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დირექტორის მიმართვა

საინფორმაციო ცენტრისთვის 2018 
წელი განსაკუთრებით საინტერესო აღ-
მოჩნდა, რაც მეტწილად ჩვენი ამერი-
კელი მეგობრების დამსახურებაა. სექ-
ტემბრის ბოლოს გავაფორმეთ ახალი 
პროექტის საგრანტო ხელშეკრულება 
აშშ-ის საელჩოსთან, რომლის ფარგ-
ლებშიც რეგიონებში ჩვენი მუშაობის 
გაძლიერება და ზოგადად, ნატოსა და 
ევროკავშირზე ცნობიერების ამაღ-
ლების კამპანიის განხორციელების 
საშუალება მოგვეცა. პროექტის მოსამ-
ზადებელი სამუშაოები რამდენიმე თვე 
გაგრძელდა, აქტიურ მუშაობას კი 2019 
წლიდან შევუდგებით. საგრანტო ხელ-
შეკრულება 2020 წლამდე გაგრძელდე-
ბა და მის ფარგლებში ჩვენს არსებულ 
რეგიონულ წარმომადგენლობებს 
დავამატებთ ხუთ რეგიონულ ბიუროს, 
ათ რეგიონში აქტიურ საინფორმაციო 
კამპანიას ჩავატარებთ, რომელშიც სა-
მოქალაქო საზოგადოების წარმომად-
გენლებიც ჩაერთვებიან.

ასევე, ჩვენი ქვე-კონტრაქტორის და 
პროექტის პარტნიორის – ინტერნიუს 
საქართველოს მხარდაჭერით, ათ 
რეგიონში მედია საშუალებებს დავეხ-
მარებით, რომ უკეთ გააშუქონ საქარ-
თველოს დასავლურ ინტეგრაციასთან 
დაკავშირებული საკითხები. ეს ჩვენი 
ცენტრისთვის ამ დრომდე მოპოვებუ-
ლი ყველაზე დიდი საგრანტო პროექ-
ტია და ის მნიშვნელოვნად აძლიერებს 
ჩვენს მუშაობას სტრატეგიული კომუ-
ნიკაციის წარმოების კუთხით. განსა-
კუთრებით გვახარებს, რომ პროექტს 
ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი სტრატეგი-
ული პარტნიორის, აშშ-ის მთავრობის 
მხარდაჭერით ვახორციელებთ. 

წლის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლე-
ნებიდან გამოვყოფდი ჩვენს ტრადი-
ციულ კამპანიებს: ნატოს და ევროპის 
დღეებს. ამჯერადაც, ფოკუსი რეგიონე-
ბის ჩართულობაზე გადავიტანეთ და 
ჯამში ამ ორი კამპანიის განმავლობაში 
აპრილსა და მაისში 170-მდე ღონისძი-
ებას ვუმასპინძლეთ. 

ცალკე უნდა აღვნიშნო ნატო-საქართ-
ველოს სახალხო დიპლომატიის ფო-
რუმი, რომელიც მესამე წელია ჩვენი 
ორგანიზებით ტარდება და კომუნიკა-
ციის ქართველ სპეციალისტებს საშუ-
ალებას აძლევს ნატოს და წევრი ქვეყ-
ნების მაღალი დონის ექსპერტებთან 
ერთად განიხილონ ტრანსატლანტიკუ-
რი უსაფრთხოების ისეთი აქტუალური 
საკითხები, როგორებიცაა ჰიბრიდული 
ომი და რუსული პროპაგანდა. ვფიქ-
რობთ, ამ ფორუმს მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეაქვს საქართველოში 
სტრატეგიული კომუნიკაციის მიმარ-
თულებით დისკურსის განვითარებაში. 

საერთო ჯამში, ჩვენი ცენტრის მცირე 
გუნდმა წლის განმავლობაში 600-მდე 
ღონისძიებას უმასპინძლა მთელი სა-
ქართველოს მასშტაბით და 37 000-ზე 
მეტ ადამიანს მიაწვდინა ხმა იმ სარ-
გებლის შესახებ, რასაც საქართველო 
ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრა-
ციის გზაზე იღებს.

მსურს, დიდი მადლობა გადავუხადო 
საინფორმაციო ცენტრის გუნდს ერთ-
გული სამსახურისთვის. მთელი გუნდის 
სახელით კი უდიდეს მადლობას ვუხდი 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს და 
ჩვენს დონორებს – აშშ-ის საელჩოს, 
ევროკავშირის დელეგაციას, ნატოს სა-
მეკავშირეო ოფისს, ესტონეთის საელ-
ჩოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ესტონურ ცენტრს, ფრიდრიხ ებერტის 
ფონდს – გაწეული დახმარებისთვის. 
ჩვენი გუნდი ამაყობს, რომ მჭიდრო 
პარტნიორული ურთიერთობა გვაკავ-
შირებს სამოქალაქო სექტორის წარ-
მომადგენლებთან და დამოუკიდებელ 
ექსპერტებთან. სწორედ მათი ჩართუ-
ლობით შევძელით ბევრი მასშტაბური 
ღონისძიების განხორციელება. 

საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე

 საერთო ჯამში, ჩვენი 
ცენტრის მცირე გუნდმა 
წლის განმავლობაში 
600-მდე ღონისძიებას 
უმასპინძლა მთელი 
საქართველოს მასშტაბით 
და 37 000-ზე მეტ 
ადამიანს მიაწვდინა ხმა 
იმ სარგებლის შესახებ, 
რასაც საქართველო 
ნატოსა და ევროკავშირში 
ინტეგრაციის გზაზე იღებს.
მსურს, დიდი მადლობა 
გადავუხადო
საინფორმაციო ცენტრის 
გუნდს ერთგული
სამსახურისთვის“.
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ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ? 
ჩვენი ცენტრი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირია, რომელიც  2005 
წელს დაფუძნდა და უკვე 13 წელია 
საქართველოს ევროპული და ევ-
როატლანტიკური ინტეგრაციის შესა-
ხებ საზოგადოების ინფორმირებაზე 
ზრუნავს. 2017 წლიდან ჩვენი ცენტრი 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქ-
ვემდებარებაშია.

რა არის ჩვენი მიზანი?
ჩვენი მიზანია საქართველოს მო-
ქალაქეებს მათთვის გასაგებ ენაზე 
ავუხსნათ ნატოსა და ევროკავშირის 
მიზნები, საქართველოს ევროპული 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
მნიშვნელობა და აღნიშნული პროცე-
სის პოზიტიური შედეგები.

მოვიპოვოთ ქვეყნის საგარეო პოლი-
ტიკური არჩევანის მიმართ საზოგადო-
ების გაცნობიერებული მხარდაჭერა.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ იმ 
მითებისა და არასწორი შეხედულებე-
ბის გაქარწყლება, რასაც ანტიდასავ-
ლური პროპაგანდა ავრცელებს.

ვინ არიან ჩვენი 
სამიზნე ჯგუფები? 
მოსწავლეები, სტუდენტები,
მასწავლებლები, საჯარო მოხელეები/
ადგილობრივი ხელისუფლების წარ-
მომადგენლები, ეთნიკური უმცირე-
სობები, საოკუპაციო ხაზთან ახლოს 
მდებარე სოფლების მოსახლეობა, 
ფერმერები, მედია, სასულიერო პირე-
ბი და ა.შ.

ჩვენი სტატისტიკა
600-მდე ღონისძიება და 37 500-მდე 
ადამიანი, რომელმაც უფრო მეტი იცის 
ნატოსა და ევროკავშირის, საქართვე-
ლოს ევროპული და ევროატლანტიკუ-
რი ინტეგრაციის შესახებ.

საინფორმაციო ცენტრში ვუმასპინძ-
ლეთ სხვადასხვა უწყების მიერ ორგა-
ნიზებულ 100-მდე ღონისძიებას (გვ. 2)

რეგიონებში ცენტრის 
საქმიანობა
საერთო რაოდენობიდან 500-მდე 
ღონისძიება სწორედ რეგიონებში 
ჩატარდა, რის შედეგადაც 31 500-მდე 
ადამიანი მოვიცავით (გვ. 7).

აშშ-ს საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი
პროექტის ფარგლებში, ჩვენი რეგიო-
ნალური ბიუროების ქსელი გაფართოვ-
დება.  მალე, ჩვენი ცენტრი ქვეყნის 
მასშტაბით 12 რეგიონალური წარმომად-
გენლობით გააგრძელებს მუშაობას.

ჩვენმა ცენტრმა ნახევარი 
მილიონი აშშ დოლარის 
ოდენობის გრანტი მიიღო
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის
მხარდაჭერით დავიწყეთ ახალი პრო-
ექტი, რომელიც ცენტრს საქართველოს 
რეგიონებში სტრატეგიული კომუნიკა-
ციების უფრო ეფექტურად განხორცი-
ელების საშუალებას აძლევს (გვ. 8).

ჩვენი კომუნიკაციის არხები 
ჩვენი ცენტრი წლის განმავლობაში 
სხვადასხვა სახის აქტივობას ახორცი-
ელებს, მათ შორის, მართავს: საჯარო 
ღონისძიებებს, სემინარებს, საინფორ-
მაციო შეხვედრებსა და კამპანიებს, 
ღია დისკუსიებს, გასართობ-შემეცნე-
ბით ღონისძიებებსა და სხვ.

წლის მნიშვნელოვანი 
პროექტები
ნატოს დღეები (გვ. 10)

ნატო-საქართველოს სახალხო 
დიპლომატიის ფორუმი  (გვ. 11)

ევროპის დღეები (გვ. 12)

უვიზო მიმოსვლის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანია (გვ. 13)

სხვა პროექტები (გვ. 14)

საინფორმაციო მასალები
ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ საინფორმა-
ციო მასალების შემუშავებაზე, რომ-
ლებიც მარტივ, გასაგებ ენაზე  საქარ-
თველოს მოსახლეობას ნატოსთან 
და ევროკავშირთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციას აწვდის (გვ. 25).

სოციალური მედია/ვებგვერდი 
ჩვენთვის ინფორმაციის გავრცელების 
ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი 
საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი 
და  სოციალური მედიის არხებია. 
ჩვენ აქტიურები ვართ Facebook-ზე, 
Twitter-ზე, Instagram-სა და Youtube-ზე 
(გვ. 25).

ჩვენი მისია ჩვენი მიღწევები ჩვენი საქმიანობა
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ჩვენი მიღწევები
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2018 წელს, საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებითა და მონაწილეობით 

600-მდე აქტივობა გაიმართა, მათ შო-

რის 400-მდე შეხვედრის ფორმატში 

ჩატარდა, 90-მდე ტრენინგისა და სემი-

ნარის, ხოლო 100-მდე სხვა ფორმატის 

სახით. გარდა ამისა, ისეთი მასშტაბუ-

რი სახის საინფორმაციო ღონისძიებე-

ბი და კამპანიები გაიმართა, როგორი-

ცაა ევროპის დღეები, ნატოს დღეები, 

უვიზო მიმოსვლის შესახებ კამპანია, 

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპ-

ჩვენი სტატისტიკა

ლომატიის ფორუმი, სამოქალაქო გა-

ნათლების ოლიმპიადა და სხვ.

შედეგად, 37 500-მდე ადამიანმა ნატო-

სა და ევროკავშირის, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინ-

ტეგრაციის შესახებ ინფორმაცია პირ-

დაპირი კომუნიკაციის გზით მიიღო.

2018 წლის აღნიშნული მონაცემები 

ცენტრის ისტორიაში ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებლებია.

ასევე, წლის განმავლობაში ცენტრმა 

სხვა სამთავრობო უწყებების, დიპლო-

მატიური კორპუსისა თუ სამოქალაქო 

სექტორის მიერ ორგანიზებულ 100-მდე 

ღონისძიებას უმასპინძლა. მათ შორის 

იყო: საპრეზიდენტო არჩევნები 2018-

ის სადამკვირვებლო მისიების მედია 

ცენტრი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზი-

დენტი ქვეყნის ავსტრიის პროგრამის 

პრეზენტაცია, საბჭოთა ოკუპაციისადმი 

მიძღვნილი ქართველი მხატვრების გა-

მოფენა, საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვ-

ნილი ღონისძიებები, კონფერენციები, 

სამუშაო შეხვედრები, გამოფენები და 

სხვ.

დიაგრამა N1
საინფორმაციო ცენტრის ღონისძიებების რაოდენობა რეგიონებში
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600-მდე აქტივობა და 37 500-მდე ადამიანთან პირდაპირი 
კომუნიკაცია – ცენტრის ისტორიაში ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებლებია.
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მოსწავლეები, სტუდენტები 355   15 700-მდე

ადგილობრივი 

თვითმმართველობების 

წარმომადგენლები / საჯარო 

მოხელეები   55   2 500-მდე

ეთნიკური უმცირესობები  37   2000-მდე

მასწავლებლები   28   780-მდე

გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები 

მოსახლეობა   11   315

ფერმერები, მეწარმეები  10   430

მედია    10   300-მდე

სასულიერო პირები  6   100-მდე

უსაფრთხოების სექტორის 

წარმომადგენლები  6   450-მდე

ფართო საზოგადოება 

(3 ან მეტი სამიზნე ჯგუფი 

ერთდროულად)   115   15 200-მდე

საინფორმაციო ცენტრმა წლის განმავ-

ლობაში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან 

იმუშავა, მათ შორის იყვნენ: მასწავ-

ლებლები, მოსწავლეები, სტუდენტები, 

ადგილობრივი თვითმმართველობე-

ბის წარმომადგენლები, ჟურნალის-

ტები, ფერმერები, ეთნიკური უმცირე-

სობებით დასახლებული რეგიონებისა 

და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფ-

ლებში მცხოვრები მოსახლეობა 

(იხ. ცხრილი N1).

ადამიანთა რაოდენობასამიზნე ჯგუფი ღონისძიებათა რაოდენობა

ცხრილი N1

სტატისტიკა სამიზნე ჯგუფების 
მიხედვით

ვცდილობთ, გონივრულად 
გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ 
არსებული რესურსები 
და, უპირველეს ყოვლისა, 
ვიმუშაოთ იმ სამიზნე 
ჯგუფებთან, რომლებიც 
თავად არიან ინფორმაციის 
გამავრცელებლები და 
საზოგადოების აქტიური 
წევრები. ასეთებად 
მოვიაზრებთ ახალგაზრდებს, 
პედაგოგებს, ჟურნალისტებს, 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისა 
და სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლებს, 
სასულიერო პირებსა და სხვა“.

ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე
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საინფორმაციო ცენტრის პრი-

ორიტეტი ძლიერი რეგიონალური 

წარმომადგენლობების შექმნა 

და ადგილობრივი მოსახლოების 

ინფორმირების დონის გაზრდაა. 

წელს ცენტრის აქტივობებში რეგი-

ონებში მცხოვრები მოსახლეობის 

ჩართულობა განსაკუთრებით მა-

ღალი იყო. წლის განმავლობაში 

რეგიონებში 500-მდე ღონისძიება 

ზუგდიდი

ცენტრის საქმიანობა 
საქართველოს რეგიონებში

ქუთაისი

ბათუმი

გორი
თიანეთი

ახალქალაქი

თელავი
ოზურგეთი

ამბროლაური

პანკისი

მარნეული

შუახევი

ჩატარდა, რის შედეგადაც პირდა-

პირი კომუნიკაცია 31 500-მდე ადა-

მიანთან დამყარდა.

საინფორმაციო ცენტრს აშშ-ის სა-

ხელმწიფო დეპარტამენტის დახმარე-

ბით რეგიონული წარმომადგენლობე-

ბის ქსელის გაფართოების საშუალება 

მიეცა. საქართველოს მასშტაბით 

საინფორმაციო ცენტრის 7 რეგიონა-

ლური ბიურო ფუნქციონირებდა: 

აჭარაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 

იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, შიდა 

ქართლში, მცხეთა-მთიანეთსა და 

კახეთში. პროექტის ფარგლებში, 

ცენტრს 5 ახალი რეგიონალური წარ-

მომადგენლობა დაემაბა: შუახევში, 

ოზურგეთში, ამბროლაურში, პანკისსა 

და მარნეულში. 
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საინფორმაციო ცენტრმა ნახევარი მილიონი 
აშშ დოლარის ოდენობის გრანტი მიიღო 

ამერიკის შეერთებული შტატების სა-

ხელმწიფო დეპარტამენტმა საინფორ-

მაციო ცენტრს ქვეყნის სტრატეგიული 

კომუნიკაციების გასაძლიერებლად 

499,675 აშშ დოლარის ფინანსური დახ-

მარება გამოუყო. 

18 თვიანი პროექტის „დასავლური 

ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირე-

ბულობისა და ჩართულობის გაზრდა 

საქართველოს რეგიონებში“ მიზანი, 

რეგიონებში მცხოვრები მოსახლე-

ობისთვის ქვეყნის ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებზე ობიექტური 

ინფორმაციის მიწოდებაა. 

პროექტის ფარგლებში საინფორმა-

ციო ცენტრს 5 ახალი რეგიონალური 

ბიურო დაემატება  და ქვეყნის მასშ-

ტაბით 12 წარმომადგენლობა გააგრ-

ძელებს მუშაობას. პროექტის მეორე 

კომპონენტი რეგიონალური მედია 

ორგანიზაციების საშუალებებით, აღ-

ნიშნული თემების აქტიურ გაშუქებას 

მოიცავს.

ეს არის ჩვენი ცენტრის 
არსებობის მანძილზე 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
პროექტი. განსაკუთრებით 
გვიხარია ის გარემოება, რომ 
ჩვენი პირველი მასშტაბური 
პროექტი საქართველოს 
ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სტრატეგიული პარტნიორის- 
ამერიკის შეერთებული 
შტატების მთავრობის მიერაა 
დაფინანსებული“. 

ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე

ეს არის უნიკალური პროექტი, 
რომელიც კიდევ ერთხელ 
ადასტურებს ამერიკის 
შეერთებული შტატების 
მტკიცე მხარდაჭერას 
საქართველოს დასავლური 
ინტეგრაციის პროცესის 
მიმართ“.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
მამუკა ბახტაძე
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ჩვენი საქმიანობა
წლის მნიშვნელოვანი პროექტები
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ნატოს დღეები

ნატოს პოპულარიზაციის მიზნით 

გამართული ყოველწლიურ ღონისძი-

ებათა ციკლი „ნატოს დღეები“ საქარ-

თველოში წელს  16 აპრილიდან 1-ელ 

მაისამდე  მეთერთმეტედ აღინიშნა. 

ნატოს დღეების ფარგლებში, საქართ-

ველოს მასშტაბით1 70-მდე ღონის-

ძიება ჩატარდა, შედეგად, ნატო-სა-

ქართველოს თანამშრომლობისა და 

საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის შესახებ ინფორმაცია 4 

500-მდე ადამიანს მიეწოდა.

ნატოს დღეების ფარგლებში, გა-

იმართა ლექცია-სემინარები საოკუ-

პაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში 

მცხოვრები პედაგოგებისა და კოჯრის 

სერჟანტთა მომზადების ცენტრის 

მსმენელებისთვის, კონკურსები 

ნატოს თემაზე, სხვადასხვა შემეც-

ნებით-გასართობი ღონისძიება, 

სპორტული აქტივობები, მათ შორის: 

რაგბის ტურნირი – „დადე ლელო 

ნატოსთან ერთად“, განხორციელდა 

ტრადიციული პროექტი მედიის წარ-

მომადგენლებისთვის – „ერთი დღე 

ჯარში“ და სხვ.

პირველად, ნატოს დღეების ფარგ-

ლებში, კახეთში ევროატლანტიკური 

კლუბი დაფუძნდა. სიახლეს წარ-

მოადგენდა სასაზღვრო პოლიციის 

სხვადასხვა სამმართველოს 200-მდე 

მესაზღვრის დისტანციურად, ნატოს 

1 რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართვე-
ლოს რეგიონების გარდა.

2 ნატოს დღეები საგარეო საქმეთა სამინისტ-
როს სსიპ-ის საინფორმაციო ცენტრის 
ორგანიზებით, საქართველოში ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისთან და ბულგარეთის 
საელჩოსთან (ნატოს საკონტაქტო საელჩო) 
თანამშრომლობით გაიმართა.

შესახებ სწავლებაში ერთდროულად 

ჩართვაც.

ნატოს დღეები განსაკუთრებულად 

აღინიშნა საქართველოს რეგიონებში. 

ქვეყნის 8 რეგიონში, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

ამაღლებისა და ჩართულობის მიზნით 

60-მდე ღონისძიება ჩატარდა.2

ნატოს დღეების ფარგლებში 70-მდე ღონის ძიება ჩატარდა 
და შედეგად 4 500-მდე ადამიანი მოვიცავით.
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ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ 
უამრავი გამოწვევის წინაშე 
ვდგავართ, როგორიცაა 
პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, 
საქართველო კი ერთ-ერთი 
ქვეყანაა, რომელიც 
აღნიშნული გამოწვევების 
პირდაპირ სამიზნედ იქცა“, 
– აღნიშნული გზავნილით 
გახსნა ფორუმი სახალხო 
დიპლომატიის საკითხებში 
ნატოს გენერალური მდივნის 
თანაშემწემ, ელჩმა 
თაჯან ილდემმა.

2016 წლიდან საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებით, თბილისში  ნატო-სა-

ქართველოს სახალხო დიპლომატიის 

ფორუმი იმართება. აღნიშნული ფო-

რუმი, ნატოს დღეების ფარგლებში, 

მესამე წელია ტარდება.

ფორუმი ნატოს წევრ და პარტნიორ 

ქვეყნებს შორის ანტიდასავლურ პრო-

პაგანდასთან ბრძოლის მეთოდების 

გაზიარებისთვის, სახალხო დიპლომა-

ტიასა და სტრატეგიულ კომუნიკაციებ-

ზე მსჯელობის მნიშვნელოვან პლატ-

ფორმას წარმოადგენს.

ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილ 

სესიებზე მომხსენებლებად წარსდ-

გნენ ისეთი სტუმრები, როგორებიც 

არიან საერთაშორისო მიმომხილ-

ველი ნიკ გოუინგი, ევროპაში ნატოს 

მოკავშირეთა უმაღლესი მთავარ-

სარდლობის კომუნიკაციების დე-

პარტამენტის დირექტორი მარკ ლა-

იტი, ვაშინგტონში კარნეგის ცენტრის 

ევროპის პროგრამის დირექტორი 

ნატო-საქართველოს 
სახალხო დიპლომატიის ფორუმი 

3 ფორუმის მხარდამჭერები იყვნენ: 
საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისი, ნატოს სახალხო 
დიპლომატიის განყოფილება და 
საქართველოში ბულგარეთის საელჩო 
(ნატოს საკონტაქტო საელჩო).

ერიკ ბრატბერგი, ჩეხეთის ევროპუ-

ლი ფასეულობების ანალიტიკური 

ცენტრის დირექტორი იაკუბ იანდა, 

“The Daily Beast and Newsweek”-ის 

მოსკოვის კორესპონდენტი ანა ნემ-

ცოვა, ფინური სამაუწყებლო კომპა-

ნიის სოციალური მედია პროდუქტის 

საგამოძიებო რეპორტიორი ჯესიკა 

არო და სხვები.3

საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, ფორუმი მესამეჯერ გაიმართა.
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ევროინტეგრაციის პროცესისადმი საზო-

გადოების ცნობიერების ამაღლებისა და 

მტკიცე მხარდაჭერის მოპოვების კუთ-

ხით საინფორმაციო ცენტრი ყოველწ-

ლიურად ფართომასშტაბიან პროექტს 

„ევროპის დღეებს“ ახორციელებს. ევ-

როპის დღეები წელს საზეიმოდ 5 მაისს 

გაიხსნა და 22 მაისამდე გაგრძელდა. 

ყოველწლიურ ღონისძიებათა ციკლის 

ფარგლებში, საქართველოს მასშ-

ტაბით 100-მდე აქტივობა გაიმართა, 

რომელშიც 9 000-მდე ადამიანი მონა-

წილეობდა.

ევროპის დღეები მრავალფეროვანი 

აქტივობებით იყო დატვირთული, მათ 

შორის იყო: სემინარი რეგიონალური 

უნივერსიტეტების სტუდენტებისთ-

ვის, კონფერენცია პედაგოგებისთ-

ევროპის დღეები 

4 ევროპის დღეები საგარეო საქმეთა სამინის-
ტროს სსიპ-ის საინფორმაციო ცენტრის ორ-
განიზებით საქართველოში ევროკავშირის 
წარმომადგენლობასთან თანამშრომლო-
ბით, წელს მეექვსედ გაიმართა.

ვის – „მასწავლებელი-მეგზური 

ევროპისკენ“, ტრენინგი სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტის მერებისა და მათი 

მოადგილეებისთვის, კულტურულ-

საგანმანათლებლო გამოფენა „ერ-

თიანობა მრავალფეროვნებაშია“, 

დებატები, სპორტული ღონისძიებები, 

საჯარო ლექციები, ასევე, შეხვედრები 

რეგიონებში, ადგილობრივ მუნიციპა-

ლიტეტებსა და სკოლებში. 

ევროპის დღეების აქტივობებშიც, 

წელს განსაკუთრებული ინტენსივო-

ბით რეგიონში მცხოვრები მოსახ-

ლეობა და ადგილობრივი თვითმ-

მართველობების წარმომადგენლები 

ჩაერთვნენ. მარტო 85-მდე ღონისძი-

ება სწორედ რეგიონებში გაიმართა, 

რის შედეგადაც 6 300-მდე ადამიანთან 

დამყარდა პირდაპირი კომუნიკაცია.4

ევროპის დღეების ფარგლებში 100-მდე აქტივობა გაიმართა, 
რომელშიც 9 000-მდე ადამიანი მონა წილეობდა.

დღესაც საზოგადოებაში 
არის ძალიან დიდი 
მხარდაჭერა ევროპული 
ინტეგრაციის პროცესისადმი 
და რომ არა ასეთი 
ფართო საზოგადოებრივი 
მხარდაჭერა, ჩვენ ვერ 
მივაღწევდით იმ წარმატებას, 
რომელსაც მივაღწიეთ“.

საქართველოს ვიცე-პრემიერი, 
საგარეო საქმეთა მინისტრი

მიხეილ ჯანელიძე
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2018 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტ-

როს სსიპ-ის საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებით ევროკავშირის/შენგენის 

ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის 

შესახებ ინფორმირებულობის გაზრ-

დის მიზნით საინფორმაციო კამპანია 

განხორციელდა. კამპანიის ფარგ-

ლებში, ჯამში 165 ღონისძიება ჩატარდა, 

მათ შორის 158 შეხვედრის სახით, 

დანარჩენი კი საინფორმაციო აქციების 

(იხ.ქვევით) სახით. შედეგად, პირდაპი-

რი კომუნიკაციის გზით, ინფორმაცია 16 

000-მდე  მოქალაქეს მიეწოდა. 

კამპანიის ფარგლებში, თბილისში 29, 

რეგიონებში კი 136 ღონისძიება გან-

ხორციელდა. თბილისის მასშტაბით 

უვიზო მიმოსვლის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანია

 რეგიონი შეხვედრების რაოდენობა

 იმერეთი  30

 სამეგრელო-

 ზემო სვანეთი  17

 აჭარა   15

 გურია  4

 რაჭა-ლეჩხუმი და 

 ქვემო სვანეთი  4

 სამცხე-ჯავახეთი  12

 შიდა ქართლი  13

 ქვემო ქართლი  7

 მცხეთა-მთიანეთი  19

 კახეთი  16

 თბილისი  29

4000 ადამიანთან, რეგიონებში კი 12 000-

მდე ადამიანთან დამყარდა პირდაპი-

რი კომუნიკაცია.

შეხვედრების მონაწილეები ევროკავ-

შირის/შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვ-

ლის წესებს კიდევ ერთხელ გაეცნენ. 

შეხვედრებზე საუბარი შეეხო იმ რის-

კებს, რომლებიც, როგორც ამ წესების 

დარღვევასთან, ისე ევროკავშირის 

ქვეყნებში თავშესაფრის მიღების პრო-

ცედურების არამართლზომიერად გა-

მოყენებასთან არის დაკავშირებული.  

უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეხვედ-

რები წლის განმავლობაში რამდენიმე 

ეტაპად გაიმართა:

ვიზალიბერალიზაცია 
ნამდვილად დიდი 
მონაპოვარია 
საქართველოსთვის და ჩვენ
არა გვაქვს უფლება 
ვიაზროვნოთ 
არასახელმწიფოებრივად“, 
– განაცხადა დეკანოზმა 
კახაბერ გოგოტიშვილმა 
საინფორმაციო კამპანიის 
პრეზენტაციაზე.

 კამპანიის მიმდინარეობა                  შეხვედრების რაოდენობა ადამიანთა რაოდენობა
 თვეების მიხედვით

 მარტი 56 შეხვედრა 2 600 ადამიანი

 მაისი (ევროპის დღეები) 61 შეხვედრა 2 250 ადამიანი

 ოქტომბერი-დეკემბერი 42 შეხვედრა 1 300 ადამიანი

 მაისი-ნოემბერი 7 ევროსოფელი 9 800 ადამიანი
  (საინფორმაციო აქცია) 

კამპანიის ფარგლებში დავფარეთ 

შემდეგი რეგიონები:

წლის განმავლობაში საინფორმაციო 

ცენტრი საქართველოში ევროკავში-

რის წარმომადგენლობის მიერ ორგა-

ნიზებულ „ევროსოფლებში“ ჩაერთო, 

რომლებიც საქართველოს 7 ქალაქში 

გაიმართა: თბილისში, ზუგდიდში, 

ქუთაისში, ლაგოდეხში, ახალციხეში, 

ბათუმსა და მარნეულში. სტუმრებისთ-

ვის, ღია ცის ქვეშ, სხვადასხვა შემეცნე-

ბითი, გასართობი და სპორტული აქ-

ტივობა განხორციელდა. „ევრო სოფ-

ლებში“ ჩვენი ცენტრის საინფორმაციო 

კუთხის საშუალებით, დაახლოებით 

10 000-მდე ადამიანს ვუმასპინძლეთ 

და უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ 

მივაწოდეთ ინფორმაცია.

კამპანიის ფარგლებში 165 ღონისძიება ჩატარდა, 
შედეგად 16 000-მდე მოქალაქეს მიეწოდა ინფორმაცია.
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ევროპის დღეების ერთ-ერთი მნიშვ-

ნელოვანი ღონისძიების „მასწავლებე-

ლი-მეგზური ევროპისკენ“ სემინარის 

მუშაობაში საქართველოს სხვადასხვა 

რეგიონიდან და დედაქალაქიდან 100 

მასწავლებელი მონაწილეობდა. მონა-

წილეებმა საქართველოსა და ევრო-

კავშირის ურთიერთობებზე, ევროინ-

ტეგრაციის პროცესსა და ევროპულ 

ღირებულებებზე მიიღეს ინფორმაცია. 

პროექტის მეორე ეტაპზე, პედაგოგები 

ევროპული ღირებულებების პოპულა-

რიზაციის მიზნით, თავიანთ სკოლებში 

მასწავლებელი – მეგზური ევროპისკენ

5 პროექტი საინფორმაციო ცენტრის, მასწავ-
ლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრის ორგანიზებითა და 
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით 
მეხუთე წელია ხორციელდება. ამ ხნის გან-
მავლობაში სემინარის ფარგლებში 500-მდე 
პედაგოგი გადამზადდა და საერთო ჯამში, 
380-მდე პროექტი განხორციელდა.

6 სასწავლო ვიზიტი საინფორმაციო ცენტრის 
ორგანიზებით, აღმოსავლეთ პარტნიორო-
ბის ესტონური ცენტრთან და საქართველო-
ში ესტონეთის საელჩოსთან თანამშრომ-
ლობით მესამედ გაიმართა.

სხვადასხვა აქტივობას ახორციელებენ, 

შემდეგ კი პროექტების კონკურსში 

ერთვებიან.5  

კონკურსში გამარჯვებული 10 საუკე-

თესო პროექტის ავტორები 4-8 ივნისს 

ტალინში, ესტონეთში გაემგზავრნენ. 

სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მო-

ნაწილეები ესტონური განათლების 

სისტემას, მიმდინარე რეფორმებსა 

და ინიციატივებს, ასევე განათლების 

სისტემაში ესტონურ გამოცდილებას 

გაეცნენ.6
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წელს პანკისის ხეობის საჯარო სკოლე-

ბის პედაგოგებისა და დირექტორების-

თვის ევროინტეგრაციის საკითხებზე 

ცნობიერების ამაღლების კუთხით 

პირველი საპილოტე საგანმანათლებ-

ლო პროგრამა შემუშავდა. სსიპ-ის 

საინფორმაციო ცენტრისა და შერიგე-

ბისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის ერთობლივი პროექტის ფარ-

გლებში პანკისის ხეობის 20 პედაგოგი 

და დირექტორი ევროინტეგრაციის 

პროცესის საკითხებზე გადამზადდნენ.

7 პროექტის სხვა მხარდამჭერები არიან: 
საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართვე-
ლოს მისია ნატოში, საქართველოს საელჩო 
ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგში, 
განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და 
კულტურის სამინისტრო.

პროგრამის მეორე ეტაპზე, პედა-

გოგები 2019 წლის 3-7 თებერვალს 

სასწავლო ვიზიტით ბრიუსელში 

გაემგზავრნენ და ადგილზე გაეცნენ 

ევროპული და ევროატლანტიკური 

სტრუქტურების მუშაობის პრინცი-

პებს.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია 

ევროკავშირის დელეგაცია საქართ-

ველოში.7  

პროექტი პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების 
პედაგოგებისა და დირექტორებისთვის

ევროპული და ევროატლან-
ტიკური ინტეგრაცია ჩვენი 
მთავარი მისწრაფებაა. ჩვენი 
მიზანია, დავუბრუნდეთ ჩვენს 
საერთო ევროპულ ოჯახს, 
შესაბამისად, თქვენი ვიზიტი 
სიმბოლურთან ერთად 
ძალიან შინაარსობრივია, 
ვინაიდან გქონდათ 
საშუალება, თქვენი თვალით 
გეხილათ ევროპელების 
განწყობა საქართველოს 
მიმართ“.

საქართველოს პრემიერ-მონისტრი
მამუკა ბახტაძე

ნატო არის ჩვენი მშვიდობის 
გარანტი. ჩვენი ხალხის ხსნა“.

დუისის საჯარო სკოლის მასწავლებელი
ლამარა მარგოშვილი
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პროექტის ფარგლებში, წელიწად-

ში ოთხჯერ, სხვადასხვა რეგიონის 

მასწავლებლებისთვის თბილისში 

სემინარები იმართება და მონაწი-

ლეები ნატოს შესახებ სხვადასხვა 

მნიშვნელოვან საკითხს ეცნობიან. 

პროექტის შედეგად, ნატოს თემაზე 

წელს 100 მასწავლებელი გადამზად-

8 პროექტი ნატოს სამეკავშირეო ოფისის 
მხარდაჭერით 6 წელია ხორციელდება და 
მის ფარგლებში სულ 700-მდე მასწავლებე-
ლი გადამზადდა.

და. წელს სემინარებში ჩაერთვნენ: 

პედაგოგები შიდა ქართლისა და  სა-

მეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 

საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდე-

ბარე სოფლებიდან  და ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი 

პედაგოგები სამცხე-ჯავახეთიდან და 

კახეთიდან.8

სემინართა ციკლი 
„ნატო-არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური 
განვითარებისთვის“

ჩვენი მთავარი მისიაა, რაც
შეიძლება მეტად გავზარდოთ 
ცნობიერება ნატოში ინტეგ-
რაციის თემაზე. ვიცით,
 რომ საოკუპაციო ხაზთან 
ძლიერია პროპაგანდა და 
არასწორი წარმოდგენა ნატოზე.
ამიტომ, მნიშვნელოვანია 
მოქალაქეებამდე მივიტანოთ 
სწორი გზავნილი და ცოდნა, რა
სარგებელი მოაქვს საქართ-
ველოს ნატოში ინტეგრაციას.

საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო 
ოფისის ხელმძღვანელი 

როზარია პუგლასი
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400-მდე სკოლა, 600-მდე პედაგოგი 

და 3300-მდე მოსწავლე – ეს ნატოსა 

და ევროკავშირის თემაზე სამოქა-

ლაქო განათლების ოლიმპიადის 

ბენეფიციართა რაოდენობაა. რამდე-

ნიმე თვის განმავლობაში მიმდინარე 

ოლიმპიადამ საქართველოს 10 ქალაქი 

მოიცვა და 60 გამარჯვებული გამოავ-

9 საზაფხულო სკოლა საინფორმაციო ცენტ-
რისა და ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის 
ინიციატივით გაიმართა.

ჩვენი ცენტრის მიზანია, რაც 
შეიძლება მეტმა ადამიანმა 
გაიგოს იმ სარგებლის შესახებ, 
რაც საქართველოს ნატოსთან 
და ევროკავშირთან თანამშ-
რომლობას მოაქვს.

ოლიმპიადა კი ერთ-ერთი 
საუკეთესო პლატფორმა იყო, 
ამ რაოდენობის ახალგაზრ-
დებისა და პედაგოგებისთვის 
სრულყოფილად და 
ამომწურავად მიგვეწოდებინა 
ინფორმაცია“.

ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე

პროექტები ახალგაზრდებისთვის

ლინა. საინფორმაციო ცენტრისა და 

კინგსი საქართველოს ერთობლივმა 

პროექტმა წარმატებით ჩაიარა. 

პროექტის ბოლოს, გამარჯვებული 

მოსწავლეები და პედაგოგები  ბაზა-

ლეთის სასწავლო ცენტრში საზაფხუ-

ლო სკოლით დავაჯილდოვეთ.9

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა 
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პროექტის პირველ ეტაპზე საქართვე-

ლოს გაეროს ასოციაციის 

„ტოლერანტობის, სამოქალაქო 

ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარ-

დაჭერის პროგრამის“ (PITA) ახალ-

გაზრდული ცენტრების წევრებისგან 

მობილური ჯგუფი შეიქმნა, რომლებიც 

ნატოსა და ევროკავშირის, დასავლუ-

რი ღირებულებების, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური 

10 პროექტი ორგანიზებულია საინფორმაციო 
ცენტრისა და საქართველოს გაეროს 
ასოციაციის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო 
ცნობიერებისა და ინტეგრაციის 
მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) 
მიერ, შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

პროექტი ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები

ინტეგრაციის საკითხებზე გადამზად–

დნენ. 

პროექტის მეორე ეტაპზე, 2018 წლის 

ოქტომბრიდან 2019 წლის მაისის ჩათვ-

ლით, სხვადასხვა რეგიონის სოფ-

ლებსა და ქალაქებში გადამზადებული 

ახალგაზრდები პედაგოგებთან და 

მოსწავლეებთან აღნიშნულ საკითხებ-

ზე თავად ატარებენ შეხვედრებს.10 

პროექტი მიზნად ისახავს 
იმას, რომ ჩვენ მოვამზადოთ  
ახალგაზრდები როგორც ტრე-
ნერები, რომლებიც გავლენ 
შემდეგ თავიანთ რეგიონებში და
გადასცემენ ცოდნას თავიანთ 
თანატოლებს. რაც მთავარია, 
მონაწილეები გადიან სოფ-
ლებში, ჩვენთვის უფრო ხელ-
მიუწვდომელ ადგილებში“.

ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე
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2017 წლიდან საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებით ნატოსა და ევროკავში-

რის საკითხებზე სეზონური სკოლები 

იმართება.  წელს ცენტრმა მოსწავ-

ლეებისა და სტუდენტებისთვის გა-

ზაფხულისა და ზამთრის სკოლების 2 

ნაკადი განახორციელა, რომლის ფარ-

გლებშიც 70-მდე ახალგაზრდამ მიიღო 

ინფორმაცია  ნატოსთან და ევროკავ-

შირთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სკოლები 

11 პროექტის მხარდამჭერები არიან 
ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში, 
ბრიტანული კუთხე და თავდაცვის 
სამინისტრო.

საინფორმაციო ცენტრი  2008 წლის 

აგვისტოს ომსა და ავღანეთის სამშ-

ვიდობო მისიებში დაღუპული და 

დაჭრილი საქართველოს შეიარაღე-

ბული ძალების სამხედრო მოსამსა-

ხურეების შვილებისათვის წლებია 

არაერთ პროექტს ახორციელებს. 

ღია კარის დღე 

საინფორმაციო ცენტრი სხვადასხვა 

საჯარო და კერძო სკოლის, მათ შორის 

რეგიონალური სკოლების მოსწავ-

ლეებს ღია კარის დღეზე მასპინძ-

ლობს. წელს 15-მდე ღია კარის დღე 

გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც 300-

მდე სტუმარს ვუმასპინძლეთ.

პროექტი გმირების  შვილებისთვის 
„გავიცნოთ ბრიტანეთი“ 2015 წლიდან 

ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

პროექტია, რომლის ფარგლებშიც  

გმირების შვილები ინგლისურისა და 

ბრიტანული კულტურის შემსწავლელ 

უფასო კურსებს ბრიტანულ კუთხეში 

გადიან.11
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საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთი 

ახალი და მნიშვნელოვანი პროექტია 

„ევროპა-საქართველოს ისტორიული 

არჩევანი“, რომლის ფარგლებშიც 

საქართველოს რეგიონების ადგილობ-

პროექტი „ევროპა-საქართველოს 
ისტორიული არჩევანი“

რივი თვითმმართველობების ხელმ-

ძღვანელი პირებისთვის თბილისში 

სემინარი იმართება. წელს, პროექტში 

50-მდე მერი და მათი მოადგილე მო-

ნაწილეობდა. 

თითოეული თქვენთაგანის, 
ადგილობრივი ხელისუფლების 
როლი მოსახლეობის 
ინფორმირების პროცესში 
არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 
ჩვენ უნდა გვქონდეს უფრო 
მჭიდრო კომუნიკაცია 
საზოგადოებასთან ამ 
მიმართულებით, რომ 
მივაწოდოთ უფრო მეტი 
ინფორმაცია, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია ის გზა, 
საითკენაც ჩვენ მივდივართ“.

თბილისის მერი
კახი კალაძე
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12 სემინართა ციკლი საინფორმაციო ცენტრის 
ორგანიზებით გიორგი ანწუხელიძის 
სახელობის სერჟანტთა აკადემიასთან 
თანამშრომლობით ოთხი წელია 
ხორციელდება. 

სემინართა ციკლი სერჟანტებისთვის

წელს, კოჯორში, გიორგი ანწუხელიძის 

სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში 

ყოველწლიური სემინარი “ჩვენი ევ-

როპული არჩევანი: ევროპული ღი-

რებულებები, ევროატლანტიკური ინ-

ტეგრაცია“ ორჯერ გაიმართა. სემინარს 

სერჟანტთა აკადემიის სამეთაურო-

საშტაბო კურსის 220-მდე მსმენელი 

დაესწრო.12
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ყოველწლიურ პროექტში  „ერთი დღე 

ჯარში“ წელს რეგიონული მედიის, 

სხვადასხვა ტელევიზიის, გაზეთი-

სა და საინფორმაციო სააგენტოს 

ჟურნალისტები მონაწილეობდნენ. 

პროექტის ფარგლებში, ჟურნალის-

ტებმა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე 

იცხოვრეს, გაეცნენ საქართველოს შე-

13 პროექტი საინფორმაციო ცენტრისა და 
თავდაცვის სამინისტროს ერთობლივი 
ორგანიზებით იმართება.

პროექტი „ერთი დღე ჯარში“

იარაღებული ძალების საცხოვრებელ 

პირობებს, ბრიგადის ისტორიას, ნა-

ტო-საქართველოს თანამშრომლობის 

საკითხებს.

პროექტი წლის განმავლობაში მოს-

წავლეებისა და სტუდენტებისთვისაც 

იმართება.13
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საინფორმაციო ცენტრმა წელს 

არაერთ მაღალი დონის სტუმარს 

უმასპინძლა და სტუდენტებისთვის 

ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებზე 

საინფორმაციო შეხვედრები გამართა. 

მათ შორის იყვნენ:

სახალხო დიპლომატიის საკითხებში 

ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემ-

წე-ელჩი თაჯან ილდემი, კავკასიასა 

და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენე-

მაღალი დონის წარმომადგენლების 
ლექციები საინფორმაციო ცენტრში  

რალური მდივნის სპეციალური წარ-

მომადგენელი-ჯეიმს აპატურაი, ნატოს 

გენერალური მდივნის თანაშემწის 

მოადგილე უსაფრთხოების ახალი გა-

მოწვევების საკითხებში-ჯეიმი შეა. 

ასევე, საინფორმაციო ცენტრის ორ-

განიზებით, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სტუდენტებს ნატოს 

გენერალური მდივნის მოადგილე როზ 

გოტმიულერი შეხვდა. 
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თბილისში, თავისუფლების მოედან-

ზე მდებარე შენობის გარე ფასადის 

ფანჯრები მოსახლეობასთან უწყვეტ 

საკომუნიკაციო ექსპოზიციად იქცა, სა-

დაც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

არტ-ინსტალაცია დამონტაჟდა.

ადამიანისთვის კომუნიკაციის ვერბა-

ლური ფორმის შემდეგ ყველაზე გავრ-

ცელებული საშუალება ჟესტების ენაა. 

ხელი კი ის მთავარი საკომუნიკაციო 

ინსტრუმენტია, რომლითაც ამ ჟესტებს 

გამოვხატავთ. ადამიანები უხსოვარი 

არტ-ინსტალაციები ნატოსა და ევროკავშირის 
შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ვიტრინებში

დროიდან, მიუხედავად ეთნიკური, 

რელიგიური, კულტურული თუ ისტო-

რიული წარმომავლობისა იყენებენ 

ერთნაირ ჟესტიკულაციას, ერთი და 

იმავე სიტყვის გამოსახატად.

ამიტომაც, სწორედ ხელების, როგორც 

ყველასთვის გასაგები ჟესტების ენით, 

საინფორმაციო ცენტრი შეეცადა გა 

მოეხატა გზავნილები ნატოსა და ევ-

როკავშირის შესახებ და მოეხდინა ამ 

ფასეულობების მარტივად აღქმადი 

ვიზუალიზაცია. 

თავისუფლება მშვიდობა, 
ერთიანობა, განვითარება, 
უსაფრთხოება, სიმტკიცე, 
კეთილდღეობა, მშვიდობა 
და პარტნიორობა“ – 
ეს არის ძირითადი 
პრინციპები და 
ღირებულებები, რასაც 
ეფუძნება ნატო და 
ევროკავშირი.
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ჩვენს FaceBook გვერდს დღეისათვის 

28 000-მდე გამომწერი ჰყავს. მსგავსი 

შინარსიის მქონე გვერდების რეიტინ-

გის ხუთეულში ადგილს ისეთი ორგა-

ნიზაციების გვერდით ვინარჩუნებთ, 

როგორიცაა ნატო, ევროკომისია, ევ-

როპის საგარეო ქმედებათა სამსახური 

(EEAS) და ევროკავშირის წარმომად-

გენლობა საქართველოში. 
14 ბროშურა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამის 
სტიპენდიანტთან გიორგი გოგუაძესთან 
თანამშრომლობით შემუშავდა.

საინფორმაციო მასალები

2018 წელს საინფორმაციო ცენტრმა 

მოამზადა: 

კვარტალური ჟურნალის „საქართ-

ველოს ევროპული გზა“ მე-14 და მე-15 

გამოცემები.

ახალი საინფორმაციო ბროშურა 

„10 მითი ევროკავშირის შესახებ“ ქარ-

თულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, ოსურ 

და აფხაზურ ენებზე.14

სოციალური მედია და ვებგვერდი 

ჩვენს ვებგვერდზე www.infocenter.gov.

ge მუდმივად განახლებადი ელექტრო-

ნული ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს. 

ბიბლიოთეკაში ნატოსა და ევრო-

კავშირზე, საქართველოს აღნიშნულ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის 

შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

სხვადასხვა მასალის მოძიებაა შესაძ-

ლებელი.

მოგვარების  საკითხში

2018 წელს, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყ-

ნებთან 3 359.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესა-

ბამის მაჩვენებელს 17.7 პროცენტით აღემატება. გავრცელებულია 

მოსაზრება, რომ ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან მხო-

ლოდ რამდენიმე სახეობის ხილი თუ იყიდება. სინამდვილეში კი, 

ფაქტები სხვა გარემოებებს გვაჩვენებს. 2018 წლის პირველი ექვსი 

თვის მონაცემებით, ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პრო-

დუქციის ექსპორტი 31%-ით (18.1 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა 

და 76.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო სამრეწველო პრო-

დუქციის ექსპორტი გაიზარდა 19%-ით (46.9 მლნ. აშშ დოლარით 

მეტი) და 291.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

სპირტიან სასმელებთან, მინერალურ წყლებთან, ღვინოსთან, 

თხილთან და ხილის ჯემებთან ერთად, საქართველომ აქტიურად 

დაიწყო ისეთი პროდუქციის გაყიდვა როგორიცაა, სპილენძის 

მადანი  და კონცენტრატები, აზოტოვანი სასუქები, ფეროშენად-

ნობები, ნედლი ნავთობი და ა.შ. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ევ-

როკავშირის ბაზარზე საქართველოს პირველად მიეცა შესაძლებ-

ლობა აწარმოოს ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქციის 

ექსპორტი, კერძოდ გაიტანოს თაფლი, ასევე შავი ზღვის თევზი და 

თევზპროდუქტები.

მნიშვნელოვანია, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ეფექტიანად ათვისების შემდეგ, ჩვენი 

ექსპორტი გაიზრდება, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე სამ-

რეწველო პროდუქციის მიმართულებით. 

საქართველო-ევროკავშირს შორის ვაჭრობას არ აქვს გავლენა 

სხვა სახელმწიფოებთან სავაჭრო ბრუნვაზე და ზოგადად ეკონო-

მიკურ თანამშრომლობაზე. ასოცირების შესახებ შეთანხმება და 

ევროკავშირთან სხვა თანამშრომლობის ფორმატები არცერთ 

ეტაპზე არ განიხილავენ საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების 

პრიორიტეტიზაციას. მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ევროინტეგ-

რაციის პროცესში დაგეგმილი და მიმდინარე რეფორმები კიდევ 

უფრო მეტად გაზრდის საქართველოში წარმოებული პროდუქ-

ციის ხარისხს და იმიჯს მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ყველაფერი კი 

დაეხმარება ქვეყანას უფრო მაღალი შემოსავლის მიღებასა და 

სხვადასხვა სავაჭრო პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმა-

ვებაში, მათ შორის ისეთ სახელმწიფოსთან, როგორიცაა ჩინეთი, 

დსთ-ს ქვეყნები და სხვა.

ხშირად ვრცელდება მოსაზრება, რომ ევროკავშირის გაფარ-

თოების პროცესი წლების წინ დასრულდა და ახალი წევრების 

მიღებით გადაიღალა.  აღნიშნული მოსაზრება მცდარია, რაზეც 

2018 წლის 6 თებერვალს, ევროკომისიის მიერ დასავლეთ ბალ-

კანეთის რეგიონის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრების შესახებ 

გამოქვეყნებული სტრატეგიაც მეტყველებს. ახალი სტრატეგია 

ბალკანეთის რეგიონის ქვეყნებს ევროკავშირის წევრობის რე-

ალურ პერსპექტივას სთავაზობს და მათი გაწევრების თარიღად 

2025 წელს ასახელებს. ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის 

წევრობის კანდიდატის სტატუსით დასავლეთ ბალკანეთის ოთხი 

სახელმწიფო (ალბანეთი, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა 

მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი) სარგებლობს, აქარწყლებს 

მითს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი აღარ ფართოვდება. ასევე, 

აღსანიშნავია, რომ სულ რაღაც, 5 წლის წინ გაერთიანებას  ხორ-

ვატია შეუერთდა.

ევროკავშირის გაფართოებაზე ღიად საუბრობენ ევროკავშირის 

მაღალი რანგის წარმომადგენლები და აფიქსირებენ, რომ ორ-

განიზაციის გაფართოების პროცესი არათუ დასრულდა, არამედ 

პირიქით, აქტიურ ფაზაში გადავიდა.  

ამრიგად, ევროკავშირში გაწევრებისათვის მნიშვნელოვანია, 

ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის შესაძლებლო-

ბები, რასაც ორმხრივი ურთიერთობები გვაძლევს, მივმართოთ 

ძალისხმევა რეფორმებისა და ეკონომიკის განვითარებისკენ და 

მოვამზადოთ საფუძვლიანი ნიადაგი წევრობისთვის. 

7. 8. ევროკავშირთან ვაჭრობა ჩვენ
სხვა სავაჭრო პარტნიორებთან გვაშორებს 9. ევროკავშირი არ ერთვება

საქართველოში კონფლიქტების
ჩვენ მაინც არ მიგვიღებენ10 . ევროკავშირი აღარ ფართოვდება,
რაც არ უნდა გავაკეთოთ 

ბროშურა  გამოცემულია სსიპ 

„საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა 

და ევროკავშირის შესახებ“ მიერ, 

საქართველოს უსაფრთხოებისა და 

განვითარების ცენტრის დირექტორის 

გიორგი გოგუაძის თანაავტორობით, 

ამერიკის შეერთებული შტატების 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 

მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები 

შესაძლებელია არ ასახავდეს 

დონორის პოზიციას.

* ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები წარმოადგენს რუსეთსა და 

საქართველოს შორის  მოლაპარაკებების ერთადერთ ფორმატს, რომელშიც 

საერთაშორისო აქტორების ჩართულობით (ევროკავშირი, გაერო, ეუთო —

თანათავმჯდომარეები, აშშ — მონაწილე) რუსეთი და საქართველო განიხილავენ 

კონფლიქტთან და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს. ფორმატი შეიქმნა რუსეთსა და საქართველოს 

შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 

ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საფუძველზე.

ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენი-
ტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღი-
არებულ საზღვრებში და წამყვან როლს ასრულებს კონფლიქტის 
მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში. 2008 წლის რუსეთ-სა-
ქართველოს  ომის დროს სწორედ ევროკავშირის შუამავლობით 
მოხერხდა რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის 
შეთანხმების დადება. კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების 
პროცესში ევროკავშირის  განსაკუთრებულ მხარდაჭერას და ჩარ-
თულობას ადასტურებს მის მიერ მთელი რიგი ინსტრუმენტებისა 
და ფორმატების ამოქმედება უშუალოდ რუსეთ-საქართველოს 
კონფლიქტთან დაკავშირებით, კერძოდ:

 ევროკავშირმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი სა-
ქართველოში კრიზისის საკითხებში, რომლის ამოცანაა, ხელი 
შეუწყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში 
ევროკავშირის ჩართულობას.
 ევროკავშირი წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპა-
რაკებების* თანათავმჯდომარეს.
 ევროკავშირს საქართველოში მოვლენილი ჰყავს სადამკვირ-
ვებლო მისია (European Union Monitoring Mission), რომლის 
მანდატი ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
და გულისხმობს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის 
შეთანხმების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებას. 
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ზღუდავს მისიის შესვლას 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ევროკავშირის 
სადამკვირვებლო მისიას, როგორც ადგილზე ოპერირებად 
ერთადერთ საერთაშორისო მისიას, აქვს უმნიშვნელოვანესი 
დატვირთვა ვითარების ესკალაციის პრევენციისა და სტაბი-
ლურობის უზრუნველყოფის საქმეში. 

ევროკავშირი ახორციელებს არაღიარებისა და ჩართულობის 
პოლიტიკას კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების ხელშეწყო-
ბის მიზნით, რომელიც გულისხმობს, ერთი მხრივ, საქართველოს 
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას 
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და, მეორე მხრივ, 
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის 
ჩართულობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობას. ამასთან, ევ-
როკავშირი ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია გაყოფილ 
საზოგადოებებს შორის შერიგების, ხალხთაშორისი კონტაქტებისა 
და ურთიერთობების ხელშეწყობის საქმეში.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

საინფორმაციო ცენტრი

შ. დადიანის 2/1, თავისუფლების მოედანი

0105, თბილისი, საქართველო

ტელ: 215 81 00
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ევროკავშირის

მითი

შესახებ

პროდუქცია გააქვს

ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოს
მხოლოდ რამდენიმე სახეობის

2018 թվականին, Վրաստանի  առևտրական 
շրջանառությունը Եվրամիության  երկրների հետ 
կազմեց 3 359.4 մլն. ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա 
համապատասխան ցուցանիշը գերազանցեց 17,7 տոկոսով:  
Տարածվել է կարծիք այն մասին, որ Եվրամիության շուկայում 
Վրաստանից միայն մի քանի տեսակ միրգ է վաճառվում: 
Իսկ իրականում փաստերը այլ հանգամանքներ  են ցույց 
տալիս: 2018 թվականի առաջին վեց ամիսների  տվյալներով, 
Եվրամիություն գուղատնտեսական արտադրանքի 
արտահանումը 31%-ով  (18.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով) աճեց 
և  կազմեց 76.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ արդյունաբերական 
արտադրանքի արտահանումն ավելացավ 19%-ով  (46.9 
միլիոն ԱՄՆ դոլարով ավելի) և կազմեց 291.2 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար:

 Սպիրտային խմիչքների, հանքային ջրերի, գինու, կաղինի և 
մրգի ջեմերի հետ միասին, Վրաստանը ակտիվորեն սկսել է 
վաճառել այնպիսի արտադրանք, ինչպիսիք են պղնձահանքը 
և կոնցենտրատները, ազոտային պարարտանյութերը, ֆերրո 
ձուլվածքները, նավթահումքը և այլն: Դրա հետ միասին 
հատկանշական է, որ Եվրամիության շուկայում Վրաստանին  
առաջին անգամ տրվեց հնարավորություն իրականացնելու 
կենդանական ծագում ունեցող սննդային մթերքների 
արտահանում, մասնավորապես, արտահանել մեղր, ինչպես 
նաև Սև ծովի ձուկ և ձկնամթերքներ:

Նշանակալից է, որ խորը և  համապարփակ ազատ 
առևտրական  տարածքը (DCFTA) արդյունավետորեն 
յուրացնելուց հետո, մեր արտահանումը կաճի ինչպես 
գյուղատնտեսական, այնպես էլ արդյունաբերական 
արտադրանքի ուղղություններով:   

Վրաստանի Եվրամիության միջև առևտուրը 
ազդեցություն չի գործում այլ պետությունների հետ 
առևտրական շրջանառության և ընդհանուր առմամբ 
տնտեսական համագործակցության վրա: Ասոցիացիայի 
մասին համաձայնագիրը և Եվրամիության հետ այլ 
համագործակցության  ձևաչափերը ոչ մի  փուլում չեն  
քննարկում Վրաստանի առևտրական գործընկերների 
առաջնահերթության հարցը: Ավելին, կարելի է ասել, 
որ եվրոինտեգրման գործընթացում պլանավորված և 
ընթացիկ բարեփոխումները էլ ավելի են բարձրացնում 
Վրաստանում թողարկված արտադրանքի որակը և 
վարկանիշը  համաշխարհային մասշտաբով: Իսկ այս ամենը 
կօգնի  երկրին ավելի բարձր եկամուտ ստանալու և  տարբեր 
առևտրական գործընկերների հետ հարաբերությունները 
խորացնելու գործում, այդ թվում այնպիսի պետությունների 
հետ, ինչպիսիք են  Չինաստանը, ԱՊՀ երկրները և այլն:  

Հաճախ տարածվում է կարծիք այն մասին, որ Եվրամիության    
ընդարձակման գործընթացը ավարտվեց տարիներ 
առաջ և այն  հոգնել է նոր անդամներ ընդունելուց: Նշված 
կարծիքը սուտ է, ինչի մասին վկայում է նաև 2018 թվականի 
փետրվարի 6-ին, Եվրամիության կողմից հրապարակված  
ռազմավարությունը Արևմտյան Բալկանյան տարածաշրջանի 
երկրների Եվրամիությանը  անդամության մասին: Նոր 
ռազմավարությունը Բալկանյան տարածաշրջանի երկրներին 
առաջարկում է Եվրամիության անդամության իրատեսական 
հեռանկար  և դրանց անդամագրության ժամկետ է  
անվանում 2025 թվականը: Այն փաստը, որ այս փուլում 
Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից 
օգտվում են Արևմտյան Բալկանների չորս պետություններ  
(Ալբանիա, նախկին Հարավսլավիայի հանրապետություն 
Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Սերբիա), ցրում է առասպելն 
այն մասին, որ Եվրամիությունը  չի ընդարձակվում: 
Հատկանշական է նաև այն, որ ընդամենը 5 տարի առաջ 
միավորմանը միացավ Խորվաթիան:

Եվրամիության ընդարձակման մասին բացահայտ խոսում 
են բարձր քաղաքական դիրք ունեցող Եվրամիության 
ներկայացուցիչները և ամրագրում են, որ Եվրամիության 
ընդարձակման գործընթացը ոչ թե ավարտվել է, այլ 
ընդհակառակն, անցել է ակտիվ փուլ:  

Այսպիսով, Եվրամիությանը անդամագրվելու համար 
կարևոր է, որ  մեր կողմից առավելագույնս  կիրառենք 
այն հնարավորությունները, որոնք տալիս են երկկողմ 
հարաբերությունները, ուղղենք ջանքերը բարեփոխումների 
և տնտեսության զարգացման կողմը և պատրաստենք 
հիմնավոր հող անդամության համար:  

7.
Վրաստանը Եվրամիության շուկա 
բերում է միայն մի քանի անուն 
արտադրանք 8.

Եվրամիության հետ առևտուրը 
մեզ հեռացնում է այլ առևտրական 
գործընկերներից 9.

Եվրամիությունը չի միանում 
Վրաստանի հակամարտությունների 
կարգավորման հարցին 10 .

Եվրամիությունը չի ընդարձակվում, 
ինչ էլ անենք, մեզ այնուամենայնիվ 
չեն ընդունի 

Բրոշյուրը հրատարակվել է ՀԻԻԱ 

«ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 

տեղեկատվական կենտրոն»-ի 

կողմից, Վրաստանի Անվտանգության 

և զարգացման կենտրոնի 

տնօրեն Գիորգի Գոգուաձեի 

համահեղինակությամբ, Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգների Պետական 

դեպարտամենտի  աջակցությամբ: 

Արտահայտված կարծիքները 

հնարավոր է չարտացոլեն  դոնորի  

դիրքորոշումը: 10
* Ժնևի միջազգային բանակցությունները ներկայացնում են Ռուսաստանի 

և Վրաստանի միջև բանակցությունների միակ ձևաչափը, որում 
միջազգային ակտորների ընդգրկվածությամբ (Եվրամիություն, ՄԱԿ, 
ԵԱՀԿ – համանախագահներ, ԱՄՆ՝ մասնակից) Ռուսաստանը 
և Վրաստանը քննարկում են հակամարտության և հրադադարի  
համաձայնության կատարման հետ կապված հարցերը: Ձևաչափը 
ստեղծվել է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև 2008 թվականի օգոստոսի 
12-ին, Եվրամիության միջնորդությամբ, կնքված հրադադարի 
համաձայնության հիման վրա: 

Եվրամիությունը կայուն կերպով աջակցում է Վրաստանի 
ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և առաջատար 
դեր է կատարում հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում: 2008 թվականի Ռուսաստան-Վրաստան 
պատերազմի ժամանակ ճիշտ Եվրամիության 
միջնորդությամբ հաջողվեց Ռուսաստանի և Վրաստանի 
միջև կնքել հրադադարի համաձայնագիր: Հակամարտության 
երկարաժամկետ կարգավորման գործընթացում Եվրամիության 
առանձնահատուկ աջակցությունը և ընդգրկվածությունը 
հաստատում են նրա կողմից մի շարք գործիքների  և ձևաչափերի  
գործարկումը  անմիջականորեն Ռուսաստան-Վրաստան 
հակամարտության կապակցությամբ, մասնավորապես.

 Եվրամիությունը նշանակեց Վրաստանում ճգնաժամի 
հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ, որի  խնդիրն է 
օժանդակել հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում Եվրամիության ընդգրկվածությանը:
 Եվրամիությունը հանդիսանում է Ժնևի միջազգային 
բանակցությունների* համանախագահը: 
 Եվրամիությունը Վրաստան է գործուղել Դիտորդական 
առաքելություն (European Union Monitoring Mission), որի 
մանդատը տարածվում է Վրաստանի ամբողջ տարածքի 
վրա և  ենթադրում է 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի 
հրադադարի  մասին համաձայնության կատարման  
մոնիթորինգի  իրականացում: Չնայած նրան, որ 
Ռուսաստանը սահմանափակում է առաքելության մուտքը 
Վրաստանի բռնագրավված տարածքներ, Եվրամիության 
դիտորդական առաքելությունը, որպես տեղում գործող 
միակ միջազգային առաքելություն, ունի կարևորագույն 
բեռնվածություն իրավիճակի աստիճական սրման 
կանխարգելան և կայունության ապահովման գործում: 

Եվրամիությունն իրականացնում է չճանաչելու և 
ընդգրկվածության քաղաքականություն հակամարտության 
երկարաժամկետ կարգավորման օժանդակության 
նպատակով, որը ենթադրում է, մի կողմից, Վրաստանի 
ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության 
աջակցություն միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և, 
մյուս կողմից, պատերազմով և բռնագրավված գծերով
Բաժանված հասարակությունների միջև ընդգրկվածության 
և վստահության վերականգնման օժանդակություն: 
Միաժամանակ, Եվրամիությունը  հզորագույն 
կոնտրիբյուտորներից մեկն է բաժանված հասարակությունների 
միջև հաշտությանը, ժողովուրդների միջև կապերին և 
հարաբերություններին  աջակցության գործում: 

ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 
տեղեկատվական կենտրոն

Շ.Դադիանի փ. 2/1, Ազատության հրապարակ,
0105, Թբիլիսի, Վրաստան.
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առասպել 
Եվրամիության 
մասին  

2017-ci ildə Gürcüstan-Aİ ticarət dövriyyəsi 3 359.4  milyon ABŞ 
dolları təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq göstəricisindən 17.7 faizlə 
artıqdır.  Gürcüstandan  Aİ bazarına satış üçün yalnız bir neçə növ 
meyvə razılaşdırılıb fikri geniş yayılıb.  Əslində faktlar bizə başqa 
öhdəliklər göstərir. 2018-ci ilin ilk 6 ayının verimişlərinə əsasən, 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının Avropa İttifaqına ixracatı 31%-lə 
(18.1 mln ABŞ dolları ilə) artmış və 76.6 ABŞ dolları təşkil etdi.  
Sənaye istehsalının ixracatı isə 19%-lə artaraq (46.9 mln ABŞ dolları 
ilə) 291.2 mln ABŞ dolları təşkil etdi.  

Spirtli içkilər, mineral sular, şərab, qoz-fındıq və meyvə povidlosu 
ilə birlikdə Gürcüstan  mis filizləri və konsentratları, azot gübrələri, 
ferroalloys, xam neft və s. məhsulları satmağa başlayıb. Bununla 
yanaşı bilməliyik ki, Gürcüstana Avropa İttifaqı bazarı üçün heyvan 
mənşəli qida, bal, Qara dəniz balığı və dəniz məhsullarını ixrac 
etmək hüququ verilir. 

Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Məkanını (DCFTA) effektli şəkildə 
mənimsədikdən sonra ixracatımızın həm kənd təsərrüfatı, həm də 
sənaye istiqamətində artması çox əhəmiyyətlidir 

Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında ticarət əlaqələri digər 
ölkələrlə ticarət dövriyyəsinə təsir göstərmir. Gürcüstanın ticarət 
tərəfdaşlarına prioritet vermək üçün, hər hansı bir mərhələdə, 
Assosiasiyalaşdırma müqaviləsi və yaxud digər əməkdaşlıq 
formatları nəzərə alınmır. Bundan əlavə, demək olar ki, Avropaya 
inteqrasiya prosesində planlaşdırılmış və davam edən islahatlar 
Gürcüstanda istehsal olunan məhsulların keyfiyyətini daha da 
yüksəldəcəkdir. Bütün bunlar ölkəyə yüksək gəlir əldə etməyə 
kömək edəcək və müxtəlif ticarət tərəfdaşları ilə münasibətləri 
dərinləşdirəcək, o cümlədən, Çin dövləti ilə münasibətləri 
dərinləşdirməyə kömək edəcək.

Avropa İttifaqının genişlənmə prosesinə guya illər əvvəl son 
qoyulmuşdur məsələsi yalandır. Bunun yalan olmasına Avropa 
Komissiyası tərəfindən Avropa İttifaqına Qərbi Balkan regionu 
ölkələrinin qəbulu olunması barədə  2018-ci ilin fevralın 6-da dərc 
etdiyi strategiya da dəlalət edir.  Yeni strategiya Balkan ölkələrinə 
Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün real perspektivlər təklif edir və 
onların Avropa İttifaqına üzv olmaq tarixinin 2025-ci il olduğunu 
göstərmişdir.  Bir halda ki,  bu mərhələdə  Qərbi Balkanların dörd 
dövləti (Albaniya, Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniya, 
Monteneqro, Serbiya) bu kimi fürsətdən istifadə edə bilir, demək ki, 
Avropa İttifaqı genişlənmir mifi puç olur. Qeyd etmək lazımdır ki 5 
il bundan əvvəl Xorvatiya da qoşuldu. 

Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesinin nəinki bitməsi, hətaa 
aktiv fazaya daxil olması barədə Avropa İttifaqının yüksək 
nümayəndələri dəfələrlə vurğulayıblar.   

Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün ikitərəfli 
münasbətlərdən aldığımız imkanlardan  maksimum istifadə 
etməliyik, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün islahatlar 
keçirək.
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* Cenevrə beynəlxalq danışıqları Rusiya və Gürcüstan arasındakı yeganə 
formatdır. Bu formatda beynəlxalq aktorların iştirakı ilə  (Avropa İttifaqı 
BMT, ATƏ T –həmsədrlər, ABŞ - iştirakçı) Rusiya və  Gürcüstan münaqişə   
və  atəşkəs razılaşmasının icrası ilə  bağlı məsələləri müzakirə edirlər. Format 
Rusiya və  Gürcüstan arasında 2008-ci ilin avqustun 12-də Avropa İttifaqının 
vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşmasının əsasında yaradılmışdır.

Aİ öz siyasətində Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün  beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış  sərhədlərinin dəstəyinə sadiqdir. Aİ, eyni 
zamanda,  Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarında 
uzunmüddətli münaqişənin həll prosesinin tənzimlənməsinə dəstək 
olur. 2008-ci ildən Avropa Birliyi Monitorinq Missiyası inzibati 
sərhədinə yaxın yerdə fəaliyyət götərir. Münaqişənin uzunmüddətli 
həlli prosesində Avropa İttifaqının xüsusi dəstəyinə və bu işə cəlb 
olunmasına, işə saldığı bir sıra alətləri və formatları dəlalət edir.  
Daha konkret olaraq: 

 Avropa İttifaqı Gürcüstanda böhran məsələləri üzrə xüsusi nü-
mayəndə təyin etdi. Onun vəzifəsi münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində Avropa İttifaqının iştirakına imkan yaratmaqdır. 
  Avropa İttifaqı Cenevrənin beynəlxalq danışıqlarının* 
həmsədridir.
 Avropa İttifaqının Gürcüstanda müşahidəçilər missiyası var 
(European Union Monitoring Mission), onun mandatı bütün 
Gürcüstan ərazilərinə şamil olunur və 2008-ci ilin avqust 
atəşkəsini yerinə yetirmək üzərində monitorinqi həyata 
keçirməyi nəzərdə tutu. Rusiyanın missiyanın işğal altındakı 
ərazilərə daxil olmasını məhdudşaldırmasına baxmayaraq, 
Avropa İttifaqının Müşahidəçilər Missiyası, yenə də,, vəziyyətin 
gərginləşməsinin prevensiyası və  stabilliyi təmin etmək işində  
əvəzsizdir.   

Avropa İttifaqının tanımamaq və məşğulluq siyasəti münaqişənin 
uzunmüddətli həllinə  dəstək olmaq məqsədi ilə həyata keçirilir, 
hansı ki, bir tərəfdən Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərd içərisində  və  ikinci 
tərəfdən də, müharibə və işğalçılıq xətti ilə  parçalanmış ictimaiyyət 
arasında  məşğulluğun və  etimadın bərpasına dəstək verməyi 
nəzərdə tutur. Bununla belə, Avropa İttifaqı parçalanmış və ikiyə 
bölünmüş ictimaiyyət arasında barışığın, xalqlararası əlaqələrin və 
münasibətlərə dəstək vermək işində ən iri kontributordur.  

NATO VƏ AVROPA İTTIFAQI ÜZRƏ 
İNFORMASIYA MƏRKƏZI

Ş. Dadiani k. 2/1, Tavisuflebis moedani (Azadlıq Meydanı)
0105, Tbilisi, Gürcüstan.

Tel: 215 81 00
WWW.INFOCENTER.GOV.GE
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http://infocenter.gov.ge/1915-zhurnali-saqarthvelos-evropuli-gza-me-14-nomeri.html
http://infocenter.gov.ge/2048-zhurnali-saqarthvelos-evropuli-gza-me-15-gamocema.html
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	გაეროს	განვითარების	პროგრამა	

(UNDP)

	ევროკავშირის	დელეგაცია	

საქართველოში

	ევროკავშირი	საქართველოსთვის	

	ესტონეთის	საელჩო	

საქართველოში

	ლიტვის	საელჩო	საქართველოში	

	მიგრაციის	პოლიტიკის	

განვითარების	საერთაშორისო	

ცენტრი	(ICMPD)	

	ნატოს	სამეკავშირეო	ოფისი	

საქართველოში

	ნატოს	სახალხო	დიპლომატიის	

განყოფილება

	საქართველოს	გაეროს	ასოციაციის	

„ტოლერანტობის,	სამოქალაქო	

ცნობიერებისა	და	ინტეგრაციის	

მხარდაჭერის	პროგრამა“	

	საქართველოს	მისია	ნატოში

	საქართველოს	საელჩო	ბელგიის	

სამეფოსა	და	ლუქსემბურგში

	საქართველოს	გაეროს	ასოციაციის	

„ტოლერანტობის,	სამოქალაქო	

ცნობიერებისა	და	ინტეგრაციის	

მხარდაჭერის	პროგრამა“	(PITA)

	სლოვაკეთისა	და	გლობალური	

უსაფრთხოების	პოლიტიკის	

ინსიტიტუტი	(GLOBSEC)

	ფრიდრიხ	ებერტის	ფონდი	

საქართველოში

 დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სახელმწიფო სტრუქტურები
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	აღმოსავლეთ-დასავლეთ	მართვის	

ინსტიტუტი

	ახალგაზრდა	დიპლომატთა	კლუბი

	ბრიტანული	კუთხე

	განვითარებისა	და	დემოკრატიის	

ცენტრი	

	დემოკრატიის	ლაბორატორია

	დემოკრატიული	ჩართულობის	

ცენტრები

	ეკონომიკური	პოლიტიკის	კვლევის	

ცენტრი

	ევროპული	ახალგაზრდული	

ცენტრი

	ევროპულ-ქართული	ინსტიტუტი

	ვესტ	პოინტის	საზოგადოება	

საქართველო

	ინტეგრაცია	–	გზა	ნატოსა	და	

ევროკავშირისაკენ

გვსურს, ასევე მადლობა 

გადავუხადოთ სახელმწიფოს 

რწმუნებულ-გუბერნატორის 

ადმინისტრაციებს, ადგილობრივ 

თვითმმართველობებს, უმაღლეს 

სასწავლო დაწესებულებებს, 

 სამოქალაქო სექტორი

	ინფორმაციის	თავისუფლების	

განვითარების	ინსტიტუტი	(IDFI)

	მომავალ	დიპლომატთა	კლუბი

	სამოქალაქო	განვითარების	

სააგენტო	

	სამოქალაქო	საზოგადოების	

რეგიონული	ქსელი	

	საქართველოს	ატლანტიკური	საბჭო

	საქართველოს	ატლანტიკური	

ხელშეკრულების	ახალგაზრდული	

ასოციაცია

	საქართველოს	პოლიტიკის	ინსტიტუტი

	საქართველოს	რაგბის	აკადემია

	საქართველოს	უსაფრთხოებისა	და	

განვითარების	ცენტრი

	ფერმერ	ქალთა	ასოციაცია

	ფონდი	ღია	საზოგადოება	–	

საქართველო

ვამაყობთ, რომ 
საინფორმაციო ცენტრს 
შესანიშნავი პარტნიორული 
ურთიერთობა აქვს როგორც 
სამოქალაქო სექტორის, 
ისე დიპლომატიური 
კორპუსის, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების, 
აკადემიური წრეებისა და 
ხელისუფლების სხვადასხვა 
შტოს წარმომადგენლებთან. 
ჩვენი ცენტრი ევროპული 
და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის თემებზე 
მომუშავე სხვადასხვა 
უწყების ერთგვარ 
შემაკავშირებელ რგოლად 
იქცა. საერთო მიზნის 
ირგვლივ გაერთიანებული, 
კოორდინირებული 
მუშაობით, ვფიქრობთ, ჩვენს 
პარტნიორებთან ერთად 
შევძლებთ გავუმკლავდეთ 
ინფორმაციის ნაკლებობის 
და ანტიდასავლური 
პროპაგანდის გამოწვევებს“. 

ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე

მედიას, რეგიონებში მოქმედ 

სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლებსა და 

პროექტების  სპონსორებს ჩვენი 

საერთო მიზნების მხარდაჭერისა 

და პოპულარიზაციისთვის.


