზე ორიენტირებული დიპლომატიური
სამსახურის განვითარების ხელშესაწყობად.

განსაკუთრებით, გამოსაყოფია თანამშრომლობის ახალი ფორმატები ჩვენს ევროპელ
პარტნიორებთან - საფრანგეთთან ამილახვრის სახელობის დიალოგის ინიცირება, ფრანგულგერმანულ-ქართული სამმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების დაფუძნება, ასევე მაღალი დონის
ვიზიტების მზარდი დინამიკა და გაღრმავებული ურთიერთობები ყველა მნიშვნელოვანი
მიმართულებით.
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აღსანიშნავია 2018 წელს საქართველოში განხორციელებული უმაღლესი დონის ვიზიტების დიდი
რაოდენობა. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლისთავზე
თბილისში არაერთი პარტნიორი ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია ჩამოვიდა. შედგა უაღრესად
მნიშვნელოვანი და ხშირ შემთხვევაში, ისტორიული ორმხრივი ვიზიტები, მათ შორის, გერმანიის
კანცლერის, იტალიის პრეზიდენტის და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის.

წლიური ანგარიში

ქმედითი და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის წყალობით საქართველო ავითარებდა
სტრატეგიულ პარტნიორობას მეზობელ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან. დამყარდა ახლო
კონტაქტები სომხეთის რესპუბლიკის ახალ მთავრობასთან და იგეგმება თანამშრომლობის შემდგომი
გააქტიურება.

სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია „თანამშრომლობა
საქართველოსთან”, რომელშიც გამოთქმულია შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებში ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო და
ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ". რეზოლუცია აღიარებს ყველა იძულებით გადაადგილებული
პირისა და ლტოლვილის და მათი შთამომავლების უფლებას, დაუბრუნდნენ თავიანთ
საცხოვრებელ ადგილებს. რეზოლუცია ხაზს უსვამს ასევე მათი ქონებრივი უფლებების
პატივისცემის აუცილებლობას.

დაკავშირებით გაკეთდა საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში
ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდამჭერი განცხადება.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია „Humanitarian needs and
rights of internally displaced persons in Europe“. რეზოლუციაში საპარლამენტო ასამბლეა
მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე
ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, დაიწყოს გამოძიება
ქართველების ეთნიკური წმენდის საქმეებთან დაკავშირებით და მიიღოს შესაბამისი ზომები
კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთრების დაცვისა და
მომავალში ამ ქონების დაბრუნების მიზნით. საპარლამენტო ასამბლეა ასევე მოითხოვს, რომ
რუსეთის ფედერაციამ აღიაროს ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და
ღირსეული დაბრუნების უფლება საცხოვრებელ ტერიტორიებზე.
ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი, სადაც მთავარ თემებად
განიხილებოდა რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების, არჩილ ტატუნაშვილის,
გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების
აღსრულების საკითხები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და
ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული მძიმე ვითარება.

გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში არაერთხელ იქნა განხილული საქართველოს
ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი, მათ შორის: 8 აგვისტოს, გაეროს უშიშროების საბჭოს დიდი
ბრიტანეთის თავმჯდომარეობით გამართულ დახურულ სხდომაზე, 17 და 22 მაისს პოლონეთის
ინიცირებით გამართულ უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებზე.

საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 10 წლისთავზე,
საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააფიქსირა ერთსულოვანი პოზიცია საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. საქართველოს ესტუმრნენ ლატვიის,
ლიეტუვის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის ვიცე-პრემიერი,
რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში „ხანგრძლივი
მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის - 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის
შემდეგ“;

გაეროში გაიმართა შეხვედრა „მრგვალი მაგიდა მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის 10 წელი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ”.

საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 10 წლისთავთან
დაკავშირებით საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები იქნა მიღებული ევროპარლამენტის,
ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის, ლიეტუვის და პოლონეთის სეიმების მიერ.

გაეროში საქართველომ გამართა 2 მაღალი დონის პარალელური ღონისძიება ოკუპირებულ
რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე ვითარების
შესახებ.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2018 წელს 27-ე ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მიიღო
რეზოლუცია „10 წელი საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან“.
რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავის შესახებ იმსჯელეს ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე,
ხოლო ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის მიერ გაკეთდა განცხადება და მომზადდა
ჯგუფის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიდეომიმართვა.
ეუთოს მინისტრთა საბჭოს 25-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის მიერ
გაკეთდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი
ერთობლივი განცხადება.
2018 წელს განხილულ იქნა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მე-17 და მე-18
კონსოლიდირებული ანგარიში - „კონფლიქტი საქართველოში“.
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე საკითხის „ევროპის საბჭო და
კონფლიქტი საქართველოში“ განხილვისას მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. დოკუმენტში,
კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მტკიცე მხარდაჭერა
საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ყურადღება
გამახვილდა რუსეთის საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებებზე, როგორც ქვეყნისა,
რომელიც ახორციელებს ფაქტობრივ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.

2018

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევისა და პარტნიორ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან აქტიური
თანამშრომლობის შედეგად, 2018 წელს, საგარეო პოლიტიკის ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით,
მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი წარმატებები:

Ÿ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელით, რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავთან

წლიური ანგარიში

მთავარი მიღწევები

მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან „ოთხოზორიატატუნაშვილის სიაში“ შეყვანილ პირთა მიმართ შემზღუდავი ზომების დასაწესებლად:
Ÿ

ლიეტუვის რესპუბლიკამ მიიღო გადაწყვეტილება სიაში შესულ პირებზე ქვეყანაში
შესვლასთან დაკავშირებული სანქციების დაწესების შესახებ.

Ÿ

ევროპარლამენტმა მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს, შემზღუდავი ზომები დაუწესონ
„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში“ მყოფ პირებს.

Ÿ

ირლანდიის რესპუბლიკის სენატმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ
რეზოლუციაში მოუწოდა ქვეყნის მთავრობას, მიიღოს შემზღუდავი ზომები სიაში შემავალი
პირების წინააღმდეგ.

Ÿ

აშშ-ის კონგრესმა მიიღო US Georgia Support Act, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის მიერ
საქართველოს რეგიონების - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია; ასევე,
ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევები, მათ შორის,
საქართველოს მოქალაქეების, არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიას და დავით
ბაშარულის მკვლელობები.

ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ე.წ. დიპლომატიური ურთიერთობების
დამყარების შესახებ ასადის რეჟიმის უკანონო გადაწყვეტილება ერთმნიშვნელოვნად დაგმო
საერთაშორისო თანამეგობრობამ, აგრეთვე თავად სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა, რომლებმაც
კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა.
ამოქმედდა აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი სირიისა და ნაურუს მხრიდან
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების „დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად“ აღიარების
გამო, რაც აღნიშნული ქვეყნებისათვის აშშ-ის მიერ ფინანსური შეზღუდვების დაწესებას
გულისხმობს.

საქართველოში არსებული კონფლიქტი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა
განხილული იქნა ევროპის საბჭოს 128-ე მინისტერიალზე.
6

7

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ბრიუსელში საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის მამუკა
ბახტაძისა და ევროკომისიის
პრეზიდენტის ჟან-კლოდ
იუნკერის ხელმძღვანელობით
გაიმართა საქართველოს
მთავრობისა და ევროკომისიის
წევრების უმაღლესი დონის
პირველი შეხვედრა.
საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ხელი მოეწერა ორ
საფინანსო შეთანხმებას
საქართველოსთვის 97 მილიონ
ევრომდე დახმარების გამოყოფის
შესახებ.
ორმხრივი სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, 2018 წელს,
ევროკავშირმა
საქართველოსთვის აქამდე
უპრეცედენტო მასშტაბის, 134
მილიონი ევროს ოდენობის
დახმარება გამოყო.
საქართველო აღიარებულია
ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ
ქვეყნად აღმოსავლეთ
პარტნიორობის (EaP) რეგიონში
დემოკრატიული განვითარებისა
და რეფორმების თვალსაზრისით.
თბილისში, პირველად
ევროკავშირის ქვეყნებს გარეთ,
დაფუძნდა „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის'' ევროპული
სკოლა.

Ÿ

მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა
ევროკავშირში ინტეგრაციის
საგზაო რუკაზე.

Ÿ

2018 წელს საქართველო
შეყვანილ იქნა უსაფრთხო
ქვეყნების სიებში ირლანდიის
რესპუბლიკის, ესტონეთისა და
დანიის მიერ.

Ÿ

უვიზო მიმოსვლის წარმატებული
ფუნქციონირების მიზნით
მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა
ევროკავშირის ინსტიტუტებსა და
წევრ ქვეყნებთან, ხოლო უვიზო
რეჟიმის ბოროტად გამოყენების
შემთხვევების აღსაკვეთად
საქართველოს მთავობის მიერ
გატარდა ცალკეული
ღონისძიებები, მათ შორის,
განხორციელდა
ფართომასშტაბიანი
საინფორმაციო კამპანია.
8

Ÿ

ბრიუსელში, ნატოს
სამიტზე, პირველად
ჩატარდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს
შეხვედრა
საქართველოსთან წევრი
ქვეყნების სახელმწიფოსა
და მთავრობის მეთაურების
დონეზე; უმაღლეს დონეზე
პირველად იქნა მიღებული
ნატო-საქართველოს
კომისიის დეკლარაცია;
ხაზი გაესვა საქართველოს
მნიშვნელოვან როლს შავი
ზღვის უსაფრთხოების
განმტკიცებაში და ამ
კუთხით, თანამშრომლობის
ახალი, კონკრეტული
ინიციატივები შეთანხმდა.
ნატოს საგარეო საქმეთა
მინისტერიალის ფარგლებში
ასევე შედგა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს
შეხვედრა საქართველოსა
და უკრაინასთან, სადაც
მოკავშირეებთან ერთად,
განხილულ იქნა
საქართველოს
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის, შავი ზღვის
უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის რეფორმებთან
დაკავშირებული საკითხები.
თბილისში განხორციელდა
ნატოს გენერალური
მდივნის მოადგილის,
სახალხო დიპლომატიის
საკითხებში ნატოს გენ
მდივნის თანაშემწისა და
კავკასიასა და ცენტრალურ
აზიაში ნატოს გენმდივნის
სპეციალური
წარმომადგენლის ვიზიტები.
წლის განმავლობაში,
მაღალ და სამუშაო დონეზე,
გაიმართა ნატოსაქართველოს კომისიის
20-მდე სხდომა.
შემუშავდა 2018 წლის
წლიური ეროვნული
პროგრამის პროექტი და
ნატო-საქართველოს
კომისიის სხდომაზე მოხდა
მისი იმპლემენტაციის
შეფასების განხილვა.

ურთიერთობა ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან
Ÿ

განხორციელდა პრეზიდენტის,
პრემიერ-მინისტრის, საგარეო
საქმეთა მინისტრის და
საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
წარმომადგენლების არაერთი
ვიზიტი და მაღალი დონის
შეხვედრები აშშ-ში.

Ÿ

საქართველოს პირველად
ეწვია უსაფრთხოების
საკითხებში აშშ-ის პრეზიდენტის
მრჩეველი ჯონ ბოლტონი.

Ÿ

გაიმართა აშშ-საქართველოს
სტრატეგიული პარტნიორობის
ქარტიის კომისიის ეკონომიკის,
ვაჭრობისა და ენერგეტიკის,
დემოკრატიისა და
მმართველობის, თავდაცვისა
და უსაფრთხოების სამუშაო
ჯგუფის შეხვედრები.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

აშშ-ის კონგრესის
წარმომადგენელთა პალატამ
ერთსულოვნად დაამტკიცა
საქართველოს მხარდამჭერი
ორპარტიული კანონპროექტი
(“Georgia Support Act”),
რაც არის პირველი შემთხვევა
აშშ-საქართველოს
ურთიერთობის ისტორიაში
აშშ-ის სენატში საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის
100 წლისთავთან
დაკავშირებით მოხდა
მხარდამჭერი რეზოლუციის
ინიცირება.
28 კონგრესმენმა აშშ-სა და
საქართველოს შორის
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმების გაფორმების
მოწოდებით, აშშ-ის სავაჭრო
წარმომადგენელს, რობერტ
ლაითჰაიზერს, ორპარტიული
წერილით მიმართა.
ამავე საკითხთან დაკავშირებით
აშშ-ის სავაჭრო
წარმომადგენელს წერილით
მიმართა აშშ-ის კონგრესში
საქართველოს მეგობართა
ჯგუფის თავმჯდომარემ,
რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა
ტედ პომ.

ორმხრივი დიპლომატია

Ÿ

საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია გერმანიის ფედერალური კანცლერი, ანგელა
მერკელი.

Ÿ

მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ამილახვრის სახელობის საქართველო-საფრანგეთის
სტრატეგიული დიალოგის დაფუძნების შესახებ.

Ÿ

პირველად გაიმართა სამმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები საქართველოს, საფრანგეთსა
და გერმანიას შორის;

Ÿ

საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ინიცირებული იქნა შეთანხმება, რომლის მიზანია ამ
უკანასკნელის ევროკავშირიდან გამოსვლის შემდგომ, ორ ქვეყანას შორის საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ჩანაცვლება.

Ÿ

საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური მუშაობის შედეგად, საქართველო შეყვანილ იქნა
უსაფრთხო ქვეყნების სიაში ირლანდიის რესპუბლიკისა და დანიის სამეფოს მიერ.

Ÿ

საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მოახდინა „საქართველოს მთავრობასა და
საფრანგეთის მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და
ცირკულარული მიგრაციის შესახებ“ ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიცირება, რომელსაც
ასევე ხელი მოეწერა საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ 2018 წლის 12 ნოემბერს.

Ÿ

ნორვეგიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში ნორვეგიის საელჩოს გახსნის
თაობაზე.

Ÿ

გაჟღერდა პოლონეთთან არსებული „თბილისის კონფერენციის“ გაფართოებისა და
სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატად გარდაქმნის ინიციატივა. ასევე გაჟღერდა
პოლონეთსა და სუამ-ს შორის თანამშრომლობის განვითარების ინიციატივა.

Ÿ

განხორციელდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ნორდიკული ტურნე - ფინეთის რესპუბლიკაში,
ნორვეგიისა და დანიის სამეფოებში.

Ÿ

საქართველო აგრძელებდა სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას თურქეთთან და
აზერბაიჯანთან.

Ÿ

გაგრძელდა რეგიონალური თანამშრომლობა მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ პროექტებზე.
გაიმართა „გაზის სამხრეთ დერეფნის“ და TANAP-ის პროექტების ოფიციალური გახსნის
ცერემონია.

Ÿ

დამყარდა პარტნიორული ურთიერთობები სომხეთის ახალ ხელისუფლებასთან და დაისახა
თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები.

Ÿ

საქართველოში გაიმართა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ოფიციალური
ვიზიტი.

Ÿ

კორეის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ორდინარული პასპორტების
მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ.

Ÿ

მიღებულია გადაწყვეტილება ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნის თაობაზე.

Ÿ

ხელი მოეწერა შეთანხმებას ისრაელსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის
მიზანშეწონილობის კვლევის (Feasibility study) დაწყების შესახებ.

Ÿ

საქართველოში გაიხსნა არაბთა გაერთიანებული საემიროების და საუდის არაბეთის
საელჩოები.

Ÿ

ბაჰრეინის სამეფომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაამარტივა სავიზო პროცედურები.

2018

Ÿ

ნატოში ინტეგრაცია

წლიური ანგარიში

ევროკავშირში
ინტეგრაცია

9

საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის, მამუკა
ბახტაძის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობა მიიღო
გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიაში. პრემიერმა
სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა
ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე და
გააჟღერა ინიციატივა „თბილისის სამშვიდობო ფორუმის"
შესახებ.

Ÿ

ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმება ჩინეთთან.

Ÿ

საქართველოსა და ჩინეთის
სპეციალურ ადმინისტრაციულ
რეგიონს, ჰონკონგს შორის
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმება გაფორმდა.

გაიზარდა საქართველოს წარმომადგენლობითობა
საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში:
Ÿ

საქართველო აირჩიეს გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის
აღმასრულებელი საბჭოს (Executive Board of UNWOMEN) წევრად, 2019-2021 წლების ვადით.

Ÿ

საქართველოს კანდიდატები 2019-2022 წლების
პერიოდით არჩეულ იქნენ ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
კომიტეტის (CEDAW), ევროპის საბჭოს ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე მომუშავე
ექსპერტთა ჯგუფის (GREVIO), წამების პრევენციის
ქვეკომიტეტის (SPT) და ევროპის საბჭოს ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის
(GRETA) წევრებად.

თბილისში გაიმართა „ღია მმართველობა
პარტნიორობის“ მე-5 გლობალური სამიტი და
საქართველო კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა დემოკრატიულ
და წარმატებულ ქვეყნად რეფორმების გატარების კუთხით.

Ÿ

გაიმართა 45-ზე მეტი ბიზნესდელეგაციის ვიზიტი და ბიზნესფორუმი.

Ÿ

დასრულდა „სამხრეთ კავკასიის
გაზსადენის სისტემის გაფართოების
პროექტის" (SCPX) სამშენებლო
სამუშაოები.

Ÿ

ძალაში შევიდა „ლაპის ლაზულის“
მარშრუტის შეთანხმება.

Ÿ

სამინისტროს ხელშეწყობით
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატამ 39 ქვეყნის პარტნიორ
ორგანიზაციასთან 43 ურთიერთგაგების
მემორანდუმი გააფორმა.

Ÿ

საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის დაარსებიდან 100
წლისთავთან დაკავშირებით თბილისს
ეწვივნენ მაღალი დონის სტუმრები.

Ÿ

საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლისთავის
აღსანიშნავად, მთელი წლის მანძილზე,
როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე მის
საზღვრებს გარეთ, ჩატარადა
კომპლექსური ღონისძიებები. პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის 100
წლისთავი განსაკუთრებით აღინიშნა აშშში, ჩინეთში, ბელგიაში, ნიდერლანდებში,
ინდოეთში და გაეროსა და UNESCO-ში.

Ÿ

Ÿ

საქართველო აგრძელებდა გლობალურ დონეზე მდგრადი
განვითარების მე-16 მიზნის (SDG 16) შესრულების
ხელშეწყობას სხვადასხვა მაღალი დონის ღონისძიებების
ორგანიზებისა და მათში აქტიური ჩართულობის გზით.
გაეროში ჩატარდა საქართველოს პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის
აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც
მოხდა შოთა რუსთაველის საიუბილეო საფოსტო მარკის
პრეზენტაცია. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც გაერო
გამოსცემს სპეციალურ საფოსტო მარკას შუა საუკუნეებში
მოღვაწე პირთან დაკავშირებით, რაც საქართველოსა და
მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის, ასევე რუსთაველის
გენიის და მსოფლიო ცივილიზაციის საგანძურში
საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილის კიდევ ერთი
დიდი აღიარებაა.

Ÿ

საქართველომ საპატიო სტუმრის
სტატუსით მონაწილეობა მიიღო
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაში.
გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა
ბახტაძე და ევროკავშირის უმაღლესი
წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა
და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა
მოგერინი.
UNESCO-ს არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
მთავრობათაშორისმა კომიტეტმა
„ქართული ჭიდაობა“ არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის
წარმომადგენლობით სიაში შეიტანა.
UNESCO-ს მხარდაჭერით აღინიშნა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
100 წლისთავი.

დიასპორასთან კავშირების
გაღრმავება

2018

Ÿ

საზღვარგარეთ საქართველოს
იმიჯის პოპულარიზაცია
Ÿ

პარტნიორი დონორი ორგანიზაციების
(ICMPD, IOM) მხარდაჭერით აღინიშნა
„ქართული დიასპორის დღე“.

Ÿ

პროგრამაში „მომავლის ბანაკი“,
მონაწილეობა მიიღო 14-დან 18 წლამდე
ასაკის 144-მა მოზარდმა საზღვარგარეთის
სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

Ÿ

დიასპორის წარმომადგენლებისთვის
შემუშავდა ერთი ფანჯრის პრინციპზე აგებული
სახელმწიფო სერვისებისა და ინფორმაციის
მიმწოდებელი ვებ-პლატფორმა.

Ÿ

პირველად შემუშავდა საკვირაო სკოლების
ქართული ენის ინტეგრირებული პროგრამა,
რომლის საფუძველზეც გამოიცა
სახელმძღვანელოები საკვირაო
სკოლებისათვის.

Ÿ

განხორციელდა პროგრამა „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩი“, რამაც შესაძლებლობა
მისცა საზღვარგარეთ მცხოვრებ 18-დან 29
წლამდე საქართველოს მოქალაქეს
ერთწლიანი მანდატით გახდეს „ახალგაზრდა
ელჩი“ ადგილსამყოფელ ქვეყანაში. შემოსული
76 განაცხადიდან კომისიამ ხმათა
უმრავლესობით 15 გამარჯვებული
გამოავლინა.

Ÿ

უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს
მოქალაქეებს საშუალება მიეცათ საჯარო
სამსახურში გამოცხადებულ კონკურსებში
ელექტრონული წესით გაიარონ გასაუბრება.

Ÿ

საბერძნეთში მცხოვრებ საქართველოს
მოქალაქეთა ლეგალიზაციის ხელშეწყობის
პროექტის ფარგლებში მომზადდა ლეგალური
მიგრაციის გზამკვლევი ქართულ ენაზე.

2008 წლის შემდეგ საქართველოს პირველად ეწვია
ეუთოს 30-მდე ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენელი.
საქართველოს ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის
სისტემაში (SICA) ექსტრა რეგიონალური დამკვირვებლის
სტატუსი მიენიჭა.
კიშინეუში გაიმართა სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა
ხელმძღვანელების მორიგი შეხვედრა, რა დროსაც ხელი
მოეწერა სუამ-ის წევრ სახელმწიფოთა შორის საბაჟო
ადმინისტრირების სფეროში ურთიერთქმედების შესახებ
ოქმს.
ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა სუამიკანადის პირველი ერთობლივი სხდომა.

10

11

წლიური ანგარიში

ეკონომიკური
დიპლომატია

მრავალმხრივი დიპლომატია

საზღვარგარეთ საქართველოს
მოქალაქეების უფლებების დაცვა

Ÿ

განხორციელდა 8 ათასზე მეტი დოკუმენტის
საკონსულო ლეგალიზაცია.

Ÿ

საანგარიშო პერიოდში გაცემული იქნა 446
დიპლომატიური და 272 სამსახურებრივი
პასპორტი.

Ÿ

e-VISA პორტალის მეშვეობით
დარეგისტრირდა 38 588 განაცხადი.

Ÿ

www.Geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით
დარეგისტრირდა 7268 განაცხადი.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

აქტიურად მიმდინარეობდა „2017-2020
წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში
საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის
შესახებ საქართველოს მთავრობის
სტრატეგიის“ იმპლემენტაცია.

Ÿ

განხორციელდა უვიზო მიმოსვლის შესახებ
საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღა. 12
ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს მიეწოდა
დეტალური ინფორმაცია
ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უვიზო
გადაადგილების წესების შესახებ.

Ÿ

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო
ცენტრთან ერთად, საქართველოს მასშტაბით
ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა.

Ÿ

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის მიერ ქვეყნის
მასშტაბით, ევროკავშირსა და ნატოში
გაწევრიანებისთვის საქართველოს
მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული
მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით,
განხორციელდა 600-მდე აქტივობა.

საკონსულო დეპარტამენტის აქტიური
მუშაობით დახმარება გაეწია ნაოსნობაში
მყოფ 33 მეზღვაურს.
საკონსულო სამსახურის აქტიური
ჩართულობით სამშობლოში დაბრუნდა ერაყში
დაკავებული საქართველოს მოქალაქის 3
მცირეწლოვანი შვილი.
შემუშავდა და დამტკიცდა საზღვარგარეთ
კრიზისულ სიტუაციებში საგარეო საქმეთა
სამინისტოს ცენტრალური აპარატისა და
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების მოქმედების წესი და
სახელმძღვანელო.
შემუშავდა საქართველოში დასაბრუნებელი
ელექტრონული მოწმობა, რომელიც
გაამარტივებს და დააჩქარებს საქართველოს
მოქალაქის ქვეყანაში დაბრუნების
პროცედურებს და ხელს შეუწყობს
ევროკავშირთან გაფორმებული რეადმისიის
ხელშეკრულების ეფექტიან შესრულებას.

12

Ÿ

საქართველოში მეექვსედ აღინიშნა ევროპის
დღეები. ჩატარდა 100-მდე ღონისძიება,
8800-მდე ადამიანს მიეწოდა განახლებული
ინფორმაცია საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის პროცესზე.

Ÿ

საქართველოში მეთერთმეტედ აღინიშნა
ნატოს დღეები. ჩატარდა 75-მდე ღონისძიება,
4500-მდე ადამიანს მიეწოდა განახლებული
ინფორმაცია საქართველოს
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ.

Ÿ

ნატოს დღეების ფარგლებში, თბილისში ნატოსაქართველოს სახალხო დიპლომატიის
ფორუმი გაიმართა.

Ÿ

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა
საქართველოს მთავრობას ქვეყნის
სტრატეგიული კომუნიკაციების
გასაძლიერებლად 499 675 აშშ დოლარის
ფინანსური დახმარება გამოუყო.

2018

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის,
როგორც სატელეფონო, ისე ელექტრონული
ფოსტისა და სხვა საკომუნიკაციო არხების
მეშვეობით, უწყებამ სატელეფონო
კონსულტაცია გაუწია 50 ათასზე მეტ
მოქალაქეს.

წლიური ანგარიში

Ÿ

სტრატეგიული კომუნიკაციები

სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა
გრძელდებოდა მუშაობა საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით მოგვარების საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობის
ძალისხმევისა და მხარდაჭერის მობილიზებისთვის.

13

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები
გრძელდებოდა საქართველოს დელეგაციის აქტიური და შედეგზე ორიენტირებული ჩართულობა
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4
რაუნდი. მოლაპარაკებების ფარგლებში მთავარ თემებად განიხილებოდა რუსეთის ფედერაციის მიერ
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა,
აგრეთვე ძალის არგამოყენების, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხები.

მიმდინარეობდა მუშაობა რუსეთ-საქართველოს ომისა და რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა
და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის 10 წლისთავის საკითხის საერთაშორისო საზოგადოების
ყურადღების ცენტრში მოქცევისთვის. აღნიშნული მუშაობის შედეგად, რუსეთ-საქართველოს ომის 10
წლისთავზე, საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააფიქსირა ერთსულოვანი პოზიცია საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და მკაფიო შეფასებები მისცა ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მიმდინარე უკანონო პროცესებს. სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციის მხრიდან გაკეთდა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები და კომენტარები. 7
აგვისტოს საქართველოს ესტუმრა იმ 4 ქვეყნის მაღალი დონის წარმომადგენელი (ლატვიის,
ლიეტუვასა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის ვიცე-პრემიერი), რომელთა
ლიდერებმაც მსგავსი ერთობლივი ვიზიტით საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული
მთლიანობის მხარდაჭერა 2008 წლის ომის დროსაც გამოხატეს. საქართველოს ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან ერთად, მათ მონაწილეობა მიიღეს მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში
„ხანგრძლივი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის - 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10
წლის შემდეგ“.

მოლაპარაკებების დროს განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა
ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების
აუცილებლობაზე. ასევე, აქტიურად განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების, ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის
კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა რუსეთის და მისი საოკუპაციო
რეჟიმების მხრიდან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრების
წინააღმდეგ მიმართულ დესტრუქციულ ქმედებებზე და ამ მნიშვნელოვანი მექანიზმის შეუფერხებელი
მუშაობის აუცილებლობაზე.

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების
(IPRM) 6 შეხვედრა გალში, ხოლო 7 - ერგნეთში. დღის წესრიგის მთავარ საკითხებს არჩილ
ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები
წარმოადგენდა. IPRM-ის ფორმატის წინააღმდეგ რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების
დესტრუქციული ქმედებების ფონზე, საქართველომ ინტენსიური მუშაობა გასწია თანათავმჯდომარე
ორგანიზაციების ისევე, როგორც მთლიანად საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერისა და
ძალისხმევის გასააქტიურებლად, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების
ფორმატის შეუფერხებელი და გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ფუძემდებლური
პრინციპებისა და წესების სრული დაცვით.

პარტნიორებთან აქტიური მუშაობის შედეგად, 8 აგვისტოს, გაეროს უშიშროების საბჭოს დიდი
ბრიტანეთის თავმჯდომარეობით გამართულ დახურულ სხდომაზე, რუსეთ-საქართველოს ომის 10
წლისთავთან დაკავშირებით განხილულ იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული
ვითარება და კონფლიქტის მოგვარების საკითხი. გაკეთდა მხარდამჭერი განცხადებები პარტნიორი
ქვეყნების მხრიდან. წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად გამოიყენებოდა უშიშროების
საბჭოს ღია დებატების ფორმატი საქართველოსთვის აქტუალური საკითხების წამოწევისა და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების
ინფორმირების მიზნით. მათ შორის, 17 მაისს, პოლონეთის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით
გამართულ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატზე - „The role of the UN Security
Council in upholding international law within the context of the maintenance of
international peace and security“ საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებულ ვითარებას, ისევე როგორც 22 მაისს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის
ხელმძღვანელობით გამართულ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატზე „Protection of civilians in armed conﬂicts“.

გრძელდებოდა მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გაძლიერებისა და მანდატის სრულად
შესრულების უზრუნველსაყოფად. ინტენსიური იყო თანამშრომლობა მისიის წარმომადგენლებთან,
ვითარების ესკალაციის პრევენციის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 3 დეკემბერს ევროკავშირის
საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის 2020 წლის 14
დეკემბრამდე გაგრძელების თაობაზე.
14
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2018

რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავი

წლიური ანგარიში

I. სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა

2018

რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის, ლიეტუვის სეიმის,
პოლონეთის სეიმის, ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის მიერ მიღებულ იქნა საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციები, რომლებშიც დაგმობილია
2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ განხორციელებული აგრესიის აქტი, გამოხატულია
შეშფოთება ადგილზე არსებულ მძიმე ვითარებასთან დაკავშირებით და დაფიქსირებულია მოწოდებები
რუსეთის მიმართ, შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები;

საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზაცია
საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში
რეგულარულად ხდებოდა პარტნიორი სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში განვითარებულ უკანონო პროცესებზე და რუსეთის მიერ
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე,
როგორიცაა მილიტარიზაცია და სამხედრო წვრთნები, საოკუპაციო ხაზზე მავთულხლართებისა და
ხელოვნური ბარიერების აღმართვა, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა, მშობლიურ ენაზე
განათლების აკრძალვა, ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაცია და სხვა ფუნდამენტური უფლებების
შეზღუდვა. ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში ინტენსიურად ესმებოდა ხაზი რუსეთის მიერ
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობას.

წლიური ანგარიში

6 აგვისტოს გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენლობამ ორგანიზება გაუწია შეხვედრას
“მრგვალი მაგიდა მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის - 10 წელი 2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომის შემდეგ”. შეხვედრის მიზანს მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების პერსპექტივებისა
და სირთულეების შესახებ მსჯელობის ხელშეწყობა წარმოადგენდა.

ქართული მხარის ინტენსიური ძალისხმევის შედეგად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების
პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა ასახული იქნა წლის განმავლობაში
მიღებულ განცხადებებში, რეზოლუციებში, დეკლარაციებსა და ანგარიშებში:
გაეროს გენერალური ასამბლეისა და ადამიანის უფლებების საბჭოს რეზოლუციები;
გაეროს და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნების ანგარიშები;
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში;
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილებები;
აშშ-ის კონგრესში წარდგენილი რეზოლუცია;
ევროპარლამენტის, ლიეტუვის სეიმის, პოლონეთის სეიმის, ირლანდიის რესპუბლიკის
სენატის რეზოლუციები;
Ÿ ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადებები;
Ÿ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელით გაკეთებული ოფიციალური განცხადება;
Ÿ ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის მე-17 სამიტის რეზოლუცია „ფრანკოფონულ
სივრცეში კრიზისული სიტუაციების, კრიზისის დაღწევისა და მშვიდობის კონსოლიდაციის
თაობაზე“.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 10 წლისთავზე ეუთოში
საქართველოს მეგობართა ჯგუფის მიერ გაკეთდა განცხადება, ასევე მომზადდა ჯგუფის წევრი ქვეყნების
საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიდეო მიმართვა.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2018 წელს 27-ე ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია
“TEN YEARS AFTER THE AUGUST 2008 WAR IN GEORGIA“.

აღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებულია საერთაშორისო საზოგადოების მტკიცე მხარდაჭერა
საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასახულია უსაფრთხოებისა
და ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ადგილზე არსებული მძიმე ვითარება და რუსეთის მიერ
გადადგმული უკანონო ნაბიჯები, აღნიშნულია ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
ადგილზე უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლების უზრუნველყოფის აუცილებლობა,
გამოხატულია მხარდაჭერა საქართველოს მიერ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების
პოლიტიკის, ისევე, როგორც სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფორმატის - ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების მიმართ და ხაზგასმულია მოწოდებები რუსეთისადმი, უკან წაიღოს საქართველოს
რეგიონების აღიარება, შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები
საქართველოს ტერიტორიიდან.

აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელით გაკეთდა
ოფიციალური განცხადება, რომელშიც გამოთქმულია მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი.
16
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შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა

Ÿ

ლიეტუვის რესპუბლიკამ მიიღო გადაწყვეტილება
სიაში შესულ პირებზე ქვეყანაში შესვლასთან
დაკავშირებული სანქციების დაწესების შესახებ;

Ÿ

ევროპარლამენტმა მოუწოდა წევრ
სახელმწიფოებს, შემზღუდავი ზომები დაუწესონ
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში
ადამიანის უფლებების უხეშ შელახვაში
ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს
„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიიდან“.

Ÿ

ირლანდიის რესპუბლიკის სენატმა საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ
რეზოლუციაში მოუწოდა ქვეყნის მთავრობას,
მიიღოს შემზღუდავი ზომები სიაში შემავალი
პირების წინააღმდეგ;

Ÿ

US Georgia Support Act, გმობს რუსეთის მიერ
საქართველოს რეგიონების - აფხაზეთისა და
ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას; ასევე,
ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა
დარღვევის შემთხვევებს, მათ შორის,
საქართველოს მოქალაქეების, არჩილ
ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიას და დავით
ბაშარულის მკვლელობებს. ამ სახით,
კანონპროექტი ეხმიანება „რუსეთის ფედერაციის
მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში
დარღვევისა და „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის
სიის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის
ორპარტიულ რეზოლუციას; მხარს უჭერს
საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიან
მოგვარებას, საქართველოს რეგიონებში
აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში
საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების
შექმნასა და საკუთარ სახლებში იძულებით
გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და
ღირსეულ დაბრუნებას.

18

კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში, 2018 წელს
გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
მათი მხრიდან საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ“ მხარდაჭერისა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის
კონტაქტების, დიალოგის და ნდობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით.

წლიური ანგარიში

საქართველო ინტენსიურ მუშაობას ეწეოდა, რათა
ინდივიდუალური ქვეყნებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ ამოქმედდეს ყველა შესაძლო
ბერკეტი „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში“
შეყვანილ პირთა მიმართ შემზღუდავი ზომების
დასაწესებლად. მუშაობის შედეგად:

2018

„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სია“

არაღიარების პოლიტიკა

საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა ძალისხმევა საერთაშორისო არენაზე საქართველოს
ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი
განმტკიცებისა და კონსოლიდაციისაკენ. შესაძლო რისკების ნიველირების მიზნით გაწეული
ძალისხმევის შედეგად, პარტნიორი ქვეყნები აგრძელებდნენ საქართველოს ოკუპირებული
რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერას, მათ შორის, კონკრეტული ზომების
მიღების გზით:
Ÿ

ამოქმედდა აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი სირიასა და ნაურუზე, რაც
აღნიშნული ქვეყნებისთვის აშშ-ის მხრიდან ფინანსური შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს;

Ÿ

ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ე.წ. დიპლომატიური ურთიერთობების
დამყარების შესახებ ასადის რეჟიმის უკანონო გადაწყვეტილება ერთმნიშვნელოვნად დაგმო
საერთაშორისო თანამეგობრობამ, აგრეთვე თავად სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა,
რომლებმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის
ურყევი მხარდაჭერა.
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წლიური ანგარიში
ევროკავშირში ინტეგრაცია
საგარეო საქმეთა სამინისტრო წარმატებით აგრძელებდა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯების გადადგმას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი
პრიორიტეტის - ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით.
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II. ევროკავშირში ინტეგრაცია

უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები

საანგარიშო წელი დატვირთული იყო უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტებით
საანგარიშო პერიოდი წარმატებული იყო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის
მექანიზმების
ეფექტურად გამოყენების, ასევე სრულიად ახალი ფორმატის ჩამოყალიბების
თვალსაზრისით.

ამ კუთხით, უმნიშვნელოვანესი იყო 21 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში საქართველოს მთავრობასა და
ევროკომისიას შორის გამართული მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომელსაც ქართული მხრიდან
პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი, ჟან კლოდ
იუნკერი ხელმძღვანელობდნენ. აღსანიშნავია, რომ თანამშრომლობის ეს უნიკალური ფორმატი მხოლოდ
საქართველოსთან ჩამოყალიბდა, რაც ევროკავშირის მხრიდან ძლიერ პოლიტიკურ გზავნილს
წარმოადგენს. ის ნათლად წარმოაჩენს ევროკავშირთან ჩვენი ურთიერთობების დინამიკას და ორივე
მხარის სურვილს, უფრო მეტად გააღრმავონ თანამშრომლობა კონკრეტული მიმართულებებით.
აღნიშნული ღონისძიება მოიცავდა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრას დელეგაციების
ხელმძღვანელებისა და ყველა წევრის მონაწილეობით და ასევე, პარალელურ თემატურ სესიებს,
რომლებშიც შესაბამისი დარგის მინისტრებმა (6 მინისტრი) და ევროკომისრებმა (12 ევროკომისარი)
მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრის შედეგად, საფუძველი ჩაეყარა რიგ ინიციატივებს, რომლებზეც ორმხრივ
ფორმატში გაგრძელდება მუშაობა. მათ შორის, აღსანიშნავია:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში საქართველოს მონაწილეობა;
ქართული ექსპორტის ხელშეწყობა ევროკავშირის ბაზარზე;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საგანმანათლებლო და კულტურული კავშირების
გაღრმავება, მობილობის გაზრდა და განათლების დარგის განვითარების ხელშეწყობა;
,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის'' ევროპული სკოლის შემდგომი განვითარება;
„გონივრული სპეციალიზაციის“ სისტემის დანერგვა საქართველოში;
მართლმსაჯულების სისტემის შემდგომი გაძლიერება;
სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და საკომუნიკაციო კავშირების გაღრმავება კონკრეტული
პროექტების რეალიზაციის გზით;
საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება.

ამ კუთხით, აღსანიშნავია 18-20 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის პირველი
სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში და შეხვედრები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, დონალდ ტუსკთან,
ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, ევროკომისართან ევროპული და სოციალური დიალოგის
საკითხებში ვალდის დომბროვსკისთან, ევროკომისართან ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და
გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან და ევროკომისართან ვაჭრობის
საკითხებში სესილია მალმსტრომთან. შეხვედრებზე საუბარი შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღწეულ წარმატებებსა და თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების
პერსპექტივებს, მათ შორის, ასოცირების შეთანხმების და განსაკუთრებით, ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელების, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის"
ფარგლებში თანამშრომლობის და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებს; ასევე, რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაში ევროკავშირის აქტიური როლის
მნიშვნელობას.
მნიშვნელოვანი იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერმინისტრის, მამუკა ბახტაძის შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ჟან კლოდ იუნკერთან და
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს
წარმომადგენელთან, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, ფედერიკა მოგერინისთან. შეხვედრებზე
დადებითად შეფასდა ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმები, ყურადღება
გამახვილდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის მნიშვნელობასა და ასოცირების
შეთანხმების განხორციელების წარმატებულ პროცესზე. გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის
ფარგლებში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის არაფორმალური შეხვედრა
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო უწყებების პოლიტიკურ დირექტორებსა და შესაბამისი
სამსახურების წარმომადგენლებთან, რომელთაც ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდათ ქვეყანაში
მიმდინარე რეფორმებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე ვითარებასა და რუსეთის
მხრიდან მუდმივ პროვოკაციებზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის აქტუალურ საკითხებზე, ასევე რეგიონული მნიშვნელობის თემებზე.

მნიშვნელოვანი იყო 16 ოქტომბერს, ქ. ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი, რომლის
ფარგლებშიც შეხვედრები გაიმართა ევროპარლამენტარებთან, ხოლო 21 ნოემბერს, ბრიუსელში
ვიზიტის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი სიტყვით გამოვიდა
ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში (AFET).

შეხვედრის ფარგლებში, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა ორ საფინანსო
შეთანხმებას, რომლებიც ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის ჯამში 231 მილიონ ევრომდე დახმარების
გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნული თანხები ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის პრიორიტეტების განხორციელებას მოხმარდება.

22

23

წლიური ანგარიში

2018

თანამშრომლობის ახალი ფორმატი

Ÿ

12-13 თებერვალს, თბილისში განხორციელდა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტი,
რომლის ფარგლებშიც შეხვედრები გაიმართა საქართველოს მთავრობის წამომადგენლებთან;

წარმატებით მიმდინარეობდა ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელება.

Ÿ

7-10 მაისს, თბილისში ევროპარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის (SEDE)
წარმომადგენლების ვიზიტი გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც შეხვედრები მოეწყო საქართველოს
მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრთან;

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის 2018
წლის სამოქმედო გეგმა, ასევე, 2017 წლის და 2018 წლის პირველი ნახევრის გეგმის
განხორციელების ანგარიშები, რომლებიც მოიცავს ევროინტეგრაციის ფარგლებში
განხორციელებულ რეფორმებს, როგორც საკანონმდებლო, ისე ინსტიტუციური დაახლოების
მიზნით.

2018

ასოცირების შეთანხმების განხორციელება

წლიური ანგარიში

გასული წელი აღსანიშნავი იყო საქართველოში ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირების
ვიზიტებით:

ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის ეროვნული სამოქმედო გეგმის
შემუშავებისა და შესრულების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

14-16 მაისს, თბილისს ვიზიტით ეწვია ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური
წარმომადგენელი, სტავროს ლამბრინიდისი. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრთან;
26 მაისს, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს
პირველად ეწვია ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. პრეზიდენტს თან ახლდა
ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების
საკითხებში, იოჰანეს ჰანი. ევროკომისიის პრეზიდენტმა შეხვედრები გამართა საქართველოს
პრეზიდენტთან, გიორგი მარგველაშვილთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, გიორგი
კვირიკაშვილთა. შეხვედრებზე საუბარი შეეხო ქვეყნის ევროპულ დღის წესრიგსა და მიმდინარე
რეფორმებს, საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის უმაღლესი დონის
თანამშრომლობის ახალ ფორმატს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და
ევროკავშირის როლს საქართველოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის კუთხით;

12-15 ივლისს, ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის საკითხებში ევროკავშირის
სპეციალური წარმომადგენლის, ქრისტოს სტილიანიდისის თბილისში ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა
შეხვედრები სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებთან, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრთან.
ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგანგებო სიტუაციების სამსახურსა და სამოქალაქო დაცვისა და
ჰუმანიტარული დახმარების ევროპულ სამსახურს შორის ხელი მოეწერა ადმინისტრაციულ
შეთანხმებას, რომელიც განსაზღვრავს მხარეთა შორის თანამშრომლობის კონკრეტულ
მიმართულებებს ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის, მათდამი მზაობისა და მათზე რეაგირების
კუთხით.

საქართველო-ევროკავშირს შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი იყო
5 თებერვალს, ბრიუსელში გამართული საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეოთხე
სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, საგარეო საქმეთა,
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, თავდაცვის
მინისტრებმა, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა და
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ. შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოევროკავშირის პოლიტიკური ასოცირების, მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების
სფეროში თანამშრომლობის, კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის; ეკონომიკური და
სექტორული თანამშრომლობის, ასევე ვაჭრობის საკითხები. სხდომის შედეგად:
Ÿ

საბჭომ დადებითად შეაფასა მნიშვნელოვანი პროგრესი საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობებში 2016 წლის დეკემბერში ჩატარებული ბოლო შეხვედრის შემდეგ;

Ÿ

ევროკავშირმა აღიარა საქართველოში განხორციელებული რეფორმები, რომლებმაც
მოახდინეს ქვეყნის, როგორც რეგიონში ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორის, პოზიციის
განმტკიცება;

Ÿ

ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში;

გაუსვა რა ხაზი საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და მის ევროპულ არჩევანს,
ასოცირების საბჭო მიესალმა ქვეყნის ამბიციას ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავების
მი
Ÿ მართულებით. აღინიშნა საქართველოს წინსვლა ასოცირების შეთანხმების განხორციელების
საკითხში, მისი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA)
კომპონენტის ჩათვლით;
Ÿ

Ÿ

მხარეებმა დადებითად შეაფასეს თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
სფეროში. ევროკავშირმა განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა ევროკავშირის მისიებში
საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

Ÿ

ასოცირების საბჭომ დაადასტურა საქართველოს, როგორც მთავარი პარტნიორის როლი
ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროში და ხაზი გაუსვა ქვეყნის სატრანზიტო
შესაძლებლობებს კასპიის ენერგორესურსების ევროპულ ბაზარზე მიწოდების კუთხით, მათ
შორის, სამხრეთის გაზის დერეფნის გავლით;

Ÿ

მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სტრატეგიული კომუნიკაციის
მიმართულებით წარმატებული თანამშრომლობის გაგრძელების მნიშვნელობას.

Ÿ

შეხვედრაზე ევროკავშირმა დაადასტურა მზაობა გააგრძელოს საქართველოს ტექნიკური და
ფინანსური მხარდაჭერა ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით
განსაზღვრული პრიორიტეტების განხორციელების პროცესში.

3-4 სექტემბერს თბილისს ეწვია ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და
გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში, იოჰანეს ჰანი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის გახსნის ცერემონიაში;
24

25

კომიტეტის ფარგლებში მხარეებმა მიმოიხილეს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, რომლებიც
მიმართულია დემოკრატიის კონსოლიდაციის, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების,
კარგი მმართველობის, სასამართლოს თავისუფლების, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის შემდგომი გაძლიერებისკენ; ასევე განიხილეს თანამშრომლობა კონფლიქტის მშვიდობიანი
გადაწყვეტის კუთხით; იმსჯელეს ეკონომიკურ საკითხებზე და სექტორულ თანამშრომლობაზე.

23 ოქტომბერს, ბრიუსელში გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის უსაფრთხოების საკითხებზე
მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგის რიგით მეორე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. შეხვედრაზე მხარეებმა მიმოიხილეს საგარეო პოლიტიკის
საკითხების ფართო სპექტრი, რეგიონში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების კუთხით არსებული
გამოწვევები. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში
არსებული მდგომარეობა, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით ხელმოწერილი 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელების საკითხი. შეხვედრაზე განხილულ იქნა
ენერგოუსაფრთხოების, ტერორიზმის, რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის
წინააღმდეგ ბრძოლის, ჰიბრიდული საფრთხეებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხები.

შეხვედრაზე ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ ცალსახად დააფიქსირა მტკიცე მხარდაჭერა, საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ამასთანავე,
ევროკავშირი მიესალმა საქართველოს პროგრესს და აღნიშნა, რომ ის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა. ასევე, დადებითად იქნა შეფასებული საქართველოს მიერ ასოცირების
შეთანხმების განხორციელების მიმდინარეობა და ხაზი გაესვა რეფორმების უწყვეტობის მნიშვნელობას.
ევროკავშირმა განსაკუთრებით დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ დაუყოვნებლივ
მიღებული ზომები შენგენის სივრცეში საქართველოს მოქალაქეების მიერ უვიზო მიმოსვლის
მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად. ამასთანავე, ევროკავშირი მიესალმა საქართველოს მზაობას
გააგრძელოს ევროკავშირის მისიებში ჩართულობა.

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ქართულ მხარეს გააცნეს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
სფეროში ევროკავშირში მიმდინარე სიახლეები, პარტნიორებთან თანამშრომლობის ახალი
შესაძლებლობები და დახმარების მომავალი გეგმები. მხარეებმა დადებითად შეაფასეს
საქართველოს წვლილი ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში,
ევროკავშირის ეგიდით განხორციელებულ ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის ჩათვლით და
განიხილეს ამ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების გზები. უსაფრთხოების საკითხებზე მაღალი
დონის სტრატეგიული დიალოგის მეორე შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საგარეო
უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში მჭიდრო თანამშრომლობისადმი ორივე მხარის ძლიერი
ინტერესი.

2018 წელს ჩატარდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი
თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის 5 თემატური ჯგუფის სხდომა:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

2018 წლის 22 მარტს, ბრიუსელში გაიმართა თემატური ჯგუფის „სოფლის მეურნეობა და
სასოფლო განვითარება; მეთევზეობა და საზღვაო მმართველობა; რეგიონული განვითარება,
თანამშრომლობა საზღვრისპირა და რეგიონულ დონეზე“ მესამე სხდომა;
2018 წლის 19 აპრილს, თბილისში გაიმართა თემატური ჯგუფის „დასაქმება, სოციალური
პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ მესამე სხდომა;
2018 წლის 29 მაისს, ბრიუსელში გაიმართა თემატური ჯგუფის „თანამშრომლობა საინფორმაციო
საზოგადოების სფეროში; თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და მედიის სფეროებში;
თანამშრომლობა კვლევის, ტექნოლოგიების განვითარებისა და დემონსტრირების სფეროში;
განათლება, ტრენინგი და ახალგაზრდობა; კულტურის სფეროში თანამშრომლობა;
თანამშრომლობა სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში“ მესამე სხდომა;
2018 წლის 7 ივნისს, ბრიუსელში ჩატარდა თემატური ჯგუფის „სამრეწველო და საწარმოების
პოლიტიკა და სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა; ტურიზმი; კორპორაციული სამართალი და
კორპორაციული მმართველობა; მომხმარებელთა პოლიტიკა; საგადასახადო პოლიტიკა“ მესამე
სხდომა;
2018 წლის 16-17 ოქტომბერს, ბრიუსელში ჩატარდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-3 თემატური ჯგუფის „ენერგეტიკა; გარემო; კლიმატი; ტრანსპორტი; და სამოქალაქო დაცვა“ რიგით მეოთხე სხდომა.

Ÿ

26

27

2018

უსაფრთხოების საკითხებზე მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგი

წლიური ანგარიში

მნიშვნელოვანი იყო 2018 წლის 26 ივნისს, ბრიუსელში გამართული საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების კომიტეტის მეოთხე სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და
ევროკავშირის ოფიციალური სტრუქტურების უფროსი რანგის წარმომადგენლებმა. ქართულ
დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. დელეგაციაში სახელმწიფო
უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე შედიოდნენ იუსტიციის მინისტრის, შერიგებისა და
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის, განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის მოადგილეები.

შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და პარლამენტის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლების მონაწილეობით შემუშავდა ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის საწყისი
პროექტი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგის განმსაზღვრელ ერთერთ მთავარ დოკუმენტს წარმოადგენს. „საგზაო რუკა“ არის საქართველოს ცალმხრივი ინიციატივა,
რომელიც მოახდენს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმისა და
გათვალისწინებული რეფორმების კონსოლიდაციას, ხელს შეუწყობს ასოცირების შეთანხმების მიღმა
არსებული ინტეგრაციის შესაძლებლობების გამოვლენასა და შესაბამისი ნაბიჯების დაგეგმვას.

საანგარიშო პერიოდში საქართველო აქტიურად იყო ჩართული „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
მრავალმხრივ ფორმატში, რომელიც ხელს უწყობს ევროკავშირთან ქვეყნის პოლიტიკური ასოცირებისა
და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესს და ასევე, სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე
რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავებას, მათ შორის, სხვადასხვა დარგში, კონკრეტული
პროექტების განხორციელების გზით.

საგზაო რუკა საქართველოს მოამზადებს ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაციის ეტაპებისთვის. მასში
არ იქნება განსაზღვრული პოლიტიკური ნაბიჯების ვადები, ვინაიდან ამ პოლიტიკური მიზნის მიღწევის
პროგნოზირება შეუძლებელია და არ არის მხოლოდ საქართველოს მზაობაზე დამოკიდებული.
საგზაო რუკაში წარმოდგენილი იქნება სპეციალური მექანიზმი, რომელიც ევროკავშირთან
საკანონმდებლო თავსებადობის ანალიზის მეშვეობით მოახდენს კონკრეტული განსხვავებების
იდენტიფიცირებას, რაც დაგვეხმარება ეტაპობრივად ასოცირების შეთანხმების მიღმა
განსახორციელებელი ნაბიჯების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ეს მექანიზმი ასევე ითვალისწინებს
რეგულაციების ზემოქმედების შეფასებასაც, რაც დაგვეხმარება კონკრეტული მიმართულებით
საკანონმდებლო დაახლოების სარგებლის წინასწარ შეფასებასა და შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღებაში.

საგზაო რუკა შედგება 8 ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებისგან:
1. ასოცირების დღის წესრიგისა და ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის ჩათვლით, სრული და ეფექტიანი იმპლემენტაცია;
2. ევროკავშირთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება;
3. დემოკრატიული განვითარება;
4. სექტორული ინტეგრაცია;
5. ევროკავშირთან ფიზიკური ინტეგრაციის გაღრმავება ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და
კომუნიკაციების სფეროში;
6. ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში საქართველოს მონაწილეობის გაფართოება;
7. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების ეფექტიანი
გამოყენება, მათ შორის, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგი 2020 წლისთვის“
დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების განხორციელება;
8. საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობის ანალიზი.
საქართველოს მთავრობა აქტიურად იყენებდა
შიდა კოორდინაციის მექანიზმს ევროკავშირში
ინტეგრაციის პროცესის წარმართვისათვის. ამ
კუთხით, აღსანიშნავია 8 მაისს და 22 ოქტომბერს
გამართული საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სხდომები,
სადაც განხილულ იქნა საქართველოს
ევროკავშირში ინტეგრაციის ფარგლებში
არსებული სტრატეგიული მიმართულებები და
დაისახა სამომავლო გეგმები.
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საქართველო აქტიურად მონაწილეობდა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში პოლიტიკური
თანამშრომლობის ფორმატებში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ორჯერ - 4 ოქტომბერს და 12
მარტს, ბრიუსელში, მონაწილეობა მიიღო „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მაღალი რანგის ოფიციალურ
პირთა შეხვედრაში, ხოლო 21-22 ივნისს, მინსკში, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ არაფორმალური
დიალოგის მე-10 შეხვედრაში.
ასევე, აღსანიშნავია საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობა 15 ოქტომბერს, ლუქსემბურგში
გამართულ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მინისტერიალში, სადაც მან თავის გამოსვლაში ყურადღება
გაამახვილა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფორმატის მნიშვნელობასა და სამომავლოდ მისი
განვითარების ხედვებზე. მინისტრმა აღნიშნა საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი
და ის ხელშესახები შედეგები, რაც ქვეყანამ ამ ფორმატის ფარგლებში მიიღო. მან ასევე ხაზი გაუსვა
საქართველოს საბოლოო მიზანს, რაც ევროკავშირში სრულფასოვან გაწევრიანებას უკავშირდება და
აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ იშურებს არსებული მექანიზმების მიღმა
გადადგას ნაბიჯები ინტეგრაციის პროცესის გასაღრმავებლად, რასაც ემსახურება ინიციატივა
ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის შესახებ. ამასთანავე, მინისტრმა დაადასტურა „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ 10 წლის იუბილეს აღნიშვნაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობისთვის
მზადყოფნა.

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნებიდან ევროკომისიის სოლიდური მხარდაჭერით საქართველოში
პირველად გაიხსნა ევროპული სკოლა. სკოლის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და
გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. ევროპული სკოლის
თბილისში გახსნა კიდევ ერთხელ მეტყველებს საქართველოს წარმატებაზე ევროპული რეფორმების
პროცესში. ევროპული სკოლა ევროკავშირის ინოვაციურ პროექტს წარმოადგენს, რომელიც
,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის'' ყველა ქვეყნის სტუდენტს სთავაზობს ევროპულ სტანდარტებსა და
ღირებულებებზე დაფუძნებულ განათლებას.
10-12 დეკემბერს საქართველომ პირველად უმასპინძლა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამოქალაქო
საზოგადოების ფორუმის მე-10 ყოველწლიურ ასამბლეას, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების,
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების მაღალი დონის
წარმომადგენლებმა. ფორუმის ფარგლებში გამართულ მაღალი დონის სადისკუსიო პანელში
მონაწილეობა მიიღო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომელმაც თავის გამოსვლაში
ვრცლად ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე ევროინტეგრაციულ პროცესებზე და ამ პროცესებში
სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვან როლზე.
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„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“

წლიური ანგარიში

ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წარმატებული ფუნქციონირების მიზნით ხორციელდებოდა აქტიური
კომუნიკაცია ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და წევრ ქვეყნებთან, როგორც საზღვარგარეთ, ისე
საქართველოში. ამ კუთხით, აღსანიშნავია 1 მარტს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ,
საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან
გამართული შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც, მინისტრის მოადგილემ ელჩებს მიაწოდა ინფორმაცია
ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უვიზოდ გადაადგილების პირობების დარღვევისა და თავშესაფრის
მოთხოვნის პროცედურებით არაკეთილსინდისიერად სარგებლობის პრევენციის მიზნით, საქართველოს
მთავრობის მიერ დაგეგმილ და გატარებულ ღონისძიებებზე. ამასთანავე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ორგანიზებით ჩატარდა ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია ქვეყნის მასშტაბით, ცალკეულ
სამიზნე ჯგუფებთან. გარდა ამისა, მთავრობა მჭიდრო კოორდინაციით განაგრძობდა სხვა საჭირო
ზომების მიღებას, ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უკანონო მიგრაციის აღკვეთისა და უვიზო რეჟიმის
შეუფერხებლად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით.

თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით

საქართველო ევროკავშირთან აგრძელებდა აქტიურ თანამშრომლობას ადამიანის უფლებების დაცვის
მიმართულებით. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო 25 აპრილს, ბრიუსელში გამართული საქართველოევროკავშირის ადამიანის უფლებათა არაფორმალური დიალოგის მე-11 შეხვედრა, რომელსაც
ქართული მხრიდან ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შეხვედრის
ფარგლებში მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ბოლო
პერიოდში გატარებული ღონისძიებები. ევროკავშირმა დადებითად შეაფასა ამ კუთხით საქართველოს
მიერ მიღწეული პროგრესი.
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ევროკავშირის დახმარება

ევროინტეგრაციის პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის დახმარებას,
რომელიც სხვადასხვა სახის პროგრამებისა და ინსტრუმენტების საშუალებით ხორციელდება და მიზნად
ისახავს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში დაგეგმილი რეფორმების
განხორციელების მხარდაჭერას, ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარებას და ევროკავშირის
სტანდარტებთან დაახლოებას.
საანგარიშო პერიოდში, ევროკომისიის შესაბამის სამსახურებთან აქტიური თანამშრომლობით,
განისაზღვრა ევროკავშირის დახმარების პრიორიტეტები 2018 წლის სამოქმედო პროგრამის
ფარგლებში, რომელიც უპრეცედენტოა თავისი მასშტაბებით და საქართველოსთვის 134 მილიონი
ევროს ოდენობის დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს.
წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში წარმატებით გრძელდებოდა ევროკავშირის
ტექნიკური დახმარებისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების 15-მდე პროექტის განხორციელება.
ამასთან, ევროკომისიის შესაბამის სამსახურებთან და
სახელმწიფო უწყებებთან აქტიური
თანამშრომლობით, დაიგეგმა ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და საჯარო სამსახურების
დაძმობილების 10-მდე ახალი პროექტი და მომზადდა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია.
აღსანიშნავია შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამაში საქართველოს
მონაწილეობა. პროგრამაში მონაწილე 8 ქვეყნიდან, საქართველო მე-3 ადგილზეა, როგორც
პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობის, ისე თანხის ათვისების თვალსაზრისით. საანგარიშო
პერიოდში გამოცხადებული შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის პირველი
კონკურსის ფარგლებში, შერჩეული იქნა 16 რეგიონალური პროექტი საქართველოს მონაწილეობით.
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საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებელ
ფუნქციონირებას. სწორედ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა შენგენის სივრცეში უვიზო
მიმოსვლის ფუნქციონირების მონიტორინგი (სტატისტიკური მონაცემების ჩათვლით). მომზადდა და
ევროკომისიას წარედგინა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ეროვნული ანგარიში,
რომელიც მოიცავს საქართველოს მიერ ნაკისრი შესაბამისი ვალდებულებების შესრულების
მდგომარეობას. გაიმართა კონსულტაციები წევრ-ქვეყნებთან საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის
ქვეყნად აღიარების მიზნით, რაც ავტომატურად გულისხმობს თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებების
დაჩქარებული პროცედურით განხილვას (დღეისათვის, საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებს
ევროკავშირის/შენგენის 11 ქვეყანა: ბულგარეთი, საფრანგეთი, ლიხტენშტაინი, ავსტრია, ბელგია,
ნიდერლანდები, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ირლანდია, ესტონეთი, დანია).

აღსანიშნავია 14-16 მაისს, თბილისში, ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური
წარმომადგენლის, სტავროს ლამბრინიდისის ვიზიტი, რომლის ფარგლებში მან შეხვედრები გამართა
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრთან. სწორედ
მისი ვიზიტის ფარგლებში საქართველო მიწვეული იქნა სპეციალური წარმომადგენლის ახალ
ინიციატივაში - “Good Human Right Stories” მონაწილეობის მისაღებად. ინიციატივის ოფიციალურად
წარდგენა მოხდა 2018 წლის 26 სექტემბერს, გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის
გენერალური დებატების ფარგლებში. საქართველოს მხრიდან ზემოხსენებულ ღონისძიებაზე სიტყვით
გამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი და წარადგინა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
წარმატებით გატარებული რეფორმები. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა
რეგიონიდან, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ ღონისძიებაში ქვეყანაში განხორციელებული
წარმატებული ისტორიის წარსადგენად და საქართველო მოხვდა იმ 13 ქვეყანას შორის, სადაც არის
ადამიანის უფლებების დაცვის კარგი მაგალითები.

წლიური ანგარიში

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებელი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა

2018
წლიური ანგარიში
ნატოში გაწევრიანება
2018 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებდა
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების
მიმართულებით.
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საგარეო საქმეთა მინისტერიალი

უმნიშვნელოვანეს მოვლენას წარმოადგენდა 2018 წლის 11-12 ივლისის ნატოს ბრიუსელის სამიტი,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ საქართველოს პრეზიდენტის
ხელმძღვანელობით. აღნიშნული სამიტის ფარგლებში პირველად ჩატარდა ნატოს წევრი ქვეყნების
სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების დონეზე ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა
საქართველოსა და უკრაინასთან. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ნატოს სამიტზე გაიმართა
შეხვედრა უმაღლეს დონეზე უშუალოდ საქართველოს თემატიკაზე, სადაც, სხვა საკითხებთან ერთად,
ქართულ მხარეს შესაძლებლობა ჰქონდა განეხილა ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის დინამიკა,
გაწევრიანების გზაზე გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები.

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით აღსანიშნავია 4-5 დეკემბერს, ნატოს საგარეო საქმეთა
მინისტერიალზე საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრის
ხელმძღვანელობით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მინისტერიალის ფარგლებში გამართული
ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინასთან საგარეო საქმეთა
მინისტრების დონეზე, სადაც მოკავშირეებთან ერთად განიხილეს საქართველოს ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის, შავი ზღვის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის რეფორმებთან დაკავშირებული საკითხები.
ასეთ მაღალ დონეზე საქართველოს მონაწილეობით შეხვედრების გამართვა ხაზს უსვამს საქართველოს,
როგორც ასპირანტი ქვეყნის მნიშვნელობას ნატოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში და ნათელი დასტურია,
რომ ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას.

ნატოს ბრიუსელის სამიტის შედეგად:
უმაღლეს დონეზე პირველად იქნა მიღებული ნატო-საქართველოს კომისიის დეკლარაცია, რომელიც
მოიცავს ნატო-საქართველოს ურთიერთობების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და ხაზს უსვამს
ნატოს ურყევ მხარდაჭერას ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი;
Ÿ როგორც სამიტის დასკვნით დოკუმენტში, ისე ნატო-საქართველოს ერთობლივ დეკლარაციაში,
ალიანსის მხრიდან გამოხატულია საქართველოსადმი პოლიტიკური მხარდაჭერა ღია კარის
პოლიტიკის კონტექსტში;
Ÿ დოკუმენტში კიდევ ერთხელ დადასტურებულია ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ
საქართველო გახდება ნატოს წევრი და რომ ასპირანტ საქართველოს გააჩნია ყველა პრაქტიკული
ინსტრუმენტი ალიანსში გასაწევრიანებლად.
Ÿ

ნატო-საქართველოს კომისია

საქართველო განაგრძობდა ნატოში ინტეგრაციის მექანიზმის - ნატო-საქართველოს კომისიის ეფექტიან
გამოყენებას. წლის განმავლობაში ჩატარდა ნატო-საქართველოს კომისიის 20-მდე სხდომა სხვადასხვა
დონეზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 31 იანვარს, ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში, მუდმივი
წარმომადგენლების დონეზე გამართული ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა საგარეო საქმეთა
მინისტრის მონაწილეობით, სადაც მოხდა 2017 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაციის
შეფასების განხილვა. დოკუმენტმა მაღალი შეფასება დაიმსახურა წევრი სახელმწიფოების მხრიდან.

Ÿ

სამიტზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით
ნატო-საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების თაობაზე, დაისახა და შეთანხმდა
თანამშრომლობის კონკრეტული მიმართულებები და გადაწყდა საქართველოსა და შავ ზღვაზე
მოქმედ ნატოს მუდმივ საზღვაო ძალებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება.

ნატოს სამიტის ფარგლებში საქართველომ მონაწილეობა მიიღო „მტკიცე მხარდაჭერის მისიის“
შეხვედრასა და „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ კოალიციის წევრების შეხვედრაში.
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წლის განმავლობაში გამართულ ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომებზე განხილულ იქნა
საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, მათ შორის: 16 მაისის სხდომაზე განიხილეს
საქართველოში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს მიერ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე
მიღწეული პროგრესი, ისევე როგორც შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების მიმართულებით ნატოსაქართველოს თანამშრომლობის ასპექტები; 5 სექტემბრის სხდომაზე განიხილეს ოკუპირებულ
აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული ვითარება, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების
მიმდინარეობა და საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივები; 26 ოქტომბერს განხილულ იქნა
საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
განხორციელების საკითხები; 14 დეკემბრის სხდომაზე კი, განიხილეს საქართველოს
მართლმსაჯულების რეფორმა.
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წლიური ანგარიში

ბრიუსელის სამიტი

2018

III. ნატოში გაწევრიანება

21 მარტს, ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიამ, პრემიერ-მინისტრის
ხელმძღვანელობით, დაამტკიცა საქართველოს 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა. დოკუმენტი
წარდგენილი იქნა 2018 წლის 26 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის მიერ,
ნატოს შტაბ-ბინაში მუდმივი წარმომადგენლების მოადგილეების დონეზე გამართულ ნატოსაქართველოს კომისიის სხდომაზე, სადაც ალიანსის 29 წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელმა
აღნიშნა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესი და დადებითად შეაფასა საქართველოს
მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული რეფორმების გეგმა. ამასთან,
შემუშავდა 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი, რომელიც
განხილულ იქნა საქართველოში 29-30 ოქტომბერს ვიზიტად მყოფი ნატოს შემფასებელი ჯგუფის მიერ
სახელმწიფო უწყებებთან გამართულ შეხვედრებზე. მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ალიანსმა
შეიმუშავა 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტი. 12 დეკემბერს, ნატოს
შტაბ-ბინაში, ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის
მონაწილეობით მოხდა 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაციის შეფასების
განხილვა. ალიანსმა პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები.

შავი ზღვის უსაფრთხოება
წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით,
ნატოს ძალისხმევაში საქართველოს უფრო აქტიურად ჩართვის საკითხებზე. იმართებოდა შეხვედრები
საგარეო საქმეთა, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლების
მონაწილეობით. აღნიშნული ძალისხმევის შედეგი იყო ნატოს ბრიუსელის სამიტზე ალიანსის
გადაწყვეტილება შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების მიმართულებით, ნატო-საქართველოს
თანამშრმლობის ფარგლებში, კონკრეტული პრაქტიკული ინიციატივების შესახებ.

ასევე მნიშვნელოვანი იყო 25 ივნისს, ნატოს შტაბ-ბინაში, სამოქალაქო საგანგებო სიტუაციების
დაგეგმვის კომიტეტის ფარგლებში გამართული ალიანსის წევრი ქვეყნების შეხვედრა საქართველოს,
ფინეთისა და შვედეთის წარმომადგენლებთან, სადაც განხილულ იქნა საქართველოს საგანგებო
სიტუაციების სამსახურის რეფორმა და ტოტალური თავდაცვის მიდგომა. აღსანიშნავია აგრეთვე, 6
ნოემბერს, ნატოს შტაბ-ბინაში, გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორების ჯგუფის ფარგლებში,
წევრი ქვეყნების შეხვედრა ქართულ მხარესთან, სადაც განხილულ იქნა ჰიბრიდული საფრთხეებისა და
სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხები.
2018 წელი მნიშვნელოვანი იყო ნატოს გემების ვიზიტებით. მაისში ფოთის ნავსადგურში ნატოს
მუდმივმოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთი შემოვიდა, ხოლო ნოემბერში ბათუმის პორტს ნატოს
მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი (SNMCMG2) ეწვია. ნატოს გემების
საქართველოში ვიზიტები ალიანსის მხარდაჭერის მკაფიო გზავნილია და იმის მანიშნებელია, რომ
საქართველოს ნატოს დღის წესრიგში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. აღნიშნული შენაერთები
ალიანსის სიმტკიცის და სოლიდარობის დემონსტრირებას ახდენს და ამავდროულად, საპორტო
ვიზიტებითა და ერთობლივი აქტივობებით, ხელს უწყობს პარტნიორ სახელმწიფოებსა და ნატოს შორის
ურთიერთთავსებადობის დონის ამაღლებას.

საქართველოს მონაწილეობა ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში
საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა ნატოს ძალისხმევებში საერთო ევრო-ატლანტიკური
უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით. 870 სამხედრო მოსამსახურით, საქართველო ნატოს „მტკიცე
მხარდაჭერის“ მისიის ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია. წლის განმავლობაში ის ასევე მხარს
უჭერდა ავღანეთის ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალების განვითარებას.
საქართველომ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ალიანსის სანდო და ერთგული პარტნიორია. ქვეყანამ,
ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში მისი შთამბეჭდავი მონაწილეობით, დაამტკიცა, რომ ის
არამარტო უსაფრთხოების მომხმარებელი, არამედ მისი აქტიური მიმწოდებელიც არის.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა თანამშრომლობა გაძლიერებული შესაძლებლობების
პარტნიორთა ჯგუფის ფარგლებში. აღსანიშნავი იყო 23 თებერვალს, ნატოს შტაბ-ბინაში ქართული
მხარის მონაწილეობა გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორების ჯგუფის ფორმატში გამართულ
შეხვედრაში, რომელიც მიეძღვნა შავი ზღვის უსაფრთხოებასა და რუსეთიდან მომავალ ჰიბრიდულ
საფრთხეებს.

ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობა
ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან პრაქტიკული
თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. 2018 წელს ნატოს წევრი ქვეყნების მონაწილეობით
გაიმართა მრავალეროვნული სწავლებები “Noble Partner” და “Agile Spirit”, რომელთა მიზანი იყო
საქართველოს თავდაცვისუნარიანობისა და მდგრადობის გაძლიერება, ისევე როგორც საქართველოს
შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. საქართველო ემზადება ნატოსაქართველოს 2019 წლის სწავლებისთვის, რომელიც გამორჩეული იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების
აქტიური ჩართულობით.
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დიდი ყურადღება ეთმობოდა წლიური ეროვნული პროგრამის ეფექტიან გამოყენებას. შესაბამის
უწყებებთან კოორდინაციის შედეგად, შემუშავდა 2018 წლის რიგით მე-10, წლიური ეროვნული
პროგრამის პროექტი, რომელიც ნატოს შტაბ-ბინიდან და ნატოს წევრი ქვეყნებიდან ჩამოსულ
ექსპერტებთან და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან
ერთად, განხილულ იქნა 5-6 მარტს გამართულ სემინარზე: „საქართველოს წინსვლა
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე“.

წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (SNGP) იმპლემენტაცია,
რომლის მიზანია ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება, მდგრადობის გაძლიერება,
ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება და საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მზადების პროცესის
ხელშეწყობა. არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციაში მონაწილეობს ყველა წევრი და ორი პარტნიორი
ქვეყანა. პაკეტის ფარგლებში ხორციელდება 14 პროექტი.

წლიური ანგარიში

წლიური ეროვნული პროგრამა

საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დადასტურებას
წარმოადგენდა 12 დეკემბერს, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის
სპეციალური წარმომადგენლის, ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი საქართველოში, რომელმაც შეხვედრები
გამართა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ნატოს
გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის
სტუდენტებისთვის გამართა ლექცია, რომელზეც ნატო-საქართველოს ურთიერთობების პოზიტიურ
დინამიკასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.

უმაღლესი დონის ვიზიტების მხრივ ხაზი უნდა გაესვას 19 ივლისს, ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მამუკა ბახტაძის ვიზიტს. მან შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ
მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან, რომელმაც ხაზგასმით ისაუბრა ნატოს მხრიდან საქართველოს
ევროატლანტიკური მისწრაფებების სრული მხარდაჭერისა და ნატოს წევრობისთვის საქართველოს
მოსამზადებლად მუშაობის გაგრძელების შესახებ.

თანამშრომლობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან
განვლილი წლის განმავლობაში საქართველოსთვის ასევე მნიშნელოვანი იყო თანამშრომლობის
გაღრმავება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია 25-29 მაისს,
ვარშავაში გამართული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ. აღნიშნულ სესიაზე მიღებულ იქნა დეკლარაცია
ნატოს ბრიუსელის სამიტის მოლოდინების შესახებ, რომელშიც საქართველოს მხარდამჭერი გზავნილები
აისახა.
ნატოს მხრიდან საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის მორიგი დადასტურება იყო 21 სექტემბერს,
თბილისში, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ვიზიტი, რომელმაც შეხვედრები გამართა
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. გენერალური მდივნის მოადგილემ მონაწილეობა მიიღო
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში გამართულ ,,მრგვალ მაგიდაში“ და თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხა ლექცია ნატო-საქართველოს ურთიერთობებზე.

ნატოს საპარლამენტო განზომილების კუთხით აღსანიშნავი იყო 16-19 ნოემბერს, ჰალიფაქსში
გამართული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს დელეგაციამ. ასამბლეის ფარგლებში მიღებულ იქნა ანგარიში სახელწოდებით
„დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების განმტკიცება შავი ზღვის რეგიონში“, რომლის ერთ-ერთი
თავი საქართველოს მიეძღვნა. ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ საქართველო სამაგალითო ქვეყანაა
რეგიონში დემოკრატიული კონსოლიდაციის კუთხით.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ, სხვა მნიშვნელოვან რეზოლუციებთან ერთად, მიიღო ორი
რეზოლუცია, რომლებშიც საუბარია საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ხსენებულ
რეზოლუციებში საქართველოს საკითხის ასახვა ნათლად მეტყველებს ალიანსისთვის საქართველოს
როლის მნიშვნელობაზე.
საპარლამენტო თანამშრომლობის კუთხით უნდა აღინიშნოს 23-25 აპრილს ბათუმში გამართული ნატოს
საპარლამენტო ასამბლეის “Rose Roth“-ის სემინარი "საქართველო და შავი ზღვის რეგიონი ახალ
გეოპოლიტიკურ გარემოში" (Georgia and the Black Sea Region in the new geopolitical order),
რომელზეც მონაწილეებმა იმსჯელეს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებისა და საქართველოს
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ;

აღსანიშნავია 11 სექტემბერს, საქართველოში, წლის განმავლობაში მეორედ სახალხო დიპლომატიის
საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის თაჯან ილდემის ვიზიტი, რომელმაც შეხვედრები
გამართა საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან;
მნიშვნელოვანი იყო 25 აპრილს ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის დირექტორის, გენერალლეიტენანტ იან ბრუქსის ვიზიტი, რომელმაც შეხვედრები გამართა საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროში.

38
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2018

მნიშვნელოვანი იყო 9 მარტს, საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი ნატოს
შტაბ-ბინაში, სადაც მან შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან.
შეხვედრისას აღინიშნა საერთო ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცების სფეროში
საქართველოს მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი. სტოლტენბერგმა მაღალი შეფასება მისცა
საქართველოში მიმდინარე ყოვლისმომცველ რეფორმებს და მოუწოდა ქვეყანას განაგრძოს აღნიშნული
კურსი.

წლიური ანგარიში

წლის განმავლობაში გრძელდებოდა უმაღლესი და მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტები

ასევე აღსანიშნავი იყო 4 ივნისს, თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ნატოს
ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობის მეთაურთან, გენერალ დენის მერსიესთან, რომელიც
საქართველოში ნატო-საქართველოს არსებითი ღონისძიებათა პაკეტის (SNGP) შესახებ 2018
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებოდა.

უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები

2018
წლიური ანგარიში
ორმხრივი დიპლომატია
2018 წლის განმავლობაში საქართველო აგრძელებდა ორმხრივი
ურთიერთობების გარღმავებას მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან.
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის
გაღრმავებასა და ევროპის ქვეყნებთან არსებული აქტიური თანამშრომლობის
კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანაზე. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა
მეზობელ ქვეყნებთან, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, აზიისა და ოკეანეთის,
ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან პოლიტიკური,
ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების განსამტკიცებლად.

40

41

აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობა

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვეს მიტჩელი ორჯერ (30 აპრილი-1 მაისს და 11-12 სექტემბერს)
იმყოფებოდა საქართველოში.

თანამშრომლობა აშშ-ის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან
საანგარიშო პერიოდში საქართველო აგრძელებდა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას აშშ-ის
ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების გაღრმავებისა და საქართველოს მხარდაჭერის განმტკიცების
მიზნით. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენდა 26 ოქტომბერს ეროვნული
უსაფრთხოების საკითხებში აშშ-ის პრეზიდენტის მრჩევლის, ჯონ ბოლტონის ვიზიტი საქართველოში,
რომელიც წარმოადგენდა აშშ-ის ადმინისტრაციის მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულებას ორ ქვეყანას
შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების, ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცების, ქვეყნის
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მიმართ. ვიზიტის ფარგლებში ეროვნული უსაფრთხოების
საკითხებში აშშ-ს პრეზიდენტის მრჩეველი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა
მინისტრს, შს მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს. შეხვედრებზე განხილულ იქნა ის პრიორიტეტული
მიმართულებები, რომლებიც ემსახურება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაძლიერებას და
განამტკიცებს საქართველოს, როგორც აშშ-ის რეგიონული მოკავშირის როლს. საუბარი ასევე შეეხო
ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივის ჭრილში. შეხვედრებზე
ჯონ ბოლტონმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,
სუვერენიტეტისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ ტრამპის ადმინისტრაციის ურყევი
მხარდაჭერა.

2018

საქართველო გასული წლის განმავლობაში განაგრძობდა აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის
გასაღრმავებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას. გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა შეერთებულ
შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების შესაძლებლობის განხილვის მიზნით. 2018 წელი
განსაკუთრებით გამორჩეული იყო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის,
ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და წარმატებული რეფორმების მიმართ აშშ-ის საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხარდაჭერის კუთხით.
წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის
ქარტიის კომისიის ფარგლებში. 21 მაისს, ვაშინგტონში გაიმართა ქარტიის პლენარული სხდომა,
რომელსაც საქართველოს მხრიდან ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრი, ხოლო აშშ-ის მხრიდან
სახელმწიფო მდივანი. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ქარტიის თანამშრომლობის ყველა მიმართულება და
აშშ-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებული საკითხები. განსაკუთრებული
აქცენტი გაკეთდა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე, რაც ახალ ეტაპზე
გადავიდა. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ
თანამშრომლობაზე და აღინიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი და ძალისხმევა ეკონომიკური
რეფორმების გატარების და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ყურადღება დაეთმო რუსეთსაქართველოს კონფლიქტსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ რთულ ვითარებას.
ასევე, განხილულ იქნა საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივები, ოკუპირებულ რეგიონებში
მცხოვრები თანამემამულეებისთვის. პლენარულ სესიაზე საუბარი შეეხო ხალხთაშორის ურთიერთობებს,
განათლების სფეროსა და დემოკრატიის განვითარების კუთხით თანამშრომლობას.
Ÿ

7 მარტს, გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის
ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის (EWG) მორიგი შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური რეფორმების პაკეტის
განხორციელების მიმდინარეობა, საქართველოში ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესების, ეკონომიკის
სხვადასხვა დარგების რეგულაციების დახვეწის და შრომითი კანონმდებლობის სრულყოფის
საკითხები;

Ÿ

18 მაისს, ვაშინგტონში გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის
კომისიის დემოკრატიისა და მმართველობის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა; მხარეებმა
განიხილეს საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების კუთხით მიღწეული პროგრესი
პოლიტიკური პლურალიზმის, მედიის თავისუფლებისა და მართლმსაჯულების სისტემის
დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიმართულებით. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს,
აგრეთვე, საკონსტიტუციო რეფორმის, კონკრეტულად კი, სასამართლო ხელისუფლების
რეფორმის, საარჩევნო სისტემის დახვეწისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით
მიღწეულ შედეგებზე.

Ÿ

1 ოქტომბერს, ქ. ვაშინგტონში გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის
კომისიის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. მხარეებმა განიხილეს
საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე
რეფორმები, ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების კუთხით ქვეყნის მიერ მიღწეული
პროგრესი, ასევე იმსჯელეს უსაფრთხოების მხრივ რეგიონში შექმნილ მდგომარეობასა და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე. საუბარი შეეხო ასევე ტრანსნაციონალური
საფრთხეების წინააღმდეგ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში აშშ-ის პრეზიდენტის მრჩევლის ვიზიტს
საქართველოში, წინ უძღოდა საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის, პრემიერმინისტრის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტები აშშ-ში და შეხვედრები აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტთან,
თეთრი სახლის ადმინისტრაციისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი თანამდებობის პირებთან,
კონგრესის წარმომადგენლებთან.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 17-21 სექტემბერს აშშ-ში განხორციელებული საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის, მამუკა ბახტაძის სამუშაო ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი შეხვდა აშშის სახელმწიფო მდივანს, მაიკ პომპეოსა და უსაფრთხოების საკითხებში აშშ-ის პრეზიდენტის მრჩეველს,
ჯონ ბოლტონს, ასევე, აშშ-ის სენატის უმრავლესობის ლიდერს და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის
თავმჯდომარეს.

ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების
კუთხით უმნიშვნელოვანესი იყო გასულ წელს, აშშ-ის ადმინისტრაციის მიერ გაწეული მხარდაჭერა. 3
ოქტომბერს, სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მთავრობას ქვეყნის სტრატეგიული
კომუნიკაციების გასაძლიერებლად 499 675 აშშ დოლარის ფინანსური დახმარება გამოუყო.

ამავე ვიზიტის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრები გამართა პოლიტიკურ საკითხებში აშშის სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან, დევიდ ჰეილთან და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის
მოადგილესთან, ჯორჯ კენტთან. შეხვედრებზე განხილულ იქნა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული
პარტნიორობის პრიორიტეტული საკითხები.
საანგარიშო წლის მანძილზე აღსანიშნავია საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრები სახელმწიფო მდივნის
მოადგილეებთან, ჯო სალივანთან და ანდრეა ტომფსონთან, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის
მოადგილესთან, ჯორჯ კენტთან და ვეს მიჩელთან, საკანონმდებლო ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ადმინისტრატორის
თანაშემწესთან; ასევე შეხვედრა აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისში.
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წლიური ანგარიში

IV. ორმხრივი დიპლომატია

23 მარტს, ძალაში შევიდა აშშ-ის ბიუჯეტის კანონი, იგივე, კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი
(Consolidated Appropriations Act, 2018). მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტის კანონში, 2017 წლის
მსგავსად, შენარჩუნებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ჩანაწერი, რომლის
მიხედვითაც აშშ-ის დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა,
რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის
დამოუკიდებლობა, დაამყარა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობები, ან რაიმე სახით მოახდინა
საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფა.
აღსანიშნავია, რომ აშშ-ის 2018 ფისკალური წლის ბიუჯეტით საქართველოსთვის გამოყოფილი
დაფინანსება წინა წელთან შედარებით 5 მილიონი აშშ დოლარით არის გაზრდილი და 105 325 000 აშშ
დოლარს შეადგენს.
24 მაისს, აშშ-ის სენატში მოხდა საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირება. რეზოლუცია
ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს და ხაზს უსვამს აშშ-ის მტკიცე
მხარდაჭერას საქართველოსა და ქართველი ხალხისადმი. საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია აშშის კონგრესში წარადგინეს როგორც რესპუბლიკელმა, ისე დემოკრატმა სენატორებმა, რაც კიდევ ერთხელ
ადასტურებს საქართველოსადმი აშშ-ის კონგრესის ურყევ ორპარტიულ მხარდაჭერას.
26 ივნისს, აშშ-ის 28 კონგრესმენმა აშშ-სა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმების გაფორმების მოწოდებით, აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელს, რობერტ ლაითჰაიზერს
ორპარტიული წერილით მიმართა. 25 ოქტომბერს, ამავე საკითხთან დაკავშირებით, აშშ-ის სავაჭრო
წარმომადგენელს წერილით მიმართა აშშ-ის კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის
თავმჯდომარემ, აშშ-ის რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ტედ პომ.
13 ივლისს, დამტკიცდა აშშ-ის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი (FY19NDAA), რომელიც
განსაზღვრავს 2019 ფისკალური წლისთვის აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს.
მასში დაფიქსირებულია უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერები საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და
უსაფრთხოების, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების მხარდაჭერის კუთხით. აღნიშნული აქტის თანახმად:
Ÿ
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საქართველო, ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში, შავი და ბალტიის ზღვის ქვეყნებთან ერთად,
მოაზრებულია აშშ-ის მოკავშირედ, რომლის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება აშშ-ის ეროვნულ
ინტერესებშია.

12 სექტემბერს აშშ-ის კონგრესს წარედგინა რეზოლუცია (H. Res. 1030), რომელიც გმობს სირიის მიერ
საქართველოს რეგიონების - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის
აღიარებას.
12 დეკემბერს აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ ერთსულოვნად დაამტკიცა 26 ივნისს წარდგენილი
საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული კანონპროექტი (“Georgia Support Act”), რაც
საქართველოსა და აშშ-ს შორის თანამშრომლობის თვისებრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანის
მზაობის მკაფიო დასტურია. აღსანიშნავია, რომ აშშ-საქართველოს მრავალწლიანი ურთიერთობის
ისტორიაში, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ პირველად დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი აქტი,
როგორც ცალკემდგომი დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეხება. აქამდე აშშ-ის კონგრესს
საქართველოს მხარდამჭერი არაერთი რეზოლუცია დაუმტკიცებია. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ აქტი,
რეზოლუციაზე უფრო დიდი მნიშვნელობის საკანონმდებლო დოკუმენტია - იგი რეზოლუციისგან
განსხვავებით, აშშ-ის კონგრესის ორივე პალატის მიერ დამტკიცებისა და პრეზიდენტის ხელმოწერის
შემთხვევაში კანონის ძალას იძენს.
ორპარტიული კანონპროექტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს სუვერენიტეტის,
დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი აშშ-ის მტკიცე მხარდაჭერას და რუსეთის მიერ
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ
სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის. კანონპროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს აშშსაქართველოს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას, საქართველოს
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებას და ამ მიმართულებით სახელმწიფო მდივანს, შესაბამის უწყებებთან
ერთად, საქართველოსთან თანამშრომლობის მომავალი ხუთი წლის სტრატეგიის წარდგენას ავალებს.
კანონპროექტით კონგრესი აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელს მოუწოდებს გადადგას ქმედითი ნაბიჯები
საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების მიმართულებით.
წლის განმავლობაში საქართველოს არაერთხელ ეწვივნენ აშშ-ის კონგრესის წევრები:
Ÿ 13 აგვისტოს განხორციელდა ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში,
რომელსაც წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის მუდმივმოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარე,
დევინ ნუნესი ხელმძღვანელობდა;
Ÿ 4-6 მაისს, საქართველოს ეწვია კონგრესმენთა ორპარტიული დელეგაცია, კონგრესმენ ბობ
გუდლატის (R-TX) ხელმძღვანელობით. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ კენი მარჩანტი (RTX), მაიკ ბიშოპი (R-MI), ჯონ კერტისი (R-UT), შეილა ჯექსონ ლიი (D-TX), ჰენრი კუელარი (D-TX).
Ÿ 3-5 აპრილს, თბილისში განხორციელდა კონგრესმენ უილ ჰარდის (R-TX) ვიზიტი.

2018

გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მიმართ აშშ-ის საკანონმდებლო ხელისუფლების
ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნებისა და მისი კიდევ უფრო განმტკიცების კუთხით.

18 ივლისს, ვაშინგტონში, კონგრესის ჰელსინკის კომისიაში გაიმართა მოსმენა, რომელიც 2008 წლის
აგვისტოს ომიდან და ბუქარესტის სამიტიდან მე-10 წლისთავს მიეძღვნა. მოსმენაზე განხილულ იქნა
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია და კონფლიქტის დღევანდელი მდგომარეობა.

წლიური ანგარიში

აშშ-ის კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა

Ÿ

Ÿ

კანონის თანახმად, აშშ გააგრძელებს უსაფრთხოების სფეროში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი
დახმარების გაწევას, მათ შორის, ლეტალური თავდაცვითი შესაძლებლობებით, რაც გააძლიერებს
საქართველოს თავდაცვისუნარიანობას და გააუმჯობესებს ნატოს ძალებთან თავსებადობას.

აშშ-ის არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობა

Ÿ

კანონი აშშ-ის ადმინისტრაციას მოუწოდებს, შეიმუშაოს და განახორციელოს უსაფრთხოების
სფეროში თანამშრომლობის ყოვლისმომცველი სტრატეგია, რომელიც ევროპაში აშშ-ის
მოკავშირეებისა და პარტნიორების, განსაკუთრებით, რუსული აგრესიისა და საზიანო გავლენის
უშუალო სამიზნე ქვეყნების მხარდაჭერას მოიცავს.

Ÿ

დოკუმენტში ხაზგასმულია შავ ზღვაში ნატოს და სხვა მრავალეროვნული ფორმატის წვრთნების
ჩატარების სიხშირის, მასშტაბისა და სცენარების გაფართოების მნიშვნელობა, რაც ეხმიანება ნატოს
ბოლო სამიტის გადაწყვეტილებებს. აღნიშნული ჩანაწერის გაკეთება კიდევ ერთხელ ადასტურებს,
რომ აშშ-ის მიერ გრძელდება საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა როგორც საკანონმდებლო, ისე
აღმასრულებელ დონეებზე.

აშშ-ის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის აქტუალურობის შენარჩუნებისა
და აშშ-ის საზოგადოებაში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, გააქტიურდა
თანამშრომლობა აშშ-ის წამყვან აკადემიურ და ბიზნეს წრეებთან, არასამთავრობო და
კვლევით ორგანიზაციებთან, მედიასთან, საქართველოს მხარდამჭერ ჯგუფებთან, აშშ-ში
ქართულ დიასპორასა და ახალგაზრდულ გაერთიანებებთან. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო
აშშ-ში საქართველოს ელჩის მიერ აშშ-ის სხვადასხვა შტატში განხორციელებული ვიზიტები.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, მიმდინარე წლის 24 მაისს, ვაშინგტონში ჩატარებული მეორე
ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის
საკითხებს მიეძღვნა.
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საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა მუშაობა ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის არსებული
დონის შენარჩუნებისა და ურთიერთობების სტრატეგიულ ჭრილში გადაყვანის მიზნით. განხორციელდა
არაერთი უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტი, გაიმართა პოლიტიკური კონსულტაციები, ასევე
გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები თანამშრომლობის ახალი ფორმატების ჩამოყალიბების
მიმართულებით.

საფრანგეთთან თანამშრომლობის კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება
დიმიტრი ამილახვარის სახელობის ქართულ-ფრანგული პოლიტიკური დიალოგის დაფუძნების შესახებ,
რომელიც გაჟღერდა საფრანგეთის ევროპისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის, ჟან-ივ ლე დრიანის
საქართველოში ვიზიტის დროს. აღნიშნული დიალოგი ორ პარტნიორ ქვეყანას შორის თავს მოუყრის
თანამშრომლობის ყველა მიმართულებას და ორიენტირებული იქნება ახალი შესაძლებლობების
გამოძებნაზე. 2019 წლის გაზაფხულზე, პარიზში, იგეგმება დიალოგის საინაუგურაციო სხდომის
ჩატარება ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით.

გერმანიის კანცლერის ვიზიტი საქართველოში
გერმანიასთან ურთიერთობების კუთხით უმნიშვნელოვანესი იყო 23-24 აგვისტოს საქართველოში
ფედერალური კანცლერის, ანგელა მერკელის ოფიციალური ვიზიტი, რასაც წინ უძღოდა საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ბერლინში. უმაღლესი და მაღალი დონის ამ ვიზიტებმა
ახალი იმპულსი შესძინა ქართულ-გერმანულ თანამშრომლობას როგორც ორმხრივ ფორმატში, ისე
ოფიციალური ბერლინის მხრიდან საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და საერთაშორისო
დონეზე ტერიტორიული მთლიანობის შემდგომი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის კონტექსტში.
ხაზგასასმელია მერკელის მისვლა საოკუპაციო ხაზზე, რაც მკაფიო გზავნილია რუსეთის დესტრუქციულ
პოლიტიკასთან მიმართებით. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერლინში ვიზიტისას გამოიკვეთა ორმხრივი
ინტერესი კონკრეტული ნაბიჯებისადმი, რაც არსებული თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაციას და
თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანას შეუწყობს ხელს. ამავე კონტექსტში, ქართული მხარე მიესალმება
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ჰაიკო მაასის ინიციატივას „ევროპის ახალი აღმოსავლური
პოლიტიკის“ შესახებ, სადაც ხაზგასმულია საქართველოსთან, როგორც ერთ-ერთ ევროპულ
ქვეყანასთან სამომავლო პარტნიორობის მნიშვნელობა;
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გერმანიასა და საფრანგეთთან უპრეცედენტოდ მჭიდრო პარტნიორობის მკაფიო გამოხატულებას
წარმოადგენს გერმანულ-ფრანგულ-ქართული სამკუთხედის ამოქმედება. კერძოდ, 14 ნოემბერს,
პარიზში, პირველად გაიმართა სამმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები საქართველოს, საფრანგეთისა
და გერმანიის საგარეო უწყებებს შორის. ყურადღება დაეთმო ქართული მხარისთვის პრიორიტეტულ
საგარეო პოლიტიკურ საკითხებსა და სამივე ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან თემებს.
თითოეული მხარე პოზიტიურად განიხილავს ახალ ფორმატს, რაც იმის საფუძველს ქმნის, რომ სამმხრივ
კონსულტაციებს რეგულარული ხასიათი მიეცეს. სამკუთხედის ფორმატში კონსულტაციების ინიციატივა
ქართულ მხარეს ეკუთვნის. აღნიშნული იდეა 2016 წლის დეკემბერში, თბილისში, პირველად
ჩატარებული გერმანულ-ფრანგული რეგიონული ამბასადორიალის ფარგლებში გაჩნდა. ჯერ კიდევ
2016 წელს რეგიონული ამბასადორიალის თბილისში ჩატარება, ხოლო 2018 წელს ქართულფრანგულ-გერმანული სამკუთხედის ფორმატში, პირველი სამმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების
გამართვა, ხაზს უსვამს ევროკავშირის ამ ორი წამყვანი სახელმწიფოს განსაკუთრებულ ინტერესს
საქართველოსადმი. ფორმატი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს ევროპის ქვეყნებთან, მათ შორის,
საფრანგეთის რესპუბლიკასა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან თანამშრომლობის კიდევ
უფრო გაღრმავება წარმოადგენს. გასული წლების გამოცდილებამ მკაფიოდ აჩვენა, რომ საქართველოს
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის კონკრეტული მიმართულებებით წარმატება,
მნიშვნელოვანწილად, საფრანგეთისა და გერმანიის მხრიდან მხარდაჭერით იყო და არის
განპირობებული.
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2018

თანამშრომლობის ახალი ფორმატები

წლიური ანგარიში

ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპის ქვეყნებთან

7 ნოემბერს, ირლანდიის რესპუბლიკის სენატმა ერთხმად მიიღო რეზოლუცია - "საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ“. რეზოლუცია
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მისი შინაარსის, ტექსტში გამოყენებული ძლიერი
ფორმულირებების და საქართველოს მიმართ გამოხატული მხარდაჭერის თვალსაზრისით. რეზოლუცია
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, რუსეთის
ფედერაციის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციისა და რუსეთის მიერ
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის საკითხს და
რუსეთის ფედერაციას
მოუწოდებს სრულად შეასრულოს
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რეზოლუციაში ცალკე პარაგრაფი ეთმობა საქართველოს
ევროკავშირში ინტეგრაციის თემას. კერძოდ, დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ სენატი მიესალმება
საქართველოს მიერ ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ არსებით პროგრესს, საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების წარმატებული იმპლემენტაციის ჩათვლით, ადასტურებს მტკიცე
მხარდაჭერას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ და აღნიშნავს, რომ საქართველოს
მოქალაქეებისათვის შენგენის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობის კუთხით მიღწეული უმნიშვნელოვანესი შედეგია. სენატი მიესალმება საქართველოსა
და ირლანდიას შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას და იმედს გამოთქვამს, რომ
ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში.

23-24 ოქტომბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოლონეთის რესპუბლიკაში
ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა „თბილისის კონფერენციის“ რიგით მე-3 სხდომა,
რომელიც დაეთმო ენერგეტიკის და კულტურის სფეროებს მიკუთვნებული საკითხების განხილვას.
ვიზიტის დროს, დავით ზალკალიანმა გააჟღერა „თბილისის კონფერენციის“ გაფართოებისა და მისი
სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატად გარდაქმნის ინიციატივა, რასაც მიესალმა პოლონური
მხარე. სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩამოყალიბებით, მოხდება პოლონეთთან არსებული
ინტენსიური ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაცია. ვიზიტის ფარგლებში, ასევე გაჟღერდა
პოლონეთსა და სუამ-ს შორის თანამშრომლობის განვითარების ინიციატივა.

11-16 ნოემბერს განხორციელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ნორდიკული ტურნე,
რომლის ფარგლებშიც, ის ფინეთის რესპუბლიკას, ნორვეგიისა და დანიის სამეფოებს ეწვია. ეს იყო
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ორმხრივი ვიზიტი რეგიონში 7-8 წლიანი პაუზის
შემდეგ. შედეგად, დანიის მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში
ჩასმასთან დაკავშირებით, ხოლო ნორვეგიის სამეფომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში
საელჩოს გახსნის შესახებ.
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საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მოახდინა „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის
მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის
შესახებ“ ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიცირება, რომელსაც ასევე ხელი მოეწერა საფრანგეთის
პრეზიდენტის მიერ. აღნიშნული შეთანხმება ითვალისწინებს საფრანგეთში დასაქმების მიზნით
დროებითი ბინადრობის მოწმობის გაცემას საქართველოს მოქალაქეებზე, მათ შორის, ახალგაზრდა
სპეციალისტებზე, ასევე საფრანგეთის უმაღლესი სასწავლებლის (მათ შორის, ფილიალის)
კურსდამთავრებულ სტუდენტებზე, რომლებსაც სურთ საფრანგეთში პროფესიული გამოცდილების
მიღება, შემდგომში საქართველოში დაბრუნების პერსპექტივით. ხელშეკრულება არეგულირებს ისეთ
საკითხებს, როგორიცაა ბინადრობის მოწმობის ვადები, სამუშაო ადგილის კვოტები. შეთანხმების
რატიფიცირების პარალელურად ფრანგული და ქართული მხარეები განაგრძობენ მუშაობას ცალკეულ
საკითხებზე შეთანხმების პრაქტიკული იმპლემენტაციისთვის, მათ შორისაა საფრანგეთის შრომის
ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების იდენტიფიცირება, საქართველოში შესაბამისი სპეციალისტების
შერჩევა და სხვა ტექნიკური საკითხები.
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საქართველოს მხარდამჭერი ნაბიჯები

წლიური ანგარიში

საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს დიდ ბრიტანეთთან ორმხრივი სტრატეგიული
თანამშრომლობის გაღრმავებას. გასულ საანგარიშო წელს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის
ინიცირებული იქნა შეთანხმება, რომლის მიზანია ამ უკანასკნელის ევროკავშირიდან გამოსვლის
შემდგომ, ორ ქვეყანას შორის საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ჩანაცვლება.
ასევე, დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობისა და არსებული
დინამიკის გაგრძელება იყო 8 ნოემბერს, უორდროპის სტრატეგიული დიალოგის მორიგი, მე-5 რაუნდი
თბილისში, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ესტუმრა გაერთიანებული სამეფოს ევროპისა და
ამერიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი სერ ალან დუნკანი. ვიზიტის დროს ხელი მოეწერა
ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობას შორის
კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, ასევე, ურთიერთგაგების მემორანდუმს
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ბრიტანეთის ბიბლიოთეკას შორის.

ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები გაიმართა:
Ÿ ფინეთთან;
Ÿ რუმინეთთან;
Ÿ ესტონეთთან;
Ÿ პორტუგალიასთან;
Ÿ ბელგიასთან;
Ÿ ბულგარეთთან;
Ÿ სლოვენიასთან;
Ÿ ხორვატიასთან;
Ÿ დანიასთან;
Ÿ საფრანგეთთან;
Ÿ შვედეთთან;
Ÿ უკრაინასთან
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

8-9 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტი საბერძნეთს ეწვია; 16 თებერვალს, ლიეტუვის
სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 100 წლისთავზე - ლიეტუვის რესპუბლიკას, ხოლო 21-23
ივნისს, ესტონეთის რესპუბლიკას, სადაც ტარტუში „გაუდეამუსის“ ფესტივალს და ტალინში
გამარჯვების დღის აღსანიშნავ აღლუმს დაესწრო.
17-18 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბელგიის სამეფოს ეწვია, ხოლო 5 ოქტომბერს მოლდოვის რესპუბლიკას;
15-17 იანვარს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ეწვია ლატვიის რესპუბლიკას, 17-19
იანვარს - უკრაინას, 11-13 სექტემბერს - შვეიცარიას, 17-19 დეკემბერს - ესტონეთის
რესპუბლიკას;
5-6 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია ბოსნია და ჰერცეგოვინას, 6-7 მარტს - სერბეთს; 2-4
ივლისს - გერმანიას; 23 ოქტომბერს, საქართველო-ლიეტუვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კომისიის მორიგი სხდომის გამართვის მიზნით, ლიეტუვის
რესპუბლიკას.
20-21 სექტემბერს შედგა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეების ვიზიტები უკრაინაში (სუამის ეროვნული კოორდინატორების საბჭოს სხდომის ფარგლებში); 7-8 მაისს - ავსტრიაში; 6 ივნისს
- სლოვაკეთში; 11-13 ივლისს - პოლონეთში (პოლონურ-ქართული ბიზნეს-ფორუმის
ფარგლებში); 17-18 სექტემბერს - რუმინეთში („სამი ზღვის ინიციატივის“ ბიზნეს ფორუმის
ფარგლებში); 28-29 სექტემბერს - ლატვიაში (რიგის საერთაშორისო კონფერენციის
ფარგლებში);
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საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის აღსანიშნავად,
ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, ლიეტუვურ ენაში ოფიციალურად
დამკვიდრდეს საქართველოს ავთენტურ დასახელებაზე დამყარებული სახელწოდება (Sakartvelo)
საქართველოს ამჟამად არსებულ დასახელებასთან ერთად (Gruzija). ამ ნაბიჯით, ლიეტუვა გახდა
მსოფლიოში პირველი სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს უწოდებს ქართულ ენაში დამკვიდრებულ
სახელწოდებას. საპასუხო მეგობრული ჟესტის სახით, საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის
ექსპერტთა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, ლიტვის ნაცვლად, ქართულ ენაში დამკვიდრდეს
ავთენტური დასახელება ლიეტუვა (Lietuva).

უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები ევროპულ სახელმწიფოებში:

წლიური ანგარიში

2018 წლის აგვისტოში საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის დროს, გერმანიის კანცლერმა
ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია შექმნის საქართველოსთვის სამუშაო კვოტებს დასაქმების
ლეგალური, სამართლებრივად გამართლებული გზების უზრუნველსაყოფად. საქართველო აგრძელებს
მოლაპარაკებებს გერმანიასთან. ამ კუთხით, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა ისრაელთან,
პორტუგალიასთან, საბერძნეთთან და ბულგარეთთან.

25-26 იანვარს, სერბეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე;

Ÿ

29-30 იანვარს, ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი;

Ÿ

22-23 თებერვალს, დანიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

19-20 მარტს, კვიპროსის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტი;

Ÿ

22-23 მარტს, ბელარუსის პრეზიდენტი;

Ÿ

28 მარტს, ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

25-26 მაისს, ლიეტუვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი;

Ÿ

25-27 მაისს, საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, ფინეთის პრეზიდენტი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში,მალტის სუვერენული ორდენის დიდი ჰოსპიტალიერი;

Ÿ

26 მაისს, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ინტერპარტიული
ჯგუფის წევრები;

Ÿ

22-26 მაისს, ჩეხეთის სენატის ვიცე-სპიკერი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი;

Ÿ

26 მაისს, უკრაინის უმაღლესი რადის თავმჯდომარე და მოლდოვის რესპუბლიკის პარლამენტის
სპიკერი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, ბელარუსის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის
მოადგილე;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებში რუმინეთის
ვიცე-პრემიერი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, პოლონეთის პრეზიდენტი;

Ÿ

26 მაისის ღონისძიებათა ფარგლებში, სლოვაკეთის პრეზიდენტი;

Ÿ

29 მაისს, ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნულ საბჭოში საქართველო-ავსტრიის საპარლამენტო
ჯგუფის ხელმძღვანელი;

Ÿ

10-12 ივნისს, ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტი;

Ÿ

12-14 ივნისს, მონტენეგროს საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

5 ივლისს, დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის ოფისის
დიპლომატიური სამსახურის ხელმძღვანელი;

Ÿ

6 ივლისს, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

16-18 ივლისს, იტალიის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი. მსგავსი დონის ვიზიტი ქართულიტალიური ურთიერთობების ისტორიაში პირველად განხორციელდა, რომელიც ორმხრივი
ურთიერთობების შემდგომ განმტკიცებას ემსახურებოდა. პრეზიდენტს თან ახლდა საგარეო
საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ახლადდანიშნული მინისტრი და
წარმომადგენლობითი ბიზნეს-დელეგაცია;
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17-18 ივლისს OGP-ის სამიტის ფარგლებში, სერბეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი;

Ÿ

6-7 აგვისტოს, ლიეტუვის, ლატვიის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის
ვიცე პრემიერ-მინისტრი (რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან
დაკავშირებით);

Ÿ

23-24 აგვისტოს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი.

Ÿ

10-12 სექტემბერს, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში “The world in 2018: Upside
down” მონაწილეობის მიზნით, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი;

Ÿ

12-13 სექტემბერს, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში “The world in 2018: Upside
down” მონაწილეობის მიზნით, ესტონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი;

Ÿ

21-24 ოქტომბერს, წმინდა საყდრის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების მდივანი (საგარეო
საქმეთა მინისტრის);

Ÿ

8 ნოემბერს, დიდი ბრიტანეთის ევროპის საქმეთა მინისტრი (უორდროპის სტრატეგიული
დიალოგის ფარგლებში);

Ÿ

5 ნოემბერს, პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარე (ვიზიტის ფარგლებში, ხელი
მოეწერა წესდებას საქართველო-პოლონეთის ერთობლივი საპარლამენტო ასამბლეის
დაფუძნების შესახებ);

მუდმივი მდივანი და
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2018

Ÿ

Ÿ

წლიური ანგარიში

საქართველოს ეწვივნენ:

საქართველო აგრძელებდა სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას აზერბაიჯანთან. ამ კუთხით
განსაკუთრებით მნიშნელოვანი იყო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 12 მარტს და 30 აგვისტოს პრემიერმინისტრის დონეზე განხორციელებული ოფიციალური ვიზიტები. ასევე, ქვეყნებს შორის მჭიდრო
მეგობრობის დემონსტრირებისა და ორმხრივი საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით,
მნიშვნელოვანი იყო აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის თავმჯდომარის მონაწილეობა თბილისში 26 მაისთან
დაკავშირებულ ღონისძიებებში.
ორმხრივი კულტურული ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით აღსანიშნავი იყო 15-16 ნოემბერს,
საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით, ბაქოში გამართული ორდღიანი, ქართულ-აზერბაიჯანული
მეგობრობის აღსანიშნავი ფართომასშტაბიანი ღონისძიება, რომელსაც საპატიო სტუმრის რანგში
ესწრებოდნენ საქართველოსა და აზერბაიჯანის აღმასრულებელი და საკანონდებლო ხელისუფლების
წარმომადგენლები, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საქმიანი წრეებისა და
ტურისტული სფეროს მესვეურები.

ნაყოფიერი იყო თურქულ მხარესთან, თურქეთის ისტორიულ ქართულ დიასპორასთან კულტურული
ურთიერთობების გაძლიერების კუთხით თანამშრომლობა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი იყო 6-8 ივლისს
თურქეთის ქალაქ ინეგოლის კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის ასოციაციის ორგანიზებით და
საქართველოს საელჩოს ხელშეწყობით ჩატარებული ინეგოლის მე-18 ტრადიციული ფოლკლორის
ფესტივალი, რომელსაც დაესწრნენ საქართველოსა და თურქეთის პარლამენტის წევრები,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლები, თურქეთის ქ. ბურსას და ქ. ინეგოლის მერები, თურქეთის
სხვადასხვა ქალაქებიდან და რაიონებიდან ჩამოსული ისტორიული ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები. აღსანიშნავია 24 სექტემბერს, თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს
ინიციატივითა და ხელშეწყობით, ქ. საქარიაში „საქარიას ქართველთა კულტურის ასოციაციის“
ოფიციალურად დაარსება.
საქართველო აგრძელებდა სამმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის გაღრმავებას თურქეთთან და
აზერბაიჯანთან. სამმხრივი პოლიტიკური თანამშრომლობის ფორმატის განმტკიცების თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი იყო 29 ოქტომბერს, სტამბოლში ჩატარებული აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის
საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი შეხვედრა.
სამმხრივი თანამშრომლობა გრძელდებოდა ასევე მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ პროექტებზე. ამ მხრივ
აღსანიშნავი იყო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის
მონაწილეობა 30 მაისს, ბაქოში გამართულ „გაზის სამხრეთ დერეფნის“ ოფიციალური გახსნის საზეიმო
ცერემონიასა და „კასპიის ნავთობისა და გაზის 25-ე საიუბილეო საერთაშორისო გამოფენა
კონფერენციაში“; ასევე აღსანიშნავი იყო 12 ივნისს, თურქეთში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩის მონაწილეობა TANAP-ის პროექტის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში;

წლის განმავლობაში ასევე გრძელდებოდა თურქეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და
ტერიტორიული მთლიანობის აქტიური მხარდაჭერა. მათ შორის, თურქეთის საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ გააკეთა განცხადება სირიის მხრიდან, აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების
ფაქტზე, ასევე, თურქულმა მხარემ ე.წ. „აფხაზეთის პრეზიდენტი" არ შეუშვა ქვეყნის ტერიტორიაზე,
რომელიც აპირებდა „აფხაზური კულტურის ცენტრის“ საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიალში
მონაწილეობის მიღებას. ორმხრივი პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი იყო 9 ივლისს გამართული საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი თურქეთის
რესპუბლიკაში, რომლის ფარგლებშიც იგი დაესწრო თურქეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტის, რეჯეფ
თაიფ ერდოღანის ინაუგურაციის ცერემონიას. დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიოდნენ
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის
უფროსი. ასევე მნიშვნელოვანი იყო 26 მაისთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში თურქეთის თავდაცვის
მინისტრის მონაწილეობა.
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წინსვლა აღინიშნა სტრატეგიული სატრანსპორტო დერეფნების ამოქმედების კუთხით, პირველ რიგში,
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ამოქმედების თვალსაზრისით. ჩატარდა მნიშვნელოვანი სამუშაო
ურთიერთხელსაყრელი ახალი სატრანსპორტო პროექტების მხარდაჭერის მიზნით, რაც კიდევ უფრო
მიმზიდველს ხდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონს. ამ თვალსაზრისით, უნდა აღინიშნოს 15 მარტს, ბაქოში
გამართული საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების ოთხმხრივი
შეხვედრა, რომლის შედეგად შეიქმნა თანამშრომლობის ახალი ფორმატი.
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გასული წლის განმავლობაში საქართველო აგრძელებდა ურთიერთობების დინამიურ განვითარებას
მეზობელ ქვეყნებთან.

მეზობელ ქვეყნებთან დარგობრივი თანამშრომლობის გაძლიერების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი
იყო 16 მარტს, თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საქართველოში. 20-21 თებერვალს და
29-30 ოქტომბერს, თურქეთში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის
სამუშაო ვიზიტები. ასევე, 16 ნოემბერს, ფინანსთა მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს
დელეგაციის სამუშაო ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

წლიური ანგარიში

ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან

ასევე ყურადღება ეთმობოდა სამმხრივი
საპარლამენტო განზომილების განვითარებას,
რა კუთხითაც მნიშვნელოვანი იყო 26
თებერვლიდან - 1 მარტამდე ანკარასა და
სტამბოლში განხორციელებული აზერბაიჯანისაქართველო-თურქეთის პარლამენტების
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების
სამმხრივი შეხვედრა;
გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო სომხეთის ახალ ხელისუფლებასთან პარტნიორული
ურთიერთობების განვითარების თვალსაზრისით, რა დროსაც დაისახა თანამშრომლობის ძირითადი
მიმართულებები. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები სომხეთის
რესპუბლიკაში, მათ შორის, 10 სექტემბერს განხორციელებული ოფიციალური ვიზიტი, ასევე
განსაკუთრებით აღსანიშნავია 30-31 მაისს სომხეთის ახლადარჩეული პრემიერ-მინისტრის, ნიკოლ
ფაშინიანის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. ორმხრივი კეთილმეზობლური
ურთიერთობების გამოხატულება იყო 26 მაისს, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი.

საანგარიშო წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა ურთიერთობების გაღრმავება აზიისა და
ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან. დინამიურად ვითარდებოდა თანამშრომლობა ყველა ძირითადი
მიმართულებით, მათ შორის, ტრადიციულად მჭიდრო იყო პარტნიორობა ცენტრალური აზიის
ქვეყნებთან, ასევე იაპონიასთან, ჩინეთთან და კორეის რესპუბლიკასთან. ღრმავდებოდა
თანამშრომლობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან, რომლებთანაც ორმხრივი ურთიერთობების
გარდა, მიმდინარეობდა თანამშრომლობა მრავალმხრივ ინსტიტუციურ ფორმატებში, მაგალითად, ისეთ
ორგანიზაციასთან, როგორიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაცია. რეგიონის ქვეყნებთან
ურთიერთობის მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობამ მიიღო
გადაწყვეტილება ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნის თაობაზე.
საანგარიშო პერიოდში რეგიონის ქვეყნებში გაიმართა არაერთი მაღალი და სამუშაო დონის ვიზიტი,
რამაც დამატებითი იმპულსი შესძინა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას
აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან.
3-5 სექტემბერს გაიმართა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი
საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა შეთანხმება, რომლის თანახმად იაპონიის მთავრობის
მხრიდან, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ, დაახლოებით 343 მლნ აშშ
დოლარი გამოიყოფა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების
პროექტისთვის (ფაზა 2).

დარგობრივი მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო 6
აგვისტოს სომხეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, ხოლო 23-24 თებერვალს, საქართველოს შინაგან საქმეთა
მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში.
გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები:
Ÿ თურქეთთან;
Ÿ სომხეთთან;
რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში გაგრძელდა საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული
მიდგომა, რომლის ფარგლებში საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების
დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების უპირობო მოთხოვნის კვალდაკვალ
ვითარდებოდა ურთიერთობები საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ
სფეროებში. გაგრძელდა არაფორმალური დიალოგი ე.წ. აბაშიძე-კარასინის ფორმატში, რომლის
ფარგლებში, დღის წესრიგის მიხედვით, განიხილებოდა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საკითხები.
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საანგარიშო პერიოდში გამართული კონსულტაციების შედეგად, დასკვნით სტადიაზეა საქართველოსა
და იაპონიას შორის ორმხრივი საინვესტიციო შეთანხმების პროექტის განხილვა, რომლის გაფორმება
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იაპონიიდან საქართველოში პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვას.
5-10 ნოემბერს, საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ ბახტაძის ხელმძღვანელობით,
მონაწილეობა მიიღო შანჰაის საერთაშორისო გამოფენაში (China International Import Expo – CIIE),
სადაც გახსნით პანელზე, მამუკა ბახტაძე სიტყვით გამოვიდა და ისაუბრა საქართველოს საინვესტიციო
პოტენციალზე. შედგა საქართველოს პრემიერის ინტერაქცია ჩინეთის პრეზიდენტთან, სი ძინ პინთან.
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ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება აზიისა და ოკეანეთის
ქვეყნებთან

წლიური ანგარიში

დინამიურად ვითარდება სამი ქვეყნის პარტნიორობა თავდაცვის სფეროში, რომლის მიზანია
რეგიონული უსაფრთხოების განვითარება. ამ კუთხით, აღსანიშნავი იყო 31 მარტს ქ.გირესუნში
(თურქეთი) შემდგარი საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრების სამმხრივი
შეხვედრა და 21 ნოემბერს, ბაქოში ჩატარებული აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის გენერალური
შტაბების მეთაურთა სამმხრივი შეხვედრა.

კორეის რესპუბლიკასთან ჩატარებული ინტენსიური მუშაობის შედეგად, 17 ივლისს, კორეის
ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ორდინარული პასპორტების მფლობელი საქართველოს
მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ. უახლოეს მომავალში იგეგმება
საქართველოს და კორეის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ეკონომიკური განვითარებისა და
თანამშრომლობის ფონდიდან სესხების გამოყოფის შესახებ შეთანხმების (Economic Development
Cooperation Fund, EDCF) ხელმოწერა. კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს
ძალისხმევით, სექტემბერში, ჰანკუკის უცხო ენათა უნივერსიტეტში (Hankuk University of Foreign
Studies) გაიხსნა ქართული ენის შემსწავლელი კურსი.

უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით გამოიკვეთა ინდონეზიის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობის
მზარდი დინამიკა, რაც ასევე გამოიხატა ინდონეზიის მთავრობის გადაწყვეტილებაში თბილისში
ინდონეზიის საელჩოს ოფისის (დაექვემდებარება უკრაინაში ინდონეზიის რესპუბლიკის საელჩოს)
გახსნის შესახებ. შედეგად, ინდონეზია იქნება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონის პირველი
სახელმწიფო, რომელსაც ექნება დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოში. გრძელდებოდა
ორ ქვეყანას შორის აქტიური თანამშრომლობა საქართველოში გატარებული წარმატებული
რეფორმების გაზიარების მიმართულებით. ამ კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია სახელმწიფო
სერვისების და პოლიციის სფეროებში ნაყოფიერი თანამშრომლობა. ინდონეზია წარმოადგენს
საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერს ASEAN-ის ქვეყნებში.
აღსანიშნავია ბოლო პერიოდში ტაილანდთან, როგორც რეგიონის ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანასთან
ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების დინამიკა. ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის
73-ე სესიის ფარგლებში, ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და ტაილანდის სამეფოს შორის
დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“
შეთანხმებას.
2018 წელი ასევე გამოირჩეოდა აქტიურობით ოკეანეთის სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის
მიმართულებით, რაც ხელს უწყობს საქართველოს ინტერესების განმტკიცებას რეგიონში. ამ კონტექსტში
აღსანიშნავია ფიჯის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის განხორციელებული ვიზიტი
საქართველოში, რომლის ფარგლებში ხელი მოეწერა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა
და ფიჯის რესპუბლიკის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს შორის საპოლიციო
თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს“. წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა
ინტენსიური დიალოგი ვანუატუს მხარესთან ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში
ვიზიტის ორგანიზების საკითხთან დაკავშირებით.
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აღსანიშნავია წლის განმავლობაში განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტები და შეხვედრები:
Ÿ 20-23 იანვარს გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი
უზბეკეთის რესპუბლიკაში.
Ÿ 6-7 მარტს შედგა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში იაპონიის პრემიერ-მინისტრის
სპეციალური მრჩევლის ვიზიტი საქართველოში, რომლის დროსაც გაიმართა ორმხრივი
შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ
მოადგილესთან.
Ÿ 16-17 მაისს გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი
ყაზახეთის რესპუბლიკაში.
Ÿ 17-19 ივლისს საქართველოს ეწვია შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რეპუბლიკის
პრეზიდენტი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო თბილისში გამართულ „ღია მმართველობის
პარტნიორობის“ მე-5 გლობალურ სამიტში. ვიზიტის ფარგლებში შრი-ლანკის პრეზიდენტი, ასევე,
შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს.
Ÿ „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფორუმის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოში
ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი. შედგა შეხვედრები საქართველოს
პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან;
Ÿ 22-23 ივლისს წყნარი ოკეანის ალიანსის სამიტის (PACIFIC ALLIANCE)/მინისტერიალის
ღონისძიებების ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შეხვედრები გამართა ახალი
ზელანდიის ვაჭრობისა და ექსპორტის ზრდის მინისტრთან და სინგაპურის ვაჭრობისა და
ინვესტიციების მინისტრის მოადგილესთან;
Ÿ მნიშვნელოვანია საქართველოს მაღალი დონის დელეგაციის მონაწილეობა გაეროს აზიისა და
წყნარი ოკეანეთის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP) მდგრადი განვითარების მე-5
ფორუმში. ღონისძიების ფარგლებში, ESCAP-ის შტაბ-ბინაში გაიმართა საქართველოს
პრეზენტაცია ქვეყანაში განხორციელებულ წარმატებულ რეფორმებსა და მიღწევებზე. შედგა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის და საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილის ორმხრივი შეხვედრები ტაილანდის მხარესთან.
Ÿ 29-30 აგვისტოს ურუმჩის „ჩინეთი-ევრაზიის ექსპოს“ფარგლებში გაიმართა საქართველოს ვიცეპრემიერის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ვიზიტი ჩინეთის
სინძიანის ავტონომიურ რეგიონში. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერთან და სინძიანის რეგიონის გუბერნატორთან;
Ÿ 10-12 სექტემბერს კორეის რესპუბლიკას სამუშაო ვიზიტით ეწვია საქართველოს საპარლამენტო
დელეგაცია;
Ÿ 26 სექტემბერს ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში შედგა
შეხვედრა საქართველოს და ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის.
Ÿ 28 სექტემბრიდან-4 ოქტომბრამდე შედგა ინდონეზიის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში,
ინდონეზიის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ხელმძღვანელობით;
Ÿ 22-23 ოქტომბერს გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვიზიტი
მალაიზიაში. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველო-მალაიზიას შორის პირველი
პოლიტიკური კონსულტაციები, ასევე შედგა შეხვედრები მალაიზიის მცირე და საშუალო ბიზნესის
კორპორაციის და მალაიზიის ეროვნული სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელებთან;
Ÿ 2018 წლის 25 ოქტომბერს,ჯაკარტაში, საქართველოს საელჩოსა და სინგაპურში საქართველოს
საპატიო კონსულის ორგანიზებით გაიმართა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსების
100 წლისთავისადმი და საქართველო – სინგაპურს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების
დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება. ღონისძიებაში მონაწილეობის
მისაღებად სინგაპურს ვიზიტით ეწვია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ვიზიტის ფარგლებში შედგა შეხვედრა სინგაპურის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მდივნის
მოადგილესთან, სინგაპურის პარლამენტის და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან.
Ÿ 5-6 ნოემბერს, ქ. სეულში გაიმართა ღია მმართველობის პარტნიორობის აზია-ოკეანეთის
შეხვედრა, სადაც მონაწილეობა მიიღო 55-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტმა დელეგატმა.
საქართველოდან ღია მმართველობის პარტნიორობის აზია-ოკეანეთის შეხვედრას ესწრებოდნენ
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტის, ქალაქ თბილისის მერიის, აგრეთვე
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
Ÿ 2018 წლის 5-8 ნოემბერს სინგაპურში გაიმართა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი.

წლიური ანგარიში

წლის განმავლობაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციის საპარლამენტთაშორისო
ასოციაციაში (AIPA) საქართველოსთვის დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭების მიზნით, მომზადდა და
ადრესატებს გადაეცათ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წერილები AIPA-ის წევრი ქვეყნების
პარლამენტის თავმჯდომარეების სახელზე, საქართველოსთვის დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭების
მხარდაჭერის თხოვნით. გაიმართა არაერთი შეხვედრა AIPA-ის წევრი ქვეყნების საკანონმდებლო
ორგანოებში, საელჩოებსა და ორგანიზაციის სამდივნოში. შედეგად, AIPA-ის 39-ე გენერალურ
ასამბლეაზე, სინგაპურში, გადაწყდა, რომ საქართველოსთვის დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭების
მიზნით, შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის საკითხს და წარუდგენს AIPA-ის
სამდივნოს.

კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ
წამყვან უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის კვლევით ორგანიზაცია „The Asan Institute
for Policy Studies”-ში, 12 ნოემბერს, გაიმართა მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა
სახელწოდებით: „კანონზე დამყარებული მსოფლიო წესრიგი“ (Rule-based International
Order). ორ პანელად დაყოფილ სემინარზე საქართველოს ელჩმა ვრცლად ისაუბრა
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე, აგვისტოს ომის 10
წლისთავზე, ადამიანის უფლებების ხელყოფის ფაქტებზე, ადგილზე მძიმე ჰუმანიტარულ
მდგომარეობაზე და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის აუცილებლობაზე.
Ÿ 24-28 ნოემბერს შედგა ტაილანდის სამეფოს საკანონმდებლო ასამბლეის 14-კაციანი
დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში.
Ÿ 26-30 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის
სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი ავსტრალიის თანამეგობრობაში.
Ÿ წყნარი ოკეანის ალიანსის სამიტის (PACIFIC ALLIANCE) მინისტერიალის ღონისძიებებში
მონაწილეობის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შეხვედრები გამართა
ახალი ზელანდიის ვაჭრობისა და ექსპორტის ზრდის მინისტრთან და სინგაპურის ვაჭრობისა და
ინვესტიციების მინისტრის მოადგილესთან.
Ÿ

ორმხრივი ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის
ქვეყნებთან
საქართველოსთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს ორმხრივი
ურთიერთობების განვითარება ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებთან.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური მუშაობის შედეგად, საქართველოში გაიხსნა ყურის არაბული
ქვეყნების დიპლომატიური მისიები. კერძოდ, 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში გაიხსნა არაბთა
გაერთიანებული საემიროების საელჩო. მ.წ. 13 სექტემბერს საემიროების ელჩმა რწმუნებათა სიგელი
გადასცა საქართველოს პრეზიდენტს. დეკემბერში გაიხსნა საქართველოში საუდის არაბეთის საელჩო.
გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები ხალხთაშორისი კონტაქტების გაღრმავების მიმართულებით.
ბაჰრეინის სამეფომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაამარტივა სავიზო პროცედურები, რომლის
თანახმადაც ვიზების აღება მოხდება საზღვარზე.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მუშაობა აზია ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან ეკონომიკური
ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით, აღსანიშნავია:
21-23 თებერვალს უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობის უწყებათშორისი დელეგაციის ვიზიტი
საქართველოში, რომლის ფარგლებში გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი
საქართველოს ღვინის ეროვნულ სააგენტოსა და უზბეკეთის სახელმწიფო ჰოლდინგ
„უზვინპრომს“ შორის. ასევე, ხელი მოეწერა საქართველოს რკინიგზისა და უზბეკეთის რკინიგზის
წარმომადგენლების ორმხრივი მოლაპარაკებების ოქმს.
Ÿ 23 მარტს, კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის
ვიზიტის ფარგლებში კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის კორეა-საქართველოს
საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან ერთად გამართული შეხვედრები კორეის
რესპუბლიკის ვაჭრობის, მრეწველობისა და ენერგეტიკის სამინისტროს საინვესტიციო პოლიტიკის
ბიუროს გენერალურ დირექტორთან, კორეის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს
(KOICA) პროექტების რეგიონალური კოორდინაციის საკითხებში ვიცე-პრეზიდენტთან, კორეის
იმპორტიორთა ასოციაციის (KOIMA) აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტთან, კომპანია Hyundai
Engineering Co. Ltd-ის ბიზნესის წარმოებისა და მარკეტინგის ოფისის ხელმძღვანელთან.
Ÿ 14 მაისს თბილისში გამართული საქართველოს და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობათშორისი
ეკონომიკური კომისიის მე-8 სხდომა.
Ÿ 4-6 დეკემბერს გამართული ჩინეთის გუანდონგის პროვინციის საგარეო საქმეთა სამსახურის
დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში საქართველოსა და პროვინციას შორის სავაჭროეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების მიზნით.
Ÿ

გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები:
Ÿ კორეის რესპუბლიკასთან;
Ÿ ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან;
Ÿ ყაზახეთის რესპუბლიკასთან;
Ÿ ინდონეზიის რესპუბლიკასთან;
Ÿ მალაიზიასთან;
Ÿ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან.
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საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ორმხრივი
თანამშორმლობის გაღრმავების კუთხით. ამ მხრივ, აღსანიშნავია 24-28 სექტემბერს, ნიუ-იორკში,
გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
შეხვედრა არაბთა გაერთიანებული საემიროების საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის მინისტრთან; საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ომანის საგარეო საქმეთა
საკითხებში პასუხისმგებელ მინისტრთან, ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, იემენის საგარეო
საქმეთა მინისტრთან, ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს (GCC) გენერალურ მდივანთან. ყურის
ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი იყო 13 თებერვალს,
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ქუვეითის სახელმწიფოში, სადაც მან მონაწილეობა
მიიღო „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის მინისტერიალში. ვიზიტის
ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები ქუვეითელ კოლეგასთან და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან და საუდის
არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. აღსანიშნავია 24-28 მარტს ჟენევაში გამართული
საერთაშორისო პარლამენტთაშორისი კავშირის (IPU) 138-ე ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა კატარის დელეგაციასთან.
გადაიდგა ნაბიჯები იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოსთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების
მიმართულებით. ამ მხრივ, აღსანიშნავია იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში, 26-28 თებერვალს,
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი და 7-11 მაისს, საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის ვიზიტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
ყოველწლიურ შეხვედრებში მონაწილეობის მიზნით.
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7-8 ნოემბერს გაიმართა ინდონეზიის რესპუბლიკაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელის ვიზიტი. დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ჯაკარტაში
გამართულ საერთაშორისო საჯარო სამსახურის ფორუმში. საქართველოს დელეგაცია მოწვეული
იყო რეფორმების გაზიარების კუთხით ინდონეზიას და საქართველოს შორის არსებული
წარმატებული თანამშრომლობის საფუძველზე.

წლიური ანგარიში

Ÿ

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია აფრიკის კონტინენტის
სახელმწიფოებთან ორმხრივი ურთიერთობების გასაღრმავებლად. 24-28 სექტემბერს, ნიუ-იორკში,
გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში, გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის შეხვედრები მოზამბიკის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის მინისტრთან,
ბოცვანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მინისტრთან, ლიბიის
საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის მინისტრთან, სიერა ლეონეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან,
ტოგოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის მინისტრთან, კოტ-დ'ივუარის
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან.
გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები:
Ÿ ბაჰრეინთან;
Ÿ იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოსთან;
Ÿ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკასთან.

საანგარიშო პერიოდში გადაიდგა ნაბიჯები ირანთან ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცების
მიმართულებით. ამ მხრივ აღსანიშნავია 16-18 თებერვალს, მიუნხენში, 54-ე საერთაშორისო
უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, 23-26 ივნისს, საქართველოს
პარლამენტის ირანთან მეგობრობის ჯგუფის ვიზიტი თეირანში და 11-16 მარტს, ირანის პარლამენტის
საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ვიზიტი საქართველოში, რომლის ფარგლებში ირანის
დელეგაციამ გამართა შეხვედრები საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრთან;
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უნდა აღინიშნოს ავღანეთთან ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები,
რომელთა შორის, ხაზგასასმელია 25-27 თებერვალს, ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს
37-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ავღანეთის ისლამური
რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესთან.

წლიური ანგარიში

დიდი ყურადღება ექცეოდა ისრაელთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას. გასული წლის
განმავლობაში განსაკუთრებით ინტენსიური იყო ორმხრივი მაღალი დონის ვიზიტები. ამ მხრივ
აღსანიშნავი იყო 12-13 სექტემბერს საქართველოში შემდგარი ისრაელის სახელმწიფოს თავდაცვის
მინისტრის და ისრაელში, 1-2 მაისს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტები, რომლის
ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები ისრაელის თავდაცვის მინისტრთან და ისრაელის ეროვნული
უშიშროების საბჭოს მდივანთან. აღსანიშნავია ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის
გაღრმავების კუთხით, 26 მარტს, ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის სამუშაო ვიზიტი, რომლის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ისრაელის
ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრთან, ისრაელის კომპანიების წარმომადგენლებთან. 10 მაისს
შედგა ისრაელის ეკონომიკისა და ინდუსტრიის მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში,
რომელშიც მონაწილეობდნენ ისრაელელი ბიზნესმენები; ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა
შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევის დაწყების
შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ვაჭრობის მოცულობის მნიშვნელოვან ზრდას, საქართველოსა და
ისრაელში მრეწველობის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარებას, ექსპორტის გაზრდას და
ინვესტორებისათვის დამაბრკოლებელი გარემოებების მინიმუმამდე დაყვანას. ვიზიტის ფარგლებში
გაიმართა თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების ქარხნის (ATC) გახსნის ცერემონია, რომელიც
საქართველოს საპარტნიორო ფონდის და Elbit Systems-ის შვილობილი კომპანიის Elbit SystemsCyclone-ის ერთობლივი პროექტია. ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით საყურადღებო
იყო 27- 29 მაისს შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
ვიზიტი ისრაელში, სადაც სახელმწიფო მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო ლიდერ ქალთა
საერთაშორისო კონფერენციაში, რომლის დროსაც სხვა ლიდერებთან ერთად შეხვდა ისრაელის
პრეზიდენტს; ასევე 28-30 მაისს ისრაელში გაიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ვიზიტი. მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო იერუსალიმში მიმდინარე პირველ საერთაშორისო
სამეცნიერო მინისტერიალში.

აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა კანადასთან ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარების
თვალსაზრისით. გაიმართა პოლიტიკური კონსულტაციები. 23-24 აპრილს შედგა წინასწარი
მოლაპარაკებები „უცხოური ინვესტიციების დაცვის შეთანხმებაზე“ (FIPA), ხოლო 7-9 აგვისტოს,
ოტავაში, ჩატარდა აღნიშნულ შეთანხმებაზე საქართველოსა და კანადას შორის მოლაპარაკებათა
პირველი რაუნდი. მნიშვნელოვანი იყო 16 ივლისს საქართველოს პრემიერი-მინისტრის, მამუკა
ბახტაძისა და კანადის ხაზინის საბჭოს პრეზიდენტის, სკოტ ბრისონის შეხვედრა, რომელიც
საქართველოს ეწვია OGP-ის სამიტში (17-19 ივლისი) მონაწილეობის მისაღებად.

აქტიური ნაბიჯები გადაიდგა მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტების განსახორციელებლად, რაც
მიმართულია რეგიონში საქართველოს ცნობადობის ამაღლებისა და ორმხრივი ურთიერთობების
გამყარებისაკენ.
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან 2018 წელს ქმედითი ნაბიჯები
გადაიდგა პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და სხვადასხვა სექტორული
მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავებისთვის.

Ÿ

ლათინური ამერიკისა და კარიბის აუზის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი იყო:
საქართველოსა და ბარბადოსს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება. ბარბადოსი
ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის 31-ე ქვეყანაა, რომელთანაც საქართველომ
დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა.
Ÿ საქართველოსთვის ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის სისტემაში (SICA) ექსტრა რეგიონალური
დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭება.
Ÿ საქართველო-პარაგვაისა და საქართველო-კუბის საპარლამენტო მეგობართა ჯგუფების განახლება
და საქართველო-არგენტინის საპარლამენტო მეგობართა ჯგუფის დაფუძნება.
Ÿ

25 ოქტომბერს ეკვადორში პირველად გაიმართა საქართველო-ეკვადორს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წლისთავისა და საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

Ÿ

Ÿ

22 ივნისს გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა თბილისში სამუშაო
ვიზიტად მყოფ ბრაზილიის იუსტიციის მინისტრთან ტორკვატო ჟარდიმთან.
18 და 19 ივლისს გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრა პანამის
რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელთან და
ეკვადორის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან.
ივლისში, ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს
ისუტიციის მინისტრის შეხვედრა არგენტინის იუსტიციისა და მოდერნიზაციის მინისტრთან.
23-24 ივლისს გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვიზიტი
მექსიკის შეერთებულ შტატებში, რა დროსაც მან დამკვირვებლის რანგში მონაწილეობა მიიღო
წყნარი ოკეანეთის ალიანსის სამიტში (Paciﬁc Alliance) და ორმხრივი შეხვედრები გამართა
გვატემალის, კოსტარიკის, ელ-სალვადორის, ჰონდურასის საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილეებთან და დომინიკის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის
მოადგილესთან;
7 აგვისტოს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კოლუმბიაში დაესწრო რესპუბლიკის
ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიას.
24-29 სექტემბერს ქ. ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში
გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ურუგვაის აღმოსავლური
რესპუბლიკის, ეკვადორის, ჰონდურასის, გვატემალის, პარაგვაის, კოლუმბიის, გრენადის, სენტ
ვინსენტი და გრენადინების რესპუბლიკების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და ცენტრალური
ამერიკის ინტეგრაციის სისტემის გენერალურ მდივანთან;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოში მექსიკის შეერთებული შტატების
საელჩოს (რეზიდენციით ქ. ანკარა) და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით,
თბილისში, სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში და სიღნაღის მუზეუმში გაიმართა ფრიდა კალოსა
და დიეგო რივერას ცხოვრების ამსახველი ფოტო-გამოფენა.
14-16 აგვისტოს განხორციელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისა და
საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტი
პარაგვაის რესპუბლიკაში, პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად.
ვიზიტის ფარგლებში, მინისტრის მოადგილემ შეხვედრები გამართა ეკვადორის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პარაგვაის რესპუბლიკის ეროვნული კონგრესის დეპუტატთა
პალატის თავმჯდომარესთან და არგენტინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან;
29 ოქტომბერს - 2 ნოემბერს სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან დარგობრივი თანამშრომლობის
განვითარებისა და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების განვითარების მიზნით, გაიმართა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის
ოფიციალური ვიზიტი ურუგვაისა და არგენტინაში.

პოლიტიკური კონსულტაციები გაიმართა:
Ÿ მექსიკის შეერთებულ შტატებთან;
Ÿ კუბის რესპუბლიკასთან;

3 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პერუს რესპუბლიკაში საქართველოს
საელჩოს (რეზიდენციით ქ. ბრაზილია) ხელშეწყობით, ლიმას მუნიციპალიტეტსა და თბილისის
მერიას შორის თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა.
Ÿ 1 აგვისტოს, თბილისში კოლუმბიის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღის და საქართველოში
კოლუმბიის საპატიო საკონსულოს გახსნის აღნიშვნა.
Ÿ ბუენოს-აირესის ავტონომიური ქალაქის პარლამენტის გადაწყვეტილება არგენტინის დედაქალაქში
თბილისის სკვერის გახსნის შესახებ - 2018 წლის მაისში თბილისში გაიხსნა ბუენოს-აირესის
სახელობის მოედანი.
Ÿ
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2018

გასული წლის განმავლობაში საქართველო განაგრძობდა მჭიდრო თანამშრომლობას კანადასთან და
ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან. გაიმართა არაერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი და გამყარდა კავშირები,
როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე.

Ÿ

წლიური ანგარიში

თანამშრომლობა კანადასთან, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის
აუზის ქვეყნებთან

2018
წლიური ანგარიში

მრავალმხრივი დიპლომატია
2018 წლის განმავლობაში საქართველო აქტიურად განაგრძობდა საერთაშორისო
ფორმატებში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხის წამოწევასა და,
შესაბამისად, საერთაშორისო არენაზე აღნიშნული საკითხის დღის წესრიგში
შენარჩუნებას. საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ინიციატივით მოეწყო
აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებები და კიდევ ერთხელ
გამახვილდა ყურადღება საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან წარმოებულ
აგრესიაზე. გაიმართა მნიშვნელოვანი ვიზიტები, როგორც საქართველოს, ისე
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან.
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გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის გენერალური დებატების ფარგლებში, 27 სექტემბერს,
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით მიმართა გაეროს გენერალურ ასამბლეას. გამოსვლაში
პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს მიღწევებზე, ასევე, ხაზი გაუსვა
იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ქვეყანა დგას.

6 აგვისტოს, ნიუ-იორკში, გაეროსთან საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენლობამ ორგანიზება გაუწია
ღონისძიებას “მრგვალი მაგიდა მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის - 10 წელი 2008 წლის
რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ”. ღონისძიების მიზანს მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების
პერსპექტივებისა და სირთულეების შესახებ მსჯელობის ხელშეწყობა წარმოადგენდა. დამსწრეთ
მიეწოდათ ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ.
8 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს დიდი ბრიტანეთის თავმჯდომარეობით გამართულ დახურულ
სხდომაზე, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-10 წლისთავთან დაკავშირებით განიხილეს
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და კონფლიქტის მშვიდობიანი
დარეგულირების საკითხი.
5-12 მაისს, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდნენ გაეროში შრი-ლანკის, ნამიბიის, ზამბიის, სიერა
ლეონეს, ბენინის, ურუგვაის, სენტ ვინსენტის და გრენადინების და სენტ ლუსიის მუდმივი
წარმომადგენლები. ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ელჩები გაეცნენ ქვეყანაში განხორციელებულ
რეფორმებს და მოინახულეს საოკუპაციო ხაზი ხურვალეთსა და ოძისში.

ოკუპირებული რეგიონების საკითხი
12 ივნისს, გაეროს გენერალური ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო და
ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ". რეზოლუცია აღიარებს ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა
და ლტოლვილის და მათი შთამომავლების უფლებას, დაუბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ
ადგილებს. რეზოლუცია ხაზს უსვამს ასევე მათი ქონებრივი უფლებების პატივისცემის აუცილებლობას.
23 მარტს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია
“თანამშრომლობა
საქართველოსთან”. რეზოლუციაში გამოთქმულია შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში
ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო. რეზოლუციაში არის
მოწოდება, მოხდეს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში გაეროს ადამიანის
უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისა და ადამიანის უფლებების სხვა საერთაშორისო და
რეგიონული მექანიზმების დაუყოვნებლივი შეღწევის უზრუნველყოფა.
რეზოლუციის შესაბამისად, ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 39-ე სესიის ფარგლებში, 27
სექტემბერს გაიმართა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით გაეროს ადამიანის
უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშის განხილვა. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი თავის
ანგარიშში ასკვნის, რომ „აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების კონტროლის განმახორციელებელ
ძალას ეკისრება პასუხისმგებლობა, დაიცვას მათი კონტროლის ქვეშ მცხოვრები მოსახლეობის
ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები“. შესაბამისად, ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
ადამიანის უფლებების მხრივ შექმნილ ვითარებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო
ძალას - რუსეთის ფედერაციას. დოკუმენტში ცალსახად არის აღნიშნული, რომ ეთნიკურად ქართველი
მოსახლეობა ოკუპირებულ რეგიონებში რეგულარულად ხდება სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციის
მსხვერპლი. სხვა დარღვევებთან ერთად, ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თავისუფალი
გადაადგილების შეზღუდვასა და მის უარყოფით შედეგებს განათლების, ჯანდაცვისა და საკუთრების
უფლებების დაცვაზე.
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ადამიანის უფლებების დაცვა
საქართველო, როგორც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი, აქტიურად მონაწილეობდა წლის
განმავლობაში საბჭოს საქმიანობაში. 26-27 თებერვალს, ადამიანის უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის
სეგმეტში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად გამოიყენებოდა უშიშროების საბჭოს ღია დებატების
ფორმატი, ასევე, გენერალური ასამბლეის და მისი ძირითადი კომიტეტების სხდომები, ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული ვითარების, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე
მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით.
საქართველო ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ
მძიმე ვითარებისა და ადგილზე საერთაშორისო დამკვირვებელთა დაშვების დაუყოვნებელი საჭიროების
შესახებ მსჯელობის მიზნით საქართველომ გამართა ორი მაღალი დონის პარალელური ღონისძიება:
Ÿ

24 აპრილს, ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის ღონისძიების ფარგლებში
- პარალელური ღონისძიება „ადამიანის უფლებების პატივისცემა მდგრადი მშვიდობისათვის“
(სიტყვით წარდგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი);

Ÿ

26 სექტემბერს, ჟენევაში, ადამიანის უფლებათა საბჭოს 39-ე სესიის ფარგლებში - პარალელური
ღონისძიება "Denial of Access" (სიტყვით წარდგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილე)
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გაერო

2018

V. მრავალმხრივი დიპლომატია

გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების წინაშე წარსადგენ სახელმწიფო ანგარიშებში
მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ
არსებული მძიმე მდგომარეობის მიმოხილვას და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერისა და
ჩართულობის მნიშვნელობას. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
კოორდინაციით მომზადებული „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კონვენციის შესრულების თაობაზე“ საქართველოს VI პერიოდული ანგარიში და უნივერსალური
პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში.
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საქართველო აგრძელებდა გლობალურ დონეზე მდგრადი განვითარების მე-16 მიზნის (SDG 16)
მნიშვნელობის პოპულარიზაციასა და მისი შესრულების ხელშეწყობას. საქართველოს ღია
მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ღია
მმართველობის პრინციპების განმტკიცება იყო. 17-19 ივლისს, ქ. თბილისში „ღია მმართველობის
პარტნიორობის“ (OGP) მე-5 გლობალური სამიტი გაიმართა, რომელშიც 76 სახელმწიფოს 2000-ზე
მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. სამიტზე საქართველომ წარადგინა „ღია მმართველობა
− საქართველოს“ მეოთხე ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ისეთ საკითხებს,
როგორიცაა საჯარო რესურსების უკეთ მართვა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება,
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის განმტკიცება, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების უკეთ
გამოყენება ღია მმართველობისთვის.
Ÿ

22 მაისს „16+ ფორუმისა“ და გაეროს ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციისა და გაეროსთან
ჩეხეთის, საქართველოსა და ტიმორ-ლესტეს მუდმივი წარმომადგენლობების ორგანიზებით, ქ.
ნიუ-იორკში გაიმართა ღონისძიება მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანზე, სახელწოდებით:
”INCLUSION IN PROCESS & POLICY: CIVIL SOCIETY PARTICIPATION & PARTNERSHIP IN
ADVANCING SDG 16+.“ შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ხათუნა თოთლაძემ რომელმაც ისაუბრა მდგრადი განვითარების
დღის წესრიგის განხორციელების მნიშვნელობასა და საქართველოს მხრიდან გადადგმულ
ნაბიჯებზე. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა მდგრადი განვითარების მე-16 მიზნის
- მშვიდობიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება - განხორციელების
პროცესში საქართველოს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ
თანამშრომლობაზე.

Ÿ

7-10 ოქტომბერს, გაეროსთან საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა, მონაწილეობა
მიიღო „16+ ფორუმის“ მეორე ყოველწლიურ ღონისძიებაში (showcase), რომელიც
ფრიტაუნში, სიერა ლეონეში ჩატარდა. ყოველწლიური ღონისძიება წარმოადგენს "16+
ფორუმის" პარტნიორების კოლექტიურ წამოწყებას და ყოველწლიურად შესაძლებლობას აძლევს
მონაწილეებს წარადგინონ SDG 16+ - ის იმპლემენტაციისათვის ეროვნულ და ადგილობრივ
დონეზე განხორციელებული ღონისძიებები. ღონისძიების ფარგლებში, გაეროსთან
საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა, კახა იმნაძემ სპიკერის რანგში მონაწილეობა მიიღო
პანელში „ინკლუზიისა და ინსტიტუციების გაძლიერება პროცესში და შედეგები“. მან მონაწილეებს
გაუზიარა საქართველოს გამოცდილება გაუმჯობესებული, ეფექტური და გამჭვირვალე
სახელმწიფო სერვისების მოწოდებაში.
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საანგარიშო წლის მანძილზე საქართველოს ორი ექსპერტი ეწვია: 12-22 მარტს - ხანდაზმულთა
უფლებების საკითხებზე დამოუკიდებელი ექსპერტი, როზა კორნფელდ-მატე, ხოლო 25 სექტემბრიდან 5
ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა სექსუალური ორიენტაციისა და
გენდერული ნიშნით ძალადობისა და დისკრიმინაციისგან დაცვის საკითხებში დამოუკიდებელი
ექსპერტი, ვიქტორ მადრიგალ-ბორლოზი.

მდგრადი განვითარება

წლიური ანგარიში

საქართველო აგრძელებდა ადამიანის უფლებებზე გაეროს სპეციალური მანდატის მფლობელებთან
აქტიურ თანამშრომლობას.

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მე-17 და მე-18 კონსოლიდირებული ანგარიშის - „კონფლიქტი
საქართველოში“ მომზადების მიზნით საქართველოს ორჯერ ეწვია ევროპის საბჭოს დელეგაცია.
ვიზიტების ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან,
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სახალხო დამცველის ოფისთან. შეხვედრებზე განიხილეს
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარე
დისკრიმინაციასა და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვაზე, ასევე საოკუპაციო ხაზზე
მავთულხლართების აღმართვისა და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის უკანონო პრაქტიკაზე.

22-24 მარტს საქართველოს ვიზიტით ეწვია ევროპის საბჭოს დემოკრატიაზე მომხსენებელი ჯგუფის
დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ ევროპის საბჭოსთან სხვადასხვა ქვეყნების მუდმივი
წარმომადგენლები. ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს დელეგაციის შეხვედრები გაიმართა
საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სახელმწიფო
უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ევროპის საბჭოს დელეგაცია, ასევე
ეწვია საოკუპაციო ხაზს სოფელ ხურვალეთში და ადგილზე გაეცნო არსებულ ვითარებას.

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოთხი სესია (22-26
იანვარი, 23-27 აპრილი, 25-29 ივნისი, 8-12 ოქტომბერი). სესიებში მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ.
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭოს
მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარის სახელით გაკეთდა განცხადება, რომელშიც გამოთქმულია
მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მის
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
12 სექტემბერს ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგის „ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“ ფარგლებში განხილულ იქნა რუსეთ-საქართველოს
ომის 10 წლისთავის საკითხი. საკითხის განხილვისას გაკეთდა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადება
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელით. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მიერ
საქართველოში განხორციელებული სამხედრო აგრესიიდან 10 წლის შემდეგ, საერთაშორისო
თანამეგობრობა რჩება უკიდურესად შეშფოთებული საქართველოს ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა
და ადამიანის უფლებების
კუთხით არსებული ვითარების გამო. ევროკავშირი მოითხოვს არჩილ
ტატუნაშვილის გარდაცვალების საქმეზე სათანადო გამოძიების ჩატარებას და გიგა ოთხოზორიას
მკვლელობის საქმეზე მართლმსაჯულების აღსრულებას. განცხადებაში ასევე ხაზი გაესვა რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობას, საერთაშორისო
სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების პატივისცემის საფუძველზე.
საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა მუშაობა 2019 წლის ნოემბრიდან - 2020 მაისის პერიოდში ევროპის
საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობის მოსამზადებელი სამუშაო გეგმის
დახვეწის მიზნით.

18-19 აპრილს შედგა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის ვიზიტი ქ. სტრასბურგში.
ვიზიტის ფარგლებში 18 აპრილს მინისტრის პირველმა მოადგილემ მონაწილეობა მიიღო ევროპის
საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე, რომლის ფარგლებშიც განიხილებოდა
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მე-17 კონსოლიდირებული ანგარიში "კონფლიქტი
საქართველოში". მინისტრის პირველმა მოადგილემ საკუთარ გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე
მდგომარეობასა და რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე. ვიზიტის
ფარგლებში მინისტრის პირველმა მოადგილემ შეხვედრები გამართა ევროპის საბჭოსთან ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენლებთან, აგრეთვე, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის
მოადგილესთან, გაბრიელა ბატაინი-დრაგონისთან და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა
კომისართან, დუნია მიატოვიჩთან.
2 მაისს ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე, დღის წესრიგის საკითხის
„ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“ ფარგლებში მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტმა
მიიღო გადაწყვეტილება, რომელშიც კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების
მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. მიღებულ გადაწყვეტილებაში კვლავაც ჩამოყალიბდა
პოზიცია, რომ საქართველო საკუთარ რეგიონებში ვერ ახორციელებს ლეგიტიმურ იურისდიქციას
რუსეთის ფედერაციის მიერ შექმნილი მუდმივი დაბრკოლებების, მათ შორის ადგილზე მისი სამხედრო
ნაწილების ყოფნის გამო. მიღებულ გადაწყვეტილებაში ასევე დაფიქსირდა, რომ კონფლიქტი არის
ევროპის საბჭოს ორ წევრ ქვეყანას, კერძოდ, რუსეთსა და საქართველოს შორის.
17-18 მაისს ქ. ელსინორში გაიმართა ევროპის საბჭოს 128-ე მინისტერიალი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო საქართველოს დელეგაციამ საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით. საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა მინისტერიალის ფარგლებში ყურადღება გაამახვილა საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით
არსებულ რთულ ვითარებაზე. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა ევროპის საბჭოს
ადამიანის უფლებათა კომისარს, დუნია მიატოვიჩს და გამართა ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა
მინისტრებთან.
28 მაისს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2016-2019
წწ. სამოქმედო გეგმის მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრა. სამუშაო შეხვედრაზე განხილული იქნა
2016-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შესრულებული პროექტები და სამომავლო გეგმები.
გამომსვლელების მიერ ხაზი გაესვა სამოქმედო გეგმის და პროექტების განხორციელების მნიშვნელობას,
ასევე საუბარი შეეხო სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობის
პრიორიტეტებს და სამომავლო გეგმებს. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს შესაბამისი
უწყებებისა და ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა.
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საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა
კონგრესის 34-ე და 35-ე სესიები (27-28 მარტი და 6-8 ნოემბერი). სესიებში მონაწილეობა მიიღო
კონგრესში საქართველოს დელეგაციამ.

წლიური ანგარიში

ევროპის საბჭო

15 ოქტომბერს, თბილისში გაიმართა ევროპის საბჭოს სპორტზე პასუხისმგებელ მინისტრთა მე-15
კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც, საქართველოს ეწვივნენ ევროპის საბჭოს წევრი და
დამკვირვებელი სახელმწიფოების, ასევე “სპორტის სფეროში გაფართოებული წილობრივი
შეთანხმების“ (EPAS) წევრი სახელმწიფოების სპორტზე პასუხისმგებელი მაღალი თანამდებობის პირები
და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური წარმომადგენლები. სპორტის მინისტრთა
კონფერენციის მთავარი გზავნილი იყო ძალისხმევის გაძლიერება სპორტის სფეროში ადამიანის
ფუნდამენტურ უფლებათა დაცვაზე.
ევროპის საბჭოს სპორტზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კონფერენციის ფარგლებში, საქართველოს
ვიზიტით ასევე ესტუმრა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე, გაბრიელა ბატაინიდრაგონი. ვიზიტის ფარგლებში მან შეხვედრა გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან.

19-21 ივნისს საქართველოს ეუთოს 30-მდე მონაწილე ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენელი ეწვია.
აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის ივლისის შემდგომ, ეს გახლდათ ეუთოს ელჩების პირველი ვიზიტი
საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში მუდმივი წარმომადგენლები ეწვივნენ საოკუპაციო ხაზს, რა
დროსაც ადგილზე გაეცნენ უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ვითარებას და ადგილობრივი
მაცხოვრებლების მდგომარეობას. დელეგაციამ მოინახულა ეუთოს დაფინანსებით განხორციელებული
პროექტები.
26-28 ივნისს საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ეუთოს უსაფრთხოების საკითხების
მიმოხილვის ყოველწლიურ კონფერენციაში (ASRC). ეუთოს სივრცეში არსებული კონფლიქტებისადმი
მიძღვნილ სამუშაო სესიაზე ქართულმა მხარემ ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე და უსაფრთხოების კუთხით არსებულ მძიმე
მდგომარეობაზე.
7-11 ივლისს ბერლინში გაიმართა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 27-ე ყოველწლიური სესია,
რომლის ფარგლებშიც მიღებულ იქნა რეზოლუცია აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით.

6-8 ნოემბერს, საქართველოში მონიტორინგის მიზნით ვიზიტით იმყოფებოდნენ ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს საკითხზე თანამომხსენებლები, რომელთაც შეხვედრა
გამართეს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ვიზიტის
შემდეგ, 12 დეკემბერს, გამოქვეყნდა საინფორმაციო ცნობა.
14 ნოემბერს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე განხილულ იქნა
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მე-18 კონსოლიდირებული ანგარიში - "კონფლიქტი
საქართველოში“. სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილემ მიმოიხილა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი რთული ვითარება,
ყურადღება გაამახვილა უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ
მძიმე მდგომარეობასა და ბოლო პერიოდში რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ განხორციელებულ
უკანონო ქმედებებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საოკუპაციო ხაზზე მავთულხლართებისა და
სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას. სხდომაზე ევროპის საბჭოსთან ევროკავშირის დელეგაციამ
გააკეთა განცხადება, სადაც გამოთქმულია შეშფოთება საქართველოს რეგიონებში ადამიანის
უფლებების კუთხით არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. განცხადება ხაზს უსვამს ისეთ საკითხებს,
როგორიცაა ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაცია, თავისუფალი გადაადგილებაზე დაწესებული
შეზღუდვები, უკანონო დაკავებები, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების შეზღუდვა,
საკუთრების უფლების დარღვევა. ევროკავშირის დელეგაცია შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო სამხედრო ნაწილების გაზრდის გამო. განცხადებაში
ცნობად არის მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია „ოთხოზორიატატუნაშვილის სია“-სთან დაკავშირებით. სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შეხვედრა გამართა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან
ტორბიორნ იაგლანდთან.
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18-19 ივლისს თბილისში გაიმართა სამხრეთ კავკასიის მედია კონფერენცია, რომელსაც საქართველო
მე-15 წელია მასპინძლობს. კონფერენციის თემას წარმოადგენდა "ხარისხიანი ჟურნალისტიკა
სარწმუნო და დამაჯერებელი ინფორმაციისთვის". კონფერენცია მედიის თავისუფლების საკითხებში
ეუთოს წარმომადგენელთან ერთად გახსნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
30 აგვისტოს ვენაში ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ათი
წლისთავთან დაკავშირებით განხილულ იქნა არსებული კონფლიქტის საკითხები. ქართულმა მხარემ
კიდევ ერთხელ გააკეთა განცხადება
რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის
პრინციპების უხეში დარღვევით, საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი
სამხედრო აგრესიის შესახებ.
13 სექტემბერს საქართველოში შედგა ეუთოს გენერალური მდივნის, თომას გრემინგერის ვიზიტი,
რომელმაც შეხვედრები გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო
საქმეთა მინისტრთან და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან. შეხვედრებზე განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმო რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისა და ამ
მიმართულებით ეუთოს ჩართულობის საკითხებს.
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2 ივლისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა მინისტრის მოადგილის
შეხვედრა ევროპის
საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესის
გენერალურ მდივანთან, ანდრეას კიფერთან. შეხვედრაზე მიმოიხილეს საქართველოსა და კონგრესს
შორის თანამშრომლობა, მიმდინარე საკითხები და სამომავლო გეგმები, მათ შორის, განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმო 2019 წლის ნოემბრიდან - 2020 წლის მაისის პერიოდში ევროპის საბჭოს
მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობის საკითხს.

10-21 სექტემბერს ვარშავაში გაიმართა ადამიანის უფლებათა დაცვის განზომილებაში ეუთოს მონაწილე
ქვეყნების ვალდებულებათა შესრულების შემფასებელი ყოველწლიური შეხვედრა (HDIM).
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ეუთო-ს მონაწილე სახელმწიფოების დელეგაციებმა და
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. HDIM-ის ფარგლებში, საქართველოს დელეგაციის
წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა
მდგომარეობაზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ
ვითარებაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, გაიმართა პარალელური ღონისძიება „Human Rights of Conﬂict Affected Population in Georgia“.

5 ოქტომბერს, კიშინეუში გაიმართა სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა ხელმძღვანელების შეხვედრა,
რა დროსაც ხელი მოეწერა წევრი ქვეყნების ერთობლივ განცხადებას და ასევე, სუამ–ის წევრ
სახელმწიფოთა საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის „საბაჟო სამართალდარღვევების წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში ურთიერთქმედების შესახებ ოქმს“.
27-28 სექტემბერს, კიშინეუში გაიმართა სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მე-11 სესია, რომლის
ფარგლებშიც ჩატარდა სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროსა და კომიტეტების გაერთიანებული
სხდომები, ასევე, სუამის საპარლამენტო ასამბლეისა და ბალტიის ასამბლეის პრეზიდიუმის შეხვედრა.
ასამბლეაზე მიიღეს კომუნიკე და სუამის საპარლამენტო ასამბლეისა და ბალტიის ასამბლეის
ერთობლივი განცხადება, სადაც, სხვა საკითხებთან ერთად, კიდევ ერთხელ დადასტურდა სუამის წევრი
ქვეყნების დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ
აღიარებული საზღვრების ურღვევობის მტკიცე მხარდაჭერა.
2018 წელი წარმატებული იყო სუამ-ის პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით. 24
სექტემბერს, ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა სუამ-იაპონიის მე-6
მინისტერიალი, რომელზეც იაპონური მხარე წარმოდგენილი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე.
შეხვედრაზე მიიღეს დასკვნითი დოკუმენტი - GUAM-Japan Joint Press Release, რომელშიც მკაფიოდ
დაფიქსირდა იაპონიის მხარდაჭერა სუამის წევრი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობისადმი.
6 დეკემბერს, მილანში, ეუთოს 25-ე მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა სუამ-კანადის პირველი
მინისტერიალი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კრისტია
ფრილანდმა.
2018 წელს გაიმართა სუამის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორი სხდომა, სუამის
ეროვნული კოორდინატორების 4 სხდომა და სუამის სამუშაო ჯგუფების რეგულარული შეხვედრები.

18 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მოწვევით ქვეყანაში საქმიანობა დაიწყო ეუთოს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის (OSCE/ODIHR) საპრეზიდენტო
არჩევნებზე დამკვირვებელმა მისიამ. მისია საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტურის განმავლობაში
იმყოფებოდა საქართველოში და აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას.
8 ოქტომბერს რომში გაიმართა ეუთოს მონაწილე ქვეყნების პოლიტიკურ დირექტორთა შეხვედრა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ. შეხვედრის ფარგლებში იმსჯელეს 2018
წელს, ეუთოს იტალიის თავმჯდომარეობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, მათ შორის, ეუთოს
სივრცეში არსებულ კონფლიქტებზე. ქართულმა მხარემ ისაუბრა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და
მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე.
21-28 ნოემბერს საქართველოს ეწვივნენ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებათა ოფისის წარმომადგენლები ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დამცველების მდგომარეობის
შესწავლის მიზნით.
6-7 დეკემბერს ქ. მილანში გაიმართა ეუთოს მინისტრთა საბჭოს 25-ე შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ საგარეო საქმეთა მინისტრის, დავით ზალკალიანის
ხელმძღვანელობით. საგარეო საქმეთა მინისტრი სიტყვით გამოვიდა პლენარულ სესიაზე და ისაუბრა
რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე. მინისტერიალის
ფარგლებში, ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის მიერ გაკეთდა საქართველოს სუვერენიტეტისა
და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ერთობლივი განცხადება.

76

UNESCO
UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათაშორისი კომიტეტის
მე-12 სესიაზე (26 ნოემბერი-2 დეკემბერი) „ქართული ჭიდაობა“(“Chidaoba-Wrestling in Georgia”)
შეტანილ იქნა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით
სიაში.
UNESCO-ს მხარდაჭერით აღინიშნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 100 წლისთავი. ამით ხაზი გაესვა ღონისძიების რეგიონალურ და საერთაშორისო
მნიშვნელობას და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მნიშვნელოვან წვლილს მსოფლიოში
კულტურის, განათლების, მეცნიერების პოპულარიზაციასა და განვითარებაში.
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15-21 სექტემბერს საქართველოს ვიზიტით ეწვია ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს
უმაღლესი კომისარი ლამბერტო ზანიერი. ვიზიტის ფარგლებში უმაღლესმა კომისარმა შეხვედრები
გამართა საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
შეხვედრებზე ყურადღება გამახვილდა ეროვნული უმცირესობების უფლებათა დაცვის კუთხით
საქართველოში არსებულ მდგომარეობასა და ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ
ცხოვრებაში მათი ინტეგრაციის საკითხებზე. ვიზიტის ფარგლებში უმაღლესი კომისარი ეწვია
ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონს და ადგილზე გაეცნო არსებულ ვითარებას.

2018

სუამი

2018

საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერა

Ÿ

2018 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, ავსტრიის რესპუბლიკასა და შვეიცარიის კონფედერაციაში
ვიზიტების ფარგლებში, სამმართველო გაეცნო აღნიშნული ქვეყნების საგარეო უწყებებსა და ვენასა და
ჟენევაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში (OSCE, IAEA, UNOG, WHO, ILO, IOM,
WTO, ITU, CERN, CTBTO, ITC, ISO) ამ მიმართულებებით დანერგილ პრაქტიკას.

Ÿ

2018 და 2019 წლებში ეუთო-ს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის (DHR)
ხელმძღვანელობასთან ქ. ვენაში გამართული რამდენიმე კონსულტაციის შედეგად გამოიკვეთა ქ.
თბილისში ხსენებული დეპარტამენტის წარმომადგენლების სამუშაო ვიზიტის განხორციელების
შესაძლებლობა. ვიზიტის ფარგლებში, რომლის სავარაუდო თარიღად განიხილება 2019 ივნისი,
საქართველოს ეწვევიან ეუთო-ს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ორი
დღის განმავლობაში სამიზნე ჯგუფს (საჯარო მოხელეები, სამეცნიერო, არასამთავრობო და
აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები) ჩაუტარებენ სემინარს (Workshop) ეუთო-ს რეკრუტირების
შესაძლებლობების თაობაზე.

Ÿ

სამმართველოს საქმიანობის ფარგლებში ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციებში
არსებული პოზიციების შესახებ აქტუალური ინფორმაციის მოძიება (OSCE, United Nations
Headquarters in New York, UNAIDS, UNESCO, ILO, COE) და მათი პერიოდულად გავრცელება
სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში,
ასევე შესაბამის საჯარო უწყებებში.

Ÿ

დაიწყო ექსპერტების ბაზის შექმნა (Expert Pool), რაც მოიცავს შესაბამისი სფეროს ქართველი
ექსპერტების მონაცემთა თავმოყრას საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებულ
ვაკანტურ პოზიციებზე საქართველოს მხრიდან კვალიფიციური კანდიდატურების წარდგენის მიზნით.

Ÿ

სატესტო რეჟიმში ჩაირთო შიდა ელექტორნული პროგრამა (election software), რომლის
მეშვეობითაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერის
სამმართველო ადმინისტრირებას გაუწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებში მიმდინარე საარჩევნო
პროცესებს. ამ მიმართულებით, 2019 წლის მარტში განხორციელდა საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს კანდიდატურების მხარდაჭერის სამმართველოსა და ინფორმაციული
ტექნოლოგიების სამსახურის წარმომადგენლების ვიზიტი ქ. ბერნში, ქართული მხარისათვის
აღნიშნული პროგრამის დეტალების გაზიარების მიზნით.
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წლიური ანგარიში

2018 წლის სექტემბერში, საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ფარგლებში შეიქმნა
საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერის სამმართველო, რომელიც
სამი ძირითადი
მიმართულებით მუშაობს: საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს კანდიდატურების წარდგენა
და არჩევნებში მხარდაჭერის საქმიანობის საერთო კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციებში
არსებულ პოზიციებზე საქართველოს წარმომადგენლობის ზრდის ხელშეწყობა; საერთაშორისო
ორგანიზაციებში კარიერის დაწყების მიმართულებით ქართველი ახალგაზრდების წახალისება.

ახალი საფრთხეები და შეიარაღებაზე კონტროლი
უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემაში არსებული პრობლემატიკის
გათვალისწინებით საქართველო პასუხისმგებლობით ეკიდება
შეიარაღების კონტროლის ეფექტურად განხორციელებას. 2018 წელს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მისი კომპეტენციის
ფარგლებში აგრძელებდა საქმიანობას ყველა შესაბამის საერთაშორისო
ფორმატში.
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2018 წლის მანძილზე საქართველო აქტიურად თანამშრომლობდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტოსთან. საქართველოში ბირთვული და რადიაქტიური უსაფრთხოებისა და დაცულობის
სფეროში განხორციელებული რეფორმები პოზიტიურად შეფასდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტოს, მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის შემსწავლელი მისიის (IRRS) საბოლოო ანგარიშში.
10 აპრილს, საქართველო შეუერთდა „ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის
შემთხვევაში დახმარების შესახებ“ კონვენციას.
16-18 აპრილს, საქართველოში ვიზიტით
იმყოფებოდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო
სააგენტოს (IAEA) გენერალური დირექტორი იუკია ამანო, რომელმაც შეხვედრები გამართა
საქართველოს პრეზიდენტთან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან და თბილისის ვიცე მერთან. შეხვედრების ფარგლებში, მხარეებმა
განიხილეს მსოფლიოში ბირთვული უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები და ამ
მიმართულებით სააგენტოს როლი და საქმიანობა. ამასთან, ისაუბრეს ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ მდგომარეობასა და საქართველოსა და
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე.
16-20 აპრილს, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა და ქართული მხარის ორგანიზებით,
თბილისში გაიმართა რეგიონული შეხვედრა თემაზე: “Regional meeting to develop strategies for
enhancing the capacities for detection and differentiation of Vector/Vector Borne diseases”.
საქართველო აქტიურად მონაწილეობდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ წლის
განმავლობაში გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ შორის გახარჯული საწვავის მართვის
უსაფრთხოებისა და რადიაქტიური ნარჩენების მართვის უსაფრთხოების ერთობლივი კონვენციის მე-6
გადასახედ შეხვედრაში, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს რიგით 62-ე გენერალურ
კონფერენციაში, რა დროსაც საქართველო გახდა რიგი რეზოლუციების თანა-სპონსორი. კონფერენციის
ფარგლებში, გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები სააგენტოს წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო
პარტნიორებთან, შეხვედრებზე დადებითად შეფასდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
კუთხით საქართველოში არსებული ვითარება. საქართველო ასევე მონაწილეობდა ატომური
ენერგიის საერთ აშორისო სააგენტოს მინისტერიალში, რომელიც მიეძღვნა ბირთვული მეცნიერებისა
და ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ გამოწვევებს.
4-5 ოქტომბერს, არასამთავრობო ორგანიზაციის „სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების
საკითხებში“ ორგანიზებით, თბილისში გაიმართა
საერთაშორისო
ფორუმი რეგიონული
სტაბილურობისათვის: „შავი ზღვის რეგიონი და გლობალური ბირთვული წესრიგი“.

ბიოლოგიური უსაფრთხოება და დაცულობა
ბიოლოგიური უსაფრთხოების მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
კვლევის რიჩარდ ლუგარის ცენტრში გამართული გამჭვირვალობის კოლეგიალური შეფასების
ღონისძიება და მასში მონაწილე საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული დადებითი
ანგარიში.
ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის შესაბამისობისა და გამჭვირვალობის კოლეგიალური
შეფასების ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა ბიო-ექსპერტმა და დიპლომატმა 17 ქვეყნიდან.
ღონისძიება გაიმართა ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობითა და
გერმანიის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. ღონისძებაში მონაწილეთა დასკვნით
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „ვიზიტის ფარგლებში უზრუნველყოფილ იქნა ტერიტორიაზე არსებული
ყველა ფართის ხელმისაწვდომობა“ (მუხლი 1) და რომ „დაწესებულებამ მნიშვნელოვანი
გამჭვირვალობა აჩვენა საქმიანობის შესახებ“, შესაბამისად ვიზიტორებმა ვერ აღმოაჩინეს
პროფილაქტიკურ, დაცვით ღონისძიებებთან და სხვა მშვიდობიან მიზნებთან რაიმე სახის შეუსაბამობა“
(მუხლი 10). რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის საპასუხოდ, აღნიშნული ანგარიში კიდევ
ერთხელ ადასტურებს საქართველოს მხრიდან ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენციით ნაკისრ
ვალდებულებების შესრულებას.
4-7 დეკემბერს, ჟენევაში გაიმართა ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის (BWC) წევრი
ქვეყნების შეხვედრა, რომლის ფარგლებში, გერმანიის, საფრანგეთისა და საქართველოს მხარეების
ორგანიზებით გაიმართა პარალელური ღონისძიება რა დროსაც იმსჯელეს ლუგარის ცენტრში
ჩატარებული სავარჯიშოს შედეგებსა და ექსპერტთა ანგარიშზე.

ქიმიური უსაფრთხოება და დაცულობა
საქართველომ დაასრულა მუშაობა ქვეყნის კანონმდებლობის ქიმიური იარაღის აკრძალვის
კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანაზე და ამ მიზნით ცვლილებების პროექტი წარედგინა
პარლამენტს და მოხდა მისი დამტკიცება.
27 ივნისს, ჰააგაში, ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის
წევრი ქვეყნების მე-4 სპეციალურ კონფერენციაში. კონფერენციაზე მიიღეს დიდი ბრიტანეთის და 30
ქვეყნის მიერ ინიცირებული (მათ შორის, საქართველოს თანა-სპონსორობით) გადაწყვეტილება ქიმიური
იარაღის გამოყენების საფრთხის აღკვეთის თაობაზე.
ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის წევრი
სახელმწიფოების კონფერენციის 23-ე სესიაში და მე-4 გადასახედ კონფერენციაში, რომელზეც
განიხილეს კონვენციის იმპლემენტაციასა და უნივერსალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები,
ქიმიური უსაფრთხოებისა და დაცულობის კუთხით მსოფლიოში ამჟამად არსებულ გამოწვევები.
23 თებერვალს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ქიმიური, ბიოლოგიური,
რადიოლოგიური, ბირთვული (ქბრბ) საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა.
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ბირთვული და რადიაქტიური უსაფრთხოება

2018

VI. ახალი საფრთხეები და შეიარაღებაზე კონტროლი

2018

იარაღით ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება

საქართველო აქტიურად მონაწილეობდა საერთაშორისო გაუვრცელებლობის ფორუმებში.

20-24 აგვისტოს, იაპონიაში საქართველოს დელეგაციამ, ვიცე-პრეზიდენტის რანგში მონაწილეობა
მიიღო „იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების“ წევრი და ხელმომწერი სახელმწიფოების მეოთხე
გადასახედ კონფერენციაში.

15-16 მაისს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო გავრცელების უსაფრთხოების
ინიციატივის (PSI)
15 წლისთავისადმი მიძღვნილ მაღალი დონის პოლიტიკურ შეხვედრაში,
რომლის ინიციატორიც გახლდათ საფრანგეთი.
ღონისძიებაში ქართულმა მხარემ
ისაუბრა
მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თვალსაზრისით რეგიონის წინაშე არსებულ
გამოწვევებზე, ყურადღება გაამახვილა მასობრივი განადგურების იარაღის და მასთან დაკავშირებული
ტექნოლოგიების გავრცელებისა და უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საქართველოს
მიერ გაწეულ ძალისხმევაზე.
ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო დიდი შვიდეულის მასობრივი განადგურების იარაღისა და
მასალების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური პარტნიორობის სამუშაო ჯგუფის (G7
Global Partnership Working Group) კანადის თავმჯდომარეობით გამართულ შეხვედრებში.
ქართულმა მხარემ აქტიური მონაწილეობა მიიღო „ბირთვული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის
გლობალური ინიციატივის“ ფარგლებში გამართულ ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებში.

2018 წლის 14-15 თებერვალსა და 20-21 ივნისს ევროკავშირის იარაღის ექსპორტის კონტროლის
პროგრამის (P2P) ფარგლებში შედგა ევროკავშირის იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების ცნობადობის
ამაღლების პროექტით გათვალისწინებული (EU ATT Outreach Project II) ორი სამუშაო შეხვედრა.

ყოველწლიური ეროვნული ანგარიშები
განიარაღებისა და შეიარაღების კონტროლის სფეროში მრავალმხრივი ხელშეკრულებებითა და
შესაბამისი რეჟიმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო
უზრუნველყოფდა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიური ეროვნული ანგარიშების
გავრცელებას.

საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო 13 თებერვალს, ქუვეითში „ისლამური
სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ გამართულ გლობალური კოალიციის მინისტერიალში, სადაც ქართულმა
მხარემ ისაუბრა რადიკალური ექსტრემიზმის პრევენციის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით
ქვეყნის შიგნით გატარებულ რეფორმებზე, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებეზე. ქართულმა
მხარემ ისაუბრა იმ შესაძლო ნაბიჯებზე, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის საერთაშორისო
თანამშრომლობას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
2018 წლის 16-18 ივლისს საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს
კონტრტერორისტული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორატის დელეგაცია. ვიზიტის მიზანი იყო
საქართველოსა და გაერო-ს შორის დიალოგის გაღრმავება, ქვეყნის მიერ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს
შესაბამის რეზოლუციების შესრულების მონიტორინგი, ხელშეწყობა და ტერორიზმის გლობალურ
საფრთხეებზე ინფორმაციის გაცვლა. დელეგაციამ დადებითად შეაფასა საქართველო ტერორიზმისა და
ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აღინიშნა, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი
პირველი ქვეყანა, რომელმაც 2015 წელს განახორციელა უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების
დაბრუნების კრიმინალიზაცია.
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საერთაშორისო ინიციატივები

2018
წლიური ანგარიში
ეკონომიკური დიპლომატია
2018 წლის მანძილზე, ეკონომიკური დიპლომატიის ფარგლებში,
გრძელდებოდა მუშაობა მსოფლიოს სტრატეგიულ ბაზრებთან
ინტეგრაციის, ქართული პროდუქციისთვის პრეფერენციული
საექსპორტო პირობების შექმნის, 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 მთელ
რიგ ქვეყნებთან პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის ამოქმედებისა და
ტურისტების დამატებითი ნაკადების მოზიდვის ხელშეწყობის
მიმართულებით.
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85

საქართველოს სატრანსპორტო და სატრანზიტო პოტენციალის
პოპულარიზაცია

პირველი იანვრიდან ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ჩინეთთან.
ივნისიდან საქართველოს ბაზარზე შემოვიდა და პირდაპირი ფრენების განხორციელება დაიწყო
სპარსეთის ყურის ქვეყნების რამდენიმე წამყვანმა ავიაკომპანიამ, კერძოდ კომპანიამ “Salam air”, საუდის
არაბეთისა და ქუვეითის ავიაკომპანიებმა.
28 ივნისს, საქართველოსა და ჩინეთის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს, ჰონგ-კონგს შორის
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა.
გაიმართა 45-ზე მეტი ბიზნეს-დელეგაციის ვიზიტი და ბიზნეს-ფორუმი შემდეგ პარტნიორ ქვეყნებთან:
არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ბელარუსი, ბრაზილია, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ესტონეთი,
თურქეთი, იაპონია, ისრაელი, ინდოეთი, იტალია, კატარი, კვიპროსი, კორეა, ლატვია, მექსიკა,
მონღოლეთი, პოლონეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, სლოვენია, უზბეკეთი, ყაზახეთი, შვეიცარია,
ჩეხეთი, ჩინეთი.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა მიმართულია ქვეყნის სატრანსპორტო და
ენერგეტიკული პოტენციალის წარმოჩენის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების, სატრანზიტო
პოტენციალის სრულად ათვისების, რეგიონული მნიშვნელობის სატრანსპორტო და ენერგეტიკული
პროექტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და ხელშეყობაზე. შედეგად:

Ÿ

დასრულდა „სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტის“ (SCPX)
სამშენებლო სამუშაოები (29 მაისს, სანგაჩალის ტერმინალში „სამხრეთის ბუნებრივი აირის
დერეფნის“ აზერბაიჯანული სექცია ოფიციალურად გაიხსნა, ხოლო 12 ივნისს ქ. ესქიშეჰირში
„ტრანს-ანატოლიის“ გაზსადენის (TANAP) გახსნის ცერემონია გაიმართა).

Ÿ

24 სექტემბერს „ლაპის ლაზულის“ მარშრუტის შეთანხმება ძალაში შევიდა.

Ÿ

24-25 ოქტომბერს, ქ. აშხაბადში, „კასპიის ზღვა-შავი ზღვის“ საერთაშორისო სატრანსპორტო
მარშრუტის (International Transport route „Caspian Sea-Black Sea” (ITR CS-BS)
ექსპერტთა (თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და რუმინეთის წარმომადგენლები)
პირველი შეხვედრა გაიმართა.

სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან თანამშრომლობის გაღრმავება

ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 35-ზე მეტ ქალაქში გამართულ საერთაშორისო
გამოფენებში, ფესტივალებში, ფორუმებში, სემინარებში, კონფერენციებსა და პრეზენტაციებში. ასევე,
პარტნიორ ქვეყნებში გავრცელდა საქართველოს საინვესტიციო, საექსპორტო, ტურისტული
პოტენციალის ამსახველი მასალები.

სამინისტროს ხელშეწყობით გაფართოვდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის
თანამშრომლობის ქსელი, რაც საზღვარგარეთ საქართველოს (მათ შორის ქვეყნის ბიზნეს სექტორის)
შესახებ ინფორმაციის გავრცელების კარგ შესაძლებლობას წარმოადგენს (საელჩოების
პარალელურად). ამასთანავე, პალატამ სამინისტროს ხელშეწყობით საკმაოდ ბევრი პარტნიორი
შეიძინა. სამინისტროს ჩართულობით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ ინდოეთის
(სავაჭრო-სამრეწველო პალატების ასოციაცია ASSOCHAM), ბენგალის (ინდოეთი), მექსიკის
შეერთებული შტატები, პოლონეთის, ბრუნეი დარუსალამის და მალაიზიის პარტნიორ ორგანიზაციებთან
6 ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. სამინისტროს ხელშეწყობით საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატამ 39 ქვეყნის პარტნიორ ორგანიზაციასთან 43 ურთიერთგაგების მემორანდუმი
გააფორმა.

ბრიტანელი, კატარელი, ფინელი, ბელარუსი, ლიეტუველი, სლოვაკი, ესტონელი, აზერბაიჯანელი,
უკრაინელი ტურ-ოპერატორების/სომელიეების/მასმედიის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა
შეხვედრები/პრეს-ტურები, რომელთა შედეგად პრესტიჟულ გამოცემებსა და ტელეარხებზე ცნობადობის
ამაღლებისა და საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით გამოქვეყნდა და ნაჩვენები იქნა საქართველოს
შესახებ სარეკლამო მასალები და ფილმები.
19 აპრილს, თბილისში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატისა და ბრაზილიის სავაჭრო და საინვესტიციო ხელშეწყობის სააგენტოს
თანაორგანიზებით გაიმართა საქართველო-ბრაზილიის პირველი ბიზნეს-ფორუმი.
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VII. ეკონომიკური დიპლომატია

სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული მთავრობათაშორისი კომისიების მუშაობაში, კერძოდ:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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31 იანვარს, მინსკში გაიმართა საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-4 სხდომა;
14-15 მაისს, თბილისში გაიმართა საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-8 სხდომა;
7-8 ივნისს, რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში გაიმართა საქართველო-რუმინეთის ორმხრივი
ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის მე-2 სხდომა;
13 სექტემბერს, თბილისში, შედგა საქართველო-ჩეხეთის ორმხრივი ეკონომიკური
თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათშორისი კომიტეტის მეოთხე სხდომა.
თბილისში გაიმართა საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-8 სხდომა.
ბუქარესტში ჩატარდა საქართველო-რუმინეთის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის
ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის მე-2 სხდომა.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და
მრავალმხრივი კონვენციების ფარგლებში, თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების მიზნით.
კერძოდ, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC), გაეროს აზიისა და წყნარი
ოკეანეთისთვის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP), გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), გაერო-ს განვითარების პროგრამის (UNDP), გაეროს ევროპული
ეკონომიკური კომისიის (UNECE), გაერო-ს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის (UNCTAD),
გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის (UNEP), აზიის განვითარების ბანკის (ADB), ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის (WTO), ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO), შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO), საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO),
ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთიანების (ITU) ფარგლებში ორგანიზებულ ღონისძიებებში
მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.
28-30 მარტს, ქ. ბანგკოკში, გაიმართა ESCAP-ის მიერ ორგანიზებული აზია-წყნარი ოკეანეთის მეხუთე
მდგრადი განვითარების ფორუმი (Fifth Asia-Paciﬁc Forum on Sustainable Development).
საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური ჩართულობით საქართველო 1 წლით გახდა ფორუმის
თანათავმჯდომარე. ასევე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მონაწილეობა მიიღო პანელში
„National Perspectives and Progress through the Lens of the Voluntary National Reviews“.
ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო „საქართველოს კუთხე“, სადაც გამოფენილი იყო ბროშურები
მიმდინარე რეფორმებისა და ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ, ასევე გაიმართა პრეზენტაცია
საქართველოს შესახებ და ქართული ღვინის დეგუსტაცია.
25 აპრილს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური ჩართულობით გაიმართა საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის შეხვედრა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, UNESCAP-ის აღმასრულებელ
მდივანთან.
31 მაისი - 1 ივნისს, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო გაეროს აზიისა და წყნარი
ოკეანეთის ეკონომიკური კომისიის (UNESCAP) მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში, რომელიც მდგრადი
განვითარების მიზნით კოსმოსური საშუალებების გამოყენების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას მიეძღვნა.
25 – 27 ივნისს, ერევანში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს
(CMFA) 38-ე სხდომაში და BSEC-ის უფროსი თანამდებობის პირთა საბჭოს (CSO) შეხვედრაში;
2 ივლისს გაიმართა საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრის (ITC) პროექტის - „აღმოსავლეთის
პარტნიორობა: მზად ვაჭრობისთვის - EU4Business ინიციატივის“ ოფიციალური გახსნის ცერემონია.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული პროექტის მოსამზადებელ
პერიოდში და ღონისძიების მომზადებაში. აღნიშნულ პროექტს ITC ახორციელებს ევროკავშირის
დაფინანსებით. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე სხვა
ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და მათ დაკავშირებას
ევროკავშირის ბაზართან. პროექტის ფარგლებში თბილისში დაფუძნდა რეგიონალური ცენტრი,
რომელიც ასევე მოემსახურება აზერბაიჯანსა და სომხეთს;

89

2018

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აქტიური მონაწილეობა მიიღო შემდეგი საერთაშორისო ღონისძიებების
ორგანიზებაში:
Ÿ 20-22 თებერვალს,
საქართველოში ჩატარდა საერთაშორისო საავიაციო ფორუმი
„CONNECT“;
Ÿ 15 მაისს, თბილისში, სს „ბიას“ ორგანიზებით, საინვესტიციო ფორუმი
„საქართველო შესაძლებლობების ქვეყანა“ გაიმართა. ფორუმს ესწრებოდა 500-მდე დელეგატი, მათ შორის,
უცხოელი სტუმრები 15 ქვეყნიდან;
Ÿ 5-6 ოქტომბერს, თბილისში, ა(ა)იპ „საქმიან ქალთა გაერთიანების“ ორგანიზებით, ღონისძიება
„Sustainability-A Key Business Value of the 21st Century“ გაიმართა;
Ÿ 5-6 ივნისს, თბილისში, ევროპული დიალოგი ინტერნეტ მმართველობის საკითხებზე - EuroDIG
2018 გაიმართა.
Ÿ 17-18 ივლისს, საქართველოში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD), მაღალი დონის რეგიონული კონფერენცია გაიმართა.
Ÿ 12-14 სექტემბერს, ბათუმში, საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის, მამუკა ბახტაძის პატრონაჟით, გაიმართა საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი
“Georgia International Maritime Forum 2018” (GIMF 2018).

თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
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საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზებასა და სამთავრობო
ეკონომიკურ კომისიებში მონაწილეობა

„საქართველოს მთავრობასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადო
საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ” შეთანხმების პროექტი;

Ÿ

„საქართველოს მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული
სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;

Ÿ

„კანადასა და საქართველოს შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების
პროექტი;

Ÿ

„საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ 1995 წლის იანვრის შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ოქმი;

Ÿ

20-29 ოქტომბერს გაიმართა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC)
მაღალი დონის თანამდებობის პირთა კომიტეტის (CSO) სხდომა, რომელზეც, ორგანიზაციის მრჩეველს
სამართლებრივ საკითხებში, თეიმურაზ ანთელავას გაუგრძელდა თანამდებობაზე ყოფნის ვადა ორი
წლით.

„საქართველოსა და იაპონიის თანამშრომლობის სააგენტოს შორის (აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტი (ფაზა 2))“ სასესხო ხელშეკრულების
პროექტი;

Ÿ

„საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გასაფორმებელი ფინანსური
ხელშეკრულების პროექტი - „საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვი” დოკუმენტი გათავისუფლების შესახებ“;

21 ნოემბერს საქართველო მონაწილეობდა გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და
სოციალური კომისიის (ESCAP) გარემოსდაცვითი და განვითარების კომიტეტის მე-5 შეხვედრაში.

Ÿ

„შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკის ტურიზმის განვითარების
ადმინისტრაციასა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის ტურიზმის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი.

Ÿ

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გასაფორმებელი მაკრო-ფინანსური დახმარების შესახებ
მემორანდუმის პროექტი, საგრანტო და სასესხო შეთანხმებათა პროექტები;

Ÿ

„კორეის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური
თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;

Ÿ

„საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი
ხელშეწყობის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;

ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ჩართულობით, 2018 წლის განმავლობაში ხელი მოეწერა შემდეგ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს:

Ÿ

„საქართველოს მთავრობასა და ტაილანდის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;

Ÿ

„საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა
და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმების ცვლილების ოქმი“;

Ÿ

Ÿ

საუდის არაბეთის სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება;

„2009 წლის 29 ოქტომბრის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო
ხელშეკრულებისა (სპეციალური ოპერაციები) (საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა -პროექტი
1)“ და „2012 წლის 18 აპრილის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო
ხელშეკრულების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამაპროექტი1)“ ცვლილებების პროექტი;

Ÿ

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან
არსებულ სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტს შორის საქართველოსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის
ტერიტორიებს შორის გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის შესახებ
წინასწარი მონაცემების გაცვლის ორგანიზების შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;

Ÿ

2016 წლის 16 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის (საქართველოს
ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარება) ფინანსური ხელშეკრულების“ ცვლილების წერილი
№1-ის პროექტი;

Ÿ

Ÿ

„საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და
ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ“ შეთანხმების
პროექტი;

„საქართველოსა და იაპონიას შორის ინვესტიციების ლიბერალიზაციის, ხელშეწყობისა და დაცვის
შესახებ'' შეთახმების პროექტი;

Ÿ

„საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს შორის“ საკრედიტო შეთანხმების
პროექტი;

Ÿ

„საქართველოსა და ტაილანდის სამეფოს შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის
თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი.

3-4 სექტემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური თანა-ორგანიზატორობითა და
მონაწილეობით, აზიისა და წყნარი ოკეანეთისთვის გაეროს ეკონომიკურ-სოციალურმა კომისიამ
(ESCAP) თბილისში ჩაატარა აზია-წყნარი ოკეანეთის მეექვსე მდგრადი განვითარების ფორუმის
მოსამზადებელი რეგიონალური შეხვედრა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად თბილისს ეწვია
ESCAP-ის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების და სხვადასხვა ორგანიზაციის 40-მდე
წარმომადგენელი.

26-28 ნოემბერს, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო PABSEC-ის რიგით
52-ე გენერალური ასამბლეაში.
14 დეკემბერს, ქ. ბაქოში გაიმართა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC)
საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს (CMFA) 39-ე სხდომა, ხოლო 12-13 დეკემბერს BSEC-ის
უფროსი თანამდებობის პირთა საბჭოს (CSO) შეხვედრა. საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს
სხდომაზე გამოსვლისას მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა საქართველოში განხორციელებული
წარმატებული რეფორმების, რეგიონის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო
თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ.

Ÿ

90

„საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის
(რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი) სასესხო ხელშეკრულების“ ცვლილების
პროექტი;

91

2018

Ÿ

წლიური ანგარიში

16-18 ივლისს ქ. ნიუ-იორკში საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური მხარდაჭერით, საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მდგრადი განვითარების
საკითხებზე გაეროს მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის (United Nations high-level political
forum on sustainable development (HLPF)) ფარგლებში UNESCAP-ის მიერ გამართულ
ღონისძიებებში.

2018
წლიური ანგარიში
კულტურული დიპლომატია
წლის განმავლობაში სამინისტრო აგრძელებდა მუშაობას მსოფლიო
მასშტაბით საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის მიზნით,
რისთვისაც დაიგეგმა და განხორციელდა მრავალი ღონისძიება. მსოფლიოს
წამყვან ქვეყნებსა და საერთშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილმა
კულტურულმა ღონისძიებებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ჩვენი ქვეყნის
ცნობადობის ამაღლებას.
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2018 წელს, ქვეყნის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლისთავის აღსანიშნავად მთელი წლის მანძილზე კომპლექსური ღონისძიებები
ჩატარდა, მათ შორის, საერთაშორისო კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, გამოქვეყნდა საიმიჯო
სტატიები. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავთან დაკავშირებით, საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ორგანიზებით, საქართველოში გაიმართა კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებები საჯარო
ლექციების ფორმატით, სადაც დაინტერესებულ აუდიტორიას მიეწოდა ინფორმაცია პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის, განსაკუთრებით, მისი საგარეო პოლიტიკის შესახებ. დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლისთავთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ღონისძიებების პარალელურად, მსოფლიო
დედაქალაქების ღირსშესანიშნავი ნაგებობები განათდა საქართველოს დროშის ფერებით. პირველი
რესპუბლიკის 100 წლისთავი განსაკუთრებით მასშტაბურად აღინიშნა აშშ-ში, ჩინეთში, ბელგიაში,
ნიდერლანდებში, ინდოეთში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში - გაეროსა და იუნესკოში.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა
საქართველო საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო
ბაზრობაზე. ეს გახლდათ ქართული კულტურისა და ლიტერატურის სფეროში უმნიშვნელოვანესი
ღონისძიება, რამაც შეუწყო ხელი გერმანიასა და ზოგადად, ევროპაში საქართველოს პოპულარიზაციას.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო
პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.
გერმანიაში, მთელი წლის მანძილზე, საქართველო ლიტერატურის გარდა, მრავალფეროვანი
კულტურული პროგრამით იყო წარმოდგენილი: გერმანიის ცნობილმა საკონცერტო სივრცეებმა და
ფესტივალებმა უმასპინძლეს მსოფლიოში სახელგანთქმულ ქართველ მუსიკოს-შემსრულებლებს,
მოცეკვავეებს, გაიმართა ქართული ფილმების ჩვენებები და დისკუსიები. ასევე მრავალფეროვანი იყო
თეატრალური პროგრამა, რომლის მიზანიც იყო ქართველი ავტორების წარმოჩენა თეატრალური
სამყაროს წინაშე, საგამოფენო სივრცეები კი, ქართველ ხელოვანებსა და გამოფენებს დაეთმო.

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია

მიუნხენის 54-ე უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა საქართველოსადმი მიძღვნილი
ღონისძიება, თემატური პანელი - „ქართული პოლიტიკა და ლიტერატურა";
20-ზე მეტ ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა მონაწილეობა მიიღეს
ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. ღონისძიებების ფარგლებში, გავრცელდა
სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მასალა საქართველოსა და ქართული ენის შესახებ, გაიმართა
ლიტერატურული შეხვედრები და სხვა თემატური ღონისძიებები;
ქ. მინსკში ჩატარდა საქართველოს კულტურის დღეები, მათ შორის, გაიმართა ტრადიციული ფესტივალი
„თბილისობა-2018“, რომელიც იქცა ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ, წარმატებულ და პოპულარულ
ღონისძიებად ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში;
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წმ. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების საქართველოში
ჩამობრძანება
2017 წლის 23 სექტემბერს წმ. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ინდოეთიდან საქართველოში 6
თვით ჩამოაბრძანეს, რის შემდეგაც, ქართული მხარის თხოვნით, ვადა მომდევნო 6 თვით
გახანგრძლივდა. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებმა ამ ხნის მანძილზე საქართველოს ყველა
ეპარქია მოიარა.
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2018

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავი

25 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე, გვადალახარას წიგნის საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე,
პირველად, წარმოდგენილი იქნა ქართული წიგნი, გიორგი გაფრინდაშვილის “Historia de Georgia“
(საქართველოს ისტორია).

წლიური ანგარიში

VIII. კულტურული დიპლომატია

2018
წლიური ანგარიში
დიასპორასთან კავშირების გაღრმავება
დიასპორის საკითხებზე მუშაობა, მათთან კავშირების შენარჩუნება და
გაღრმავება წარმოადგენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს. 2018 წელს გადაიდგა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები დიასპორასთან კავშირების განვითარების და დიასპორული
ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის კუთხით.
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2018 წელს ახალგაზრდულ საზაფხულო პროგრამაში - „მომავლის ბანაკი“, მონაწილეობა მიიღო 14დან 18 წლამდე ასაკის 144-მა მოზარდმა საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია, ბელგიის სამეფო, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა,
თურქეთის რესპუბლიკა, ნიდერლანდების სამეფო, უკრაინა, საფრანგეთის რესპუბლიკა, ისრაელის
სახელმწიფო და სომხეთის რესპუბლიკა). პროგრამა მიზნად ისახავს საზღვარგარეთ მცხოვრები
ახალგაზრდა თანამემამულეების ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების განმტკიცებას და
ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ - შესარჩევი ფაზა. პროგრამის ფარგლებში შექმნილმა
სპეციალურმა კომისიამ, ღია კონკურსის საფუძველზე გამოავლინა 15 გამარჯვებული, შემდეგი
ქვეყნებიდან: ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, საფრანგეთის
რესპუბლიკა, ბელგიის სამეფო, ავსტრიის რესპუბლიკა, პოლონეთის რესპუბლიკა, შვედეთის სამეფო,
თურქეთის რესპუბლიკა, ესპანეთის სამეფო, იტალიის რესპუბლიკა, უკრაინა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, დიდი
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, საბერძნეთის რესპუბლიკა,
ისრაელის სახელმწიფო, ნიდერლანდების სამეფო. კონკურსის შედეგად შერჩული ახალგაზრდები ერთი
წლის მანდატით გახდნენ საქართველოს ახალგაზრდა ელჩები. პროგრამის ფარგლებში მათ ხელი უნდა
შეუწყონ ადგილსამყოფელ ქვეყანაში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებას, საქართველოს
ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული პოლიტიკისა და ისტორიის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელებას. 8-9 ნოემბერს, თბილისში, გაიმართა „საქართველოს ახალგაზრდა
ელჩების ამბასადორიალი“.

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის განსაზღვრისა და თანამემამულის დამადასტურებელი
მოწმობის გაცემის მიზნით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გრძელდება
თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის ფუნქციონირება. საანგარიშო პერიოდში გაიმართა
კომისიის 10 სხდომა, თანამემამულის სტატუსი მიენიჭა 228 პირს.
განხორციელდა დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საინფორმაციო - ანალიტიკური ბაზის
სრულყოფა და განახლება. შემუშავებული ანკეტური მონაცემები და კითხვარები სრულყოფილ
ინფორმაციას იძლევა საზღვარგარეთ მოქმედი დიასპორული გაერთიანებების, საკვირაო სკოლების,
ქორეოგრაფიული ანსამბლების შესახებ.
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის
უზრუნველყოფის მიზნით, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (IOM) ერთად, შემუშავდა ვებპორტალის კონცეფცია. დაწყებულია კონცეფციის განხილვა და დამატებითი წინადადებების მიღებისა
და გათვალისწინების შემდგომ, ის გახდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.
პირველად შეიქმნა საკომუნიკაციო პლატფორმა, რომელიც იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპზე,
ურთიერთსარგებლიანობაზე დაფუძნებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული ინფორმაციისა და
სერვისების მიმწოდებელი დიასპორული ვებ-პორტალი.
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართულ დიასპორაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ
ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს და დიასპორულ
გაერთიანებებს მიეწოდებათ დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული
ყოველთვიური დიასპორული საინფორმაციო ბიულეტენი.
„საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულფრანგული მემორიალური ცენტრის, ქართული აკადემიის“ მშენებლობა- რეაბილიტაციის ფარგლებში
განხორციელდა ლევილის კვლევითი და საპროექტო სამუშაოების პირველი ეტაპი. საპროექტო და
სამშენებლო სტადიების შემდგომ, საქართველო ევროპაში შეიძენს ქართულ-ფრანგული კულტურის და
განათლების უმნიშვნელოვანეს კერას.

27-28 მაისს თბილისში გაიმართა ქართული დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი - “ძლიერი
დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის“, რომელიც საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 400-მდე
სტუმარმა, მათ შორის იყვნენ საქართველოს ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო
და არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები,
ასევე საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული ორგანიზაციებისა და საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელები,
უცხოეთში სხვადასხვა პროფესიულ სფეროში მოღვაწე თანამემამულეები და საქართველოს პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრების შთამომავლები. ფორუმის ოფიციალური გახსნის
ცერემონიის შემდეგ, მონაწილეებმა მუშაობა განაგრძეს ოთხ თემატურ ჯგუფში: განათლება, კულტურა,
მედია და სახალხო დიპლომატია, ბიზნესი და ეკონომიკა. ქართული დიასპორის დღე პარტნიორი
დონორი ორგანიზაციების - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა (IOM) და მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით გაიმართა.
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საბერძნეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა ლეგალიზაციის ხელშეწყობის პროექტის
ფარგლებში მომზადდა ლეგალური მიგრაციის გზამკვლევი ქართულ ენაზე. ანალოგიური დოკუმენტი
მზადდება იტალიასა და ესპანეთში მცხოვრები ქართველებისათვის.
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საკვირაო სკოლებში სწავლების დონის ამაღლებისა და საერთო მიდგომების დანერგვის
აუცილებლობიდან გამომდინარე, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის
პროგრამის“ ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ქართული ენის ინტეგრირებული პროგრამა, რომელიც
გულისხმობს ქართული ენის კურსის ფარგლებში საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და ქართული
კულტურის საკითხების შესწავლას. პროგრამის საფუძველზე გამოიცა სამსაფეხურიანი
სახელმძღვანელოების კომპლექტი, რომელიც უსასყიდლოდ გადაეცემათ საზღვარგარეთ მოქმედ
ქართულ საკვირაო სკოლებსა და ქართული ენის შემსწავლელ კურსებს.

2018

IX. დიასპორასთან კავშირების გაღრმავება

2018
წლიური ანგარიში

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების
უფლებების დაცვა და ინტერესების უზრუნველყოფა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და ინტერესების
უზრუნველყოფა, რაც ხორციელდება საკონსულო საქმიანობის ეფექტიანად
წარმართვის გზით.
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საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გასწია მნიშვნელოვანი სამუშაო ხარისხიანი და ეფექტიანი საკონსულო
მომსახურების უზრუნველსაყოფად.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2018 წლის განმავლობაში, საკონსულო დეპარტამენტის მიერ კონსულტაცია გაეწია 50 ათასამდე
მოქალაქეს.
საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამმართველოში საკონსულო ლეგალიზაციის განხორციელების
მიზნით განხილულ იქნა 8098 დოკუმენტი.
საანგარიშო პერიოდში გაცემულ იქნა 446 დიპლომატიური და 272 სამსახურებრივი პასპორტი.
e-VISA პორტალის მეშვეობით 2018 წლის მონაცემების მიხედვით განხილულ იქნა 38 588
განაცხადი.
2018 წლის განმავლობაში www.geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით დარეგისტრირდა 7268
განაცხადი.

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების სამართლებრივი დაცვა
საკონსულო დეპარტამენტმა დახმარება აღმოუჩინა ნაოსნობაში მყოფ 33 მეზღვაურს;
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, 2018 წლის განმავლობაში, უცხოეთიდან საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით, საქართველოში გადმოსვენებულ იქნა საქართველოს 363 მოქალაქის
ცხედარი.
საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობით წარმატებით დასრულდა მუშაობა ერაყში
დაკავებული საქართველოს მოქალაქის სამი მცირეწლოვანი შვილის საქართველოში დასაბრუნებლად,
რასაც წინ უძღოდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ბაღდადში.
საკონსულო საქმიანობაში ფინანსური დახმარების მექანიზმის დანერგვის მიზნით, საკონსულო
დეპარტამენტმა შეისწავლა რამდენიმე ქვეყნის (ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, კანადა,
ხორვატია, ესტონეთი, ავსტრია, ავსტრალია და გერმანია) გამოცდილება და შეიმუშავა საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ,
საზღვარგარეთ გადაუდებელ/გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის
ფინანსური მხარდაჭერის გაწევის წესის პროექტი.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იქნა გაწეული ეფექტიანი საკონსულო
საქმიანობისთვის სამართლებრივი ბაზის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის №01-170; 12/07/2018 ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ საზღვარგარეთ კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების წესი და საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების მიერ
კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების სახელმძღვანელო.

2018

საკონსულო მომსახურება

სამართლებრივი ბაზის დახვეწა

შემუშავდა საქართველოში დასაბრუნებელი ელექტრონული მოწმობა, რომელიც მნიშვნელოვნად
გაამარტივებს და დააჩქარებს საქართველოს მოქალაქის ქვეყანაში დაბრუნების პროცედურებს.
ელექტრონული მოწმობის დანერგვა განსაკუთრებით შეუწყობს ხელს ევროკავშირთან გაფორმებული
რეადმისიის ხელშეკრულების პირობების შესრულებას.

წლიური ანგარიში

X. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების
უფლებების დაცვა და ინტერესების უზრუნველყოფა

სამართლებრივი ბაზის დახვეწის კუთხით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის N01-156;
29/06/2018 ბრძანებით დამტკიცდა მიგრაციის რისკების მართვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო.
საანგარიშო პერიოდში გაიმართა საკონსულო კონსულტაციები ბელორუსთან, კვიპროსთან, უკრაინასთან,
ისრაელთან, ესტონეთთან.

საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების არეალის
გაფართოება
გაფართოვდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფლად გადაადგილების არეალი სხვადასხვა
ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულებების გაფორმების გზით. ხელი მოეწერა შემდეგ
ხელშეკრულებებს:
"შეთანხმება საქართველოს
ორდინალური პასპორტების
შესახებ".

მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების

"შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მოქალაქეთა
ორმხრივი უვიზო მიმოსვლის შესახებ".
„შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ტაილანდის სამეფოს შორის დიპლომატიური და
სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“.
საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა შიდა სამართლებრივი პროცედურები ნეპალთან, მაროკოსთან
და სინგაპურთან დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღებისაგან
გათავისუფლების შესახებ შეთანხმებების თაობაზე, ხოლო ბარბადოსთან და მალაიზიასთან როგორც
დიპლომატიური და სამსახურებრივი, ისე ორდინარული პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღებისაგან
გათავისუფლების შესახებ შეთანხმებების თაობაზე.
28-29 მარტს, ათენში, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD)
მხარდაჭერით, ჩატარდა ტრეფიკინგის და მიგრანტთა უფლებების დაცვის საკითხებზე რეგიონალური
ტრენინგი საქართველოს საელჩოების საკონსულო თანამდებობის პირებისთვის.
მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული დავალებების
იმპლემენტაციის მიზნით, შრომის სამინისტროსთან პარტნიორობით, ჩატარდა შრომითი მიგრაციის
მოდული, სადაც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:
1. შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები;
2. შრომითი მიგრანტების დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები;
3.ცირკულარული მიგრაცია და განხორციელებული სატესტო პროექტები (პოლონეთი, ესტონეთი);
4. კონსულის ამოცანები შრომითი/ცირკულარული მიგრაციის პროცესში.
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6 აგვისტოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რეადმისიის მართვის ელექტრონული
სისტემის პრეზენტაციისა და ქართული მხარის გამოცდილების გაზიარების მიზნით გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკის იმიგრაციისა და ემიგრაციის
დეპარტამენტის და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან.

წლიური ანგარიში

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) ევროკავშირის დაფინანსებითა
და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ
სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით ხორციელდებოდა პროექტი - "მიგრანტები კრიზისულ
ქვეყნებში: მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის ხელშეწყობა ეფექტიანი და კოოპერატიული
სახელმწიფო ქმედების უზრუნველსაყოფად" (Migrants in Countries in Crisis: Supporting an
Evidance-based Approach for Effective and Cooperative State Action).
ზემოაღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაიმართა ტრენერთა ტრენინგი საკონსულო კრიზისების
მართვის თემაზე. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები საზღვარგარეთ კრიზისულ სიტუაციებში
მოქმედების წესის გაცნობა/შესწავლაზე, საკონსულო ელექტრონული მართვის პროგრამაში მუშაობის
დახვეწაზე, ტრეფიკინგსა და სხვა მნიშვნელოვან საკონსულო საკითხებზე.

საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირთა
ყოველწლიური შეხვედრა
10-14 დეკემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის
ორგანიზებით და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის ICMPD-ის
ხელშეწყობით, თბილისში, გაიმართა საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირთა ყოველწლიური
შეხვედრა.
ღონისძიების მონაწილეებმა იმსჯელეს საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების მომსახურების
საკითხებზე და ყურადღება გაამახვილეს იმ ახალ სერვისებზე, რომელთა დანერგვაც ახლო მომავალში
იგეგმება.
შეფასდა 2018 წლის შედეგები საკონსულო საქმიანობის ყველა მიმართულებით. ყურადღება
გამახვილდა იმ ძირითად პრობლემებზე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები საზღვარგარეთ
ყოფნის დროს აწყდებიან. დაისახა სამომავლო გეგმები საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და
კანონიერი ინტერესების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით.

სტრატეგიული კომუნიკაციები
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე ქვეყნის მოსახლეობასთან
და საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაცია საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს.
ეფექტიანი სტრატეგიული კომუნიკაციების განხორციელება განსაკუთრებულ
დატვირთვას იძენს გააქტიურებული ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე, რაც
მთელი დემოკრატიული სამყაროსთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს.

შეხვედრის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა მიმდინარე წელს დამტკიცებული
"საზღვარგარეთ კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების წესის" განხილვა და მონაწილეებისთვის კრიზისის
მართვისა და მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება, რაც ხელს
შეუწყობს საზღვარგარეთ კრიზისულ სიტუაციაში მოხვედრილი საქართველოს მოქალაქეების
უფლებების მაქსიმალურ დაცვას. შეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ამ მიმართულებით
საკანონმდებლო და ტექნოლოგიურ სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ.
შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა იმსჯელეს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური და საკონსულო თანამდებობის
პირთა როლზე და ამ მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრის მეთოდებზე.
ასევე განხილულ იქნა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო
ცვლილებები, მოქალაქეთა საკონსულო დაცვის, მათი ელექტრონული ონლაინ მომსახურების
მექანიზმების გაუმჯობესების საკითხები და სხვა საკონსულო ხასიათის პრობლემატიკა.
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წლის მანძილზე აქტიურად მიმდინარეობდა „2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში
საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის“
იმპლემენტაცია, რომლის მიზანია
ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხებზე ერთიანი
სამთავრობო კომუნიკაციის პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება.
შემუშავდა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა და დამტკიცდა მეთოდოლოგია, რომელიც ემსახურება
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის შესახებ პოზიტიური გზავნილების პროაქტიულ
კომუნიკაციას და ანტიდასავლური პროპაგანდის შედეგად შექმნილი მითების გაქარწლებას.
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სახელმწიფო უწყებებთან ერთად
რეგულარულად ატარებდა შეხვედრებს საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში
მოსახლეობასთან, საჯარო მოხელეებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესმენებთან,
პედაგოგებთან, საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
სტუდენტებთან. შეხვედრებზე ძირითადი ყურადღება ეთმობოდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტების განხილვას, ევროინტეგრაციის პროცესში საზოგადოების აქტიურად ჩართვის
მნიშვნელობას, რეგიონში არსებულ პრობლემებსა და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებს.
წლის განმავლობაში, საგარეო საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა
საზღვარგარეთ საქართველოს ცნობადობის ამაღლების, საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული
რეფორმებისა და მიღწეული პროგრესის შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირებას.
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ორგანიზებით აქტიურად მიმდინარეობდა
საჯარო დისკუსიები, სემინარები, მრგვალი მაგიდები, სამუშაო შეხვედრები, გამოფენები და
პრეზენტაციები. საერთო ჯამში, 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს დიპლომატიურმა
წარმომადგენლობებმა 300 აქტივობა განახორციელეს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებულად გააქტიურდა საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების თანამშრომლობა ადგილობრივ კვლევით ორგანიზაციებთან და საგრძნობლად
გაღრმავდა თანამშრომლობა საზღვარგარეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან. ამასთან, საგარეო
საქმეთა სამინისტრო რეგულარულად მასპინძლობდა საქართველოში ვიზიტად მყოფ უცხოელ
მკვლევარებს, ექსპერტებს და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს, რომლებსაც აწვდიდა დეტალურ
ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესების, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის
ზეგავლენის შესახებ. წელს, სამინისტრომ უმასპინძლა მკვლევარებსა და ექსპერტებს აშშ-დან, დიდი
ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, დანიიდან, პოლონეთიდან, ყაზახეთიდან და სხვა პარტნიორი
ქვეყნებიდან.

საინფორმაციო კამპანიის მე-3 ტალღის უფრო ეფექტიანი დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან
ერთად, მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, 2018 წლის 14-15 ივნისს, ბათუმში, ჩატარდა რიგით
მე-15 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს ევროპული გზა“. ღონისძიებაში
მონაწილეობდნენ ევროკავშირის, ევროკავშირის კანდიდატი და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ქვეყნების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის
პირები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების, სამეცნიერო წრეების, მედიისა და ბიზნესსექტორის
წარმომადგენლები. ღონისძიება გააშუქა საერთაშორისო და ადგილობრივმა მედიამ.
გამოიცა საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ მე-14, მე-15 და მე16 ნომრები, სადაც თავი მოიყარა ამომწურავმა ინფორმაციამ საქართველოს მთავრობის მიერ
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით განხორციელებული რეფორმებისა და
ღონისძიებების შესახებ, ასევე, ევროკავშირისა და ნატოს მხრიდან გაწეული დახმარების თაობაზე.
სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის პლატფორმის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა
მინისტრი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს რეგულარულად აწვდიდა ინფორმაციას საგარეო
პოლიტიკური პროცესების, მნიშვნელოვანი წარმატებების და გამოწვევების შესახებ. 2018 წლის
მანძილზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ოთხი ამგვარი შეხვედრა გაიმართა.
სტრატეგიული კომუნიკაციების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო
აგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას ნატოსა და ევროკავშირის სტრატეგიული კომუნიკაციის
საკითხებზე მომუშავე შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მათ
შორის, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის აღმოსავლეთ სტრატეგიული
კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფთან, ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილებასთან, ნატოს
სტრატეგიული კომუნიკაციის ცენტრთან, საქართველოში ნატოს სამოკავშირეო ოფისთან და ჰელსინკის
ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ევროპულ ცენტრთან. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში
არაერთი მნიშვნელოვანი ერთობლივი პროექტი განხორციელდა.
მზარდი ჰიბრიდული საფრთხეების არსებობის ფონზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
თანამშრომლობას აძლიერებს ჰელსინკის ჰიბრიდული საფრთხეების ბრძოლის ევროპულ ცენტრთან
(Hybrid CoE), სადაც წლის მანძილზე ორი შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის, აღსანიშნავი იყო საგარეო
საქმეთა მინისტრის ვიზიტი (12 ნოემბერი), რის შემდეგაც მხარეები შეთანხმდნენ განიხილონ ცენტრში
არაწევრ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის ფორმატები.

დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს რეგულარულად მიეწოდებოდათ სამინისტროს მიერ
შემუშავებული ყოველკვირეული საინფორმაციო დაიჯესტი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ
(100-მდე გამოცემა) რომელიც შემდგომ ვრცელდება ადგილსამყოფელ ქვეყნებში.
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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეერთების შედეგად, 2018 წლის 1 აპრილს საგარეო
საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი. სხვა მნიშვნელოვან
ფუნქციებთან ერთად, დეპარტამენტის მთავარ ფუნქციად განისაზღვრა ქვეყნის მიერ განხორციელებული
წარმატებული რეფორმების შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება და
მიზნობრივ ჯგუფებთან ეფექტიანი კომუნიკაცია.

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პროცესში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, 2018 წლის
მარტიდან, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო უვიზო მიმოსვლის შესახებ
საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღის განხორციელება. საინფორმაციო კამპანიის მთავარი მიზანია
საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ევროკავშირის/შენგენის წევრ სახელმწიფოებში
თავშესაფრის პროცედურის ბოროტად გამოყენების შესაძლო შედეგების შესახებ. კამპანიის
ფარგლებში, საინფორმაციო ვიდეო და აუდიო რგოლები განთავსდა წამყვან სატელევიზიო და რადიო
არხებზე, ასევე სოციალურ მედიაში როგორც ქართულ, ისე ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; მომზადდა
და გავრცელდა შესაბამისი საინფორმაციო ბროშურები; გაიმართა შეხვედრები მოსახლეობასთან
როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში.

წლიური ანგარიში

XI. სტრატეგიული კომუნიკაციები

სსიპ „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“-ის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით,
წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისთვის
საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით.
მოსახლეობასთან შეხვედრების ძირითადი თემები იყო საქართველოს ევროპული და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროკავშირის/შენგენის
ზონის ქვეყნებში, საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობის სამომავლო
პერსპექტივები და გააქტიურებული ანტიდასავლური პროპაგანდა.
ამ მიზნის მისაღწევად 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდა 600-მდე აქტივობა, მათ შორის, 390მდე აქტივობა ჩატარდა შეხვედრის ფორმატში, 90-მდე აქტივობა - ტრენინგისა და სემინარის სახით.
საქართველოში მეექვსედ აღინიშნა ევროპის დღეები. საქართველოს მასშტაბით 100-მდე ღონისძიება
ჩატარდა, შედეგად კი, საზოგადოებას მიეწოდა განახლებული ინფორმაცია ევროკავშირისაქართველოს თანამშრომლობისა და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის შესახებ.
მეთერთმეტედ აღინიშნა ნატოს დღეები. ნატოს დღეების ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით 75-მდე
ღონისძიება ჩატარდა, მოსახლეობას მიეწოდა განახლებული ინფორმაცია ნატო-საქართველოს
თანამშრომლობისა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ.
ნატოს დღეების ფარგლებში, 30 აპრილს-1 მაისს თბილისში ნატო-საქართველოს სახალხო
დიპლომატიის ფორუმი გაიმართა. ღონისძიება საინფორმაციო ცენტრის და საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ორგანიზებით, ნატოს სამეკავშირეო ოფისის, ნატოს სახალხო დიპლომატიის
განყოფილებისა და საქართველოში ბულგარეთის საელჩოს მხარდაჭერით ჩატარდა. ფორუმზე
იმსჯელეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა საერთაშორისო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები,
ჰიბრიდული ომის პირობებში სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი,
რეგიონში გააქტიურებულ პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდები და გამოწვევები, ტრადიციული და
სოციალური მედიის მნიშვნელობა თანამედროვე სახალხო დიპლომატიაში.
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ამ მხრივ, აღსანიშნავია 29-30 ნოემბერს, სამინისტროს თანაორგანიზებით, ბრიუსელში
განხორციელებული სასწავლო ვიზიტი „საზოგადოებრივი აზრის ლიდერების/გამავრცელებლებისთვის“.
ვიზიტის ფარგლებში საზოგადოების ცნობილმა წევრებმა შეხვედრები გამართეს ნატოსა და
ევროკავშირის ინსტიტუტების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან, ასევე ნატოსა და ევროკავშირში
საქართველოს მისიების ხელმძღვანელებთან. მსგავსი ტიპის პროექტების შედეგად, ვიზიტებში
მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები, მათ შორის, რელიგიური კონფესიების,
ადგილობრივი თვითმმართველობების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის
წარმომადგენლები. დაბრუნების შემდეგ, პროექტის მონაწილეები აქტიურად არიან ჩართულები
სამინისტროს საინფორმაციო კამპანიებში, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში. აღსანიშნავია, რომ
2018 წლის ივნისში, ევროკავშირის „გლობალური სტრატეგიის“ მეორე წლის ანგარიშში, სახალხო
დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების თავში, აღნიშნულია თანამშრომლობა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებთან, სადაც წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითად მოყვანილია
საქართველოს სამღვდელოების ჩართულობა სახალხო დიპლომატიაში.
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სსიპ„საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ"

2018
წლიური ანგარიში
ელჩების კონფერენცია 2018
18-21 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების
ყოველწლიური შეხვედრა, რომელიც 2018 წელს ახალი სახელწოდებით „ელჩების კონფერენცია - ქართული დიპლომატია თავისუფლების,
კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის“, ახალი ფორმატით ჩატარადა.
კონფერენცია გამორჩეული იყო საინტერესო დისკუსიებითა და მიღწეული
შედეგებით.
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კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან,
რომელთან საუბარშიც მიმოხილული იქნა ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესები და
პარლამენტის როლი პრეზიდენტის ინაუგურაციისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების პირობებში.
ასევე, საუბარი შეეხო საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობასა და პარლამენტსა და საგარეო
საქმეთა სამინისტროს შორის კოორდინირებულ თანამშრომლობას.
მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან და საგარეო
ურთიერთობების, ევროინტეგრაციისა და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო
კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. მათთან დისკუსია განსაკუთრებით საინტერესო იყო საპარლამენტო
რესპუბლიკის სისტემაზე გადასვლის ფონზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებისა და
საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის ურთიერთობების კუთხით.
განისაზღვრა სამომავლოდ საგარეო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში პარლამენტთან უფრო
მჭიდრო კოორდინაციის საკითხები.
ელჩების კონფერენციის ფარგლებში ნაყოფიერი და საქმიანი იყო საქართველოს მთავრობის
წევრებთან შეხვედრა, სადაც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ასევე ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებმა
ელჩებს ინფორმაცია მიაწოდეს მიმდინარე წლის მთავარი მიღწევებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი
ნაბიჯების თაობაზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დიპლომატიურ სამსახურსა და სხვა
სამინისტროებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე.
ცალკე პანელი დაეთმო კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების თემატიკას, რომელშიც
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან ქეთევან
ციხელაშვილთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს რეინტეგრაციის საკითხებში მოლდოვას ვიცეპრემიერმა და უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებისა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთა საკითხების მინისტრმა. პანელზე ელჩების კონფერენციის სტუმრებმა მონაწილეებს გაუზიარეს
მათ ქვეყნებში არსებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით არსებული გამოცდილება, მათი მთავრობების
პოლიტიკა ამ პრობლემის გადასაწყვეტად და ერთობლივი, კოორდინირებული ქმედების
შესაძლებლობები.
ცალკე პანელი დაეთმო ეკონომიკურ დიპლომატიას, რომელიც ჩატარდა განსხვავებულ, მრგვალი
მაგიდის ფორმატში. ქართველ დიპლომატებს შესაძლებლობა მიეცათ ქართველ ბიზნესმენებთან ერთად
ემსჯელათ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე, ქართული პროდუქციისთვის
ახალი ბაზრების მოძიებასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე.
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18-21 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების ყოველწლიური ტრადიციული შეხვედრა,
რომელიც 2018 წელს ჩატარდა ახალი სახელწოდებით „ელჩების კონფერენცია“. კონფერენცია
გამორჩეული იყო არა მხოლოდ ახალი სახელწოდებით, არამედ უამრავი სიახლით, საინტერესო
დისკუსიებითა და მიღწეული შედეგებით.

ელჩების კონფერენციის ახალი სახელწოდებით ჩატარება შემთხვევითი არ ყოფილა და ის უკავშირდება
ამ ღონისძიების ახალ ფორმატს. წელს დიპლომატების ყოველწლიურ შეკრებას დაემატა კონფერენციის
ფორმატის რამდენიმე პანელი, სადაც განხილულ იქნა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები,
ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივები, სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, მულტილატერალიზმის პრინციპები და მრავალმხრივი
დიპლომატიის კუთხით გადასადგმელი ნაბიჯები. ამ პანელებზე მთავარი გამომსვლელები
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები იყვნენ, რომლებმაც
წარმოადგინეს თავიანთი ხედვები საერთაშორისო პოლიტიკაში განვითარებული მოვლენებისა და
არსებული გამოწვევების ფონზე საქართველოს დიპლომატიური სამსახურის მხრიდან შესაძლო
ნაბიჯებსა და პერსპექტივებზე.
მნიშნელოვანი სიახლე იყო ელჩების კონფერენციის ფარგლებში 2019-2022 წლების საქართველოს
საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის პროექტის განხილვა. ეს არის საგარეო პოლიტიკის პირველი
სტრატეგია, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე
ეროვნული დონის დოკუმენტია და ის შემუშავდება უწყებათაშორისი საბჭოს მიერ. კონფერენციის
ფარგლებში სტრატეგიის პროექტი განხილულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან.
ელჩების კონფერენციის ფარგლებში ექსპერტებთან შეხვედრა უკვე ტრადიციად იქცა და სამინისტრო
უაღრესად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან
ურთიერთობას.
ძალიან საინტერესო იყო ელჩებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სამინისტროში მიმდინარე და
დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. ამ კუთხით სამინისტრო ბევრ საინტერესო პროექტს ნერგავს და
ახორციელებს, როგორიცაა საგზაო რუკა ევროკავშირისკენ, ლევან მიქელაძის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის რეორგანიზაცია, სტრატეგიულ კომუნიკაციები, თანამშრომელთა
შეფასების სისტემის დანერგვა, საკონსულო მომსახურების გაუმჯობესება და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების კუთხით დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები.
ასევე, ძალიან საინტერესო იყო სამინისტროს ახალი ინიციატივების განხილვა, რომელიც მიმართულია
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესების,
საზღვარგარეთ ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლებისა და საერთაშორისო ავტორიტეტის ზრდისკენ.
ახალი ინიციატივები ეხებოდა საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად დასაქმების
ხელშეწყობას, „თბილისის ფორუმის“ დაფუძნების იდეას, ეკონომიკურ საკითხებში საგანგებო დესპანის
ინსტიტუტის დაფუძნებას, საქართველოს რეფორმებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს შექმნას,
საქართველოს აქტიურ მონაწილეობას საერთაშორისო ორგანიზაციების შესყიდვებში და ქართული
დიასპორისთვის სპეციალური ფონდის შექმნას.
ელჩების კონფერენცია დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მამუკა ბახტაძესთან
შეხვედრით, რომლის დროსაც შედგა საინტერესო საუბარი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე,
განხორციელებულ და სამომავლოდ დაგეგმილ რეფორმებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან
ქართველ დიპლომატებს მიეცათ შესაძლებლობა ინფორმაცია მიეღოთ უშუალოდ პრემიერმინისტრისგან, მოესმინათ მთავრობის ხელმძღვანელის მოსაზრებები ქვეყნის განვითარებისათვის
აუცილებელ აქტუალურ საკითხებზე. დაისვა შეკითხვები, შედგა დისკუსია და დაისახა დიპლომატიური
სამსახურის სამომავლო საქმიანობის გეგმა საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისა და ქვეყნის
სამთავრობო პროგრამის „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესაბამისად.

წლიური ანგარიში

XII. ელჩების კონფერენცია 2018

2018
წლიური ანგარიში
ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი
ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო და კვლევით
ინსტიტუტში 2018 წელს მნიშვნელოვანი სტრუქტურული და თვისობრივი
ცვლილებები განხორციელდა, რაც მიმართული იყო კვლევის, ანალიზის,
დიპლომატთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით,
ინსტიტუტის როლის, ფუნქციისა და მნიშვნელობის გაზრდისკენ.
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1. მრჩეველთა კურსი (არასავალდებულო);
კვლევითი კომპონენტის დამატება
ინსტიტუტმა შეიძინა დამატებითი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციური დატვირთვა - ანალიტიკური და
კვლევითი კომპონენტი. შესაბამისად, მოხდა ერთეულის სახელწოდების ცვლილება და დაერქვა
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი, სასწავლო ცენტრის ნაცვლად. ამ მიმართულებით
ინსტიტუტში უმაღლესი რანგის დიპლომატები მუშაობენ.
ანალიტიკური ჯგუფი საქმიანობას ახორციელებს ორი ძირითადი მიმართულებით:
1. ქმნის დახურულ ანალიტიკურ დოკუმენტებს მხოლოდ სამინისტროსთვის, რომელიც სისტემას
ეხმარება ეფექტიან სტრატეგიულ დაგეგმვასა და რისკების პრევენციაში;
2. ქმნის საჯარო ანალიტიკურ და ექსპერტულ პუბლიკაციებს, რაც ხელს უწყობს საქართველოს
საგარეო პოლიტიკის, პრიორიტეტების, წარმატებებისა და გამოწვევების შესახებ ფართო
საზოგადოების სწორ ინფორმირებულობას. აღსანიშნავია, რომ პუბლიკაციები იქმნება როგორც
ადგილობრივი რესურსებისთვის, ისე უცხოური გამოცემებისთვის.

2. მმართველი თანამდებობის პირებისთვის (სამმართველოს უფროსი, დეპარტამენტის დირექტორის
მოადგილე);
3. დეპარტამენტის დირექტორებისთვის საჭიროების მიხედვით შედგენილი კურსები;
4. წინა საროტაციო კურსი (საჭიროებაზე მორგებული);
5. საკონსულო თანამდებობაზე დასანიშნი პირებისთვის.
აღსანიშნავია ინსტიტუტის უცხო ენების პროგრამები, რომლებსაც ინსტიტუტი სამინისტროს
თანამშრომლებს სთავაზობს და ასევე, ქართული ენის კურსები, რომლებიც საქართველოში მცხოვრები
უცხოელი დიპლომატებისთვის არის განკუთვნილი.
ძირითადი მიღწევები
ინსტიტუტში განხორციელებული ცვლილებიდან გამომდინარე, ინსტიტუტმა შესაბამისი სპეციალისტის
და გუნდის სრული შემადგენლობის ჩართულობით შეიმუშავა სტრატეგია და ორწლიანი სამოქმედო
გეგმა;
ინსტიტუტმა მთლიანად შეცვალა „ბრენდინგი“.
შემუშავდა განახლებული პროგრამა დამწყები დიპლომატებისთვის.
განახლდა პროგრამა „საქართველოს შესახებ“. პროგრამის სამიზნე აუდიტორია არის უცხოელი
დიპლომატები და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა სხვა ჯგუფები (ექსპატები). პროგრამა ეფუძნება
3 ძირითად კომპონენტს:
1.

საქართველო, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი.

2.
3.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ისტორია.
საქართველოს ტურისტული და კულტურული პოტენციალი.

განხორციელდა საკონსულო თანამდებობაზე პირების დანიშვნისთვის მოსამზადებელი 3-თვიანი
პროგრამა;
დიპლომატების კვალიფიკაციის ამაღლება
ინსტიტუტი, ბუნებრივია, ინარჩუნებს თავის ძირითად ფუნქციას და ემსახურება ქართველი
დიპლომატების კვალიფიკაციის ამაღლებას და მათ გრძელი და მოკლევადიანი მაღალი ხარისხის
საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფს. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისში, განათლების
ხარისხის სპეციალისტების ჩართულობით, მოხდა არსებული ტრენინგ-პროგრამების ეფექტიანობის
ხარისხის შეფასება. შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით ინსტიტუტმა დაიწყო სასწავლო
გეგმის/კურიკულუმის რეფორმირება/გაუმჯობესება. განახლებული პროგრამების შედგენის პროცესში,
პრაქტიკოს დიპლომატებთან და სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან ერთად, ასევე ჩართულები
არიან განათლების სპეციალისტები - სასწავლო გეგმის შედგენის სპეციალისტი და განათლების ხარისხის
მართვის სპეციალისტი. მათი ჩართულობა უზრუნველყოფს პროგრამების სწორი მეთოდიკით შედგენას,
შემდგომ ხარისხის კონტროლს და შესაბამისად, იმ სასწავლო მიზნების მიღწევას, რაც თითოეული
საფეხურის მიხედვით არის დასახული.
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განხორციელდა რამდენიმე მოკლევადიანი კურსი ნატოს სამეკავშირეო ოფისის, ესტონეთის
დიპლომატიური სკოლის, მიგრაციის პოლიტიკის საერთაშორისო ცენტრის და ადგილობრივი
ექსპერტების დახმარებით და მონაწილეობით.
შემუშავდა პროგრამა სამინისტროში სტაჟირებაზე მყოფ პირთათვის. პროგრამას უძღვებიან ინსტიტუტის
თანამშრომელი ელჩები. პროგრამის შემადგენელი ნაწილია ვიზიტი საქართველოში აკრედიტებულ
საელჩოებში. სტაჟიორების ერთი ნაკადი იმყოფებოდა უკრაინის საელჩოში, ხოლო ახალი ნაკადის
ვიზიტი იგეგმება საფრანგეთის საელჩოში;
ინსტიტუტის ელჩი-მკვლევარების მიერ ჩატარდა 4-დღიანი სასწავლო კურსი „ახალგაზრდა
დიპლომატთა ასოციაციასთან“.
ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი მოლაპარაკების ტექნიკაში პარლამენტის აპარატთან.
ჩატარდა მრავალი საჯარო, თუ დახურული ერთჯერადი ლექცია ქართველი და უცხოელი ექსპერტების,
დიპლომატების და ლექტორების მონაწილეობით.
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ამ ეტაპზე განახლდა ახალბედა დიპლომატების (ატაშე, III, II, I მდივანი) სავალდებულო სასწავლო
პროგრამა. ამავე პროცესის ფარგლებში მოხდება სხვა პროგრამების რეფორმირება:

წლიური ანგარიში

XIII. ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი

Ÿ

ადგილობრივი და რეგიონული თანამშრომლობა

დონორებთან თანამშრომლობა

ინსტიტუტი აქტიურად თანამშრომლობდა რეგიონულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, ანალიტიკურ
ცენტრებთან და სხვა სასწავლო დაწესებულებებთან.

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ესტონეთის დიპლომატიურ
აკადემიასთან მიმდინარე პროექტით (ბიუჯეტი: 40 000 ევრო, ხანგრძლივობა 18 თვე) ძლიერდება
ინსტიტუტის ანალიტიკური მიმართულება; ახალბედა დიპლომატები ახორციელებენ სასწავლო
ვიზიტს ესტონეთში; ხდება უცხოელი ლექტორების მოწვევა ინსტიტუტში სხვადასხვა სალექციო
კურსების ჩასატარებლად.
Ÿ USAID/HICD პროექტის ფარგლებში მოხდება ინსტიტუტის ორგანიზაციული გამართულობისა და
განვითარების ხელშეწყობა. კერძოდ, ტენდერის საფუძველზე გამოვლენილი საკონსულტაციო
კომპანია - Policy Management Consulting Group (PMCG) დაეხმარება ინსტიტუტს საკადრო
საკითხების გამართვასა და მართვის პროცესების გამართვაში.
Ÿ მიგრაციის საერთაშორისო პოლიტიკის განვითარების ცენტრი (ICMPD) უზრუნველყოფს შესაბამისი
სპეციალისტების ჩართულობას საკონსულო პროგრამის განახლების პროცესში.
Ÿ მიმდინარეობს მოლაპარაკება აშშ-ის საელჩოსთან Annual Key Note Speaker - ის ფორმატის
ინსტიტუტის ბაზაზე ტრადიციად დამკვირდების ხელშეწყობისთვის. ინსტიტუტის მიზანია აღნიშნული
ღონისძიება ჩატარდეს ყოველწლიურად, 26 თებერვალს, ლევან მიქელაძის დაბადების დღეს.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ჩატარდა 4-დღიანი დიპლომატიური საზაფხულო სკოლის პროგრამა ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელობის უნივერსიტეტში.
ნოემბერ-დეკემბერში ინსტიტუტის თანამშრომელი ელჩები იმყოფებოდნენ თითქმის ყველა
რეგიონულ საუნივერსიტეტო ქალაქში და ახალგაზრდებს ესაუბრენ საქართველოს საგარეო
პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, წარმატებებსა და გამოწვევებზე.
ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან.
ელჩების მიერ ჩატარდა რამდენიმე ლექცია სამხედრო აკადემიაში, გორში.
გაფორმდა მემორანდუმი ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდთან, სამომავლო ერთობლივი
პროექტის განხორციელების მიზნით.
გაფორმდა მემორანდუმი გორის სამხედროს აკადემიასთან.
გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრთან.
გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრთან.
შედგა თანამშრომლობა იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან.

Ÿ

Ÿ

სხვა აქტივობები
2018 წელს ინსტიტუტმა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრთან
თანამშრომლობით განახორციელა დავით ჭოჭუას სახელობის სტიპენდიის პროგრამა. სტიპენდიის
ფარგლებში მოხდა გამარჯვებულის გამოვლენა ესეების კონკურსის საფუძველზე. ინსტიტუტმა
უზრუნველყო გამარჯვებულის 1-კვირიანი სასწავლო ვიზიტი ესტონეთის დიპლომატიურ სკოლაში და
შემდეგ 1-კვირიანი სასწავლო კურსი ინსტიტუტის ბაზაზე.
Ÿ ინსტიტუტი ამზადებს მოკლე ვიდეო-რგოლებს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალური საკითხების
შესახებ.
Ÿ ინსტიტუტს აქვს აქტიური Facebook გვერდი, Twitter-ის ანგარიში და Youtube-ის არხი.
Ÿ

საერთაშორისო თანამშრომლობა
ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს უკრაინის დიპლომატიურ აკადემიასთან და იტალიის
რესპუბლიკის ადმინისტრირების ეროვნულ სკოლასთან. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის
დიპლომატიური აკადემიის ორგანიზებით 2019 წლის გაზაფხულზე იგეგმება კონფერენცია, სადაც
ინსტიტუტის ელჩები მიიღებენ მონაწილეობას.
Ÿ ინსტიტუტმა მიიღო მონაწილეობა 2018 წლის 45-ე დიპლომატიური სწავლების საერთაშორისო
ფორუმში და მიმდინარეობს განაცხადის მზადება, რომ 2020 წელს აღნიშნული ღონისძიება
ჩატარდეს საქართველოში.
Ÿ
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2018

ინსტიტუტის ერთ- ერთი ამოცანაა საკუთარი შემოსავლების გენერირება. შესაბამისად, 2018 წლის
ოქტომბრიდან, ინსტიტუტმა დაიწყო სასწავლო პროგრამების შექმნა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
განხორციელდა კურსები სათაურით „დიპლომატია - თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“,
რომელსაც ინსტიტუტის თანამშრომელი ელჩები უძღვებოდნენ და „კიბერ-უსაფრთხოების საფუძვლები“
მოწვეული ექსპერტის ჩართულობით.

ინსტიტუტი თანამშრომლობს სუამის სამდივნოსთან და მიღწეულია გადაწყვეტილება 2019 წელს
ჩატარდეს სუამის ქვეყნების დიპლომატიური სასწავლებლების ფორუმი უკრაინაში.
Ÿ მჭიდრო თანამშრომლობა ჩამოყალიბდა შავი ზღვის კვლევის საერთაშორისო ცენტრთან.
მიმდინარეობს მოლაპარაკება და დღის წესრიგის შემუშავება 2019 წლის დასაწყისში, თბილისში
გასამართი ერთობლივი ღონისძიებისთვის, სადაც ასევე ხელი მოეწერება მემორანდუმს.
Ÿ მემორანდუმზე ხელის მოწერაა დაგეგმილი ასევე აზერბაიჯანის დიპლომატიურ აკადემიასთან,
რომლის ფარგლებში, აკადემია, მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტით, უმასპინძლებს დიპლომატებს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან .
Ÿ

წლიური ანგარიში

ფასიანი პროგრამები

2018

XIV. სსიპ "საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო"

წლიური ანგარიში

2018 წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით თარგმნის ბიურომ თარგმნა და
დაამოწმა 1100 გვერდი და განახორციელა 108 საათი სინქრონული თარგმანით მომსახურება; სხვა
უწყებების და ორგანიზაციების დაკვეთით თარგმნა და დაამოწმა 43951 გვერდი და განხორციელდა
207 საათის ხანგრძლივობის სინქრონული თარგმანი; საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა
ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების
თარგმნა და დამოწმება - სულ 45051 გვერდი და სინქრონული თარგმანი - 315 საათი. 2017 წელთან
შედარებით ბიუროს მიერ შესრულებული სამუშაოები, 2018 წელს გაიზარდა 50.21 %-ით.

ინსტიტუციური რეფორმები

XV. საერთაშორისო ხელშეკრულებები
2018 წლის განმავლობაში, დაიდო და ინიცირებულ იქნა 75 საერთაშორისო ხელშეკრულება,
რომელთაგან ძალაში შევიდა 29, ხოლო 46-ის მიმართ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები.
ძალაში შევიდა, ხელი მოეწერა, ან ინიცირებული იქნა 42 ორმხრივი (მათ შორის აშშ-სთან, ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკასთან, იაპონიასთან, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან, დიდი
ბრიტანეთისა და ჩრდ. ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოსთან, სერბეთის რესპუბლიკასთან,
თურქეთის რესპუბლიკასთან, შვეიცარიის კონფედერაციასთან, ტაილანდის სამეფოსთან, უკრაინასთან,
ლიეტუვასთან, ყაზახეთის რესპუბლიკასთან, ურუგვაისთან, ინდოეთის რესპუბლიკასთან, მოლდოვის
რესპუბლიკასთან და ა.შ), 13 მრავალმხრივი ხელშეკრულება და 20 ხელშეკრულება საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან. დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობები ბარბადოსთან 2018 წლის 8 მარტს,
ხოლო სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდა 2018 წლის 1 ივნისს.
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2018 წლის განმავლობაში სამინისტროს ინსტიტუციური განვითარებისა და
დიპლომატიური სამსახურის უკეთ ფუნქციონირების მიმართულებით
განხორციელდა მნიშვნელოვანი რეფორმები. უპირველეს ყოვლისა, როტაციაში
მყოფი დიპლომატიური თანამდებობის პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის
გაუმჯობესდა სოციალური პირობები. ამავე დროს, „საჯარო სამსახურის შესახებ”
და „შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონების მოთხოვნათა
გათვალისწინებით, განხორციელდა დიპლომატიურ სამსახურში თანამდებობრივი
რანგირება და შემუშავდა/დაინერგა ახალი სახელფასო პოლიტიკა.
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შეფასების სისტემა

საანგარიშო წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემოუერთდა ევროპულ და
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ფუნქციათა ანალიზის საფუძველზე სამინისტროს სტრუქტურაში
განახორციელა შემდეგი ინსტიტუციური და კონცეპტუალური ცვლილებები:

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, 2018 წლიდან ყველა საჯარო
უწყება, მათ შორის, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დანერგოს მოხელეთა მიერ
შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა. აღნიშნულის გათვალისწინებით და ასევე საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ინსტიტუციური გაძლიერებისა და ეფექტიანობის გაზრდისთვის, საქართველოში დიდი
ბრიტანეთის საელჩოსა და „კარგი მმართველობის ფონდის“ (UK Good Governance Fund - GGF)
მხარდაჭერით, 2016 წელს სამინისტროში განხორციელდა პროექტი, რომლის შედეგადაც საქმიანობის
სპეციფიკისა და ხელმძღვანელების მოსაზრებების გათვალისწინებით, შეიქმნა შეფასების მოდელი,
რომელიც გულისხმობს თანამშრომელთა შეფასებას მათთვის დასახული მიზნებისა და კომპეტენციების
საფუძველზე. შეფასებას ახორციელებს უშუალო ხელმძღვანელი, ობიექტურობის, სამართლიანობისა და
გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით.

Ÿ

2017 წლის 15 დეკემბერს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებები N548
„საქართველოს მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობების შემოღების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრისN310დადგენილებაში ცვლილების შეტანისა
და თანმდევ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“, და N549 „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შექმნის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №362 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ, რომლის შესაბამისად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქციები დაეკისრა საგარეო
საქმეთა სამინისტროს და ასევე, ეს უკანასკნელი განისაზღვრა მის უფლებამონაცვლედ. ამავე
დადგენილების თანახმად, დადგენილების ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრომ და სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურომ საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროსთან მიმართებით უზრუნველყო ამ უწყების სისტემაში (სტრუქტურაში) საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სათანადო ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის,
ფუნქციათა ანალიზის საფუძველზე ოპტიმიზაცია, შესაბამისად, რეორგანიზაციის ან/და სხვა საჯარო
დაწესებულებასთან შერწყმის გზით.

საგარეო საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 20 დეკემბრის N01-271 ბრძანებით გამოცხადდა
შერწყმა/რეორგანიზაცია სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, რის შედეგადაც სამინისტროს
სტრუქტურაში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები:
Ÿ

შეიქმნა ევროინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი, რომელშიც გაერთიანდა
ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი და ახლად შექმნილი ევროკავშირის დახმარებისა და
სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტი;

Ÿ

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი აპარატის სტრატეგიული კომუნიკაციების
დეპარტამენტისა და სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის სტრატეგიული კომუნიკაციების
სამმართველოს ბაზაზე შეიქმნა სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი;

Ÿ

სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი აპარატის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა
კოორდინაციის დეპარტამენტისა და სამინისტროს უსაფრთხოების პოლიტიკისა და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ნატოს სამმართველოს ბაზაზე, შეიქმნა ნატოში
ინტეგრაციის დეპარტამენტი;

Ÿ

საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტისთვის სამინისტროს უსაფრთხოების პოლიტიკისა
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის შემადგენლობას დაემატა აქამდე არსებული
ახალი საფრთხეებისა და შეიარაღებაზე კონტროლის სამმართველო;

Ÿ

2018 წლის სექტემბერში, საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ფარგლებში შეიქმნა
საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერის სამმართველო,რომელიც სამი ძირითადი
მიმართულებით მუშაობს: საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს კანდიდატურების
წარდგენა და არჩევნებში მხარდაჭერის საქმიანობის საერთო კოორდინაცია; საერთაშორისო
ორგანიზაციებში არსებულ პოზიციებზე საქართველოს წარმომადგენლობის ზრდის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში კარიერის დაწყების მიმართულებით ქართველი ახალგაზრდების
წახალისება.

სამინისტროში პირველად, თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს წლიური შეფასების
სისტემის დანერგვის მიზნით, საგარეო საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 8 ივნისის N 01-136 ბრძანებით,
დამტკიცდა „დიპლომატიურ სამსახურში პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესი“. ამასთან,
დანერგვის პროცესის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, 2018 წლის ივნისში ბრიტანეთის საელჩომ
დაამტკიცა „კარგი მმართველობის ფონდის“ დაფინანსების ფარგლებში, სამინისტროში შეფასების
სისტემასთან დაკავშირებით პროექტის მეორე ეტაპის განხორციელების საკითხი.
აღნიშნული პროექტის - „სამუშაოს შეფასების სისტემისა და მენტორინგის სისტემის დანერგვა საგარეო
საქმეთა სამინისტროში“ ფარგლებში განხორციელდა დიპლომატიურ სამსახურში პროფესიული საჯარო
მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული კვლევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა
სამუშაოს შეფასების დანერგვის გარდამავალ ეტაპზე არსებული მდგომარეობის ანალიზი, მიმდინარე, ან
პოტენციური რისკების, სირთულეებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა. კვლევის შედეგების
საფუძველზე დაიგეგმა შესაბამისი საკომუნიკაციო ღონისძიებები, სამუშაო და სასწავლო ღონისძიებები,
შემუშავდა რეკომენდაციები.
პროექტის ფარგლებში, ოქტომბერ-დეკემბერში, სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ხელმძღვანელ
(როგორც დიპლომატიური, ისე არადიპლომატიური) თანამდებობებზე მომუშავე მოხელეების 88%-მა
გაიარა დიპლომატიურ სამსახურში პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვასთან
დაკავშირებული ხუთდღიანი ტრენინგ-პროგრამა „თანამშრომელთა ეფექტიანი მართვა საჯარო
სექტორში“ და „ეფექტიანი კომუნიკაცია შეფასების პროცესში“.

შერწყმა-რეორგანიზაციის შედეგად შექმნილ და რეორგანიზებულ დეპარტამენტებში, სამინისტროს სხვა
დიპლომატიური თანამდებობის პირებთან ერთად, დაინიშნენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი აპარატის ის
თანამშრომლები, რომლებმაც დააკმაყოფილეს დიპლომატიური თანამდებობისთვის დადგენილი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და გაიარეს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ჩატარებული შიდა
კონკურსი.
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რაც შეეხება პრაქტიკის პროგრამას, მიმდინარე წელს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების
51 სტუდენტმა გაიარა სამუშაო პრაქტიკა სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში.

ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,
სამინისტრო აგრძელებს სისტემაში სტაჟიორებისა და პრაქტიკანტების მიღების ტრადიციას. ამ
მიმართულებით შემუშავდა ახალი პოლიტიკა და წესი, რომელიც მიზნად ისახავს:
Ÿ

სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის თანაბარი და რეგულარული შესაძლებლობების
უზრუნველყოფას;

Ÿ

კონკურსის ჩატარების ღია, გამჭვირვალე და სამართლიან პროცესს;

Ÿ

კონკურსის შესახებ ინფორმაციის მუდმივად ხელმისაწვდომობას სამინისტროს ან საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების
ვებგვერდების და/ან სხვა მსგავსი ტიპის ალტერნატიული საშუალებით;

Ÿ

ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, პროცესების უფრო გეგმაზომიერად,
მოწესრიგებულად და კოორდინირებულად წარმართვას.

აღნიშნული წესის თანახმად, სამინისტრო სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსს აცხადებს წელიწადში ორჯერ,
მაისის თვის პირველ სამუშაო დღეს და ნოემბრის თვის პირველ სამუშაო დღეს.
მიმდინარე წელს, 2017 წლის სტაჟირების პროგრამაში ღია კონკურსის შედეგად, სამთვიანი სტაჟირება
სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტში 70-მა კანდიდატმა გაიარა, მათგან 35 სტაჟიორს
გაუგრძელდა სტაჟირება 3 თვით, ხოლო 18 წარმატებული სტაჟიორი, ვისაც გავლილი ჰქონდა
ვაკანტურ დიპლომატიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის ეტაპები, დაინიშნა ატაშეს
დიპლომატიურ თანამდებობებზე.
გარდა ამისა, ახალი სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, გამოცხადდა
რიგით მესამე სტაჟირების კონკურსი, რომელზეც 262-მა კანდიდატმა გააკეთა განაცხადი, აქედან 130მა დააკმაყოფილა დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და დაშვებულ იქნა კონკურსის მეორე
ეტაპზე - ინგლისური ენის წერით გამოცდაზე, რომელიც 95-მა კანდიდატმა გადალახა.

ახალი კადრების შერჩევა
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს ყველა
მოქალაქისთვის დიპლომატიური სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის,
კადრების სწორად შერჩევის, მათი პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის კუთხით.
სამინისტრო ზრუნავს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და
საკონსულო დაწესებულებებში თანამშრომელთა სამუშაოდ წარგზავნის მიზნით როტაციის გეგმის
შემუშავებასა და როტაციის სრულფასოვან და თანმიმდევრულ განხორციელებაზე, ამასთან, როტაციის
წესით სამუშაო მივლინებიდან დაბრუნებულთა სამინისტროს სისტემაში დროულ დასაქმებაზე.
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ვაკანტური დიპლომატიური თანამდებობებისა და დიპლომატიური
სამსახურის რეზერვის შევსების მიზნით, 2017 წელს გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგად,
პირველად, დიპლომატიურ თანამდებობებზე, ერთწლიანი გამოსაცდელი ვადით, დღემდე დაინიშნა
40-მდე დიპლომატი, მათ შორის, 32 დაინიშნა დიპლომატიური სამსახურის რეზერვიდან.
აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, ახალბედა დიპლომატებმა სპეციალური სწავლება გაიარეს
სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ და კვლევით ინსტიტუტში; ნაწილი კი,
ესტონეთის დიპლომატიურ სკოლაში ერთკვირიანი სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, სპეციალურ
ტრენინგ პროგრამას დაესწრო .

გენდერული თანასწორობა სამინისტროში
2 ოქტომბერს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახალი სტაჟიორების წარდგენისა და საგაზაფხულო
სტაჟირების დასრულების აღსანიშნავი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ღონისძიების მონაწილე 140 ყოფილ და მომავალ
სტაჟიორს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, მათ, ვინც უკვე
წარმატებით დაასრულა სტაჟირება, მადლობა გადაუხადა სტაჟირების 6-თვიანი პროგრამის
განმავლობაში სამინისტროს საქმიანობაში შეტანილი წვლილისთვის. მინისტრმა ასევე მიულოცა 2018
წლის 1 მაისის სტაჟირების კონკურსის 56 გამარჯვებულს და წარმატება უსურვა მათ მომავალ
საქმიანობაში.
სტაჟირების ფარგლებში ახალგაზრდებს ეძლევათ შესაძლებლობა არა მარტო შეიძინონ გამოცდილება,
არამედ მონაწილეობა მიიღონ არაერთ შეხვედრასა და საჯარო ლექციაში, რაც მათ განვითარებასა და
მომავალი საქმიანობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას ემსახურება. გარდა ამისა,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო
და კვლევით ინსტიტუტში, სამინისტროს სტაჟიორებისთვის ჩატარდა სალექციო კურსი თემაზე:
„საქართველოს დიპლომატიის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“. კურსის ფარგლებში, ლექციები
წარმართეს ინსტიტუტის მკვლევარებმა, ელჩებმა და სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის
ხელმძღვანელებმა. კურსის დასკვნით ეტაპზე, სტაჟიორები ესტუმრნენ საქართველოში საფრანგეთისა
და ბრიტანეთის საელჩოებს და შეხვდნენ ამ ქვეყნების ელჩებს, რომლებმაც სტაჟიორებს საელჩოს
საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები გააცნეს და ესაუბრნენ ქვეყნებს შორის ორმხრივ
ურთიერთობებზე.
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საგარეო საქმეთა 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 %-ს ქალები, ხოლო 51 %-ს მამაკაცები შეადგენენ.

დიპლომატების პროფესიული განვითარება
სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული მოხელეების პროფესიული ზრდისა და განვითარების მიზნით,
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი კოორდინირებას უწევს და ხელს უწყობს
თანამშრომლების მონაწილეობას როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში დაგეგმილ სასწავლო
პროგრამებში. წლის განმავლობაში, სამინისტრომ სასწავლო პროგრამების სახით, მიიღო
საერთაშორისო ტრენინგ-პროგრამებში მონაწილეობასთან დაკავშირებული 200-ზე მეტი
შემოთავაზება, რომელთაგან 155-მდე სასწავლო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა
საქართველოს სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებას. წლის განმავლობაში, სამინისტროს 200-მდე
თანამშრომელმა აიმაღლა კვალიფიკაცია ქვეყნის შიგნით, თუ ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 82
სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობით.
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სტაჟირების პროგრამა

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა საზოგადოებასთან კომუნიკაციის
გაუმჯობესების მიზნით.
შემოღებულ იქნა სპიკერის ინსტიტუტი, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამინისტროს საქმიანობის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს მედიასთან სწრაფ და პროაქტიულ
ურთიერთობას;
საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა
ერთიანი საკომუნიკაციო პლატფორმის შემუშავებაზე, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს არა მარტო
უწყვეტ კომუნიკაციას საქართველოს თემებზე მომუშავე ჟურნალისტებთან, არამედ უზრუნველყოფს
საზღვარგარეთ ქვეყნის იმიჯის პოპულარიზაციას.
თანამედროვე მსოფლიოში არსებული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
პოლიტიკის წარმოებაში და მათ შორის, დიპლომატიაში. ე.წ. ციფრული დიპლომატია მნიშვნელოვნად
უწყობს ხელს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში საზოგადოების არა მხოლოდ
ინფორმირებულობის ზრდას, არამედ უზრუნველყოფს მის აქტიურ ჩართულობასაც. საქართველოს
მისიები საზღვარგარეთ ეფექტიანად იყებენენ თანამედროვე საკომუნიკაციო პლატფორმებს.

გასული წლის განმავლობაში ქართველი დიპლომატები საზღვარგარეთ წარმატებული საქმიანობისთვის
და ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის
სათანადოდ იქნენ დაფასებულნი:
Ÿ

ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი და ევროპის
უსაფრთხოებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ. ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი, კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი სამშობლოს წინაშე
გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლისათვის, გარდაცვალების შემდეგ დაჯილდოვდა
ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით.

Ÿ

ბულგარეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ ბერიძე ბულგარეთის
პრეზიდენტმა, რუმენ რადევმა ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებასა და განვითარებაში
შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის ბულგარეთის „მადარის ცხენოსნის“ პირველი
ხარისხის ოქროს ორდენით დააჯილდოვა.

Ÿ

საქართველოსა და ლატვიას შორის ურთიერთობებისა და ხალხთაშორისი კონტაქტების
გაღრმავებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისთვის, ლატვიის პრეზიდენტმა, რაიმონდს
ვეიონისისმა ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
თეიმურაზ ჯანჯალია ლატვიის რესპუბლიკის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოთი, „სამი
ვარსკვლავის ორდენით“ დააჯილდოვა.

Ÿ

უნგრეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ზაზა კანდელაკი ქვეყნებს შორის
ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის უნგრეთის ღირსების ორდენით,
კომანდორის ჯვრით დაჯილდოვდა.

საქართველოს პოზიტიური იმიჯისა და ტურისტული, ეკონომიკური და სავაჭრო პოტენციალის შესახებ
ცნობადობის გაზრდის მიზნით, საელჩოების ძალისხმევით, ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში წამყვან
მედია საშუალებებში გამოქვეყნებული იქნა ასობით საგაზეთო სტატია.
მედიის წარმომადგენლებთან მჭიდრო კოორდინაციის და მათი ინფორმირებულობის ზრდის მიზნით
შემოღებულ იქნა მედიის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის შეხვედრების ფორმატი, სადაც
ჟურნალისტებს საშუალება ეძლევათ ამომწურავი პასუხები მიიღონ ყველა აქტუალურ საკითხზე და
დეტალურად გაეცნონ სამინისტროს საქმიანობას.
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საზოგადოებასთან აქტიური კომუნიკაცია

საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს აკვირდებოდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში
დარეგისტრირებული 95 მედია-ორგანიზაცია, 73 ადგილობრივი და 58 საერთაშორისო
დამკვირვებელი, მათ შორის, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ეუთოს
ოფისი, ასევე, ეუთოსა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები (საერთო ჯამში, 48 348 ადგილობრივი, 1328
საერთაშორისო დამკვირვებელი და 2406 ჟურნალისტი).
საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაცია 16 დეკემბერს, თელავში გაიმართა. საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ, მოკლე დროში, აქტიური მუშაობა გასწია პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიაში
მაღალი დონის უცხოელი სტუმრების მოსაწვევად. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციას დაესწრო
55-მდე ქვეყნის 150-მდე წარმომადგენელი. საქართველოს ეწვივნენ უმაღლესი და მაღალი რანგის
სტუმრები 20-ზე მეტი ქვეყნიდან. ასევე, ინაუგურაციას დაესწრნენ 16 საერთაშორისო ორგანიზაციის
წარმომადგენელები.

საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაცია
2018 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს ისტორიაში პირველად,
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. საქართველოს
პრეზიდენტად არჩეულ იქნა სალომე ზურაბიშვილი, რაც ასევე
წარმოადგენს საქართველოს ისტორიაში და რეგიონში, პრეზიდენტის
პოსტზე ქალის არჩევის პირველ პრეცედენტს.
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ინაუგურაციის სტუმრები იყვნენ სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, საფრანგეთის ყოფილი
პრეზიდენტი, თურქეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი, აზერბაიჯანის პარლამენტის სპიკერი,
სერბეთის ეროვნული ასამბლეის სპიკერი, ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის პრეზიდენტი, ლიეტუვის სეიმის
სპიკერი, პოლონეთის სენატის მარშალი, უკრაინის პირველი ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკური
განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრი, მოლდოვის ვიცე პრემიერ-მინისტრი, თურქმენეთის ვაჭრობისა
და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი, არაბთა გაერთიანებული საემიროების კლიმატის
ცვლილებისა და გარემოს მინისტრი, ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილე, ისრაელის ქნესეთის (პარლამენტი) ვიცე-სპიკერი და საგარეო საქმეთა
მინისტრის პირველი მოადგილე, ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, წმინდა საყდრის
საგანგებო ემისარი, სუამ-ის გენერალური მდივანი, USAID-ის წარმომადგენელი.
ინაუგურაციის ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრებმა ასევე
გამართეს სამუშაო შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
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წლიური ანგარიში

2018 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს ისტორიაში პირველად, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე
ტური გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულ იქნა სალომე ზურაბიშვილი, რაც ასევე
წარმოადგენს საქართველოს ისტორიაში და რეგიონში პრეზიდენტის პოსტზე ქალის არჩევის პირველ
პრეცედენტს.
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XVII. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაცია
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საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა
ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ. ვენაში განლაგებულ
საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო აშშ-ში
საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში და საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში
(აკრედიტებულია ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში)
საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და საქართველოს
წარმომადგენლობა კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში (აკრედიტებულია პერუს რესპუბლიკაში,
სურინამის რესპუბლიკაში, კოლუმბიის რესპუბლიკაში, გაიანას კოოპერატიულ რესპუბლიკასა და
ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან
(აკრედიტებულია ანტიგუა და ბარბუდაში, სენტ-ვინსენტი და გრენადინებში, სენტ-ლუსიაში,
დომინიკის თანამეგობრობაში, სენტ-კიტსისა და ნევისის ფედერაციაში, ბაჰამის თანამეგობრობაში,
ჰაიტის რესპუბლიკასა და გრენადაში)
საქართველოს საელჩო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო დანიის სამეფოში (აკრედიტებულია ისლანდიის რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში
და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში
საქართველოს საელჩო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ტუნისის რესპუბლიკაში,
ლიბიასა და ჩადის რესპუბლიკაში)
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსთან
საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ქ.
მადრიდში განლაგებულ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში (აკრედიტებულია ანდორის
სამთავროში, ალჟირის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და მაროკოს სამეფოში)
საქართველოს საელჩო ესტონეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ალბანეთის რესპუბლიკაში,
ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში)
საქართველოს საელჩო თურქმენეთში (აკრედიტებულია ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო იაპონიაში (აკრედიტებულია მარშალის კუნძულების რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო ინდოეთის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია ტაილანდის სამეფოში, შრილანკის დემოკრატიულ სოციალისტურ რესპუბლიკაში, ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში,
ნეპალის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და მალდივების რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში (აკრედიტებულია ერაყისა და ლიბანის
რესპუბლიკებში)
საქართველოს საელჩო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია პაკისტანის ისლამურ
რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში
საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ქ.
რომში განლაგებულ გაეროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში (FAO, IFAD, WFP) (აკრედიტებულია
სან-მარინოსა და მალტის რესპუბლიკებში)
საქართველოს საელჩო კვიპროსის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ლატვიის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო ლიეტუვას რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში (აკრედიტებულია დომინიკის რესპუბლიკაში,
გვატემალის რესპუბლიკაში, ჰონდურასის რესპუბლიკაში, იამაიკაში, პანამის რესპუბლიკაში, კოსტარიკის რესპუბლიკაში, ელ-სალვადორის რესპუბლიკასა და ბელიზში)
საქართველოს წარმომადგენლობა ნატოსთან
საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში
საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო პორტუგალიის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩო რუმინეთში
საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია სერბეთის რესპუბლიკაში)
საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში (აკრედიტებულია მადაგასკარის
რესპუბლიკაში, ზამბიის რესპუბლიკაში, მოზამბიკის რესპუბლიკაში, ზიმბაბვეს რესპუბლიკაში,
ბოტსვანის რესპუბლიკაში, მავრიკის რესპუბლიკაში, ლესოტოს სამეფოში, კონგოს დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში, ანგოლის რესპუბლიკაში, ნამიბიის რესპუბლიკაში, ესვატინის სამეფოსა და მალავის
რესპუბლიკაში)
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