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შესავალი 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) პროექტი  “ვიშეგრადის ოთხი ქვეყნის 

გამოცდილების გაზიარება საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხების 

პროფესიონალური მედიაგაშუქების ხელშეწყობისთვის“ ხორციელდება ვიშეგრადის 

საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით, GLOBSEC-თან (სლოვაკეთი), საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტის ფონდთან (ISP, პოლონეთი) და მასარიკის უნივერსიტეტთან (ჩეხეთის 

რესპუბლიკა) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია, საქართველოს რეგიონებსა და 

უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში მოღვაწე ჟურნალისტების გაძლიერება და მათი 

ხელშეწყობა, ევროინტეგრაციის პროცესის გაშუქებაში, ტრენინგების, მონიტორინგის 

აქტივობებისა და ვიშეგრადის ოთხი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარების გზით.  

 

პროექტის ამოცანა: 

 ხელი შეუწყოს უფრო ინფორმირებულ და არგუმენტირებულ დისკუსიას 

ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, DCFTA-ის განხორციელებაზე. რაც თავისმხრივ, 

გააუმჯობესებს ჟურნალისტების მხრიდან ევროკავშირის საკითხების გაშუქების 

ხარისხს, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე; 

 ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე არსებული მავნე მითებისა და 

მოლოდინების გაქარწყლებას და რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას. ასევე, 

უზრუნველყოს საზოგადოების უკეთედ ინფორმირება ევროკავშირში გაწევრიანების 

მისწრაფებების შესახებ; 

 ევროინტეგრაციის საკითხზე მედიის სფეროში ექსპერტიზის ხელშეწყობა და მათ 

გასაძლიერებლად ყველა იმ სარგებლის გამოყენება, რაც ამ პროცესს მოჰყვება;  

 ჟურნალისტებში ცნობიერების ამაღლება ევროინტერგარციის პროცესში რეგიონში 

საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე; 

 ქართველი ჟურნალისტებისთვის ვიშეგრადის ოთხი ქვეყნის სარედაქციო 

პოლიტიკაზე ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება და კვლევის მიგნებებზე 

დაყრდნობით, მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა, რომელიც გაწერს რეკომენდაციებს 

საქართველოში მედია გარემოს გაუმჯობესებისთვის.  
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ტრენერები 

კორნელი კაკაჩია  

დირექტორი,  

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) 

 

 

ივანე ჩხიკვაძე 

ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი,  

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 

 

ნათია დაღელიშვილი 

პროექტის ოფიცერი,  

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) 

 

ანა კაკუშაძე 

პროექტის უფროსი ასისტენტი,  

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

 

მარიამ ტოკმაზიშვილი 

თბილისის მიგრანტთა რესურს ცენტრის კოორდინატორი, 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

 

თამაზ კუპრეიშვილი 

ახალი ამბების რედაქტორი,  

ონლაინ გამოცემა “ნეტგაზეთი” 

 

ეკატერინე ბასილაია 

პროექტის მკვლევარი,  

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) 
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საქართველოს ევროინტეგრაცია 

საქართველოს გამოწვევები და პერსპექტივები ევროინტეგრაციის 

გზაზე 

 

დაახლოებით ორი ათწლეულია, რაც საქართველო მუშაობს უფრო ინტენსიურად ვიდრე 

პოსტ-საბჭოთა სივრცეში არსებული სხვა ყველა ქვეყანა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების 

გამოკლებით. აღნიშნული ქმედება მიზნად ისახავს, განავითაროს სტაბილური 

პოლიტიკური ინსტიტუტები, მდგრადი უსაფრთხოება და ფუნქციონალური 

დემოკრატიული სისტემა. საქართველომ მრავალი წლის წინ საჯაროდ დაისახა მიზნად, 

შეექმნა კანონის უზენაესობა და აეშენებინა დემოკრატიული ინსტიტუტები. ხოლო 

ევროკავშირთან 2014 წლის 24 ივნისის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით, 

საქართველომ აიღო ვალდებულებები ადამიანის უფლებების, დემოკრატიზაციის და ‘კარგი 

მმართველობის’ ევროკავშირთან სამართლებრივად დაახლოების. შეთანხმებამ 

საქართველო არამარტო დააახლოვა ევროკავშირთან, არამედ კიდევ ერთხელ დაადასტურა 

მისი პოზიცია, როგორც გრავიტაციული ცენტრისა პროდასავლური ჩართულობის კუთხით 

სახრეთ კავკასიაში და ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჭრილში.   

საქართველოს ევროინტეგრაციულმა პროცესმა უზრუნველყო მყარი შიდა პოზიტიური 

რეფორმების წახალისება კარგი მმართველობისა და დემოკრატიზაციის მიმართულებით. 

როდესაც საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება გრძელდება პოლიტიკურ 

დონეზე, საზოგადოებრივ დონეზე ჩვენ ვაწყდებით საკმაოდ მზარდ, შესამჩნევ გადაღლას 

ევროპული ღირებულებების მიმართ.  

მიმდინარე ევროპეიზაციის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე არის აცდენა ქართულ 

და სხვა ევროპულ საზოგადოებას შორის,  რომელიც გამოწვეულია საერთო 

გამოცდილებების სიმცირით და საერთო-სახალხო დებატებში მონაწილეობის 

გამოუცდელობით. საქართველო მისი რიტორიკით ევროპის ნაწილია, მაგრამ რეალურად 

ქვეყანაში არის ძალიან ლიმიტირებული ცოდნა და გაგება ევროპული რეალობისა და 

საქართველოზე ევროპული აღქმის შესახებ.  

მთავარი განსახილველი თემები: 

 საქართველოს პოლიტიკური გამოწვევები და პერსპექტივები ევროპეიზაციის 

პროცესში; 

 ევროპული ინტეგრაციის მისაღწევად გადადგმული ნაბიჯები; 

 ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან დანახული საქართველოს 

ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები; 

 საქართველოს ევროინტეგრაციის მოდელები: რეგიონალური ინტეგრაცია vs 

ინდივიდუალური ინტეგრაცია. 
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GIP-ის პუბლიკაციები ევროინტეგრაციის საკითხებზე: 

1. ბიძილა ლებანიძე, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია: რა იქნება აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის შემდეგ? GIP, 2017.  

2. ჯოსეფ ლარსენი, პრობლემური სამეზობლო: როგორ უნდა გაუმკლავდეს საქართველო 
ავტორიტარული რეჟიმებიდან მომდინარე ზეწოლას, GIP, 2018.  

3. მ. გრიგალაშვილი და მ. სარჯველაძე, საქართველოს ვიზალიბერალიზაციის გამოწვევები: 
პოლიტიკური კონტექსტი და სტატისტიკა, GIP, 2018.  

4. ბ. ლებანიძე და ე. ფანჩულიძე, ევროკავშირთან თანამშრომლობა გარდამავალ პერიოდში: 
სტრატეგია საქართველოსთვის, GIP, 2018. 

5. ლ. კახიშვილი, დემოკრატიული კონსოლიდაცია საქართველოში: რატომ არის კონსენსუსი 
მნიშვნელოვანი? GIP, 2018. 

ზემოთ ჩამოტვლილი ყველა პუბლიკაცია შეგიძლიათ იხილოთ GIP-ის ვებ-გვერდზე: www.gip.ge   

http://www.gip.ge/
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DCFTA-ის განხორციელება საქართველოში 
 

რას გულისხმობს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცე (DCFTA)? 

ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს (DCFTA) გადაჰყავს ქვეყანა 

საშეღავათო სავაჭრო რეჟიმზე და   ქმნის შესაძლებლობას, გაზარდოს ბაზარზე წვდომა 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რაც ერთმანეთთან ჰარმონიზებულ 

რეგულაციებზეა დაფუძნებული. კერძოდ, DCFTA საშუალებას აძლევს ქართველ 

მეწარმეებს, განათავსონ თავიანთი პროდუქტი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ, 

ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე სატარიფო ბარიერებისა და კვოტების გარეშე.        

DCFTA-ის განხორციელება გავლენას ახდენს ბიზნესსექტორზე ზოგადად არა მხოლოდ 

მათზე, ვისაც პროდუქციის ევროკავშირში გატანა სურთ. მაგალითად, DCFTA-ის 

იმპლემენტაცია მოითხოვს, რომ საქართველომ თავისი სანიტარული და ფიტოსანიტარული 

კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას შეუსაბამოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ 

შერჩეული სექტორის ყველა ქართველი მწარმოებელი ვალდებული იქნება დაემორჩილოს 

ახალ მოთხოვნებს. ეს არა მხოლოდ გააუმჯობესებს პროდუქტის ხარისხსა და მის 

უსაფრთხოებას მომხმარებლებისთვის, არამედ საშუალებას მისცემს პროდუქტს, რომ მზად 

იყოს ექსპორტზე გასატანად მსოფლიო მასშტაბით.  

პროდუქტის ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობა არ იქნება ადვილი ადგილობრივი 

მწარმოებლებისთვის. ამას დასჭირდება დრო, დამატებითი უნარები, ნოუ-ჰაუ და 

ფინანსური ინვესტიციები. საქართველოში SME-ებისთვის საოცრად რთულია ჰქონდეთ 

წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. ხელშეკრულების ძალაში სრულად შესვლა, საქართველო-

თურქეთის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და დიაგონალური კუმულაციის 

შესაძლებლობის გათვალისწინებით, საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას, განავითაროს 

ახალი, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება.  

როგორ მიმდინარეობს საქართველოში DCFTA-ს განხორციელება?  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაევალა  DCFTA-ის 

იმპლემენტაციის კოორდინირება და მონიტორინგი. ეროვნულ დონეზე სამინისტრო 

იმპლემენტაციას ახორციელებს სხვადასხვა სფეროზე პასუხისმგებელ სხვა სახელმწიფო 

ორგანოებთან და დაწესებულებებთან, მათ შორის (და არამხოლოდ) აწარმოე 

საქართველოსთან, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან, საქართველოს 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით.  DCFTA-ის 

შესახებ განახლებული პრაქტიკული და სამართლებრივი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით 

შეიქმნა ოფიციალური ვებ-გვერდი www.dcfta.gov.ge ვებ-გვერდი იმართება საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ. ევროკავშირის მხრიდან 

ევროკომისია და ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური (EEAS) არიან პასუხისმგებელი 

http://www.dcfta.gov.ge/
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დაეხმარონ საქართველოს მის მიერ DCFTA-ით ნაკისრი ვალდებულებების 

განხორციელებაში. 

რა ძირითადი ბარიერები ხვდებათ მცირე და საშუალო საწარმოებს ევროკავშირის ერთიან 

ბაზარზე ექსპორტის პროცესში? 

ქართული პროდუქციის ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტის ძირითადი 

გამოწვევები ევროკავშირის უმაღლეს სტანდარტებთან შეუსაბამობა და გაუმართავი 

წარმოების ჯაჭვია, რაც არასატარიფო ბარიერების გათვალისწინებით აძვირებს ქართული 

წარმოშობის პროდუქტს და არ ქმნის  ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდის სურათს.  

ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტი, რომელიც ხასიათდება მაღალი 

მსყიდველობითი უნარით, რამაც მოიცვა 502 მლნ.-ზე მეტი პოტენციური მყიდველი, 

გულისხმობს შემდეგი წინაპირობების დაკმაყოფილებას: DCFTA-ის ძალაში შესვლის 

მიუხედავად, ევროკავშირის ბაზარი ღიაა მხოლოდ იმ  პროდუქციისათვის, რომელიც 

აკმაყოფილებს ევროპის ბაზრისთვის განსაზღვრულ შიდა რეგულაციებს.  რეალურად, 

სატარიფო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მიღმა ე.წ. არასატარიფო ბარიერები რთული 

გადასალახია, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (SME-ებისთვის).  

 

სასარგებლო ბმულები DCFTA-ისთან დაკავშირებულ საკითხებზე: 

1. თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან http://www.dcfta.gov.ge/ 

2. ასოცირების კვალდაკვალ, http://asocireba.ge/  

3. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ? 

http://www.3dcftas.eu/system/tdf/GEO%20Handbook%202nd_GEO%20ver.pdf?file=1&type=node

&id=497&force=  

4. ყველაფერი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ, 

http://eugeorgia.info/ka/news/soflis-meurneoba/3/  

5.  https://kalo.ge/videos  

6. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ტექსტი (ქართულად, აფხაზურად, ოსურად, 

აზერბაიჯანულად, სომხურად, ინგლისურად), http://www.parliament.ge/ge/gavigot-meti-

evrokavshirtan-asocirebis-shetanxmebis-shesaxeb/associationagreement1  

7. ასოცირების ხელშეკრულების ინტერაქტიული გზამკვლევი, http://aa.ge/   

http://www.dcfta.gov.ge/
http://asocireba.ge/
http://www.3dcftas.eu/system/tdf/GEO%20Handbook%202nd_GEO%20ver.pdf?file=1&type=node&id=497&force
http://www.3dcftas.eu/system/tdf/GEO%20Handbook%202nd_GEO%20ver.pdf?file=1&type=node&id=497&force
http://eugeorgia.info/ka/news/soflis-meurneoba/3/
https://kalo.ge/videos
http://www.parliament.ge/ge/gavigot-meti-evrokavshirtan-asocirebis-shetanxmebis-shesaxeb/associationagreement1
http://www.parliament.ge/ge/gavigot-meti-evrokavshirtan-asocirebis-shetanxmebis-shesaxeb/associationagreement1
http://aa.ge/
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საქართველო-ევროკავშირს შორის არსებული 

მიგრაციისა და იმიგრაციის პოლიტიკა  

მიგრაციისა და იმიგრაციის თავისებურებები საქართველოში: 

მიზანი და დინამიკა 

მიგრაცია საქართველოში - IOM-ის ჩართულობა და პერსპექტივები საქართველო-

ევროკავშირის თანამშრომლობის დინამიკაში ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ საქართველოს საემიგრაციო პოლიტიკაზე, არის სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის 

კრიტერიუმები. არ არსებობს ევროკავშირისგან გამოკვეთილი მოთხოვნა,  საქართველოს 

საიმიგრაციო პოლიტიკა სრულად შეესაბამებოდეს ევროკავშირის პოლიტიკას.  

 

მიგრაციის სწორი პოლიტიკის განსაზღვრა და მიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა 

საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ლეგალური მიგრაციის 

ხელშეწყობა, მიგრაციის სფეროში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და უკანონო 

მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საშუალებას მოგვცემს უზრუნველვყოთ მიგრაციული 

პროცესების მართვა და ამით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგათ 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით.  

 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) აქტიურად მუშაობს საქართველოს 

ხელისუფლებასთან, რათა განვითარდეს მიგრაციის სფეროში ისეთი საკითხები, 

როგორიცაა მიგრანტთა რეინტეგრაცია, შეიქმნას უცხოეთში ლეგალური დასაქმების 

სქემები, მოხდეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება უკანონო მიგრაციის საკითხებზე 

და ტრეფიკინგზე. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქართველების მიერ ევროკავშირის 

ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის საკითხებს, ვინაიდან თავშესაფრის მაძიებელთა 

გაზრდილმა რაოდენობამ შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს უვიზო მიმოსვლის 

შესაძლებლობა მთელ რიგ ქვეყნებთან. უკანონო მიგრაციის საპასუხოდ არსებობს 

დროებითი შრომითი მიგრაცია, რომლის პირობებშიც მიგრანტებს აქვთ მეტი დაცულობა 

შრომითი უფლებების კუთხით და ასევე პროფესიული განვითარების მეტი შესაძლებლობა. 

IOM-ი ახორციელებს საპილოტე პროგრამას პოლონეთთან, რომლის ფარგლებშიც უკვე 40-

მდე საქართველოს მოქალაქე ლეგალურად დასაქმდა პოლონეთში სხვადასხვა სფეროში.  

 

რაც შეეხება იმიგრაციას, 2012 წლის ზაფხულიდან შეინიშნება იმიგრანტების რაოდენობის 

ეტაპობრივი ზრდა; ესენია თავშესაფრის მაძიებლები შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, 

2015-2016 წლებში უპრეცენდენტო მიგრანტთა ნაკადი შუა აღმოსავლეთიდან და აზიის 

ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროკავშირის მიმართულებით, რაც გამოწვეული იყო 

კონფლიქტებით სირიაში, ავღანეთში, იემენსა და სხვა ქვეყნებში. ასევე გაზრდილია 

საქართველო-თურქეთის საზღვის არალეგალური კვეთის მცდელობები. მიგრანტთა 

უკანონო გადაყვანა კვლავ რჩება საქართველოს პრობლემად და საფრხეს უქმნის საზღვრის 
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მართვასა და ეროვნულ უსაფრთოებას. მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა ასევე რისკის ქვეშ 

აყენებს მიგრანტთა უფლებების დაცვას; ხშირ შემთხვევაში საქმე სრულდება მიგრანტთა 

პასუხისგებაში მიცემით საზღვრის უკანონო კვეთისთვის და დაუსჯელები რჩებიან 

კონტრაბანდისტული დაჯგუფებები.  

 

IOM ხელს უწყობს საქართველოს საემიგრაციო უწყებებს და არარეგულარული 

მიგრანტების წარმოშობის ქვეყნებს შორის პოლიტიკური და ოპერატიული კონტაქტების 

განვითარებას. ამის მიზანია, საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლოს არალეგალური 

მიგრანტების დაბრუნება ე.წ. რეადმიის ხელშეკრულების საშუალებით. პირველი ორი 

ქვეყანა რომელმაც ინტერესი გამოთქვა IOM ჩართულობით მოხდეს რეადმისიის 

ხელშეკრულებაზე მუშაობა არის შრი-ლანკა და ბანგლადეში.  

 

იძულებითი გადაადგილების ალტერნატივად, IOM ახორციელებს ნებაყოფლობითი 

დაბრუნების პროგრამას, რომლის სამიზნე ჯგუფია სოციალურად დაუცველი მიგრანტები 

(ტრეფიკინგის მსხვერპლები), არალეგალური სტატუსის მქონე გაჭირვებული მიგრანტები, 

უსაბუთო მიგრანტები, რომლებსაც სურვილი აქვთ დაბრუნდნენ თავიანთი წარმოშობის 

ქვეყანაში. აღნიშნული პროგრამით ბოლო 5 წლის განმავლობაში (2013-2018 წწ) ისარგებლა 

481-მა მიგრანტმა საქართველოში.  

 

მიგრაციის საკითხებზე არსებული წყაროები:  

1. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 2017-2020წწ. დღის წესრიგი: https://cdn1-

eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/vPC8CCL_R7r6sb6dRefYxMUTHAWbkmfN321tPBtP4rk

/mtime:1511177255/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf  

2. საქართველოს 2017 წლის მიგრაციის პროფილი: 

 http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_2017_a4_new_1.pdf  

3. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური 

მონაცემები: https://info.police.ge/page?id=200&parent_id=94  

4. დროებითი შრომითი მიგრაცია და ნებაყოფლობითი დაბრუნება: www.informedmigration.ge  

 

 

 

 

 

  

https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/vPC8CCL_R7r6sb6dRefYxMUTHAWbkmfN321tPBtP4rk/mtime:1511177255/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/vPC8CCL_R7r6sb6dRefYxMUTHAWbkmfN321tPBtP4rk/mtime:1511177255/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/vPC8CCL_R7r6sb6dRefYxMUTHAWbkmfN321tPBtP4rk/mtime:1511177255/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf
http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_2017_a4_new_1.pdf
https://info.police.ge/page?id=200&parent_id=94
http://www.informedmigration.ge/
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ანტიევროპული პროპაგანდა  

როგორ ამოვიცნოთ და გავუმკლავდეთ ყალბ ინფორმაციას? 

ყალბი ამბების გავრცელება და მასთან გამკლავება ბოლო პერიოდში წარმოადგენს 

უმნიშველოვან გამოწვევას არამხოლოდ მედიის მომხმარებლებისთვის, არამედ, თავად 

მედიისთვისაც. არის შემთხვევები, როდესაც მედიასაშუალებები ყალბ, ან ნახევრად ყალბ 

ამბებს ავრცელებენ მიზანმიმართულად ან გაუცნობიერებლად. სწორედ ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ცოდნის და ცნობიერების ამაღლება. NDI-ის ბოლო, 2019 წლის 

იანვრის კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 64 პროცენტი ეთანხმება 

მოსაზრებას, რომ ქართული ტელეარხები მიზანმიმართულად ავრცელებენ ყალბ ამბებს.  

 

მედიაწიგნიერების გზამკვლევის მიხედვით, ყალბი ინფორმაცია, შეიძლება 

გამოიყურებოდეს, როგორც რეალური ინფორმაცია, მაგრამ ის ტყუილის ელემენტებს 

შეიძლება მოიცავდეს. რეალური ახალი ამბისგან განსხვავებით, რომელიც ცდილობს 

ფაქტები რამდენადაც შესაძლებელია ობიექტურად და სიზუსტით გადმოსცეს, ყალბი 

ინფორმაცია განზრახ ახდენს ფაქტების აღრევას მცდარ ინფორმაციასთან ან სრულად 

ტყუილს ეფუძნება. როდესაც ყალბ ამბავზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ 

ვინ არიან ყალბი ამბების გამავრცელებლები. ესენი შეიძლება იყვნენ კონკრეტული 

ადამიანები, რომლებიც ყალბი ამბების ვირუსულად გავრცელებით ზრდიან თავიანთი 

საიტის ვიზიტორების რაოდენობას და შესაბამისად, ამ გზით გამოიმუშავებენ ფულს. 

ყალბი ამბების გამავრცელებელთა ნაწილს აქვს პოლიტიკური, სოციალური, თუ სხვა სახის 

კომერციული მიზანი და ამის მიხედვით მოქმედებს.  

 

იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, როგორ დავიცვათ მედიის მომხმარებელი და პირველ რიგში, 

საკუთარი თავი ყალბი ამბისა და მისი გავრცლებისგან, საჭიროა იმ საშუალებების ცოდნა, 

თუ როგორ გამოვიცნოთ ყალბი ამბავი, ფოტო, თუ ვიდეო, რა კრიტერიუმებით 

ვიხელმძღვანელოთ ყალბი ამბის გადამოწმებისას და რა ტექნიკური საშუალებები არსებობს 

ამის გასაკეთებელად. 

 

მნიშვნელოვანი ბმულები ანტიევროპული პროპაგანდის საკითხზე:   

 “უმრავლესობის აზრით, ქართული ტელეარხები ხშირად ავრცელებენ დეზინფორმაციას”, 

ნეტგაზეთი – NDI http://netgazeti.ge/news/336365/; 

 მედიაწიგნიერების გზამკვლევი, მედიის განვითარების ფონდი - 

http://www.mythdetector.ge/sites/default/files/Guidelines-web.pdf; 

 როგორ ამოვიცნოთ ყალბი ინფორმაცია? Stopfake.org. https://www.stopfake.org/en/how-to-

identity-a-fake/ 

 

http://netgazeti.ge/news/336365/
http://www.mythdetector.ge/sites/default/files/Guidelines-web.pdf
https://www.stopfake.org/en/how-to-identity-a-fake/
https://www.stopfake.org/en/how-to-identity-a-fake/
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პრაქტიკული დავალება  

 

ჟურნალისტის საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც 

ზოგიერთ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, ინფორმაციის ნაკლებობით არის 

გამოწვეული, რიგ შემთხვევაში კი მწირი გამოცდილების, პროფესიონალიზმის 

ნაკლებობით ანდა სხვა გარემოებებით. ევროკავშირთან დაკავშირებულ თემებზე 

მუშაობისას ჟურნალისტებს უწევთ ისეთ გამოწვევებთან გამკლავება, როგორებიცაა 

შესაბამის საკითხზე ცოდნის ნაკლებობა, ანტიდასავლური პროპაგანდა და 

დეზინფორმაცია, შესაბამისი ტერმინების გამოყენება და მათი აუდიტორიამდე მიტანა, 

სპეციფიკური საკითხების მცოდნე რესპონდენტების სიმცირე, და დროის სიმწირე რის 

გამოც ჟურნალისტები ხშირად ბევრ სხვადასხვა თემაზე მუშაობენ. ამ და სხვა 

გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ რედაქტორები, რომლებიც 

ჟურნალისტის მიერ შექმნილი მასალის საბოლოო ვერსიაზე მუშაობენ, ფლობდნენ 

შესაბამის ცოდნას და უნარებს, რაც მათ დაეხმარება საკუთარი საქმიანობის მაღალ 

პროფესიულ დონეზე შესრულებაში. 

 

ამ ტრენინგის ფარგლებში მომზადებული პრაქტიკული დავალების მიზანიც სწორედ  არის 

ის, რომ მედიის წარმომადგენლებს სამუშაო შეხვედრების მანძილზე ევროკავშირთან და 

ანტიევროპულ პროპაგანდასთან დაკავშირებული თემების პრაქტიკულ ნაწილში 

გადატანასა და დამუშავებაზე გააუმახვილოს ყურადღება. ამასთანავე, დავალება 

ფოკუსირებულია ისეთ პრაქტიკულ უნარებზე, როგორებიცაა ფაქტების გადამოწმება, 

თემასთან შესაბამისი კვლევის ჩატარება, დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, მასალის 

კრიტიკული შეფასება და ანალიზი და სხვა.   

 

პრაქტიკული სავარჯიშოს ფარგლებში სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებს დაურიგდებათ 

ჟურნალისტური მასალა, რომელიც ტრენინგის მსვლელობის მანძილზე შესწავლილ 

თემატიკას ეყრდნობა. ჟურნალისტური მასალა ძირითადად ითვალისწინებს ტექსტის 

გადალაგებას-გადაწყობას, თუმცა შიგადაშიგ საჭირო იქნება ტექსტის დამუშავება-

გადაწერა და ფაქტების შემოწმებაც.  

 

სამუშაო შეხვედრის მონაწილეები დაიყოფიან 5 ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფებად. 

სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ, გაიმართება განხილვა, სადაც მონაწილეები 

წარმოადგენენ საკუთარ პოზიციებს შესრულებულ სავარჯიშოსთან დაკავშირებით. 

საკითხები, რომლები სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ სამუშაო 

პროცესში და რომელთა ირგვლივ გაიმართება დისკუსია არის შემდეგი  

 

- რამდენად მარტივად გასაგებია მასალა მკითხველისთვის? 

- რამდენად დამაჯერებელია ფაქტები და რჩება თუ არა პასუხგაუცემელი შეკითხვები? 

- რამდენად არის მასალაში ახსნილი ტექნიკური თუ სხვა ფართო საზოგადოებისთვის 

გაუგებარი ტერმინები?  

- არის თუ არა მასალა დაბალანსებული?  
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- არის თუ არა ციტატები მასალის შესაბამისი და აძლიერებენ თუ არა ისინი 

[ციტატები] ტექსტს? 

- როგორია მასალის ლოგიკური სტრუქტურა. რატომ აირჩიეს მასალის ამა თუ იმ 

კუთხით წარმოჩენა? 

- არის თუ არა მასალაში ცალსახად ყალბი ამბები მოთხრობილი? 

- რა დამატებითი ინფორმაცია აკლია სტატიას? 

- ილუსტრაციის სახით რას დაურთავდით? 

 

სასარგებლო ბმულები:  

 ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტია „ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო 

მედიისთვის“: 

http://qartia.ge/media/1000907/2018/10/04/5e801eab8513724adbb571134ba35c4b.pdf 

 მედიის განვითარების ფონდი „მრავალფეროვნების გაშუქება მედიაში“:  

http://mdfgeorgia.ge/geo/view_statements/426 

 

დანართი #1 - დასარედაქტირებელი ჟურნალისტური ტექსტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qartia.ge/media/1000907/2018/10/04/5e801eab8513724adbb571134ba35c4b.pdf
http://mdfgeorgia.ge/geo/view_statements/426
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ევროკავშირის ინსტიტუტები 

როგორ უნდა მიიღონ ჟურნალისტებმა ინფორმაცია ევროკავშირის 

ინსტიტუტებისგან? 

ევროკავშირთან დაკავშირებული საკითხებისა და ევროკავშირ-საქართველოს შორის 

ურთიერთობების გაშუქება შესაძლოა გამოწვევა იყოს, როგორც ჟურნალისტებისთვის, ისე 

მკვლევარებისთვის. სწორი წყაროს მოძიება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა. თუმცა 

ინფორმაციის გავრცელებაში ბევრი აქტორია ჩართული მათ შორის საქართველოში 

ევროკავშრის დელეგაცია. გარდა ამისა, ამ მიზნით ევროკავშირი ადგილობრივად 

აფინანსებს უამრავ პროექტს.  თუმცა, ევროკავშირზე და საქართველო-ევროკავშირის 

ურთიერთობებზე ინფორმაციის მოძიებისას ყველაზე სანდო პირველად წყაროებად 

ითვლება ევროკავშირის ოფიციალუირი საიტები: 

 
 ევროკავშირის სამეზობლოს საინფორმაციო ცენტრი, www.enpi-info.eu/join.php   

 ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ შემუშავებული პოლიტიკა აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საკითხებზე, https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories    

 საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები: ახალი ამბები და ღონისძიებები: 

EN: https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/georgia 

RU: https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/georgia  

 ევროკავშიტრის სტატისტიკური მონაცემები, ევროსტატი,https://ec.europa.eu/eurostat  

 EU External Action, ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა (დოკუმენტები, 

რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები), https://eeas.europa.eu/topics/eu-enlargement-

and-neighbourhood-relations_en?page=2  
 ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში, https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_ka  
 ევროკავშირის ღონისძიებები, კალენდარი, https://europa.eu/newsroom/events/week_en 

 ევროკავშირის სამეზობლო საინფორმაციო ცენტრი აღმოსავლეთ ევროპისათვის, www.enpi-

info.eu/list_type_east.php?id_type=12  
 როგორ მოვძებნოთ შესაბამისი აქტორები, საკონტაქტო გზამკვლევი ევროკომისიის 

აქტივობებზე და პოლიტიკაზე ინფორმაციის მისაღებად 

http://ec.europa.eu/contact/guide_activity_en.htm  

 ევროკომისიის დირექტორატი, http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html  
 EU-ის ღია მედია ჰაბი, https://openmediahub.com/  

 

 

 

 

 

http://www.enpi-info.eu/join.php
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/georgia
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/georgia
https://ec.europa.eu/eurostat
https://eeas.europa.eu/topics/eu-enlargement-and-neighbourhood-relations_en?page=2
https://eeas.europa.eu/topics/eu-enlargement-and-neighbourhood-relations_en?page=2
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_ka
https://europa.eu/newsroom/events/week_en
http://www.enpi-info.eu/list_type_east.php?id_type=12
http://www.enpi-info.eu/list_type_east.php?id_type=12
http://ec.europa.eu/contact/guide_activity_en.htm
http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html
https://openmediahub.com/
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პროექტი თანადაფინანსებულია ჩეხეთის, უნგრეთის, პოლონეთისა და სლოვაკეთის 

მთავრობების მიერ ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდიდან ვიშეგრადის გრანტით. 

ფონდის მისიაა, ხელი შეუწყოს ცენტრალურ ევროპაში მდგრადი რეგიონული 

თანამშრომლობის იდეას. 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia 

through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to 

advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 
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