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I. შესავალი 

 

 

 

მოცემული პროგრამა შემუშავებულია დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატისა (დიასპორის აპარატი) და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 

საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD) თანამშრომლობით ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ 

(ENIGMMA) და ევროკავშირის თანადაფინანსებული პროექტ ERGEM-ის (ქართველი 

მიგრანტების სამშობლოში როლის გაზრდის) ფარგლებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

ERGEM პროექტმა გამოავლინა დიასპორის სამშობლოსთან კავშირის გამყარების 

საჭიროება. დიასპორის გამოცდილება და მათი „ნოუ-ჰაუს“ გამოყენება დადებით 

გავლენას იქონიებს სამშობლოში მიმდინარე განვითარების პროცესებზე.1  

მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრები შეიძლება განისაზღვროს როგორც: 

კონკრეტულ სფეროში აღიარებული ქალები და მამაკაცები, რომლებიც 
მოღვაწეობენ ტრანსნაციონალურ გარემოში და ვისაც აქვთ პოტენციალი, 
გააძლიერონ ქვეყნის რეპუტაცია, შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ ზრდას, იყვნენ 
მაგალითი მოცემულ სფეროში, და ქვეყნის ადვოკატების როლი შეასრულონ. 2 

მოცემულ დოკუმენტში მაღალ-პროფილური დიასპორა და მისი წევრები მოიხსენიება 

როგორც მიგრაციის ჩემპიონები, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტები, მაღალ-

პროფილური მიგრანტები და ა.შ. ერთი შეხედვით ჩანს რომ საზღვარგარეთ მცხოვრებ 

თანამემამულეებს შორის არიან მაღალი დონის პროფესიონალები და ექსპერტები, 

რომლებიც ცხოვრობენ, შრომობენ, ქმნიან და შეიმუშავებენ ახალ იდეებს საზღვარგარეთ. 

აგრეთვე, ნათელია, რომ ეს ინსტიტუციონალური ცოდნა მოცემულ ადამიანებზე ისევე 

როგორც ინფორმაცია საქართველოს განვითარებაში ჩართულობის პოტენციალის შესახებ 

უნდა გაიზარდოს; საჭიროა ამ პოტენციალის გაღვივება. ამდენად, მოცემული პროგრამა 

აქცენტს აკეთებს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტებზე, ე.წ. მიგრაციის 

ჩემპიონებზე, მათზე მონაცემებისა და ინფორმაციის მოპოვების, რეგისტრაციისა და 

კლასიფიკაციის მიზნით; ასევე, საჭიროა მათი პოტენციალის ქვეყნის განვითარებისთვის 

გამოყენება და დაკავშირება, რათა გაიზარდოს მათი ჩართულობა საქართველოს 

განვითარებაში; მიგრანტების დაკავშირება საჭიროა არა მარტო მონაწილეობის 

გაზრდისათვის, არამედ პირადი განვითარების მიზნითაც (კარიერა, აღიარება, კავშირები 

საქართველოსთან, საჯაროობა, ქსელები, და ა.შ).  

                                                           
1
 ქართული დიასპორა და მიგრანტთა თემი გერმანიაში, საბერძნეთსა და თურქეთში - გარდამავალი 

პერიოდის რეალობა და კავშირი საქართველოსთან, ERGEM პროექტი, ICMPD 2014 
http://www.icmpd.org/Enhancing-the-Role-of-Georgian-Emigrants-at-Home-ERGEM.2464.0.html 
2
 EUROMED - კვლევა მიგრაციის რუკის შექმნისათვის, სამუშაო დეფინიცია, http://www.euromed-

migration.eu/events/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=32&cHash=246cad7e4bb16635a7b4a77eaf42bfc 

http://www.icmpd.org/Enhancing-the-Role-of-Georgian-Emigrants-at-Home-ERGEM.2464.0.html
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ეს პროგრამა შემუშავებულია ზემოთხსენებული ორი პარტნიორის მიერ ერთობლივი 

სამუშაო სესიების დროს; პროგრამის მონახაზი  წარედგინათ საქართველოს მაღალ-

პროფილური დიასპორის წევრებს (ორგანიზებული სემინარებისა და ელექტრონული 

კონსულტაციების დროს), ისევე როგორც საერთაშორისო ექსპერტებს დიასპორის 

ჩართულობის საკითხებზე. გათვალისწინებულია ისეთი ქვეყნების გამოცდილება, 

როგორებიც არის ირლანდია („Connect Ireland”), ლიტვა (“Global Lithuanian leaders”), 

შოტლანდია (“Global Scot”),  პორტუგალია (“Portuguese Diaspora Council“), ისრაელი, 

ავსტრალია და სხვა. მეტიც, ENIGMMA პროექტის განხორციელებისას, მოხდება 

პროგრამის ზოგი კომპონენტის პილოტირება და მიღებული შედეგების გაანალიზება 

ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ითვალისწინებს ქართული დიასპორის 

უნარჩვევების სიმრავლეს და განათლებას; აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს იმ 

სავარაუდო წვლილს, რომელიც დიასპორის წევრებს შეუძლიათ შეიტანონ საქართველოს 

განვითარებაში და დადებითი იმიჯის შექმნაში. ამასთან, პროგრამით 

გათვალისწინებულია საზღვარგარეთ თუ საქართველოში მიგრაციის ჩემპიონების 

მიღწევებისა და მათ მიერ საქართველოს განვითარებაში შეტანილი წვლილის აღიარება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საქართველოს მაღალ-პროფილური დიასპორის ჩართულობის პროგრამა                                           

 

5 
 

II. პროგრამის კონცეფცია 
 

 

ა. დანიშნულება და სტრუქტურა 

მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრთა და საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი 

ახალგაზრდების ჩართვა საქართველოში მიმდინარე განვითარების პროცესებში მეტად 

მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით რომ, უკანასკნელ წლებში საქართველოს 

მოსახლეობა საგრძნობლად შემცირდა (3.7 მილიონი 2015 წელს, ხოლო 4.3 მილიონი 2002 

წელს (2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები)3 და გრძელდება მაღალი განათლებისა 

და პროფესიონალიზმის მქონე 20-30 წლის ასაკის ადამიანების ემიგრაცია4.  

დიასპორის აპარატი ინარჩუნებს ურთიერთობას ქართულ დიასპორასთან მსოფლიო 

მასშტაბით, უზრუნველყოფს კავშირს სხვადასხვა კულტურულ, სახელოვნებო, სპორტულ, 

საგანმანათლებლო ერთეულებთან თუ ცალკეულ პირებთან. მიუხედავად ამისა, 

საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი პროფესიონალების რეესტრი, სადაც მითითებული 

იქნება მათი მუშაობის სფერო, გამოცდილება და საცხოვრებელი ადგილი ქვეყნების 

მიხედვით, ჯერ არ არის შემუშავებული. ამდენად, ქართული დიასპორის პოტენციალი არ 

არის სრულად გამოყენებული საქართველოს განვითარების პროცესის 

ხელშეწყობისათვის; იგი არ არის სრულყოფილად გაანალიზებული და არ აქვს 

სისტემური სახე. მაშასადამე, აუცილებელია ამ სფეროზე შემდგომი მუშაობა და 

ქმედებების კოორდინირებულად განხორციელება.  

მაღალ-პროფილური დიასპორის ჩართულობის პროგრამა ერთობლივადაა შემუშავებული 

დიასპორის აპარატის, ICMPD/ENIGMMA პროექტის, ქართული დიასპორის 

წარმომადგენლების, საქართველოს სახელმწიფო უწყებების და სხვა მხარეების მიერ 

საზღვარგარეთ მცხოვრები გამოჩენილი და წარმატებული ქართველების დაკავშირების 

მიზნით. პროცესში მონაწილეობდნენ ამ სფეროს საერთაშორისო ექსპერტები და 

შესაბამისად გათვალისწინებულია სხვა ქვეყნების  მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 

დიასპორის პროგრამების გამოცდილება. 

პროგრამის მთავარი მიზანია მაღალი კვალიფიკაციის დიასპორის პოტენციალისა და 

შესაძლებლობების გაზრდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებში ჩართვისათვის 

სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების ქსელის შექმნის საშუალებით; ასეთი 

პროფესიონალები განახორციელებენ სხვადასხვა საპილოტო საქმიანობას, მოხდება 

დიასპორის წარმატებულ წევრთა მიღწევების და ახალგაზრდა თაობის საქმიანობის 

აღიარება. მეორეს მხრივ, პროგრამის მიზანია, ქართული დიასპორის მიღწევების 

გასაჯაროება/პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; აგრეთვე, უნდა მოვუწოდოთ გამოჩენილ 

ქართველებს საზღვარგარეთ, აქტიური რეკლამირება გაუწიონ საქართველოს სათანადო 

ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შეთავაზებისა და პილოტირების გზით.  

ქართული მაღალ-პროფილური დიასპორის წარმომადგენლების პროგრამაში აქტიური 

ჩართვა ხელს შეუწყობს ქსელის შექმნას, კომუნიკაციასა და  სხვადასხვა საქმიანობის 
                                                           
3
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ოფისი 

http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/population/Population%20press_30.04.2015_Final_eng.pdf. 
4
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ოფისი 2014, მსოფლიო ბანკი 2000 www.geostat.ge  

 

http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/population/Population%20press_30.04.2015_Final_eng.pdf
http://www.geostat.ge/
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განხორციელებას, რომელიც სასარგებლო იქნება ყველა მონაწილე მხარისათვის და 

მსოფლიოში საქართველოს დადებითი იმიჯის პოპულარიზაციისათვის. ახალგაზრდების 

ჩართვა  წვლილს შეიტანს საქართველოსთან კავშირების აღდგენა-გაძლიერებაში და 

გაზრდის ინტერესს საქართველოს ყოველდღიური ცხოვრებისადმი, მიმდინარე 

პროცესებისადმი და ამავე დროს გაიზრდება ახალგაზრდების პროფესიული და 

აკადემიური პოტენციალი მენტორობის და პროგრამით გათვალისწინებული სხვა 

ინიციატივების მეშვეობით. ყოველივე აღწერილია ქვემოთ მოცემულ დოკუმენტში. 

პროგრამის სტრუქტურა შემდეგია:  

 

მოცემული დოკუმენტი შედგება შვიდი ნაწილისაგან: ნაწილები I და II მოიცავს 

ინფორმაციას  პროგრამაზე, მის მიზნებზე, სტრუქტურაზე, საერთო და კონკრეტულ 

მიზნებზე/ამოცანებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე, პარტნიორებსა და მათ 

პასუხისმგებლობაზე და პროგრამის მეთოდოლოგიაზე. ნაწილი III შეიცავს პროგრამის 

კომპონენტების დეტალურ მიმოხილვას - კონკრეტულ ამოცანებს, აქტივობებს და ქვე-

აქტივობებს. პროგრამის განხორციელების ხერხები, ხანგრძლივობა და მდგრადობა  

აღწერილია ნაწილში IV, რომლის შემდეგაც მოცემულია ნაწილი V , საქმიანობის ცხრილი, 

სადაც მითითებულია  პასუხისმგებელი ორგანოები და რომელიც ასრულებს 

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის როლს -.  მონიტორინგისა და შეფასების სქემა და 

დასკვნითი დებულებები მოთავსებულია ნაწილებში VI და VII.  

ბ. მიზნები 

პროგრამის საერთო მიზანია დიასპორის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე წევრების 

საქართველოს განვითარებაში ჩართვის ხელშეწყობა.  

პროგრამის კონკრეტული ამოცანები მოიცავს შემდეგს:  

- პროფესიული დიასპორის ქსელის შექმნა, განვითარება  და შენარჩუნება; 

- აქტივობების შემუშავება და პილოტირება დიასპორის მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე წევრების სხვადასხვა სფეროში მიღწევების აღიარებისათვის (მეცნიერება, 

სპორტი, ხელოვნება, კულტურა, ბიზნესი, და სხვა) და საქართველოს 

განვითარებაში შეტანილი წვლილის აღნიშვნისა და გასაჯაროვებისთვის;  

საერთო მიზანი: მაღალ-პროფილური დიასპორის 

ჩართულობა 

    ხერხები: 

გამოვლენა -

მეპპინგი 

ქსელები 

გამოცდილებ
ის გაცვლა 

საჯაროობა 

კონკრეტული 

ამოცანები/კომპონენტები: 

დიასპორის 

პროფესიული 

ქსელი 

მიღწევების/ 

წვლილის 

აღიარება 

ინვესტირება 

ახალგაზრდა 

თაობაში 
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- საზღვარგარეთ და საქართველოში, ქართველ ახალგაზრდებთან კავშირის 

გაძლიერება (მხედველობაშია მათი მომავალი ლიდერობის პოტენციალი და  

საზღვარგარეთ დაგროვილი გამოცდილება და „ნოუ-ჰაუ“ მაგ. მომავალ მაღალ-

კვალიფიცირებულ დიასპორაში ინვესტირება) საქართველოს განვითარებასა და 

მიმდინარე მოვლენებში ინტერესის შესანარჩუნებლად;  

გ. მოსალოდნელი შედეგები 

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი არის დიასპორის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 

წარმომადგენლების საქართველოს განვითარებაში ჩართვის ხელშეწყობის სისტემის 

დანერგვა და პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტის პილოტირება, გარკვეული 

აქტივობების ტესტირებისა და დასკვნების გამოტანისათვის, რაც პროგრამის მომდევნო 

გრძელვადიან განხორციელებას შეუწყობს ხელს. აგრეთვე, პროგრამით 

გათვალისწინებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დიასპორის წარმომადგენელთა 

მხარდაჭერა: შემდგომი კარიერული ზრდის კუთხით, განვითარების პროცესში შეტანილი 

წვლილის და პროფესიული მიღწევების აღიარება (საქართველოში თუ საზღვარგარეთ) და 

სხვა. ამ მხრივ, სათანადო შედეგების მისაღწევად, პროგრამის განხროციელებისას აქცენტი 

გაკეთდება პროგრამის მონაწილეთა ჩართულობის ხარისხზე და არა დიასპორის 

წარმომადგენლების რაოდენობაზე.  

დ. თანამშრომლობა და პასუხისმგებლობა 

მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრთა ჩართულობის პროგრამა შემუშავებულია 

დიასპორის აპარატისა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ICMPD ENIGMMA 

პროექტის მიერ, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრი საქართველოს 

სახელმწიფო უწყებების, ქართული დიასპორის წარმომადგენლების და მიგრაციის 

საკითხებზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების  ექსპერტების მონაწილეობითა და სხვა 

სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.  

პროგრამის განხორციელებას კოორდინირებას გაუწევს დიასპორის აპარატი; იგი ატარებს 

ანალიზს, გეგმავს და ახორციელებს პროგრამის აქტივობებს. დიასპორის აპარატი აგრეთვე 

პასუხისმგებელია:  

- მიაწოდოს ინფორმაცია ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას და წვლილი შეიტანოს 

პროგრამის განხორციელებაში მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის 

საშუალებით;  

- უზრუნველყოს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან დაკავშირება; 

- უზრუნველყოს სათანადო ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყოფა 

პროგრამის კონკრეტული საქმიანობებისთვის და სხვა დონორების მოძიება (მაგ: 

კერძო სექტორი იმისათვის რომ საფუძველი ჩაეყაროს საჯარო და კერძო სექტორის 

თანამშრომლობას; 

 უზრუნველყოს უწყვეტი თანამშრომლობა სხვადასხვა დაინტერესებულ 

პირებთან/პარტნიოერბთან პროგრამისა და მისი კომპონენტების წარმატებულად 

დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.  

 

ICMPD/ENIGMMA პროექტის გუნდი პასუხისმგებელია: 

 მოახდინოს დიასპორის აპარატთან თანამშრომლობა პროგრამის შემუშავებისა და 

პილოტირების ეტაპზე;  
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 მოახდინოს სხვადასხვა ექსპერტების იდენტიფიცირება და მათთან დაკავშირება 

საჭირო მხარდაჭერისათვის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და განხორციელების 

ეტაპებზე; 

 მოახდინოს პროგრამის კონკრეტული საქმიანობისთვის ფინანსური დახმარების 

უზრუნველყოფა ENIGMMA-ს პროექტის ბიუჯეტიდან და პროექტისა და სხვა 

დონორების მოთხოვნების შესაბამისად.  

პროგრამის პილოტირების ბოლოს, დიასპორის აპარატი და ICMPD წარუდგენენ 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას ძირითად დასკვნებს განხორციელების 

ეტაპების შესახებ, პროგრამის შემდგომი განხორციელებისათვის საჭირო 

რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით.  

პროგრამის დაგეგმვისა და პილოტირების ეტაპებზე, მონაწილეობას მიიღებენ შემდეგი 

სახელმწიფო დაწესებულებები:  

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

მოცემული სახელმწიფო უწყებების ჩართვა მოხდება სხვადასხვა ეტაპებზეკონკრეტულ 

საქმიანობებში. აღნიშნული უწყებების მონაწილეობა დიდ სარგებელს მოიტანს ე.წ. 

მეპპინგის ეტაპზე (რუკის შექმნა) და ქართული დიასპორის გამოჩენილი/წარმატებული 

წარმომადგენლების იდენტიფიცირებაში, ისევე როგორც II კომპონენტში დაჯილდოვების 

კატეგორიების დაგეგმვასა თუ შესრულებაში.  

მოხდება დაკავშირება ქართული დიასპორის მაღალ-პროფილურ წარმომადგენლებთან და 

წამყვან დიასპორულ ორგანიზაციებთან,  შესაბამისი წინადადებებისა და 

რეკომენდაციების მიღების მიზნით პროგრამის კონკრეტული საქმიანობის 

განხორციელებისათვის.  

სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, 

რომლებიც აქტიურად მუშაობენ დიასპორის საკითხებზე, გაუზიარებენ ინფორმაციას, 

წინადადებებსა და რეკომენდაციებს ასევე საკუთარ გამოცდილებას პროგრამის 

განხორცილების დროს.  

ე. მეთოდოლოგია 

პროგრამის მეთოდოლოგია აღწერს განხორციელების კონკრეტულ ნაბიჯებს და 

გვთავაზობს ინსტრუმენტებსა და ხერხებს პროგრამის სხვადასხვა ეტაპისთვის.  

პროგრამის საერთო მიზნისა და კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად 

გამოყენებული იქნება შემდეგი ინსტრუმენტები: 

1. მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრების გამოვლენა (ე.წ. მეპპინგი) - პირველი 

ნაბიჯია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დიასპორის წევრთა პროფესიული ქსელის 

შემუშავება, რისთვისაც მუდმივად მოხდება ინფორმაციის შეგროვება შემდეგზე:  

 

o მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ქართული დიასპორის გეოგრაფიული 

მდებარეობა; 

o გამოცდილებისა და ინტერესის სფეროები 
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ინფორმაციის შეგროვებისა და კონტაქტების დადგენისათვის, სასარგებლო იქნება 

დიასპორის აპარატის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და საქმიანობის 

(პარტნიორობაში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

და სახელმწიფო დაწესებულებებთან) შესწავლა. დიასპორის აპარატს მოეპოვება  

ინფორმაცია ქართული დიასპორის შესახებ, რასაც მომდევნო დამუშავება და დახარისხება 

ესაჭიროება. აღნიშნული ინფორმაციის დახარისხებისათვის რეკომენდირებულია 

შემდეგი მეთოდებისა და ხერხების გამოყენება: სამაგიდო კვლევა (სამეცნიერო-

ანალიტიკური ანგარიშები, სოციალური მედია და მასმედია), საზღვარგარეთ 

საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით დიასპორის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება და დაზუსტება, დიასპორის წევრებთან ან საქართველოში მათ 

ოჯახებთან პერსონალური კავშირების გამოყენება. 

აღნიშნულის შემდეგ, უნდა მოხდეს შერჩეულ დიასპორის წევრებთან დაკავშირება, 

პროგრამის გაცნობა და მოწვევა პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.  

2. კონტაქტების დამყარება დიასპორის მაღალ-პროფილურ წარმომადგენლებთან და 

კავშირები ახალგაზრდა ქართველებთან საზღვარგარეთ. ქსელი წარმოადგენს იმ 

ადამიანთა ჯგუფს რომლებიც უკავშირდებიან ერთმანეთს და აქვთ შესაძლებლობა, 

გაიგონ ერთმანეთის (სხვადასხვა მახასიათებლების) შესახებ.  

დიასპორული ქსელების მიზანია საზღვარგარეთ მცხოვრებთა შორის 

კომუნიკაციის დამყარება და ინფორმაციის გაცვლა, ისევე როგორც წარმოშობის 

ქვეყანაში მსგავსი გამოცდილების ადამიანებთან დაკავშირება.   

დიასპორული ქსელის ან ქსელების ჩამოყალიბება პირდაპირ კავშირშია მოძიების 

(ე.წ. მეპპინგი) ფაზასთან. როდესაც მოხდება მაღალ-პროფილური მიგრანტების 

გამოვლენა, ასევე უნდა მოხდეს მათი პროფესიებისა და ინტერესების მიხედვით 

ჯგუფებში გადანაწილება.  

ქსელების რაოდენობა დამოკიდებულია პროგრამაში ჩართვის სურვილისა და 

შესაძლებლობის მქონე მაღალ-პროფილური დიასპორის წარმომადგენლების 

რაოდენობაზე.  

 

3. მიგრანტთა სხვადასხვა ჯგუფებსა და საქართველოს დაწესებულებებს  

/უნივერსიტეტებს, სამოქალაქო საზოგადეობასა და ცალკეულ პირებს/ შორის 

გამოცდილების გაცვლის ხელშეწყობა. გამოვლენილი მიგრანტების 

ჯგუფების/კლასტერებისა და შექმნილი ქსელების საფუძველზე პროგრამა ხელს 

შეუწყობს ინფორმაციის გაცვლას შემდეგ სფეროებში:  

o ამა თუ იმ სფეროში დიასპორის ჩართულობისათვის ახალი იდეების 

გენერირება; 

o სხვადასხვა სფეროში ქართველი სპეციალისტებისათვის რჩევისა და 

კონსულტაციების მიცემა სიახლეების თაობაზე  (მაგ., კომენტარები ახალ 

კანონმდებლობაზე ან სტრატეგიულ დოკუმენტზე); 

o ქართული ნოვატორული ბიზნესების დაკავშირება სხვადასხვა ბიზნეს 

ექსპერტებთან მსოფლიო მასშტაბით, იმისათვის რომ ქართულმა 

მომსახურებამ და პროდუქციამ ადგილი დაიკავოს მსოფლიო ბაზარზე; 

o მსხვილი კორპორაციების წამყვანი მენეჯერებისა და ბიზნესის 

წარმომადგენლების მოწვევა „საქართველოს საინვესტიციო ელჩების“ 

სტატუსით; 
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o კერძო და საჯარო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღვივება, იმისათვის 

რომ შესაძლებელი იყოს პროფესიული ქსელის პროგრამის რამდენიმე 

აქტივობის განხორციელება და შენარჩუნება;  

o ქართული დიასპორის, კერძოდ, სტუდენტებისათვის მიმღებ ქვეყნებში ან 

საქართველოში მენტორობა, რაც შეიძლება გულისხმობდეს  რჩევას 

კარიერის დაგეგმვაზე, სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამის არჩევას, 

კვლევის თემის შერჩევას, სტაჟირებაზე ან სამსახურის შესახებ 

კონსულტაციას და სხვა; 

o საზღვარგარეთ და საქართველოში მყოფი კონკრეტული  სფეროს 

სპეციალისტების დაკავშირება (ე.წ. თვინინგი);  

o საქართველოსა და საზღვარგარეთ მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის 

სხვადასხვა სახის შეჯიბრებებისა და კონკურსების მოწყობა; 

4. საქმიანობა მიმართული მიგრანტების გარკვეული მიღწევების აღიარებასა და 

გასაჯაროვებაზე და მათი წვლილი საქართველოს მიმდინარე პროცესებში, რაც 

მოიცავს შემდეგს:  
 

o საქართველოს სოციალურ თუ ტრადიციულ მედიაში, ინფორმაციის 

შეგროვება და სტატიების პერიდულად გამოცემა ქართული დიასპორის 

წევრთა მიღწევებსა და მათ წვლილზე;  

o სოციალურ მედიაში (Twitter, Facebook, ბლოგები და ფორუმები, ონლაინ 

სტატიები და სხვა) და მიმღები ქვეყნის მედიაში გამორჩეული ქართული 

დიასპორის წევრთა აქტიურობის გაზრდა; 

o დიასპორის გამორჩეულ წარმომადგენელთა პერიოდული დაჯილდოვების 

პროგრამების ორგანიზება და განხორციელება; 
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III. პროგრამის კომპონენტები 
 

 

პროგრამის საერთო მიზნის - მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრების საქართველოს 

მიმდინარე მოვლენებში ჩართვა - მისაღწევად პროგრამაში შეტანილია სამი 

ურთიერთდაკავშირებული კომპონენტი, რომელთა მიზანია პროექტის კონკრეტული 

ამოცანების შესრულება: 

 კონკრეტული ამოცანა 1/კომპონენტი 1: გამოვლენა (მეპპინგი), პროფესიული 

დიასპორული ქსელის შექმნა, განვითარება  და შენარჩუნება; 

 კონკრეტული ამოცანა 2/კომპონენტი 2: დიასპორის წევრთა სხვადასხვა სფეროში 

მიღწევების და საქართველოს განვითარებაში შეტანილი წვლილის აღიარება; 

 კონკრეტული ამოცანა 3/კომპონენტი 3: ინვესტირება ახალგაზრდებში 

საზღვარგარეთ და საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის კავშირების 

დამყარების მეშვეობით, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი ინტერესის 

გაღვივებისა და შემდგომი შენარჩუნების მიზნით. 

პროგრამის სამივე კომპონენტი ეფუძნება ზემოთ ხსენებულ მეთოდოლოგიასა და 

პროგრამის ინსტრუმენტებს (როგორიცაა გამოვლენა (მეპპინგი) და ქსელების შექმნა). 

ყოველივე უზრუნველყოფს პროგრამის მაღალ ეფექტიანობას, ვინაიდან ერთი 

პროგრამული ინსტრუმენტის ფარგლებში მიიღწევა სამი სხვადასხვა შედეგი. ამასთან, 

პროგრამის კომპონენტები ურთიერთდაკავშირებულია; ამდენად, ერთი კომპონენტის 

მიღწევის გამოყენება შესაძლებელია სხვა კომპონენტებში უკეთესი შედეგის მისაღწევად.  

 

 

კომპონენტი 1. დიასპორის პროფესიული ქსელი 

დიასპორული ქსელის მიზანია საზღვარგარეთ მცხოვრებთა შორის 

კავშირების/კომუნიკაციის დამყარების/გაცვლის და წარმოშობის ქვეყანაში შესაბამისი 

გამოცდილების მქონე პროფესიონალებთან ურთიერთობის ხელშეწყობა; აგრეთვე, 

სხვადასხვა მიმღებ ქვეყნებში მცხოვრებთა დაკავშირება უფრო მაღალი ხარისხით 

ინფორმაციის გაცვლის უზრუნველსაყოფად.  დიასპორული ქსელები უმნიშვნელოვანესია 

წარმოშობისა და მიმღებ ქვეყნებს შორის არსებული მანძილისა თუ განსხვავების 

შესამცირებლად. ამასთან, დიასპორულ ქსელებს შეუძლია ინფორმაციის სწრაფად 

გადაცემა/გაცვლა და ნდობის აგება. მეტიც, დიასპორულ ქსელებს შეუძლია 

უმნიშვნელოვანესი როლის შესრულება „ნოუ-ჰაუს“ გაცვლის, ფულადი გზავნილების, 

ტურიზმის, ვაჭრობის, საწარმოებისა და ბიზნესის, ფილანტროპიასა და განვითარების 

მხარდაჭერაში. წევრთა საგანმანათლებლო, სოციალური, კულტურული და პროფესიული 

წინსვლა სხვადასხვა ქსელის პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ბევრი ქსელი ონლაინ რეჟიმში მოქმედებს სხვადასხვა პლატფორმაზე: ელ.ფოსტა, 

საინფორმაციო ფურცელი, ვებ-გვერდი, ბლოგები, ფორუმი, Facebook ჯგუფები და სხვა. 

ქსელების არსებობის ხელშესახები სარგებელი შეიძლება არ იყოს დიდად შესამჩნევი 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისგან განსხვავებით, მაგრამ ქსელი ქმნის ერთიან 
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სივრცეს, სადაც მსგავსი ინტერესების ადამიანებს შეუძლიათ ურთიერთობა, ერთმანეთის 

მხარდაჭრა, მეცნიერული, ტექნოლოგიური თუ კულტურული გამოცდილების გაზიარება.  

მეტიც, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებისგან შექმნილ დიასპორას აქვს 

პოტენციალი, გააერთიანოს ხალხი ღირებული იდეებით; ასეთი ადამიანები ერთმანეთთან 

თანამშრომლობით საბოლო ჯამში,  შეიტანენ წვლილს წარმოშობისა თუ მიმღები ქვეყნის 

განვითარებაში. ასეთი ქსელების კიდევ ერთი დადებითი მხარე ისაა, რომ შესაძლებელი 

გახდება დიასპორის კვალიფიციურ წევრთა მოკლე თუ ხანგრძლივი ვადით 

საქართველოში დაბრუნება5. საქართველოს შემთხვევაში, საკმაოდ სასარგებლოა  

პროფესიული ქსელების შექმნა; მათში გაერთიანდებიან ის თანამემამულეები, რომელთაც 

პროფესიულ წარმატებებს მიაღწიეს მიმღებ ქვეყანაში. შესაძლებელია პროფესიული 

ქსელების სექტორების მიხედვით შექმნა (მაგ., ეკონომიკა, სამართალი, საერთაშორისო 

ურთიერთობები, მეცნიერები/პედაგოგები, ხელოვანები და ა.შ.) ვინაიდან შესაძლებელი 

იყოს წარმოშობის ქვეყანასთან კონკრეტულ სფეროში ცოდნის გაცვლა, მენტორობა, 

ფინანსური რესურსების გამოყენება და სხვა.  

ქსელი აიგება დიასპორის წევრების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე; ასეთი 

ინფორმაცია გროვდება გამოვლენის (მეპპინგის) ფაზის პროცესში. ქსელების შექმნა 

უმნიშვნელოვანესია  ორი მიზნის მისაღწევად: დიასპორის მიღწევების აღიარება და 

ქართველი ახალგაზრდების ჩართულობა.  

უკვე შექმნილი და მოქმედი გლობალური პორტალი www.tanamemamule.ge 

გამოყენებული იქნება საერთო ფლატფორმად, სადაც შეიქმნება დახურული ჯგუფები 

პროფესიული ინტერესებისა თუ საჭიროებების მიხედვით. ასევე, დიასპორის აპარატის 

ვებ-გვერდი და Facebook გვერდი, ან ელ.ფოსტის საშუალებით დაგზავნის სიები შეიძლება, 

სასარგებლო ხერხი აღმოჩნდეს ჯგუფის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლისათვის.  

პროგრამის ძირითადი საქმიანობა დიასპორის პროფესიული  ქსელის ჩამოყალიბების 

მიზნით მოიცავს შემდეგს: 

 

დიასპორის პროფესიული ქსელის ჩამოყალიბება 

აქტივობა  შინაარსი 

გამოვლენა (მეპპინგი) 

ქართული დიასპორის წევრების სხვადასხვა ქვეყნებში 

გამოვლენა პროფესიული ცოდნის/ გამოცდილების/ ინტერესის 

მიხედვით 

დაჯგუფება 
გამოვლენილი წევრების დაჯგუფება სექტორების მიხედვით 

და ჯგუფების სამომავლო ფუნქციის გაანალიზება 

სამუშაო ჯგუფები 

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები შესაბამისი პროფილის 

სახელმწიფო უწყებების თანამშრომელთა მონაწილეობით 

მსჯელობისა და სავარაუდო ტექნიკური გადაწყვეტილებების 

მოსაძიებლად, რათა მოხდეს გამოვლენილი და 

დაჯგუფებული პირების დაკავშირებისთვის (მაგ., რეესტრი, 

ელ. ფოსტით დასაგზავნი სიები, ინტერნეტ პლატფორმები და 

სხვა), შექმნილი ქსლების რეკლამირება დაინტერესებული 

პირებისა და საზოგადოებისთვის.  

ტექნიკური გადაწყვეტილებები 
დიასპორის აპარატში დიასპორული ორგანიზაციების, 

პროფესიული დიასპორის წევრთა და ა.შ. შიდა რეესტრის 

                                                           
5
 EUROMED - მიგრაციის გამოვლენის (მეპპინგის) კვლევა  „მიგრაციის ჩემპიონები“, http://www.euromed-

migration.eu/events/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=32&cHash=246cad7e4bb16635a7b4a77eaf42bfc
b. 

 

http://www.tanamemamule.ge/
http://www.euromed-migration.eu/events/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=32&cHash=246cad7e4bb16635a7b4a77eaf42bfcb
http://www.euromed-migration.eu/events/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=32&cHash=246cad7e4bb16635a7b4a77eaf42bfcb
http://www.euromed-migration.eu/events/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=32&cHash=246cad7e4bb16635a7b4a77eaf42bfcb
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შექმნა (შიდა ანალიტიკური სისტემა) სამუშაო ჯგუფის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე 

ოპერაციონალიზაცია  

პროფესიული ქსელების ქმედებებთან დაკავშირებული 

კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც, სამუშაო ჯგუფის 

გადაწყვეტილების მიხედვით, შეიძლება, მოიცავდეს შემდეგს:  

 დიასპორის ჩართვისათვის ახალი იდეების 

გენერირება; 

 ქართველი სპეციალისტებისათვის რჩევისა და 

კონსულტაციების მიცემა სიახლეების თაობაზე 

სხვადასხვა სფეროში (მაგ., კომენტარები ახალ 

კანონმდებლობაზე ან სტრატეგიულ დოკუმენტზე); 

 ქართული დიასპორის ახალგაზრდებისთვის მიმღებ 

ქვეყნებში ან საქართველოში მენტორობა (ინვესტირება 

ახალგაზრდა თაობაში, კომპონენტი 3) 

 საზღვარგარეთ და საქართველოში მყოფი 

კონკრეტული  სფეროს სპეციალისტების დაკავშირება 

(ე.წ. თვინინგი);  

 ქართული დიასპორის მიღწევების რეკლამირება 

სოციალური მედიისა და სხვა საშუალებებით 

(დიასპორის მიღწევების აღიარება, კომპონენტი 2) 

საჯაროობა 
შექმნილი ქსელების პოპულარიზაცია/გაცნობა 

დაინტერესებული პირებისა და საზოგადოებისათვის 

მონიტორინგი 
ქსელსა და ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული 

ქმედებების დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი 

 

 

კომპონენტი  2. დიასპორის მიღწევების აღიარება 

დიასპორის აპარატს აქვს კავშირი ქართულ დიასპორასთან, პირებთან და 

ორგანიზაციებთან სხვადასხვა ქვეყნებში და მისთვის ცნობილია დიასპორის წევრების 

მიღწევები. ამ დრომდე დიასპორის აპარატი აჯილდოვებდა დიასპორის წევრებს 

კონკრეტული შემთხვევების მიხედვით (საქართველოსა თუ მიმღებ ქვეყანაში). იყო 

შემთხვევები, როდესაც დიასპორული ორგანიზაციის წევრებს გადაეცათ სერტიფიკატები 

ან ჯილდოები6. მაღალ-პროფილური დიასპორის ჩართულობის პროგრამის პილოტირების 

მიზანია რეგულარული და სისტემური პროცესის შემუშავება ქართული დიასპორის 

გამოჩენილი წარმომადგენლების მიღწევების აღიარებისათვის.  

ნომინანტთა მიღწევები უნდა იყოს აღნიშნული და აღიარებული საქართველოს 

საზოგადოებისა და მთავრობის მიერ.  

დიასპორის მიღწევების აღიარების ძირითადი მიზნებია: 

- ქართული დიასპორის საქართველოსა და მიმღებ ქვეყანაში შეტანილი წვლილის 

აღნიშვნა; 

- მიგრანტთა მიერ საკუთარ გაერთიანებაში (მიმღებ ქვეყანაში) შეტანილი წვლილის 

აღიარება და აღნიშვნა; 

                                                           
6
 მაგალთად, „საბერძნეთში ქართული დიასპორის გამორჩეული წარმომადგენლის დაჯილდოვება“ 

http://diaspora.gov.ge/?p=6321 

http://diaspora.gov.ge/?p=6321
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- პარტნიორობისა და მიღწევების გამოყოფა და აღიარება საქართველოსა და 

დიასპორის წევრებს შორის;  

- საზღვარგარეთ მყოფი დიასპორის შენარჩუნება და აკადემიური, სამეცნიერო და 

კულტურული მიღწევების აღნიშვნა; 

- იმ თანამემამულეების პირადი და პროფესიული მიღწევების აღნიშვნა, რომელთაც 

წვლილი შეიტანეს წარმოშობის ქვეყნის დადებითი იმიჯისა და რეპუტაციის 

ჩამოყალიბებაში.  

მოცემული კომპონენტის მთავარი შემადგენელი ნაწილია - „დიასპორის გამოჩენილ 

წევრთა დაჯილდოვების ცერემონია“ - პრესტიჟული ღონისძიება, რომელიც გამოჩენილი 

დიასპორის წარმომადგენლების მიღწევებს სხვადასხვა სფეროში აღნიშნავს და 

გაასაჯაროვებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, 

ხაზი გაესმება მიღწევას და დიასპორის მიერ სანიმუშო როლს  სხვადასხვა სფეროში - 

მეცნიერება, კვლევა, ბიზნესი, სპორტი, დიასპორის აქტიურ მონაწილეობას,  და სხვა. 

დიასპორის ჯილდო გაიცემა მრავალფეროვნების, ტრანსნაციონალიზმისა და 

მრავალკულტურალიზმის აღსანიშნავად; ასევე, იგი გაიცემა თანამედროვე თუ 

ისტორიული დიასპორის მიღწევებისათვის. ეს ჯილდო ხელს შეუწყობს დიასპორის 

საქართველოში თუ მიმღებ ქვეყანაში შეტანილი დადებითი წვლილის აღიარებას.  

შესარჩევი პროცესის შემდეგ, ქართული დიასპორის გამორჩეული წევრები 

ნომინირებულნი იქნებიან სხვადასხვა კატეგორიებში. დიასპორის დაჯილდოვების 

კატეგორიები, სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, შეიძლება მოიცავდეს 

შემდეგს:  

 „თანამემამულის სტატუსის ჯილდო“  - გადაეცემა მათ, ვინც მონაწილეობდა ან 

წარმატებით მუშაობდა დიასპორის ჩართულობისთვის და წვლილი შეიტანა 

საზღვარგარეთ საქართველოს დადებითი იმიჯის შექმნაში. განსაკუთრებული 

მიღწევების, ქართული ენისა და კულტურის შენარჩუნებისა და 

განვითარებისთვის; 

 „საქართველოს მეგობრის ჯილდო“ - გადაეცემა არაქართული წარმოშობის 

ადამიანს, -  რომელიც აქტიურად უწევს დახმარებას საქართველოს ან ქართულ 

დიასპორას კულტურულ, სახელოვნებო, სამეცნიერო ან ეკონომიკურ 

სფეროებში ან რომელიც ხელს უწყობს ქართული კულტურისა და მიღწევების 

საზღვარგარეთ გავრცელებას.  

 „საპატიო ელჩის ჯილდო“ - შეიძლება გადაეცეს დიასპორის იმ 

წარმომადგენლებს რომლებიც ხელს უწყობენ საქართველოს დადებითი მხარის  

წარმოჩენას საზღვარგარეთ. ესენი შეიძლება იყვნენ მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე პირები, რომლებიც ჩართულნი არიან კულტურულ, ეკონომიკურ ან 

სამეცნიერო სფეროებში და რომელთაც შეუძლიათ ან უკვე გასწიეს 

ადვოკატირება საქართველოს დადებითი იმიჯის შესაქმნელად. ამდენად, 

აღიარებულია მსხვილი მიღწევების მქონე დიასპორის წევრები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ კავშირებს წარმოშობისა და მიმღებ ქვეყნებს შორის; 

 „დიასპორული ორგანიზაციის ჯილდო“ - გადაეცემა საუკეთესო დიასპორულ 

ორგანიზაციას; 

 „განათლების ჯილდო“ - გადაეცემა პირს ან ორგანიზაციას 

განათლების/პედაგიგიური მოღვაწეობის სფეროში მიღწევებისთვის; 

 „სამეცნიერო ჯილდო“ - გადაეცემა პირს ან ორგანიზაციას მეცნიერებაში 

მიღწევებისთვის; 
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 „ბიზნეს ჯილდო“ - გადაეცემა დიასპორის ბიზნესს ან წლის ბიზნეს 

ლიდერს/მეწარმეს; 

 „მედია ჯილდო“ - გადაცემა პირის ან ორგანიზაციას მედიის სფეროში 

მიღწევისთვის; მაგ., ქართული გაზეთი, რადიო, ტელეპროგრამა 

საზღვარგარეთ; 

 „წლის ფილანტროპი“ - გადაეცემა დიასპორის წევრს განსაკუთრებული 

მორალური, ფინანსური და/ან სხვა სახის დახმარებისთვისა თუ 

ინვესტიციისთვის დიასპორულ გაერთიანებაში თემში წარმოშობისა თუ 

მიმღებ ქვეყანაში; 

 საპატიო მოქალაქის (ქალაქის მაცხოვრებლის) ჯილდო“ - გადაეცემა მიგრანტს 

(კონკრეტული ქალაქიდან) რომელმაც წვლილი შეიტანა პროცესებში მიმღბ 

ქვეყნის ქალაქში (რეგიონში) ან საზღვარგარეთ ქალაქის (რეგიონის) შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებისთვის (ფოტო-გამოფენა, მოხალისედ მუშაობა, და 

სხვა). 

პროგრამის ეს კომპონენტი ითვალისწინებს მაღალი დონის საჯაროობას, ვინაიდან ეს 

მნიშვნელოვანია დიასპორის დაჯილდოვების ღონისძიების წარმატებულად 

რეალიზაციისათვის.  

დიასპორის დაჯილდოვების ცერემონია იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური მოვლენა 

საქართველოში, რომელიც ყოველწლიურად ჩატარდება გლობალური დიასპორის 

კვირეულის ფარგლებში  საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით.  

პროგრამის ძირითადი ქმედებები „დიასპორის გამოჩენილ წევრთა დაჯილდოვების“ 

სფეროში შემდეგს მოიცავს:  

 

პროგრამის აქტივობები - დიასპორის დაჯილდოვების ცერემონია 

აქტივობა შინაარსი 

გამოვლენა (მეპპინგი) 

ქართული დიასპორის შესაბამისი წევრების გამოვლენა 

სხვადასხვა ქვეყნებში ცოდნის/ გამოცდილების/ ინტერესების 

მიხედვით. გამოვლენილი პროფესიონალები ჩართულები 

იქნებიან ან შესარჩევ საბჭოში ან ხელს შეუწყობენ 

ინფორმაციის გავრცელებას დიასპორის გამოჩენილ წევრთა 
დაჯილდოვების შესახებ.   

სამუშაო ჯგუფები  

დაიგეგმება სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები შერჩევის 

პროცესზე მსჯელობისა და გადაწყვეტილების მისაღებად, 

კრიტერიუმების, ჟიურის წევრების შესარჩევად, რეკლამისა 

და საინფორმაციო კამპანიის მეთოდების დასაგეგმად, მედია-

წყაროების დასადგენად და სხვა.  

შერჩევა 

ნომინირების პროცედურისთვის შესაძლებელია 

ორგანიზაციების ან პირების ნომინირება ორგანიზაციის ან 

პირის მიერ, ან, შესაძლებელია საკუთარი თავის ნომინირება. 

მონაწილეობის მსურველმა უნდა შეავსოს სპეციალური 

განაცხადი (მომზადდება და გამოქვეყნდება დიასპორის 

აპარატის ვებ-გვერდზე), სადაც აღნიშნული იქნება 

განმცხადებლის შესახებ ძირითადი ინფორმაცია, საქმიანობა, 

საქართველოს მიერ მიღებული სარგებელი, რეკომენდაციები 

და სხვა7. არჩეული ჟიური (სახელმწიფო დაწესებულებებისა 

და დიასპორის წარმომადგენლები) შეარჩევენ ნომინანტებს 

                                                           
7
 ნიმინაციის გვერდის ნიმუში იხ: http://gllawards.lt/nominees-form/ 

http://gllawards.lt/nominees-form/
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დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე).  

საჯაროობა 

საინფორმაციო კამპანია 

 დაჯილდოვების ცერემონიის რეკლამირება და 

ნომინაციების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; 

ხოლო მოგვიანებით, ნომინანტების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელება; 

 დიასპორის მიღწევების პერიოდულად გაშუქება 

ტრადიციულ, ელექტრონულ და სოციალურ 

მედიაში. 

ცერემონია 

დიასპორის დაჯილდოვების დღე - ღონისძიება, რომელსაც 

დაესწრება საქართველოს მთავრობის მაღალი რანგის 

წარმომადგენლები. სასურველია, ნომინანტებს ჯილდო 

გადასცეს პრემიერ-მინიტრმა და/ან საქართველოს 

პრეზიდენტმა. მედიის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

იქნას მიპყრობილი ამ მოვლენისკენ. 

მონიტორინგი 
დიასპორის დაჯილდოვების საქმიანობის დაგეგმვა, 

განხორციელება და მონიტორინგი 

 
 

 

კომპონენტი  3. ინვესტირება ახალგაზრდებში 

საქმიანობა მიმართული დიასპორის ახალგაზრდებზე მიზნად ისახავს წარმოშობის 

ქვეყანასთან ასოცირებასა და იდენტიფიცირებას, მიღწევების აღიარებასა და 

კულტურული მემკვიდრეობის და კუთვნილების შეგრძნებების გაღვივებას. ასეთი 

აქტივობები ან პროგრამები წარმოადგენს ემოციებისა და სწავლების გამოცდილების 

კომბინაციას. ისრაელის (სრულად დაფინანსებული 10-დღიანი სასწავლო ტური 

ისრაელში) და სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მსგავსი საქმიანობა საკმაოდ 

წარმატებულია ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფის მხრივ, ვინაიდან ხდება 

ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელების ჩამოყალიბება საზღვარგარეთ და ცოდნის გადაცემა, 

რაც ზრდის განათლებისა და პროფესიულ დონეს მენტორობისა და სხვადასხვა გაცვლითი 

საქმიანობის საშუალებით.  

პროგრამის მიზანია მოიზიდოს დიასპორის ახალგაზრა თაობა, დააკავშიროს მაღალ-

პროფილურ დიასპორის წარმომადგენლებთან და ჩართოს პროგრამის აქტივობებში, რაც 

მოამზადებს ნიადაგს მომავალში ამ ახალგაზრდა პროფესიონალების დიასპორულ ქსელში 

ჩართულობისათვის.  

პროგრამით გათვალისწინებულია დიასპორის აპარატის მიერ ახალგაზრდა თაობის 

ჩართულობის სფეროში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი, შეჯამება და 

ინსტიტუციონალიზაცია; ესენია: 

- კონკურსი „გაუზიარე შენი გამოცდილება საქართველოს“8 

                                                           
8
 კონკურსი „გაუზიარე შენი გამოცდილება საქართველოს“ გულისხმობს პროფესიული გამოცდილების 

გაზიარებას და წერილობით რეკომენდაციებს/რჩევას. 

http://diaspora.gov.ge/?p=4460 

http://diaspora.gov.ge/?p=4460
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- ვიდეო კონკურსი „დიასპორა - ხიდი საქართველოსთან“, რომლის ფარგლებშიც 

ნაჩვენები იყო ვიდეო დასახელებით „დაუვიწყარი საქართველო“, რომელიც 

შექმნილია ჩეხეთში ქართველი სტუდენტის მიერ.  

- სტაჟირების შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებებში 

ქართველი სტუდენტებისათვის საზღვარგარეთ9; 

- საქართველოს ახლაგაზრდა ელჩების პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2014 წელს 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტორს მიერ დიასპორის აპარატთან 

თანამშრომლობით; მას ეწოდება „გახდი შენი ქვეყნის ელჩი“. პროგრამა 

განხორციელდა მსოფლიოს 10 ქვეყანაში: აშშ, ბრიტანეთი, ავსტრია, გერმანია, 

თურქეთი, ლიტვა, ,პოლონეთი, საფრანგეთი, უკრაინა და ჩეხეთის რესპუბლიკა. 

აღნიშნულ ქვეყნებს დაემატება კიდევ ხუთი ქვეყანა.  

პროგრამის ძირითადი საქმიანობა ამ მიმართულებით - ინვესტირება ახალგაზრდა 

თაობაში - მოიცავს შემდეგს: 

 

პროგრამის აქტივობა - ახალგაზრდებში ინვესტირება 

აქტივობა შინაარსი 

გამოვლენა (მეპპინგი) 

ქართულ დიასპორაში ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების გამოვლენა (ახალგაზრდა ელჩები, ქართველ 

სტუდენტთა მსოფლიო ორგანიზაცია, AIESEC, AEGEE 

საქართველო და სხვა) სხვადასხვა ქვეყნებში 

დაჯგუფება  

ახალგაზრდა და აქტიური წევრების დაჯგუფება ინტერესების 

მიხედვით და მათი დაკავშირება პროფესიული დიასპორის 

ქსელთან (კომპონენტი 1) 

სამუშაო ჯგუფები 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები დაგეგმილია კონკრეტული 

ჯგუფების პროფესიული დიასპორული ქსელის წევრებთან 

დაკავშირებისა და მსჯელობის და გარკვეული ჯგუფების 

ფუნქციონირებისა და საქმიანობის გაანალიზების მიზნით.  

საზოგადოებრივი ურთიერთობების კამპანიის სტრატეგიის 

შემუშავება ახლად შექმნილი ახალგაზრდული თუ 

პროფესიული ქსელებისთვის 

ოპერაციონალიზაცია 

კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება ქსელებსა და 

ქართველ ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის გაცვლას 

საქართველოში თუ საზღვარგარეთ შემდეგს მოიცავს: 

 რჩევები კარიერის დაგეგმვის საკითხებზე და სამუშაოს 

მოძებნის შესახებ; 

 სტუდენტთა მენტორობა: 

- რჩევა სამაგისტრო თუ სადქოტორო პროგრამის არჩევის 

შესახებ; 

- რჩევა კვლევის თემების შერჩევის შესახებ მეცნიერული 

ნაშრომის დაწერისათვის და ზოგადი რჩევა კვლევაზე 

- რჩევა სტაჟირების შესაძლებლობებზე როგორც საჯარო 

ისე კერძო სექტორში 

 კონკურსის, შეჯიბრის, ზამთრისა თუ საზაფხულო 

სკოლების მოწყობა, სასწავლო ტურები საქართველოში 

და სხვა  

                                                           
9
 სტაჟირების შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებებში გათვალისწინებულია 

ქართველი სტუდენტებისთვის საზღვარგარეთ http://diaspora.gov.ge/?p=6245  

http://diaspora.gov.ge/?p=6245
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მონიტორინგი 
ახალგაზრდა თაობაში ინვესტირებასთან დაკავშირებული 

აქტივობების დაგეგმვა განხორციელება და მონიტორინგი 

მაღალ-პროფილური დიასპორის წევრების ჩართულობის პროგრამის განხორციელების 

დროს მნიშვნელოვანია შენარჩუნდეს კავშირი დიასპორის ახალგაზრდა ლიდერებსა 

(კომპონენტი 3) და დიასპორის პროფესიული ცოდნის ქსელებს (კომპონენტი 1) შორის. ეს 

ყოველივე საჭიროა მენტორობისა და ცოდნის გასაზიარებლად აუცილებელი 

კონტაქტების დასამყარებლად. ახალგაზრდა ლიდერთა პროგრამა შეიძლება, 

დაუკავშირდეს დიასპორის მიღწევების აღიარების ნაწილს.  
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IV. განხორციელების ფაზა, ხანგრძლივობა 

და მდგრადობა  

 

ა) პროგრამის განხორციელება და ხანგრძლივობა 

პროგრამის განხორციელება იწყება 2015 წლის 1 ნოემბერს; დაიწყება პილოტირება 

პროგრამის კომპონენტების ეფექტურობის დადგენის მიზნით; აგრეთვე, უნდა 

განისაზღვროს მათი ზეგავლენა დიასპორის ჩართულობის პოლიტიკის შემდგომ 

დახვეწაზე. პილოტური ფაზა უნდა დასრულდეს 2017 წლის 1 ივნისს. ზუსტი ვადები და 

პასუხისმგებელი მხარეები მოცემულია ნაწილში V.  

ბ) მდგრადობა და პროგრამის კუთვნილება 

ტექნიკურ დონეზე, პროგრამის შედეგად გაიზრდება ცოდნა დიასპორის მაღალი 

კვალიფიკაციის წევრების შესახებ მონაწილე სახელმწიფო უწყებებს შორის და 

გაუმჯობესდება მათი უნარჩვევები პროფესიული ქსელის ჩამოყალიბების კუთხით; 

აგრეთვე, გაძლიერდება კავშირი დიასპორის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე წევრებსა და 

შესაბამის უწყებებს შორის. პროგრამის მიზანია, შეიქმნას სინერგია ყველა კვლევით და 

ანალიტიკურ ქმედებებს/საქმიანობას შორის.  

ეკონომიკურ დონეზე პროგრამის შედეგად გაიზრდება ცოდნა მაღალ-პროფილური 

მიგრანტებისა და ახალგაზრდების შესახებ, ასევე მათი მოღვაწეობის სფეროებზე და 

საქართველოს განვითარებისკენ მიმართული პოტენციალის შესახებ. ასეთი ინფორმაცია 

მოიცავს მონაცემებს ყველაზე ღირსშესანიშნავ ქართულ დიასპორაზე, გამოცდილებისა და 

ინტერესის სფეროებზე.  

პროგრამის ზემოქმედება შეიძლება გაიზომოს დიასპორული პროფესიული ქსელის 

შექმნით, დიასპორის მაღალი კვალიფიკაციის წევრების აღიარების და ქართველ 

პროფესიონალთა საქართველოში თუ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის 

კავშირების გაძლიერებით.  

სოციალურ დონეზე პროგრამა გამოიწვევს უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარებას 

დიასპორის პროფესიონალ წევრებს, ახალგაზრდა თაობასა  და საქართველოს მთავრობას 

შორის, რაც ხელს შეუწყობს ნდობისა და თანამშრომლობის გაღვივებას.  

პოლიტიკის დონეზე პროექტი გაზრდის სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების 

ცნობიერებას და ინფორმირებულობას მჭიდრო კავშირების სარგებელზე და დიასპორის 

პროფესიონალ და ახალაგზრდა თაობების ჩართულობაზე. გაზრდილი ცნობიერება 

შექმნის პოლიტიკის შემუშავების საფუძველს, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა არ 

მოიცავს ამ კონკრეტულ საქმიანობას.  

პილოტური ფაზის დასასრულს, დიასპორის აპარატი და ICMPD გაანალიზებენ მიღებულ 

შედეგებს და შეაფასებენ პროგრამის განხორციელებას, გააკეთებენ დასკვნებს სამომავლო 

საქმიანობის წარმატების უზრუნველსაყოფად. პროგრამის უწყვეტი და სისტემატური 

განხორციელება დარჩება დიასპორის აპარატის უმნიშვნელოვანეს ფუქნციად, ICMPD-თან 

კოორდინაციით.   
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V. სამოქმედო გეგმა 2015 – 2016  
 

 

აქტივობა პარტნიორები ვადები დაფინანსება კომენტარები 

დიასპორის პროფესიონალი წევრებისა  და 

ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯგუფება  

ქვეყნებისა და ინტერესების/გამოცდილების მიხედვით 

დიასპორის აპარატი/ICMPD ნოემბერი-

დეკემბერი 

2015 

დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

 

სასწავლო ვიზიტების მოწყობა ევროკავშირის 

ქვეყნებში დიასპორის პროფესიონალების ჩართვის 

საკითხებზე 

ICMPD / დიასპორის აპარატი ნოემბერი 

2015 – მარტი 

2016 

ENIGMMA პროექტი სასწავლო 

ვიზიტების რიცხვი, 

მონაწილეები და 

ქვეყნები გადაწყდება 

განმახორციელებელი 

პარტნიორების მიერ 

გამოვლენის, დიასპორის პროფესიონალ წევრებზე  და 

ახალგაზრდებზე ინფორმაციის შეგროვების 

დასრულება 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
იანვარი 2016 

- და შემდგომ 

დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

 

დიასპორასთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირება 

პროგრამის გაცნობის მიზნით 

დისაპორის ოფისი/ICMPD იანვარი 2016 დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

უნდა განისაზღვროს 

ძირითადო 

საკონტაქტო პირები 

სამუშაო ჯგუფის 1-

ლი შეხვედრის დროს 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამოვლენილი დიასპორის 

წევრთა/ორგანიზაციების დაჯგუფებისათვის და 

შესძლო ტექნიკურ გადაწყვეტილებებზე სამსჯელოდ 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
იანვარი 2016 

დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

 

ტექნიკური გადაწყვეტილებების შესრულება 

ქართული პროფესიული დიასპორის შესახებ 

მონაცემების ჩაწერისა და შენახვისათვის 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
ნოემბერი 

2015 – 

თებერვალი 

2016 

დიასპორის აპარატი 

და ENIGMMA 

პროექტი 
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დიასპორის მიღწევების რეკლამირება, 

დაჯილდოვების ცერემონიები,  ახალგაზრდების 

ჩართვის ღონისძიებები 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
იანვარი 2016 

- და შემდგომ  

ENIGMMA პროექტი ინფორმაციის 

გავრცელების გზები 

უნდა დადგინდეს 

პროგრამის მიერ 

(მეთოდოლოგია) 

სამუშო ჯგუფის შეხვედრა დაჯილდოვების 

ცერემონიის ორგანიზების საკითხებზე 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით და სხვა 

მოთამაშეები 

თებერვალი 

2016 და 

შემდგომი 

შეხვედრები 

საჭიროების 

მიხედვით 

დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

დაჯილდოვების 

კატეგორიები, 

გადაწყვეტილება 

შესარჩევ 

კომიტეტზე, ჩართვა 

და კავშირი 

მთავრობასთან 

ცერემონიიის 

ჩატარების 

საკითხებზე, ა.შ. 

დაჯილდოვების კამპანიის გახსნა/დაწყება 
დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
თებერვალი – 

აგვისტო 2016 

ENIGMMA პროექტი  

შესარჩევი კომიტეტის გადაწყვეტილება შესარჩევი კომიტეტი აგვისტო 2016 
დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

 

დაჯილდოვების ცერემონია 
დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
ოქტომბერი 

2016 

ENIGMMA პროექტი 

და განსაზღვრული 

დონორები და 

დამფინანსებლები 

დიასპორის 

გლობალური 

კვირეულის დროს 

ახალგაზრდობისათვის კონკრეტული საქმიანობის 

განხორციელება 

დიასპორის აპარატი ICMPD -

ის მხარდაჭრით 
იანვარი- 

დეკემბერი 

2016 

დიასპორის აპარატი 

და სხვა დონორები, 

ENIGMMA-ს 

ჩათვლით 

2-3 საქმიანობა, 

შეჯიბრი, 

კონკურსები, 

გაცვლითი 

შეხვედრები; 
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თანხების მიხედვით 

და ICMPD 

საქმიანობასთან 

კომბინირებით  
(ENIGMMA 

საინფორმაციო 

კამპანია, და სხვა) 

პროფესიული ქსელის მხარდაჭერა დიასპორის აპარატი ICMPD-

ის მხარდაჭრით 

იანვარი – 

დეკემბერი 

2016 

დიასპორის აპარატი 

და სხვა დონორები 

თუ 

დამფინანსებლები, 

ENIGMMA-ს 

პროექტის 

ჩათვლით 

გამოვლენის 

(მეპპინგის) 

პროცესში 

დადგენილი 

საჭიროებების 

მიხედვით; 

არსებული 

ბიუჯეტისა და 

შესაძლო 

კომბინირებით 

ICMPD-ის 

საქმიანობასთან 

(საზაფხულო 

სკოლები, სხვა) 

კვარტალური ანგარიშები დიასპორის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის სახელზე სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების თაობაზე 

ICMPD/დიასპორის აპარატი თებერვალი 

2016 

ივნისი 2016 

სექტემბერი 

2016 

დამატებითი 

დაფინანსება 

საჭირო არ არის 

 

შუალედური შეფასება და ანალიზი მთელი 

პროგრამისა, რეკომენდაციები 2017 წლამდე დარჩენილ 

საქმიანობაზე 

ICMPD/დიასპორის აპარატი ნოემბერი  – 

დეკემბერი 

2016 

 პროგრამის მე-5 

ნაწილის მიხედვით 
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VI. მონიტორინგი და შეფასება 
 

 

პროგრამის ყველა საქმიანობა უნდა გახდეს მონიტორინგის საგანი დიასპორის აპარატისა 

და ENIGMMA-ს გუნდის მხრიდან საუკეთესო და მოწინავე მიდგომებისა და პრაქტიკის 

გამოსავლენად, ნაკლოვანებებისა და შესაბამისი დასკვნების გასაკეთებლად. 

მონიტორინგი გვეხმარება, დავადგინოთ სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს თუ არა 

კონკრეტული საქმიანობა/აქტივობა. იგი უზრუნველყოფს გეგმის მიხედვით შედეგების 

მიღწევას. განმახორციელებელი გუნდი მუდმივად ჩაატარებს საქმიანობის მონიტორინგს 

და ანალიზს, ანგარიშებისა და დოკუმენტების საფუძველზე შეაფასებს პროგრამის 

თითოეულ მიზანს პროგრამის სხვა კომპონენტების შესრულებამდე და შესთავაზებს 

საჭირო კორექტივებს. მონიტორინგის დროს მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება 

კორექტივების შეთავაზებისა და სამომავლო ქმედებების დიზაინის შესაცვლელად.  

პროგრამის დასასრულს გაკეთდება შეფასება ENIGMMA-ს პროექტის ფარგლებში; 

შეფასდება მიღწევევბი, პოტენციური ხარვეზები/წარუმატებლობა ან წარმატება და მათ 

საფუძველზე გაკეთდება დასკვნები.  

ზემოხსენებული სამოქმედო გეგმის მიხედვით, განმახორციელებელი გუნდი 

უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიწოდებას სამოქმედო ეგემის განხორციელების თაობაზე  

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში; ანგარიშები კვარტალურია. 

მოცემული ინფორმაცია აისახება შესაბამის ანგარიშებში, რომელიც შეადგენს 2016 წლის 

ბოლოს დაგეგმილი შუალედური შეფასების საფუძველს.  

ზოგადი შეფასება და გამოტანილი დასკვნების შესახებ ანგარიში წარედგინება მიგრაციის 

საკითხთა სამთავრობო კომისიას 2017 წლის მაისში პილოტური ფაზის შეფასების მიზნით; 

გაკეთდება რეკომენდაციები დისაპორის აპარატის სამომავლო პროგრამების თაობაზე.   
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VII.  დასკვნითი დებულებები 

 

პროგრამის მიერ ქსელის წევრთა მონაწილეობით განხორციელებული პილოტური 

საქმიანობა ხელს შეუწყობს საქართველოს დადებითი იმიჯის შექმნას, გამოიწვევს პირად 

და პროფესიულ ზრდას და გაზრდის ინტერესს საქართველოსადმი არა მარტო დიასპორის 

წევრებს შორის, არამედ გააჩენს ინტერესს მიმღებ ქვეყნებში, დაამყარონ კავშირები 

საქართველოსთან.  

პროგრამის პილოტირება იგეგმება 2016 წელს; ამდენად, შესაძლებელია საქმიანობის 

რემოდელირება და ადაპტირება სამუშაო პროცესის დროს მონაწილე მხარეების 

ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. პილოტირება, შესაძლებელია, 

შემოიფარგლოს ფინანსური თუ ადამიანური რესურსებით, რომელიც გამოიყოფა ამ 

მიზნისათვის დიასპორის აპარატისა და ICMPD/ENIGMMA -ს პროექტის მიერ.  

პროგრამის განხორციელება უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის პარტნიორთა 

საერთაშორისო ვალდებულებებს, საქართველოს კანონმდებლობასა და დიასპორის 

აპარატის შინაგანაწესს.  

სხვა გამოვლენილი რისკ-ფაქტორები შეიძლება იყოს ქართული დიასპორის მხრიდან 

რეაგირების არარსებობა და ზოგადი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში, ისევე 

როგორც საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი, შემდგომშიც დაუჭიროს მხარი 

საქართველოს დიასპორის პოლიტიკის განვითარებას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


