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Giriş

Gürcüstan hökumətinin 2009-cu il 8 may 348 saylı qərarı əsasında “Tolerantlılıq və Vətəndaş İnteqrasiyası üzrə Milli
Konsepsiya və 2009-2014-cü illər üçün fəaliyyət planı” təsdiqləndi. Bu akt əsnasında Gürcüstan Dövlət Nazir liyi
Aparatına reinteqrasiya məsələlərində milli azlıqlarla bağlı siyasətin işlənib -hazırlanması və koordinasiyası, eləcə də
Gürcüstan Hökuməti və Gürcüstanın Prezident yanında mövcud Şura qarşısında hesabat verməsi həvalə olundu. Bu
prosesləri koordinasiyalı şəkildə həyata keçirmək üçün Gürcüstan Baş naziri müavini, Reinteqrasiya məsələləri üzrə
Gürcüstan Dövlət nazirinin 200-cu il 3 iyul 14 saylı əmri və 2011 -ci il 24 yanvar 7 saylı əmri əsasında İdarələrarası
Dövlət Komissiya yaradıldı. Komissiya tərkibinə Reinteqrasiya məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Nazirliyi Aparatı
rəhbərliyi və məsul əməkdaşları ilə yanaşı, Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyası Milli Konsepsiyası və fəaliyyət
planının həyata keçirilməsində cavabdehlik daşıyan dövlət müəssisəl ərinin, nazirliklərin, idarə və təşkilatların, Tbilisi
şəhəri şurası və milli azlıqların məskunlaşdığı regionlar üzrə üç bölgə administrasiyasının nümayəndələri daxil oldular:






















Reinteqrasiya məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Nazirliyi Aparatı
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi
Gürcüstan Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyi
Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi
Milli Kurrikulum və Qiymətləndirmə Mərkəz i
ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı üzrə Milli Mərkəzi
Milli İmtahan Mərkəzi
Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası
Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatı
Gürcüstan İctimai Yayımı
Tbilisi Meriyası
Kvemo Kartli bölgəsi üzrə Dövlət qəyyumu –Qubernator Administrasiyası
Samsxe-Cavaxeti bölgəsi üzrə Dövlət qəyyumu –Qubernator Administrasiyası
Kaxeti bölgəsi üzrə Dövlət qəyyumu –Qubernator Administrasiyası
Gürcüstan Prezident Administrasiyası
Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurası Aparatı
Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanası
Gürcüstan İdman və Gənclərlə məsələlər üzrə Nazirlik
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi .

Cari hesabat Gürcüstanın İcraedici və Qanunverici Hökumətləri tərəfindən 2012-ci ildə fəaliyyət planı üzrə nəzərdə
tutulmuş altı istiqaməti əks etdirir: Qanunun aliliyi, Təhsil və dövlət dili, Media və informasiyanın əlçatanlığı, Siyasi
inteqrasiya və vətəndaşların iştirakı, Sosial və regional inteqrasiya, Mədəniyyət və identikliyin qorunması üzrə həyata
keçirilmiş aktivlikləri.
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I. Qanunun aliliyi

Qanunun aliliyi Tollerantlıq və Mülki İnteqrasiya üzrə Milli Konsepsiyanın istiqamətlərindən biridir. Bu nöqteyi nəzərdən, Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi və ona tabe olan mövcud strukturlar, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyi Tolerantlıq və
Mülki İnteqrasiya üzrə Milli Konsepsiyanın və onun fəaliyyət planının həyata keçirilməsi prosesində aktiv şəkildə iştirak
edirlər. Bu cəhətdən, qarşıya qoyulmuş məqsədləri həyata keçirmək üçün 2012 -ci ildə Gürcüstan nazirlikləri və onlara
tabe təşkilatlar öz kom petensiyaları çərçivəsində müxtəlif istiqamətlərdə aktiv tədbirlər həyata keçirdilər:

Ədliyyə evləri

2012-ci ildə Tbilisidə, Qvarelidə, Telavidə, Gürcaanidə, Ozurgetidə, Qoridə, Marneuli və Axalsixedə Ədliyyə evləri
acıdı. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış brend –“Ədliyyə evi” vasitəsilə milli azlıqların məskunlaşdığı
regionlarda yaşayan əhaliyə unikal xidmətdən istifadə və sürətli və effektiv xidmət əldə etmək imkanı verildi. Qeyd
edilmiş brendi yaratmaqla Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin v ətəndaşlara xidmət göstərən bütün struktur vahidləri bir
binada birləşmiş oldular. Buraya daxildirlər: Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyi, Kütləvi Reyestrin Milli Agentliyi,
Milli Arxiv, Milli Mühafizə Bürosu, Notarius Palatası, Məlumatların Mübadiləs i Agentliyi. Ədliyyə evi həmçinin Təhsil
Nazirliyinin xidmətlərindən birini –attestatların verilməsini də həyata keçirir.
“Ədliyyə evi” vətəndaşlara effektiv və yüksək səviyyəli xidmətin göstərilməsinə yönəlib. Ədliyyə evində milli azlıqların
məskunlaşdı ğı regionlarda yaşayan əhalinin doğum və nikah şəhadətnaməsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi almaq,
sənədi apostil və ya leqallaşma yolu ilə təsdiqləmək, vətəndaşlıq, yaşayış, adi vizanın alınması barəsində müraciət etmək
və bir binada 300-dək xidmət növündən istifadə etmək imkanı var.
Axalsixe Ədliyyə evi 2012-ci il avqustun 8-də açılmışdır. O gündə orta hesabla 364 vətəndaşa xidmət göstərir. Açıldığı
gündən 2012-ci ilin sonuna qədər Axalsixe Ədliyyə evi 37163 vətəndaşa xidmət göstərmişdir.
Marneuli Ədliyyə Evi 2012-ci il sentyabrın 10-da açılmışdır. O, gün ərzində 801vətəndaşa xidmət göstərir. Marneuli
Ədliyyə evi açılan andan 2012-ci ilin sonuna qədər 63281 vətəndaşa xidmət etmişdir.
Tbilisi Ədliyyə evi 2012-ci sentyabrın 21-də açılmışdır. Açıldığı andan 2012-ci ilin sonunadək 510696 vətəndaşa xidmət
etmişdir. Gün ərzində Tbilisi Ədliyyə evi orta hesabla 5491 vətəndaşa xidmət göstərir.
Ozurgeti Ədliyyə evi 2012-ci il aprelin 13-də açılmışdır. Açıldığı andan 2012 -ci ilin sonundək 93169 vətəndaşa xid mət
etmişdir. Gün ərzində Ozurgeti Ədliyyə evi təqribən 509 vətəndaşa xidmət göstərir.
Gürcaani Ədliyyə evi 2012-ci il iyunun 12-də açılmışdır. Açıldığı andan 2012 -ci ilin sonuna qədər 54359 vətəndaşa
xidmət göstərmişdir. Gün ərzində Gürcaani Ədliyyə evi orta hesabla 383 vətəndaşa xidmət edir.
Telavi Ədliyyə evi 2012-ci il sentyabrın 15-də açılmışdır. Açıldığı andan 2012 -ci ilin sonuna qədər 37413 vətəndaşa
xidmət göstərmişdir. Gün ərzində Telavi Ədliyyə evi orta hesabla 486 vətəndaşa xidmət edir.
Qvareli Ədliyyə evi 2012-ci il sentyabrın 17-də açılmışdır. Açıldığı andan 2012 -ci ilin sonuna qədər 13618 vətəndaşa
xidmət göstərmişdir. Gün ərzində Gürcaani Ədliyyə evi orta hesabla 179 vətəndaşa xidmət edir.
Qori Ədliyyə evi 2012-ci il sentyabrın 26-da açılmışdır. Açıldığı andan 2012-ci ilin sonuna qədər 5790 vətəndaşa
xidmət göstərmişdir. Gün ərzində Gürcaani Ədliyyə evi orta hesabla 758 vətəndaşa xidmət edir.
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Milli azlıqların nümayəndələri ilə görüş
Hər il milli azlıqların nümayəndələrinə Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşları ilə görüşmək və yüksək vəzifəli
şəxslərdən Nazirliyin kompetensiyası sferasına daxil olan və onlar üçün maraqlı məsələlər barədə birbaşa cavab almaq
imkanı verilir.
2012-ci il aprelin 12-də Ədliyyə naziri müavini və Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurası katibi sədrinin iştirakı ilə Milli
azlıqlar Şurası ilə görüşü keçirildi. Görüşdə 30 -a yaxın adam, o cümlədən Milli Azlıq Şurasının üzvləri, Gürcüstan Xalq
Müdafiəçisi Ofisinin, QHT və Beynəlxalq Təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdi. Görüşdə iştirak edən ictimaiyyətin
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin Marketinq Şöbəsi, Mülki Reyestr Agentliyi, İnsan Resurslarının İdarə olunması
Departamenti, Beynəlxalq Ümumi Hüquq Departamenti, Gürcüs tan Ədliyyə Nazirliyinin Administrasiya rəhbəri və
Gürcüstanın Baş Prokurorluğu nümayəndələrindən məlumat almaq imkanı vardı. Qeyd edilmiş şəxslər tərəfindən
hazırlanmış məruzələrlə yanaşı, görüşdə diskussiya və sual -cavab üçün də vaxt ayrılmışdır.
Görüşdə müxtəlif mövzular, o cümlədən Ədliyyə evləri tərəfindən təqdim olunan xidmətlər, şəxsiyyəti təsdiq edən
elektron vəsiqələr, Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi arxivlərində mühafizə olunan informasiyanın əlçatanlığı, vətəndaşlıq,
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinə da xil olan nəşrlərdə milli azlıq nümayəndələrinin işlə təmin olunması, pulsuz hüquqi
yardım və Şura üzvləri üçün maraqlı olan başqa məsələlər müzakirə olundu.
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi nümayəndələri Şura üzvləri üçün əlavə məlumatları əhatə edən bütün məsələləri qeyd
etdilər.

Qaraçıların qeydə alınması

Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyi Qeyri-Hökumət Təşkilatları –İnnovasiya və
İslahatlar Mərkəzi (IRC) və Azlıqlar
məsələlər üzrə Avropa Mərkəzi ilə əməkdaşlıq yolu ilə qaraçıların qeydiyyata alınması məsələləri üzərində işləməyə
davam edir. Gürcüstanda yaşayan qaraçı əhalinin qeydiyyata alınması və bu məsələlərdə kompetensiyalı müəssisələrin
fəaliyyətini koordinasiya etmək məqsədilə 2012 -ci il ərzində Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyi, Gürcüstan
Ədliyyə Nazirliyi, Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurası, Azlıqların məsələləri üzrə Avropa Mərkəzi və İnnovasiya və
İslahatlar Mərkəzinin iştirakı ilə bir neçə görüş təşkil edilmişdir. Koordinasiyalı işləməyi planlaşdırmaq m əqsədilə,
qərara alındı ki, Gürcüstanda yaşayan qaraçılar haqqında məlumatları ECMI Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyinə
təhvil verəcək, Agentlik də öz növbəsində ECMI tərəfindən təqdim olunmuş məlumatları Məlumatlar bazası ilə
müqayisə edəcək, Agentl iyin Məlumatlar bazasında adı çıxmayan şəxslərə hüquqi yardım göstərmək məqsədilə onlar
haqda məlumatları İnnovasiya və İslahatlar Mərkəzinə ötürəcək, Mərkəz də öz növbəsində Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı
Agentliyinin nümayəndələri ilə birlikdə qeydiyyata almaq və şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqələrin verilməsi üçün vacib
olan məlumatları toplamaq məqsədilə səyyar görüşlər həyata keçirəcəkdir. Yekun nəticədə, Dövlət Xidmətlərinin
İnkişafı Mərkəzi əldə edilmiş məlumatın emalı əsasında doğum haqqında hüquqi fakt ını müəyənləşdirilməsi, vətəndaşlıq
haqqında məsələlərin həlli və ya şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqənin verilməsi üçün lazımi prosedurları həyata keçirəcəkdir.
Məlumatları Qeydiyyat bazasında yoxlamaq məqsədilə Azlıqlarla İş üzrə Avropa Mərkəzi (ECMI) Leninovka və
Qaçiani massivində yaşayan qaraçıların 265 nəfərlik siyahısını Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyinə göndərdi.
Yoxlama zamanı məlum oldu ki, 81 qaraçının sənədləşmə ilə bağlı problemi var. 2012 -ci il ərzində İnnovasiya və
İslahatlar Mərkəzi Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyi nümayəndəsi ilə birgə Rustavi və Qaçianidə bir neçə səyyar
səfər həyata keçirdi. Qeyd edilmiş səfərlər çərçivəsində 18 qara çının qeydiyyatının və şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması
ilə bağlı problemlər öz həllini tapdı. 13 qaraçının doğum haqqında hüquqi əhəmiyyətli faktı müəyyənləşdirildi, 2
qaraçıya isə vətəndaşlığı olmayan şəxs statusu verildi. Baxmayaraq ki, görüş vaxtı və yer i barədə məlumat əvvəlcədən
verilmişdir, hər kəslə görüşmək mümkün olmamışdır. Müvafiq olaraq, onların problemlərini həll etmək də mümkün
olmamışdır. Bu məsələ üzərində iş davam edir.
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Milli azlıqların Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi strukturlarında işlə təmin edilməsi
Gürcüstan Daxili işlər Nazirliyi milli azlıqların nümayəndələrinin polis sıralarında işlə təmin etmək məqsədilə
sislsilə tədbirlər həyata keçirdi. Nazirlik milli azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda azlıqların işlə
təmin olmasına üstünlük verir. Buna sübut olaraq, 2012 -ci ildə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında
işlə təmin olunmuşların statistikası aşağıdakı kimidir. 1
Azərbaycanlı

11

Assuriyalı

2

Yunan

2

Kürd

1

Osetinlər

4

Polyaklar

1

Ruslar

10

Ermənilər

35

Ukraynalılar

3

Cəmi

69

“Diskriminasiyanın yolverilməzliyi” haqqında broşür

2012-ci ildə Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatı ilə birgə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyası tərəfindən
Avropa ittifaqının “Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Təhsilin İnkişafı” layihəsi çərçivəsində “Diskriminasiyanın
yolverilməzliyi” haqqında broşür hazırlandı və çap olundu.

1 DİN-də işlə təmin olunmuş şəxslərin etnik əlamətə görə göstərmək könüllüdür və əməkdaşların istəyi əsasında baş verir
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Regionlarda “İnsan hüquqlarının müdafiəsi və diskriminasiyanın yolverilməzliyi” haqqında
treyninq

2012-ci il il ərzində aşağıda sadalanan regionlarda “İnsan hüquqlarının müdafiəsi və diskriminasiyanın
yolverilməzliyi ” haqqında treyninqlər həyata keçirildi: Kaxeti, Acarıstan, Sameqrelo -Zemo Svaneti, SamsxeCavaxeti, Msxeta-Mtianeti. Qeyd edilmiş treninqlər silsiləsi Avropa İttifaqının “Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin
Təhsilin İnkişafı” layihəsi çərçivəsində keçiridi və treninqlərə Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatı və Ədliyyə
Nazirliyinin ekspertləri rəhbərlik edirdilər.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinin Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi yanında Milli
Azlıqlar Şurası nümayəndələri ilə görüşü

2012-ci il martın 7-də Daxili İşlər Nazirliyində Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi yanında mövcud Milli Azlıqlar Şurasının
üzvləri ilə görüş keçirildi. Nazirlik tərəfindən görüşdə aşağıdakı bölmələr üzlər nümayəndələr iştirak edirdilər: Patrul
Polis Departamenti, Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti, Hüquq Şöbəsi, Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyası, eləcə də
Xalq Müdafiəçisi Aparatının əməkdaşları, o cümlədən Gürcüsta n Xalq Müdafiəçisi müavini, Azlıqlar
Mərkəzinin rəhbəri və Şuranın 15-dək nümayəndəsi. Qeyd edilmiş tədbir Daxili İşlər Nazirliyi və Gürcüstan Xalq
Müdafiəçisi Aparatı arasında 2010 -cu il fevralın 4-də imzalanmış Qarşılıqlıəməkdaşlıq Memorandumu çərçivəsin də
həyata keçirildi. Görüş zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin milli azlıqların müdafiəsi kontekstində davam edən fəaliyyəti
müzakirə olundu. Daha dəqiq isə əsas diqqət irqi diskriminasiyanın alovlanması və qarşısının alınması işində polisin
roluna, pozuntular faktına zamanında reaksiya vermə vasitələrinin yaxşılaşdırılması və azlıqların Polis idarəsində işlə
təmin olunmasına yönəldildi.

Gürcüstan Daxili işlər Nazirliyi Akademiyasının məhəllə inspektorları və patrul polisinin baza kursları
dinləyiciləri üçün milli azlıqlar mövzusunda icmal mühazirələr
2012-ci martın 13-də Daxili İşlər Nazirliyi ilə Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi arasında fevralın 4 -də imzalanmış Qarşılıqlı
əməkdaşlıq haqqında memorandum çərçivəsində Gürcüstan Xalq müdafiəçisi ilə görüş keçirildi və DİN Akademiyasının
məhəllə inspektoruları və patrul polisinin baza kurs dinləyiciləri üçün icmal mühazirələr oxudu. Bununla yanaşı,
Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Milli azlıqları təmsil edən fəaliyyət göstərən və eləcə də gələcək polislərlə görüşdü.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasında təhsilin müddəti uzadıldı ki, bu da öz əksini Cinayət hüququ və İnsan
hüquqları kimi fənlərdə əksini tapdı. Məhəllə inspektorları, eləcəcə də patrul polislərinin hazırlanması və təlimi
kurslarında xüsusilə, İnsanlar arasında bərabərliyin pozulması və irsi diskriminasiya, eləcə də diskriminasiyanın
yolverməzliyi məsələsinin öyrədilməsinə böyük diqqət ayrılır.

Azərbaycan, erməni və rus dillərində Gürcüstan Konstitusiyası
Gürcüstan Konstitusiyasının yeni nəşri kodifikasiya olunmuş mətnlə Azərbaycan, erməni və rus dillərinə tərcümə
olundu və nəşr edildi. Nəşr üç regionun –Samsxe-Cavaxeti, Kvemo Kartli və Kaxetinin özünüidarə orqanları və qeyri hökuməy təşkilatları nümayəndələrinə paylanıldı. Cəmi 500 nüsxə dərc o lundu.

Marneuli, Zalqa və Tetridzğaro əhalisi ilə görüş

2012-ci il may ayının 25-də Marneulidə “Marneuli Gənclər Mərkəzi”nin və Gürcüstan Dövlət nazirinin reinteqrasiya
məsələləri üzrə aparatın təşkilatçılığı əsasında əhali ilə görüş keçirildi. Görüşdə Marneuli, Zalqa və Tetridzğaro
rayonlarının yerli əhalisi Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi və Gürcüstan Prokurorluğunda həyata keçirilmiş, eləcə də cari
islahatlar, Gürcüstan Cinayət hüququ siyasətində edilmiş dəyişikliklər barəsində məlumatlandırıldılar.
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II. Təhsil və Dövlət dili

Milli azlıqların Dövlət dilini bilməməsi vətəndaş inteqrasiyasında etiraza səbəb olan ən ciddi məsələlərdən biridir ki, bu
da onların ölkənin siyasətində, iqtisadiyyatında və ictimai həyatında hərtərəfli iştirakına əhəmiyyətli dərəcədə mane olur.
Bu istiqamətdə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi və onun səlahiyyətində olan ictimai hüququn hüquqi şəxsləri Milli
azlıqların vətəndaş inteqrasiyası strategiyası çərçivəsində milli azlıqların vətəndaş inteqrasiyası istiqamətində vahid
siyasət həyata keçirirlər. Siyasətin başlıca məqsədi elə bir kompleks tədbirlər keçirməkdən ibarətdir ki, hansılar ki, milli
azlıqlar üçün təhsilin əlçatan olmasını təmin edir, dövlət dilinin yayılmasını və milli azlıqların dil və mədəni
identikliyinin qorunub-saxlanılmasını dəstəkləyir. Təhsil siyasəti çərçivəsində milli azlıqlara gürcü dilinin öyrədilməsi
proqramlarına, xüsusilə də gürcü dilinin ikinci dil kimi tədrisinin effektivliyinin artırılmasına yönələn layihələrin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsinə yönələn proqramlara xüsusi diqqət ayrılır.

Samsxe-Cavaxeti və Kvemo Kartli regionlarında Gürcü dili evləri
2009-2011-ci illərdə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi “Gürcü dili proqramı” çərçivəsində Ninosminda və Axalkalakinin
dil evləri və Dmanisi və Bolnisinin Gürcü dili mərkəzlərinin 22 500 lari (hər bir mərkəz üçün) məbləğində
maliyyələşdirilməsini təmin edi rdi. Qeyd edilmiş məbləğ gürcü dili evlərinin və Gürcü dili mərkəzlərinin işçi heyətinin
əməyinin qarşılanmasına, əyani vəsaitlərin, kitabların, tədris və dəftərxana materiallarının əldə olunmasına, cari
kommunal və başqa lazımi xərclərin ödənilməsinə xərc lənirdi.
2011-ci il oktyabrın 1-dən etibarən Gürcü dili evləri və Gürcü dili mərkəzlərinin idarəçiliyini Zurab Jvania adına Dövlət
İdarəçilik Məktəbi həyata keçirir.
2011-ci ildə “Gürcü dili gələcək müvəffəqiyyət üçün” proqramı çərçivəsində Kvemo Kartli regionunda, xüsusilə də
Qardabani və Marneulidə əlavə olaraq iki Gürcü dili evi açıldı, 2012-ci ildə isə Zalqa və Yarmuğanlıda yeni Gürcü dili
evləri açıldı.
Dil evləri dinləyicilərin bir neçə kateqoriyası məktəb direktorları və müəllimlər, ictimai qulluqçular, abituriyentlər və
başqa maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Dinləyicilər bir tərəfdən dili bilmə səviyyəsi əsasında (öncədən test vasitəsilə müəyyənləşdirilir), digər tərəfdən isə
onların məşğuliyyət spesifikası nəzərə alınmaqla fərqlən dirilirlər.

Osetin bazar günü məktəbi

2012-ci ildə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən “Azlıqların dillərinin müdafiəsi altproqramı” çərçivəsində
11-ci kütləvi məktəb bazasında osetin bazar günü məktəbinin maliyyələşdirilməsi təmin edildi. 2012 -ci ildə osetin
bazar günü məktəbində 20 dinləyicinin osetin dilini, mədəniyyətini, tarixini, folklorunu, Qafqaz rəqs və mahnılarını
öyrənmək imkanı vardı.

Multilinqvistik təhsilin dəstəklənməsi proqramı

2012-ci ildə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bilinqvistik müəllim standartı yaradıldı. Prosesə həm
Nazirliyin multilinqvistik təhsil ekspertləri, həm də Azlıqların məsələləri üzrə BMT -nin Ali Komissarlıq Ofisi tərəfindən
maliyyələşdirilmiş beynəlxalq ekspertlər –Marina Qurbo və Ligita Qriqule də cəlb edilmişdir.
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2012-ci ildə Multilinqvistik təhsilin dəstəklənməsi proqramı çərçivəsində, eləcə də Azlıqların məsələləri üzrə BMT -nin
Ali Komissarlıq Ofisinin dəstəyi ilə multilinqvistik təhsildə müəllimlər üçün yaradılmış metodoloji resurs tərcümə edildi
və nəşr olundu.
2012-ci ildə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi ilə nəşriyyatlar arasında imzalanmış müqavil ə çərçivəsində nəşriyyatlar
tərəfindən birinci sinifdən altıncı sinif də daxil olmaqla bütün fənlərdən erməni, rus və Azərbaycan dillərində bir qrifli
dərslik tərcümə edildi. Qeyd edilmiş dərsliklərdə materialın 30% -i gürcü, 70 %-i isə erməni, rus və Azərbaycan
dillərindədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tərcümənin keyfiyyətini qiymətləndi rmək üçün Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi
Aparatı nəzdində Milli Azlıqlar Şurası da cəlb olunmuşdur. Multilinqvistik dərsliklər tövsiyə olunmuş tədris materialı
kimi pilot məktəblərində istifadə olundu.

“Gürcü dilini ikinci dil kimi öyrədək” proqramı
“Gürcü dilini ikinci dil kimi öyrədək” proqramı gürcü dili və ədəbiyyatı üzrə ixtisaslaşmış müəllimlərin Samxse Cavaxeti, Kvemo Kartli və Kaxetinin milli azlıqlarla məskunlaşmış elə qeyri -gürcüdilli məktəblərinə təyin olunmasını
nəzərdə tutur, hansında ki, gürcü d ilini bilmə və tədris etmə məsələsi kəskin vəziyyətdədir. Milli azlıqların
məskunlaşdıqları regionlarda gürcü dilinin tədrisi istiqamətində çətin bir vəziyyət formalaşıb. Bu proqramın başlıca
məqsədi milli azlıqların məskunlaşdığı regionlarda gürcü dilinin tədrisini dəstəkləməkdən və gürcü dili və ədəbiyyatı üzrə
müəllimlərin professional inkişafından ibarətdir. 2009 -2012-ci illərdə müsabiqədə 1000 -ə yaxın şəxs iştirak etdi, onlardan
yalnız 86 təlimçi-müəllim müvəffəqiyyətlə test imtahanı və müsahibədən keç di. Hal-hazırda 75 pedaqoq işlə təmin
olunub. Yeni seçilmiş təlimçi-müəllimlər aşağıdakı məsələlər üzrə treninqlər keçirlər: “Gürcü dili ikinci dilinin tədrisi
metodikası kimi” (50 saat), “Etnik və dini tolerantlıq” (5 saat) və Azərbayca və erməni dilini t ədris edən sürətli kurs (50
saat). Yalnız bundan sonra müəllimlər Samsxe-Cavaxeti, Kvemo-Kartli və Kaxetinin milli azlıqlarla məskunlaşmış
kəndlərinə paylaşdırırırlar. Bu kəndlərin əhalisinin demək olar ki, 100% -i erməni və ya azərbaycanlıdır. Onların
əksəriyyəti gürcü dilini, böyük hissəsi isə rus dilini bilmir.
Buradan irəli gələrək, təyin olunmuş müəllimlərdən ünsiyyət qurmaq, tədbirlərə valideyn və başqa müəllimləri cəlb
etmək üçün elementar səviyyədə də olsa yerli istifadə olunan dili bilmələri tələb olunur. Bu proqram çərçivəsində
kirayələnmiş müəllimlər, keçdikləri dərs saatına görə aldıqları məvacibdən əlavə, dövlət proqramından 1000 lari
məbləğində maaş da alırlar. Proqramın məqsədi qeyri -gürcüdilli əhali arasında gürcü dili biliyi səviyyəsini yüks əltmək,
milli azlıqların məskunlaşdığı regionlarda gürcü dili müəllimlərinin peşəkarlığının inkişaf elətdirmək, gürcü dilinin
ikinci dil kimi tədrisinin keyfiyyətini artırmaq, milli azlıqların inteqrasiya prosesini dəstəkləməkdən ibarətdir. “Gürcü
dilini ikinci dil kimi öyrədək” proqramı Axalkalakidə, Ninodzmindada, Zalqada, Bolnisidə, Dmanisidə, Qardabanidə,
Marneuli və Saqarecoda həyata keçirilir. 2012 -ci ildə proqram çərçivəsində iki dəfə (aprel -may, noyabr-dekabr)
monitorinq keçirildi. Monitorinq peşəkarları tapşırıqları yerinə yetirdilər və müəllimlərin işlərini qiymətləndirmək
məqsədilə monitorinq çərçivəsində qiymətləndirməni əhatə edəcək xüsusi sorğular və müşahidə formalarından istifadə
edərək məktəb direktorlarını və şagirdləri sorğu -sual etdilər. Qiymətləndirənlər hər bir təlimçi-müəllimin keçirdiyi
dərs/treninqdə iştirak etdilər. Proqrama cəlb olunan müəllimlər 4106 şagirdə dərs keçirlər .

Gürcü dili müəllimləri müsabiqəsi
2012-ci ildə gürcü dili müəllimlərinin yeni kadrlarını seçmək məqsədilə y enidən müsabiqə elan edildi. Proqrama 12
təlimçi-müəllim əlavə olundu. 2011-2012-ci illərdə Samsxe-Cavaxeti və Kvemo Kartlinin qeyri-gürcüdilli məktəblərinə
ezam olunmuş sertifikasiyalı müəllimlər seçildi.
Proqramda iştirak edən müəllimlər məktəblərdə gürcü dilinin tədrisi ilə paralel olaraq müəllimlər üçün treninqlər keçirir,
cəmiyyətdə gürcü dilini öyrənmək motivasiyasını artırmaq, dövlət proqramında iştirakı yüksəltmək, müvafiq olaraq ,
qeyri-gürcüdilli əhali arasında gürcü dilini bilmək səviyyəsini yüks əltmək və milli azlıqların inteqrasiya prosesini
dəstəkləmək məqsədilə müxtəlif tədbirlər (Yeni il, yaz və payız bayramları, şair və yazıçılara həsr olunmuş günlər, milli dini bayramlar, sərgilər, tamaşalar və s.) təşkil edirlər.
Yeni müəllimlər kəndlərə getdikdən sonra həmin kəndlərdə dil öyrənən qrup –“Gürcü dili klubu” yaradılır. Klubda
abituriyentlər, müəllimlər, valideynlər və icmanın digər nümayəndələri birləşirlər. Bəzi kəndlərdə könüllülərin sayı bir
neçə qrupun yaradılması zərurətini ortaya çıxarır . Proqrama cəlb olunmuş müəllimlərin vəzifələrinə həmçinin yerli gürcü
dili müəllimlərinin hazırlanması və təlim olunması, eləcə də onların peşəkar inkişafının dəstəklənməsi də daxildir. Klubu
təşkil etmək və təhsil prosesinineffektiv idarə etmək məqsədilə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi
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proqramda iştirak edən məktəblərə lazımi inventar, audio -video avadanlıq, vizual-tədris materialı və dəftərxana
ləvazimatları, əyani vəsaitlər verdi. Gürcü dili klubuna 1997 şagird, 715 müəllim, 566 icma nüma yəndəsi cəlb olunub.

Mübadilə və qardaşlaşma layihələri

2011-2012-ci illərdə “Gürcü dilini ikinci dil kimi öyrədək” proqramı çərçivəsində mübadilə proqramları planlaşdırıldı və
həyata keçirildi. Erməni və gürcü məktəbləri müxtəlif regionların gürcü məktəbləri ilə qardaşlaşdılar. 30 -a qədər təlimçi müəllim müxtəlif regionlarda partnyor məktəb axtarıb tapdı (Tbilisi, Qori, Qardabani, Saqareco, Çakvi, Zestafoni, Xaşuri
və s.) və səyyar tədbirlər təşkil etdi. Tədbirlərin başlıca qayəsini qarşılıqlı ziyar ət və 1 həftə ərzində yaşamaq, dərslərdə
iştirak, ümumi konsert, tamaşa, müxtəlif xörəklərlə tanışlıq, gürcü Pravoslav, erməni apostol kilsələrini, məscid və başqa
mədəni abidələrin ziyarəti təşkil edir. Mübadilə layihəsinin yekun görüşü əksərən Tbilisidə keçirilir, burada layihə
iştirakçılarına müəllimin evini ziyarət etmək, Müəllimlərin peşəkar inkişafının milli mərkəzinin əməkdaşları və “Gürcü
dilini ikinci dil kimi öyrədək” proqramı haqqında məlumatla tanış olmaq imkanı yaradılır. Qardaşlaşma layihələrində tez tez hər üç (gürcü, erməni, Azərbaycan) xalqın şagird və müəllimləri görüşürlər ki, bu da interaktiv münasibətlərin
stimullaşdırcısıdır.

Erməni, Azərbaycan və ya rus dillərində milli təhsil olimpiadalarının keçirilməsi
2011-2012 tədris ilinin milli təhsil olimpiadaları Gürücüstanda olan bütün ümumtəhsil ocaqlarında, o cümlədən qeyri gürcüdilli məktəblərdə keçirildi. Qeyd edilmiş məktəblərdə milli təhsil olimpiadaları erməni, Azərbaycan və rus
dillərdində, qeyri-gürcüdilli məktəb şagirdləri isə gür cü dili olimpiadasında da iştirak etdilər. Üçüncü tur əsasında qalib
şagirdlər müəyyənləşdirildi –o cümlədən , milli azlıq nümayəndələri də.

Erməni, Azərbaycan və rus dillərində məktəb buraxılış imtahanlarının keçirilməsi
2012-ci ildə bütün Gürcüstan miqyasında 1470 ümumtəhsil müəssisəsində, o cümlədən qeyri -gürcüdilli məktəblərdə
buraxılış imtahanı keçirildi. Qeyd edilmiş imtahan xüsusi proqramdan istifadə edilərək keçirildi. Qeyri -gürcüdilli
məktəbin bölmələrinə gürcü dilini ikinci dil kimi vermək hüququ verildi. Həmçinin onlara tarix, coğrafiya,fizika, kimya,
biologiya və riyaziyyat fənlərini ana dilində vermək imkan verildi. Buraxılış imtahanları əsasında 1621 ermənidilli şagird,
1675 azərbaycandilli şagird, 1672 rusdilli şagird ümumtəhsil şəhadətn aməsi aldı.

Milli azlıq nümayəndələri üçün ali təhsilin əlçatan olmasını yaxşılaşdırmaq üçün ali təhsil
müəssiəslərində hazırlıq-inteqrasiya kursu

2010-2011 tədris ilində 2009-cu ilin noyabr ayında Təhsil qanununa edilmiş elə dəyişikliklərin praktiki icrasına
başlanıldı, hansı ki, milli azlıqların abituriyentləri üçün dövlət təhsil müəssisələrinə qəbul olmağın kvota sisteminin
aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Dövlətin a li təhsil ocaqları qəbul yerlərinin ümumi sayının 5 -5%-ni azərbaycanlı və
erməni tələbələrinə ayırmağa borcludurlar. Yeganə imtahanı –ümumi qabiliyyət testini ana dilində tapşırmağı tələb
olunan abituriyentlər, ali təhsil ocaqlarında intensiv gürcü dili hazırlıq kursuna qəbul olunurlar. Qanunvericiliklə təminat
verilən güzəşt siyasəti nə əsasən, bir imtahan vermək yalnız etnik azlıq nümayəndələrinə şamil olunur (gürcü dili hazırlıq
proqramına ümumi qabiliyyət imtahanını Azərbaycan və ya erməni dillərində verəcək Gürcüstanın istənilən vətəndaşı
qatıla bilər). Başqa abituriyentlər ali təh sil məktəblərində 2011 və 2012-ci illər qəbul müsabiqəsində 4 fənn üzrə imtahan
verdilər. Bir illik dil hazırlığı kursunu keçdikdən və 60 kredit yığdıqdan sonra tələbələr təhsillərini onlar tərəfindən
seçilmiş təhsil proqramları üzrə davam etdirirlər (əgər tələbə gürcü dili hazırlığı proqramı üzrə qrant qazanırsa, bakalavr
pilləsində təhsilini davam etdirdiyi halda o, təhsilini başa vurana qədər 2250 lari civarında maliyyələşdirilir).
2012-ci ilin Vahid milli imtahanlarında ümumi qabiliyyətlərin azərbaycandilli və ermənidilli test imtahanları
nəticələrinin əsasında Gürcüstan ali təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirmək hüququnu qazandılar :



Ümumi qabiliyyətlər üzrə azərbaycandilli testlər əsasında -390 abituriyent;
Ümumi qabiliyyətlər üzrə ermənidilli testlər əsasında -200 abituriyent;

2012-ci il Vahid milli imtahanda yalnız ümumi qabiliyyətlərdən azərbaycandilli və ermənidilli testlərin nəticələri
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əsasında maliyyələşdirildilər:



Ümumi qabiliyyətlər üzrə azərbaycandilli testlər əsasında -93 abituriyent;
Ümumi qabiliyyətlər üzrə ermənidilli testlər əsasında -98 abituriyent.

Onu da qeyd etmək əhəmiyyətli olardı ki, İmtahanların Milli Mərkəzinin göstəricilərinə görə, qeyri -gürcüdilli şagirdlərin
sayı əvvəlki ilə nisbətən artmışdır. Məsələn 20 10-cu ildə 247, 2011 -ci ildə 430, 2012 -ci ildə 589 qeyri-gürcüdilli tələbə ali
təhsil müəssisəsinə sənəd verdi.

“Gələcək uğurlar naminə gürcü dili”
2012-ci ildə “Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi”nin “Gələcək uğurlar naminə gürcü dili” proqramı davam
etdirildi ki, proqramın da başlıca məqsədi Gürcüstanda yaşayan milli azlıqların vətəndaş inteqrasiyasını dəstəkləməkdən
ibarətdir. Proqramın hədəf qrupunu Kvemo Kartlidə, Samsxe -Cavaxeti və Kaxetidə yerləşən qeyri -gürcüdilli məktəb
şagirdləri, müəllimlər, məktəb direktorluğu və yerli icma təşkil edir. Proqram çərçivəsində 2012 -ci bir neçə istiqamətdə
tədbirlər həyata keçirildi:
1. Gürcü dilinə daha yaxşı bələd olmaq üçün pedaqoqların qeyri -gürcüdilli məktəblərə göndərilməsi məqsədilə,
ÜHHŞ “Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi” müsabiqə qaydası ilə 247 bakalavr dərəcəsinə malik
mütəxəssislər seçildi və göndərildi. Onlar yerli qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin dərs prosesini iki dildə
aparmağa və gürcü dili dərsini keçirməyə kömək edirlər.
Bu interaksiya və dərslərdə növbəti tədbirləri həyata keçirmək yolu ilə bir tərəfdən şagird və müəllimlərin gürcü dilini
bilmə səviyyəsinin, digər tərəfdən isə yerli əhalinin gürcü dilinə bələd olma səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
2. İkinci dil kimi gürcü dili tədris materiallarının hazırlanması. Dövlət dilini bilməmə və ya natamam bilmə
problemlərindən irəli gələrək, “Gələcək uğurlar naminə gürcü dili” proqramı çərçivəsində gürcü dilini bilmə
səviyyələrinə əsasən yazılı, fənn proqramlarına əsaslanan dərsliklər y aradıldı. Öz növbəsində, səviyyələr sistemi
müəllimə imkan verir ki, bu və ya digər sinifdə həmin sinif şagirdlərinin dil tələblərinə uyğun gələn kommunikasiya
metoduna əsaslanan dərslik tətbiq etsin.
2012-ci ildə ilkin pillə üçün dərsliyin V-VI səviyyələri yaradıldı və nəşr olundu. 2012-ci ilin sonunda baza pilləsi üçün
dərsliyin VII -IX səviyyələri üzərində iş sona çatdırıldı.
Gürcü dili, ikinci dil kimi, dərslik müasir pedaqoji prinsiplər üzərində quruldu ki, hansının ki, özəyini dilin
kommunikativ öyrənilməsi təşkil edir. Kommunikasiya -interaktiv metod dilin tədrisinin ənənəvi və qrammatik -tərcümə
yanaşmalarından əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir. Qeyd edilməlidir ki, sinifdə işləmək üçün tematik audio material
hazırlandı. Hər bir səviyyəyə uyğun 20 000 tirajla dərsliklər nəşr olundu və qeyri -gürcüdilli məktəblərdə onlar tərəfindən
göndərilmiş xahişlərə əsasən paylanıldı.
Köməkçi tədris materialları formasında xüsusi kompüter oyunları yaradıldı, hansılar ki, qeyri-gürcüdilli şagirdlər üçün
nəzərdə tutulmuşdur və “Gürcü dili, ikinci dil kimi yeni dərsliyin” tematikasına uyğundur.
Qeyd edilməlidir ki, 2012-ci ilin iyun ayında Təhsil və Elm Naziriliyinin ÜHHŞ “Təhsilin keyfiyyətinin inkişaf
etdirilməsinin milli mərkəzi” tərəfindən “Qeyri-gürcüdilli məktəbin birinci sinifində gürcü dilinin tədrisi” milli
qiymətləndirmə keçirildi. Qiymətləndirməyə 73 məktəb (7 -si Tbilisidə, 4 -ü Kaxetidən, 38-i Kvemo Kartlidən və 24 -ü
Samsxe-Cavaxetidən) və 1065 birinci sinif şagirdi (102 -si Tbilisidən, 58 -i Kaxetidən, 555 –i Kvemo Kartlidən və 350 -si
Samsxe-Cavaxetidən) cəlb olundu. Bu da o deməkdir ki, ümumi sayın 20% -i testdən keçdi (Gürcüstan miqyasında qeyrigürcüdilli mktəblərdə cəmi 5200 birinci sinif şagirdi var). Sorğu olunmuş şagirdlərin 85,5 % -i dövlət dilinə bə ləd olmanın
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yüksək səviyyəsini, 12,1%-i yaxşı, 1,5%-i isə aşağı səviyyəsini göstərdi.Milli qiymətləndirmənin müsbət nəticələri
təsdiqlədi ki, qeyri-gürcüdilli məktəb şagirdləri tərəfindən gürcü dilini bilmə səviyyəsi yaxşılaşmışdır.

Zurab Jvania adına Dövlət idarəçilik məktəbi

Zurab Jvania adına Dövlət idarəçilik məktəbinin məqsədi, Gürcüstanın mərkəzi və regional səviyyələrdə idarəçilik və
özünüidarəçilik orqanlarında işlə təmin olunmuş dövlət qulluqçularının peşəkarlıqlarının daimi inkişafı və
inkişafı üçün müvafiq qısamüddətli, eləcə də uzunmüddətli peşəkar təhsil proqramlarının seçilməsi və həyata
keçirilməsindən ibarətdir. Məktəb iki mərhələdən ibarət aşağıdakı qısamüddətli və uzunmüddətli təhsil və peşəkar inkişaf
proqramlarını təkilf edir:
Qısamüddətli kursların siyahısı:
 İnformasiya texnologiyalarının idarə olunması
 Maliyyə menecmenti
 Layihələrin idarə olunması və monitorinqi
 İnsan resurslarının idarə olunması
 Hüququn əsasları və icraat
 Menecmentin əsasları
Uzunmüddətli kursların siyahısı:
Gürcü dilinin tədrisi kursu (ildə 3 ay mərhələli şəkildə);
İngilis dilinin tədrisi kursu (ildə 3 ay mərhələli şəkildə) .
2012-ci ilin yanvar-fevral aylarında 75 ermənidilli məktəb direktorları gürcü dilinin 6 həftəlik intensiv kursunu keçdilər.
Onu da qeyd etmək əhəmiyyətli olardı ki, “Gələcək uğurlar naminə gürcü dili” proqramı (hansı ki, milli azlıqlar üçün
gürcü dilinin tədrisini nəzərdə tutur) çərçivəsində 2011-ci il oktyabrın 1-dən etibarən Samsxe -Cavaxeti və Kvemo Kartli
regionlarında fəaliyyət göstərən gürcü dili evlərinin idarəçiliyini Zurab Jvania adınaDövlət İdarəçilik Məktəbi həyata
keçirir.
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III. Media və informasiyanın əlçatanlığı

Gürcüstanın İctimai Yayımının iki gürcüdilli və bir rusdilli kanalı tərəfindən milli azlıqların məlumatlandırılması
nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli addımlar atıldı. Gürcüstanın İctimai Yayımı ölkədə yeganə media vasitəsidir,hansının ki,
qanunvericilik qarşısında azlıqların dillərində verilişlər hazırlamaq vəzifəsi var. O, ölkədə yaşayan milli azlıqlara
informasiyanı ana dillərində almaq hüququnu təmin edir. Televiziya verilişlərindən başqa, radio -verilişlər də hazırlanır,
bu verilişlər milli azlıqların dillə rində onların problemlərini və onlar üçün maraqlı məsələləri işlıqlandırır. Buradan irəli
gələrək, abxaz, osetin, erməni və Azərbaycan dillərində olan gündəlik yayımlara böyük diqqət yetirilir. Mədəniyyət və
Abidələrin Müdafiə Nazirliyi və Gürcüstan Prezident Administrasiyası ermənidilli və azərbaycandilli çap nəşrlərini də
maliyyələşdirir.

“Moambe” informasiya buraxşılışı milli azlıqların dillərində

Tamaşaçının maraqlarını və daha da effektiv olmasını nəzərə alaraq, “Moambe” informasiya buraxılışı milli azlıqların
dillərində də yayımlanır.
Gürcüstan İctimai Yayımın informasiya buraxılışı olan “Moambe” 2 müxtəlif efir vasitəsilə yayımlanır: 1 -ci kanalın
(səhər saatlarında), 2 -ci kanalın (axşam saatlarında, təkrarən səhər saatlarında), eləcə də regional teleşirkətlərin efiri
vasitəsilə. Bunun üçün 2011 -2012-ci illərdə Marneulinin “Marneuli TV” və Bolnisinin “Bolnel” kanallarında ən yaxşı
efir vaxtı əldə edildi (“Praym taym” – saat 20:00-dan 23:00-dək). Qeyd edilmiş kanallarda Azərbaycan dilində
“Moambe” verilişi işıqlandırılır. Zuqdidinin “Odişi” kanalında apxazdilli “Moambe”, Ninosmindanın “Parvana TV”
kanalında, Axalsixenin “9-cu kanal” və Axalkalakinin “ATV12” kanalında isə erməni dilində “Moambe” yayımlanır. Bu
məhsul regional televiziyalara xüsusi internet xidməti vasitəsilə ötürülür. Hər gün 8 -10 dəqiqəlik informasiya bloku
hazırlanırdı və hər bir süjetin xronometrajı orta hesabla 1 dəqiqə idi. Bir dildə yayım təqribən 9 -10 dəqiqə davam edir.
Yerli stansiyaların səhər və axşam saatlarında təkrar yayım imkanları vardı. Bundan başqa, milli azlıq redak siyalarının
onlar üçün maraqlı mövzu barəsində reportaj hazırlamaq imkanları da vardır ki, 2012-ci ildə onlar bu imkandan bir neçə
dəfə istifadə etdilər.

Tele-şirkət “Pik”

2012-ci ilin yanvar ayından oktyabr da daxil olmaqla Gürcüstan İctimai Yayımın 3-cü rusdilli kanalı –“Pik” vasitəsilə
milli azlıqlar üçün ayrılmış teleməhsul yayımlanırdı. Teleşirkət Samsxe-Cavaxetinin tele-stansiyalarının (Axalkalakinin
“ATV 12”, Ninosmindanın “Parvana”, Axalsixenin “9-cu kanal”ı) tezliklərində “Pik”in axşam efirinin qo şulması üçün
müqavilə imzalandı. “Pik” efirinin retranslyasiyası üçün onlara pul ödəyirdi. Xüsusilə milli azlıqlar üçün həftədə 2 dəfə
“Regional xəbərlər” verilişi hazırlanırdı. Veriliş onlar üçün maraqlı mövzuları əhatə edirdi, yerli jurnalistlərə “Pik”lə
əməkdaşlıq etmək, öz süjetlərini təqdim etmək imkanı verildi. Bundan başqa Ninosmindada, Marneulidə və Qoridə
“Pik”in çəkiliş qrupları da vardır. Yerli tele -şirkətlərin işçiləri olmalarına baxmayaraq, onların texniki avadanlıqlarla
təchizini, peşəkar yüks əlişini və maaşlarını şəxsi büdcəsi vasitəsilə təmin edirdi.
“Pik”in bağlanmasından sonra regionlarla bu interaktiv yöndə iş birliyi qurmaq, təəssüflər olsun ki, zəiflədi, rusdilli
kanalın yayımlanmasının ciddi defisiti yarandı –“Pik”ə bir etnik qrupun nümayəndələri deyil, bütün azlıqlar baxırdılar.

Radio yayım

Milli azlıqların dillərində yayım “Birinci radio”nun efiri vasitəsilə həyata keçirilir. Hal -hazırda Gürcüstanın İctimai
Yayımının radio efirində milli azlıqların dillərində “Moambe”nin yeni xəbərlər kollajının audio versiyası buraxılır.
Abxaz, osetin, Azərbaycan dillərində informasiya buraxılışlarına həftədə bir dəfə gürcü dilində radio veriliş də əlavə
olunur.
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“Bizim həyət” tok-şousu

“Bizim həyət” tok-şousunun yaradıcılıq heyəti 2012-ci ildə rəngarəng tematikaya malik cəmi 50 veriliş hazırladı. Əsas
aksent milli azlıqların problemləri və onlar üçün aktual olan məsələlər üzərində cəmləşirdi, o cümlədən : təhsilin
əlçatanlığı, qadın hüquqları, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında və vətəndaş in teqrasiyasında qeyri-hökumət təşkilatlarının
rolu, qaçqınların vəziyyəti, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi. 2013 -cü ildə də bu layihənin həyata
keçirilməsi üçün 2012 -ci ildə verilişin formatında nə kimi dəyişikliklərin ediləcəyini ə ks etdirən plan hazırlandı.

“Bizim Gürcüstan” radio verilişi

“Bizim Gürcüstan” radio verilişi milli və regional azlıqlara, onlar üçün uyğun sosial, iqtisadi, mədəni, təhsil
problematikasına istiqamətlənib. Veriliş milli azlıqlara imkan verir ki, media məkan dinləyiciləri qarşısında bu və ya
digər hadisə, problem barəsində öz fikirlərini bildirsinlər və ölkə üçün əhəmiyyətli olan ümumi məsələlər haqqında
şərhlər etsinlər. Verilişin xronometrajı 45 dəqiqədir; dövrülüyü –həftədə bir dəfə (cümə axşamı). Layihəni Demokratiya
və Vətəndaş İnteqrasiyası Mərkəzi “Açıq cəmiyyət –Gürcüstan üçün” fondunun dəstəyi ilə həyata keçirir.

2012-ci ildə milli azlıqların dillərində ümumi efir məhsullarının statistikası:
Verilişlərin formatı

Adı

Müddəti,
Dəq.

Miqdarı

45

255

191

45

255

191

Cəmi, saat

Milli xəbər
Televiziya informasiya
Milli xəbər
Radio informasiya
Televiziya tok-şou

Bizim həyət

45

50

38

Radio tok-şou

Bizim
Gürcüstan

32

45

24

Radio informasiya

Gürcü

30

52

26

Saatların illik cəmi

470
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Çap mediası

2012-ci ildə Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi “Milli azlıqların mədəniyyətlərinin
dəstəklənməsi” proqramı çərçivəsində ermənidilli qəzet “Vrastan” və azərbaycandilli qəzet “Gürcüstan”
maliyyələşdirilirdi.

Ermənidilli qəzet “Vrastan”
İl ərzində “Vrastan” qəzetinin 52 nömrəsi nəşr olunur (buradan Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi
Nazirliyinin dəstəyi ilə -17 nömrə); bir nömrənin tirajı 3000 nüsxə təşkil edir. Qəzetlər Tbilisi və Batumidə, eləcə də
Ninosminda, Axalkalaki, Axalsixe, Bolnisi, Aspinza, Marneuli, Tetridzğaro, Borcomi bələdiyyələrində paylanılır.
Qəzetin 70%-i siyasi xarakterlidir, 30%-i isə milli azlıqların mədəni -sosial inkişafı haqqında məlumatı əhatə edir.

Azərbaycandilli qəzet “Gürcüstan”
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə “Gürcüstan” qəzetinin nəşri davam etdirilir. İldə
52 nömrə işıq üzü görür (burada Nazirliyin dəstəyi ilə 17 nömrə); bir nömrənin tirajı 3000 nüsxə təşkil edir. Qəzetlər
Tbilisi və Rustavidə, eləcə də Qardabani, Marneuli, Bolnisi, Tetridzğaro, Laqodexi, Qurcaani və başqa bələdiyyələrdə
paylanılır. Qəzetin 70% -i diaspora məsələlərini, milli azlıqların sosial -mədəni həyatı haqqında məlumatı işıqlandırır.
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IV. Siyasi inteqrasiya və vətəndaşların iştirakı

Milli azlıqların ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakı dövlət dilini bilməkdən asılıdır. Bu nöqteyi -nəzərdən,
Gürcüstan hökuməti təhsil proqramlarından başqa, eyni zamanda milli azlıqlar üçün bərabər seçki hüquqlarını təmin
etmək və qərarqəbuletmə prosesində iştirakını yaxşılaşdırmaq məqsədil müxtəlif tədbirlər də həyata keçirir. Bu
istiqamətdə cari il ərzində milli azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda sakinlərin Parlament seçkilərində aktiv
iştirakı qeyd edilməlidir.

2012-ci il 1 oktyabr Gürcüstan Parlament seçkiləri

Seçkiqabağı fəaliyyət zamanı seçkilərin rəsmi şəkildə təyin olunmasına qədər milli azlıqlara məxsus seçicilər üçün seçki
prosesini sadələşdirmək və dəstəkləmək məqsədilə aşağıdakı aktivliklər planlaşdırıldı və hə yata keçirildi:

İşçi qrupunun yaradılması
2012-ci ilin may ayında MSK sədrinin əmri ilə milli azlıqlara məxsus seçicilər üçün seçki prosesini sadələşdirmək və
dəstəkləmək məqsədilə İşçi qrupu yaradıldı. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası milli azlıqların məsələləri üzrə İşçi
qrupunun yaradılmasının məqsədini milli azlıqlara məxsus seçicilərin seçki prosedurları ilə bağlı
məlumatlandırılmasından ibarətdir. İşçi qrupunun funksiyaları aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirildi :






2012-ci il Fəaliyyət planının hazırlanması;
Fəaliyyət planının monitorinqi;
Planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş layihələrin analizi ;
Tbilisidə və regionlarda dairəvi masaların təşkili ;
2013-2014-cü illər üçün Fəaliyyət planının işlənib hazırlanması .

İşçi qrupunda aşağıdakı təşkilatlar iştirak edirdil ər :
Xalq müdafiəçisi ofisi ;
Seçki Sistemlərinin Beynəlxalq Fondu(IFES);
BMT İnkişaf Proqramı (UNDP);
Gürcüstan BMT Assosiasiyası (UNAG);
Avropa İttifaqının Gürcüstan nümayəndəliyi;
Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu ;
Vətəndaş İnkişafı Agentliyi (CIDA) ;
Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi (UAWG);
Demokrat Ahısqa Birliyi;
“Vətəndaş İnkişafı naminə” Koalisiya ;
Vətəndaş İnteqrasiyası Fondu ;
“ Ümumi Vətəndaş Hərəkatı “Çoxmillətli Gürcüstan” ;
Axalsixe Gənclər Mərkəzi ;
“Mülki Təhsilin İnkişafının Multi-Etnik Resurs Mərkəzi” Fondu;
Azlıq Məsələləri üzrə Avropa Mərkəzi ;
Gürcüstanın İctimai Yayımı;
“ Radio “İmedi”;
Azərbaycan -Gürcüstan Mədəniyyət Mərkəzi “Varlıq” ;
ÜHHŞ –Seçki Sistemlərinin İnkişafı, İslahatı və Təlim Mərkəzi.
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Etnik azlıqların məsələləri üzrə İşçi qrupu tərəfindən 2012-ci il üçün fəaliyyət planı işlənib hazırlandı.
Fəaliyyət planı üzrə növbəti məqsədlər müəyyənləşdirildi :

Etnik azlıqların bərabər seçki hüquqlarının təmin olunması ;

Gənc seçicilərin məlumatlandırılması və seçki proseslərində iştirakı ;

Qadın seçicilərin məlumatlandırılması və seçki proseslərində iştirakı ;

Məhdud imkanlara malik etnik azlıqlara məxsus seçicilərin seçki proseslərində iştirakı və
dəstəklənməsi;

Seçki sənədlərinin milli azlıqların dillərinə tərcümə edilməsi;

Media vasitəsilə milli azlıqlara məxsus seçicilərin məlumatlandırılması .

İşçi qrupu tərəfindən sadalanmış məqsədlərin həyata keçirilməsinə xidmət edəcək
müəyyənləşdirildi. Xüsusilə, İşçi qrupu tərə findən növbəti fəaliyyət detalları ilə müəyyən edildi:

fəaliyyətlər

G ənclər üçün :





Seminarların və treninqlərin keçirilməsi (seçki prosedurlarının öyrədilməsi) ;
Səsvermə gününün səhnələşdirilməsinin təşkili ;
Gənclərin iştirakı ilə əhalinin məlumatlandırılması, bukletlərin və flayerlərin çoxaldılması ;
Mərkəzi Seçki Komissiyasına gənclərin səf əri.

Qadın seçicilər üçün :



Yerli qadın liderlərlə seminarların keçirilməsi (seçki prosedurları haqqında) ;
Onların iştirakı ilə əhalinin məlumatlandırılması, bukletlərin/flayerlərin təbliği.

M əhdud imkanlara malik etnik azlıqların seçicil əri üçün :

Məhdud imkanlara malik şəxslərin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi ;

reklam çarxlarının Surdo-tərcüməçisinin (jest dili) təmin edilməsi;

Səsvermə məntəqəsində olan məhdud imkanlara malik seçici ilə davranış haqqında Məntəqə seçki
komissiyası üzvləri üçün təlimatın işlənib hazırlanması ;

Seçki məntəqəsində adaptasiya, müvəqqəti pandusların quraşdı rılması .
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Mərkəzi Seçki Komissiyası və Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi yanında Milli Azlıqlar Şurası arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanması
2012-ci il iyunun 7-də Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə Xalq müdafiəçisi (Xalq
müdafiəçisi yanında Milli azlıqlar Şurası) ofisi arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında memorandum
imzalandı. Hər iki tərəf etnik azlıqların vətəndaş inteqrasiyası prosesini dəstəkləmək barədə razılığa gəldilər.
Bundan başqa, ümumi layihə işlənib-hazırlandı ki, bu da əməkdaşlıq və fəaliyyətin elə sahələrini
müəyyənləşdirdi, hansılar ki, seçki mühitinin yaxşılaşdırılmasına yardım edəcək və seçki proseslərinə ictimai
inamı artıracaq.
Vətəndaş inteqrasiyası və azlıqların hüquq larının müdafiəsi uzunmüddətli prosesdir, memorandum çoxillik
əməkdaşlıq üçün əsas kimi qəbul edilir. Tərəflər arasında etnik azlıqlara münasibətdə konsultasiyalar,
diskussiyalar, informasiyanın paylaşması, seminar və konfranslar şəklində vahid fəaliyyət həyata keçiriləcək.

Milli azlıqların məsələləri üzrə İşçi qrupunun görüşləri
2012-ci il mayın 17-də İşçi qrupu ilk görüşünü keçirdi. Görüşdə İşçi qrupunun funksiyaları və gələcək planları
müzakirə edildi. 2012-ci il iyunun 5-də İşçi qrupunun üzvləri növbəti görüş keçirdilər. Görüşdə hədəf qrupları
müəyyənləşdirildi və 2012 -ci il üçün fəaliyyət planı işlənib hazırlandı. 2012 -ci iyul ayının 4-də keçirilən görüşdə tərəflər
aşağıdakı məsələləri müzakirə etdilər:
 Milli azlıqların sıx məskunlaşdığı regionlarda həyata keçiriləcək tədbirlər;
 Media vasitəsilə seçicilərin məlumatland ırılması.
İşçi qrup Marneulidə, Telavi rayonunun Qaracala kəndində və Axalkalakidə səyyar görüşlər keçirdi. İşçi qrupunun
üzvləri yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların və medianın nümayəndələrini 2012 -ci il Parlament
seçkilərində milli azlıqların dəstəklənməsi məqsədilə planlaşdırılmış tədbirlərlə tanış etdilər.

Seçkilərin rəsmi şəkildə təyin olunmasından sonrakı seçki dövrü
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq . 2012-ci ilin avqust aynda MSK nəzdində mövcud Seçki

Sistemlərinin İnkişafı, İslahatı və Təlimi Mərkəzi, etnik azlıqların seçki sistemlərinə inteqrasiyasını
dəstəkləmək məqsədilə, qrant müsabiqəsi elan etdi. Qrant müsabiqəsinin məqsədi elə layihələrin həyata
keçirilməsini dəstəkləməkdən ibarət idi, hansıların ki, həyata keçirilməsi seçki proseslərinə qarşı sosial əhval ruhiyyənin yaxşılaşdırılmasına və cari seçki ilində elektoratın aktivliyinin artmasına, seçicilər tərəfindən
düşünülmüş seçimin edilməsinə və bu istiqamətdə müxtəlif formatlı informasiya kampaniyalarının
keçirilməsi/təşkilinə maksimal şəkildə xidmət edəcək. Qrant komissiyası tərəfindən seçki prosesində etnik
azlıqların inteqrasiyasını dəstəkləmək məqsədilə 10 qeyri -hökumət təşkilatı, o cümlədən İşçi qrupunda iştirak
edən aşağıdakı qeyri-hökumət təşkilatları seçildi və maliyyələşdirildi :




Vətəndaş İnkişafı Agentliyi (CIDA);
Gürcüstanın Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi ;
Vətəndaş İnkişafı naminə Koalisiya ;

2012-ci il parlament seçkiləri üçün Seçki Sistemlərinin Beynəlxalq Fondu (IFES) tərəfindən İşçi qrupuna
daxil olan aşağıdakı qeyri-hökumət təşkilatları maliyyələşdirildi :
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“Çoxmillətli Gürcüstan”;
Etnoslararası Əməkdaşlıq və Konsultasiyalar üzrə Analitik Mərkəz ;

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Kvemo-Kartli, Samsxe-Cavaxeti və Kaxeti regionlarında yaşayan
gəncləri maarifləndirmək və onların seçki prosesində aktiv iştirakını təmin etmək məqsədilə, birbaşa müqavilə
əsasında aşağıdakı qeyri -hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirdi :



Vətəndaş İnteqrasiyası Fondu;
“Demokrat Ahısqa Birliyi”.

Milli azlıqların məsələləri üzrə İşçi qrupunun görüşləri
2012-ci il avqust ayının 20-də keçirilmiş görüşlərdə İşçi qrupunun üzvləri MSK yanında mövcud Təlim Mərkəzi
tərəfindən 2012-ci il Parlament seçkilərində milli azlıqlara məxsus seçicilərin maarifləndirilməsi və
məlumatlandırılması məqsədilə verilmiş qrantlar, o cümlədən səyyar görüşlərin təşkil olunması barəsində söhbət
açdılar.
2012-ci il sentyabrın 5-də MSK Seçki Sistemlərinin Beynəlxalq Fondu (IFES) ilə birgə Gürcüstanda akkreditə olunmuş
diplomatik korpus nümayəndələri ilə görüş təşkil etdilər. Görüşdə MSK diplomatik korpus nümayəndələrinə milli
azlıqlar üçün seçki proseslərini sadələşdirmək və dəstək ləmək məqsədilə planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş işlər
barəsində məlumat verdi. Həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları diplomatik korpusa 2012-ci il Parlament seçkilərində
milli azlıqlarla bağlı maliyyələşdirilmiş layihələr barəsində də informasiya verdil ər. Marneulidə, Axalsixedə, Telavi və
Qaracala kəndində maliyyələşdirilmiş layihələrin monitorinqi həyata keçirildi.

Etnik azlıqların dillərinə tərcümə edilmiş seçki sənədləri

2012-ci il 1 oktyabr parlament seçkiləri üçün işlənib hazırlanmış fəaliyyət planına əsasən tərcümə ediləcək
seçki materialı/sənədləri müəyyənləşdirildi.
2012-ci il Parlament seçkiləri üçün növbəti sənədlər tərcümə edildi :

Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin rəhbər təlimatı
(gürcü-erməni -rus və gürcü-Azərbaycan -rus dillərində) ;

Məntəqə seçki komissiyası sədrinin yaddaş üzrə təlimatı
(gürcü-Azərbaycan və gürcü-erməni dillərində);

Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin yaddaş üzrə təlimatı
(gürcü-Azərbaycan və gürcü-erməni dillərində);

Seçicilərin yaddaş kitabçası/flayeri
(gürcü-Azərbaycan və gürcü -erməni dillərində) ;

Seçicilərin vahid siyahısında mövcud etnik azlıqların seçicilərinin göstəriciləri;

Məntəqə seçki komissiyasında divara vurulacaq səsvermə binasını və prosedurları əks etdirən poster
(gürcü- erməni və gürcü - Azərbaycan dillərində) ;

Seçki bülletenləri
(gürcü- erməni və gürcü- Azərbaycan dillərində);

Seçicilərin vahid siyahısı, komissiya üçün hazırlanmış versiya (masa siyahısı)
(gürcü- erməni və gürcü - Azərbaycan dillərində) ;
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Bülletenlərin doldurulması qaydası
(erməni və Azərbaycan dillərində).

Seçki sənədləri Gürcüstanın BMT Assosiasiyası (UNAG) tərəfindən və Seçki Sistemlərinin Beynəlxalq
Fondunun (IFES) maliyyə dəstəyi ilə tərcümə edildi.
ÜHHŞ “Seçki Sistemlərinin İnkişafı, İslahatı və Təlimi Mərkəzi ” tərəfindən BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP)
partnyorluğu ilə “Etibarlı və dayanıqlı seçki institutlarının və proseslərinin gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində milli
azlıqların dillərinə tərcümə edilmiş sənədlər nəşr olundu.
Yerli qeyr-hökumət təşkilatlarını məlumatlandırmaq məqsədilə departament tərəfindən “Milli azlıqlara məxsus seçicilər
üçün bərabər seçki mühitinin yaradılması” mövzusunda broşür hazırlandı, hansı ki, erməni və azərbaycan dillərinə
tərcümə edildi.

Etnik azlıqların seçicilərinin məlumatlandırılması
Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə İctimai Yayım 2012 -ci ilin avqust ayının 15-dən etibarən
xronometrajı 6-6 dəqiqə olan “Seçki-televiziya xülasəsi”ni erməni və Azərbaycan dillərinə tərcümə edir və
efirə yerləşdirir; İctimai Yayımda “Milli Xəbərçi”, “Seçki-televiziya xülasəsi” və MSK-nın reklam çarxları
yayımlanır (surdo-tərcüməçinin müşayiəti ilə) :

Saat 07:00 - Gürcüstan İctimai Yayımın birinci kanalının efirində, erməni və Azərbaycan dillərində;
 Saat 07:00 - Gürcüstan İctimai Yayımının 3-cü kanalının (ПИК) efirində -erməni dilində ;
 Saat 24:00 – Gürcüstanın İctimai Yayımının 2-ci kanalının efirində, erməni və Azərbaycan dillərində;
 Saat 22:00 - Marneuli teleşirkətinin “Marneuli TV” efirində -Azərbaycan dilində;
 Saat 23:00 - Bolnisi teleşirkətinin “Bolneli” efirində -Azərbaycan dilində

Saat 07:00 - Axalsixe teleşirkətinin “9-cu kanal” efirində -erməni dilində;
 Saat 07:00 - Axalkalaki teleşirkətinin “ATV 12” efirində -erməni dilində ;
 Saat 07:00 - Ninodzminda teleşirkətinin “Parvana” efirində -erməni dilində;
 Saat 07:00 - Gürcüstan İctimai Yayımının Birinci radiosunun efirində -erməni və Azərbaycan dillərində .
Həmçinin, İctimai Yayımın efirində ixtisaslaşmış subyektlər arasında parlament seçkiləri ilə əlaqədar 2
televiziya debatı keçirildi, hansılar ki, erməni və Azərbaycan dillərinə tərcümə edildi və regional televiziyada
yayımlandı. MSK-nın veb-səhifəsində “etnik azlıqlar” banneri yerləşdiril di ki, burada etnik azlıqlara məxsus
seçicilər üçün erməni və Azərbaycan dillərində aşağıdakı məlumatlar əlçatandır:
 2012-ci ildə Parlament Seçkiləri üçün tərcümə edilmiş seçki sənədləri və MSK-nın reklam çarxları.
Milli azlıqlara məxsus seçicilər üçün bərabər seçki mühitinin yaradılması məqsədilə MSK -nın veb-səhifəsində
Seçicilərin vahid siyahısında erməni və Azərbaycan mənşəli vətəndaşlar üçün şəxsi məlumatlarını yoxlamaq onlar üçün
anlaşılan dillərdə əlçatan idi.
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Dairələrə əsasən milli azlıqların kompakt məskunlaşdığı məntəqələrin sayı (statistik
göstəricilər)
Milli azlıqların kompakt məskunlaşan seçicilərini nəzərə alaraq, Dairə seçki komissiyasında 337 seçki məntəqəsi
yaradıldı.
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Dairə seçki komissiyası üzvlərinin milli/gender tərkibi
2012-ci il 1 oktyabr Gürcüstan Parlament seçkilərində Dairə Seçki Komissiyaları üzvlərinin sayı (seçki dövründə) 964
nəfər təşkil edirdi ki, onlar arasında komissiyanın 22üzvü milli azlıq nümayəndəsi idi.

Dairə seçki komissiyası üzvlərinin milli/gender tərkibi:

Vəzifə

Qadın

Sədr

Kişi

1

1

Katib

1

0

Üzv

8

11

Cəmi

10

12

Məntəqə seçki komissiyalarında seçilmiş/təyin edilmiş milli azlıq mənşəli komissiya üzvlərinin sayı
2012-ci il 1 oktyabr Gürcüstan Parlament seçkilərində Məntəqə seçki komissiyalarında milli azlıq mənşəli komissiya
üzvlərinin ümumi cəmi 2774 nəfər təşkil edirdi.
Məntəqə seçki komissiyasının azərbaycanlı üzvü –cəmi 1241

Seçki dairələrinə görə Məntəqə seçki komissiyasının Azərbaycan mənşəli
üzvlərinin sayı

38

6

584
20

100

251

218

24
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Məntəqə seçki komissiyasının erməni üzvü –cəmi 1533

Seçki dairələrinə görə Məntəqə seçki komissiyasının erməni mənşəli
üzvlərinin sayı

5

87

31

140

92

797
381
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Seçki dairələrinə əsasən Məntəqə seçki komissiyalarında milli azlıq mənşəli üzvlərin
gender tərkibi
Qadın – Komissiya üzv 757
Kişi –Komissiya üzvünün sayı 2017

№11 Saqareco

3

35

№15 Laqodexi 0

6
7

№17 Telavi

13

№21 Qardabani

14

91

№22 Marneuli

104

567

№23 Bolnisi
№24 Dmanisi
№25 Zalqa

36

246

18

№41 Ninosminda

Kişilər 72%

200
53

111
56

№37 Axalsixe
№40 Axalkalaki

Qadınlar 28%

332
134

36
465
247
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“Şimali Qafqaz xalqları ilə münasibətlər haqqında Gürcüstanın Dövlət Strategiyası sənədi”
İyulun 11-də Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanasının kiçik konfrans zalında Gürcüstan Dövlət nazirinin
Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatının təşkilatçılığı ilə Qafqaz tələbələri ilə görüş keçirildi. Diskussiya formatında
“Şimali Qafqaz xalqları ilə münasibətlər haqqında Gürcüstanın Dövlət Strategiyası” sənədi və Şimali Qafqazlılar üçün
viza rejiminin sadələşdirilməsinin nəticələri müzakirə edildi. Strategiyanın məqsədi gürcü və Şimali Qafqaz xalqları
arasında mədəniyyət, təhsil, elm, ticarət , insan münasibətləri və başqa humanitar sahələrdə mövcud əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsindən ibarətdir ki, bu da bir tərəfdən tarixi dostluq və mədəni əlaqələrin bərpası
və möhkəmləndirilməsinin ilkin şərtidir.
Tədbirdə Gürcüstan hökumətinin nümayəndələri, Qafqaz məsələləri üzrə ekspertlər, dilşünaslar, Tbilisinin müxtəlif ali
təhsil müəssisələrinin tələbələri, magistrantları və Gürcüstanda ali təhsil alan Qafqaz tələbələr iştirak edirdilər. Görüşün
başlıca məqsədi “Şimali Qafqaz xalqları il ə münasibətlər haqqında Gürcüstanın Dövlət Strategiyası” haqqında
informasiyanı paylaşmaq, Gürcüstan və Şimali Qafqaz gəncləri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin
dəstəklənməsindən ibarətdir ki, buna da Gürcüstan tərəfindən Şimali Qafqaz xalqları üçü n viza rejiminin sadələşdirilməsi
səbəb oldu.

Gürcüstan Dövlət nazirinin Reinteqrasiya üzrə Aparatının və Dövlət İdarələrarası
Komissiyasının iclasları
Martın 1-də Gürcüstan Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə birinci müavinin sədrliyi ilə Dövlət İdarələrarası
Komissiyasının iclası keçirildi. “ Tolerantlıq və vətəndaş inteqrasiyasının fəaliyyət planının həyata keçirilməsi məqsədilə
yaradılmış Dövlət İdarələrarası Komissiyasının” görüşmə məqsədi 2011 -ci il fəaliyyət planının həyata keçirilməs i üzrə
hesabatının başa çatdırılmış versiyasının müzakirə/təsdiqindən və 2012-ci il fəaliyyət planının prioritet və yanaşmalarının
müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

Gürcüstan Dövlət nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın və Dövlət İdarələrarası
Komissiyasının Kvemo Kartli və Samsxe-Cavaxeti regionlarında səyyar iclasları
Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatının Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın təşkilatçılığı ECMI -nın maliyyə dəstəyi
ilə2012-ci ilin iyulun 17-20-sində İdarələrarası Komissiya Kvemo Kartli regionunda, Qardabanidə və Samsxe-Cavaxeti
regionunda, Ninosmindada səyyar iclaslar keçirildi. İclasın işində Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin, Müəllimlərin
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin, Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin, Gürcüstan Əmək,
Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyinin, Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi, Gürcüstan İdman və
Gənclərlə iş üzrə Nazirliyin və Gürcüstan İctimai Yayım nümayəndələri iştirak edirdilər. Görüşdə Kvemo Kartli və
Samsxe-Cavaxeti regionları bələdiyyələri, yerli özünüidarə və bölgə administrasiyası nümayəndələri və əməkdaşları da
iştirak edirdi. Görüşün başlıca məqsədi İdarələrarası Komissiyanın işi haqqında informasiyanın paylaşmaq, milli
azlıqların vətəndaş int eqrasiyasını dəstəkləmək, qərar qəbuletmə prosesinə milli azlıq nümayəndələrini də cəlb etmək,
yerində mövcud problemlərin daha yaxşı öyrənilməsi və müvafiq kompetensiyalı dövlət idarələri vasitəsilə onlara
reaksiya göstərməkdən ibarətdir. Dövlət Naziri Aparatı bütün görüş iştirakçılarına ölkə Konstitusiyasının kodifikasiyalı
mətninin Azərbaycan, erməni və rus dillərinə tərcümə olunmuş yeni nəşrini “Gürcüstan Konstitusiyası”nı və “Qısa
izahlı lüğət: dövlət idarəçiliyi, hüquq və insan haqlarının müdafiəsi sahəsində işlənən 365 termin” kitabını təqdim etdi.
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Gürcüstan Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın Dövlət Naziri və İdarələrarası
Komissiyanın Daba Qriqoletidə səyyar iclası
İyul ayının 26-29-da Quriada, Daba Qriqoletidə Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyasının Dövlət İdarələrarası
Komissiyasının növbəti iclası və təlimi keçirildi. Komissiyanın səyyar iclası Azlıqların məsələləri üzrə Avropa
Mərkəzinin (ECMI-nin) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirildi. . İclasın işində Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin,
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin, Gürcüstan Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə
Nazirliyinin, Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi, Gürc üstan Daxili İşlər Nazirlikləri, Müəllimlərin
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin və Gürcüstan ictimai Yayımın nümayəndələri iştirak edirdi. ECMI tərəfindən dəvət
olunmuş polyak ekspert İdarələrarası Komissiya üzvlərinə “Dövlət idarəçiliyi səviyyəsində a zlıqların məsələlərinin idarə
olunmasının Avropa təcrübəsi” mövzusunda treninq keçdi.

Gürcüstan Reinteqrasiya məsələləri üzrə yeni təyin olunmuş nazirin və onun müavininin
Dövlət İdarələrarası Komissiya ilə görüşü
Dekabrın 27-də Hökumət dəftərxanasında Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyasının Milli Konsepsiyası və Fəaliyyət
proqramını həyata keçirmək məqsədilə Dövlət İdarələrarası Komissiya iclas keçirdi. Komissiya yeni hökumətin
formalaşmasından sonra ilk dəfə toplaşırdı. Görüşdə Gürcüstan Reinteqrasiy a məsələləri üzrə Dövlət naziri Paata
Zakareişvili və dövlət nazirinin birinci müavini Ketevan Sixelaşvili də iştirak edirdi. Görüşdə əsas diqqət etnik azlılqların
məskunlaşdığı regionlarda dövlət dilinin tədrisinin əhəmiyyətinə yönləndirildi. Dövlət nazir inin bəyanatına görə dövlət
etnik azlıq nümayəndələri yalnız dövlət dilinin öyrənilməsini deyil, həmçinin gələcəkdə bilikdən istifadə perspektivini də
təklif etməlidir. İclasda Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyasının Milli Konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilmiş və
planlaşdırılmış tədbirlər müzakirə edildi. Söhbət zamanı etnik azlıqlar üçün informasiyanın əlçatan olması, sosial və
regional inteqrasiyanın, eləcə də mədəni və milli identikliyin qorunub saxlanılması istiqamətlərinə toxunuldu. Komissiya
üzvləri iclas zamanı idarələri və təşkilatlar tərəfindən görülmüş işlər haqqında məlumat təqdim etdilər.

Gürcüstan Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın və Konstitusionalizmin
Tədqiqinin Regional Mərkəzinin nümayəndələrinin IX-X sinif şagirdləri ilə görüşü
2012-ci il dekabrın 12-də Gürcüstan Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın iştirakı və
Konstitusionalizmin Tədqiqinin Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Kvemo Kartli regionunun Qardabani rayonu 3
saylı kütləvi məktəbin, Qardabani bələdiyyəsinin, Qaracala və Kosalı kənd məktəblərinin IX -X sinif şagirdləri üçün
informasiya xarakterli tədbir –Gürcüstanın yeni gənc Konstitusiyasının təqdimatı keçirildi. Qeyd edilmiş görüş zamanı
ikidilli, Azərbaycan dilinə tərcümə edi lmiş “İllüstrasiyalı gənc Gürcüstan Konstitusiyası” paylanıldı. Tədbirin başlıca
məqsədini Kvemo Kartli regionunun azərbaycandilli məktəb şagirdlərinin şüurunun və mülki təhsilin səviyyəsinin
yüksəldilməsi təşkil edir ki, bu da öz növbəsində vətəndaş inteq rasiyası prosesinin ayrılmaz hissəsidir.

“Ahısqaların bu günü” tədbiri
Dekabrın 20-də Gürcüstan Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatının təşkilatçılığı ilə Milli Kitabxananın
konfrans zalında “Ahısqaların bu günü” mövzusunda diskussiya keçirildi. Diskussiyada proqramda iştirak etməyən
Gürcüstana köçürülmüş ahısqa türklərinin üzləşdikləri problemlər barədə söhbət açdılar. Görüşün başlıca məqsədi
ictimaiyyəti və gənc nəsli ahısqa türkləri ilə bağlı mövcud problemlər haqqında məlumatlandır ılması və bu məsələyə dair
marağın artırılmasından ibarət idi. Bu da öz növbəsində onların icmasının gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyasını
dəstəkləyəcək. Tədbirdə Reinteqrasiya məsələləri üzrə Dövlət Naziri Aparatının əməkdaşları, dəvət olunmuş ekspertlər
və müxtəlif etnik azlıqlara məxsus gənc tələbələr iştirak edirdilər.
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Batumidə uşaq konstitusiyası təlimi

Gürcüstan Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatı və Konstitusiyanın Tədqiqi Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə Batumidə Samsxe-Cavaxeti və Kvemo Kartli nümayəndələri üçün Uşaq konstitusiyası üzrə on günlük təlim keçirildi.

Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyasının Milli konsepsiyasının 2011-ci ildə yerinə
yetirilməsi üzrə hesabatın müzakirəsi və Gürcüstan hökuməti tərəfindən təsdiqlənməsi,
2012-ci il üçün fəaliyyət planının işlənib hazırlanması
Gürcüstan hökuməti Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyasının Milli Konsepsiyasının 2012 -ci il üçün fəaliyyət planını və
2011-ci il icraat hesabatını müzakirə etdi və təsdiqlədi və dörd dilə (Azərbaycan, er məni, rus və ingilis) tərcümə edilib
Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi yanında mövcud Milli azlıq Şurasına təqdim edildi. Həmçinin region bələdiyyələrində,
Sakrebulolarda və qeyri-hökumət təşkilatlarında paylanıldı. İngilis dilində olan versiya səfirliklərə və be ynəlxalq
təşkilatlara təqdim edildi.

Gürcüstanın Reinteqrasiya məsələləri üzrə Dövlət Nazirinin etnik Azərbaycanlı tələbələr ilə
görüşü
Dekabrın 26-da Gürcüstan Reinteqrasiya məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət naziri Paata Zakareişvili etnik Azərbaycanlı
tələbələrlə görüşdü. Görüş Marneuli Gənclər Mərkəzinin həyata keçirdiyi “Gənclərin İnkişafı Akademiyası” layihəsi
çərçivəsində baş tutdu. N azir tələbələrə Aparatın fəaliyyətinin hər iki istiqaməti –münaqişələrin həlli və milli və dini
azlıqların inteqrasiyası, dövlət nazirinin yeni strateji baxışı və Nazirlər Aparatı tərəfindən planlaşdırılmış aktivliklər
barəsində məlumat verdi.

Gənclərin vətəndaşlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi
Layihə milli azlıqların gənc nümayəndələrinin vətəndaşlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsini, həvəsləndirilməsini,
vətəndaşlıq prosesində onların iştirakını, onlar üçün lazım olan qabiliyyət -bacarıqların əldə olunm asını və praktiki təlim seminarları nəzərdə tutur. Layihənin başlıca məqsədi Kvemo Kartli regionunda mövcud gənc Azərbaycan təşkilatlarının
və gənclərin təşəbbüslərinin inkişafını dəstəkləməkdən və təşkilatlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqdan ibarətdir.
Layihənin həyata keçirilmə müddəti 2012 -ci il martın 12-dən sentyabrın 15 -dək idi. Treninqlər bir həftə ərzində davam
edirdi və treninqdə 30 benefisiar iştirak edirdi. Layihə Nazirliyin nəzdindəki idarənin ÜHHŞ “Uşaq və gənclərin inkişafı
fondu” və “Gürcüstanın Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası ”nın dəstəyi ilə həyata keçirildi.

Etniki azərbaycanlı tələbələrin Qoriyə ekskursiyası
Tədbir 2012-ci il avqustun 22-də azərbaycanlı gənclər üçün Qoriyə ekskursiyanın təşkilini nəzərdə tuturdu. Burada
iştirakçılara Qorinin diqqətəlayiq yerlərini gəzmək imkanı verildi, ekskursiya çərçivəsində onlar işğal nəticəsində
dağıdılmış ərazilərə baş çəkdilər. Tədbirin başlıca məqsədi azərbaycanlı tələbələrin və gənclərin ölkədə baş verən
hadisələr barəsində məlumatlılığnın artırılmasından, eləcə də vətəndaşlıq proseslərində onların motivasiyalarının
yüksəldilməsindən və iştiraklarının fəallaşdırılmasından ibarətdir. Ekskursiyada 150 azərbaycanlı tələbə iştirak etdi.
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V. Sosial və regional inteqrasiya

Milli azlıqların məskunlaşdığı regionlarda infrastrukturun reabilitasiyası və başqa miqyaslı iqtisadi layihələr həyata
keçirildi. Bu istiqamətdə Tolerantlıq və Mülki İnteqrasiya üzrə Milli Konsepsiya və fəaliyyət planı çərç ivəsində
Gürcüstan Regional inkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi, eləcə də yerli özünüidarə strukturları tərəfindən 2012 -ci ildə
regionun inkişaf strategiyasının hazırlanması və onda əhalinin, o cümlədən milli azlıqların kompakt yaşadıqları
regionlarda milli azlıq nümayəndələrinin maksimal surətdə iştirakının təmin edilməsi, infrastrukturun reabilitasiyası üzrə
investisiya layihələrinin monitorinqi və onların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi, milli azlıqların kompakt
məskunlaşdığı regionlarda kəndlərin dəs təklənməsi proqramın işlənib hazırlanması və onun həyata keçirilməsi üzrə
monitorinq.

Regionun inkişaf strategiyasının hazırlanması
Gürcüstanda Regional inkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi tərəfindən regionun inkişaf strategiyasının tərtib edilməsinə dair
dərslik hazırlandı ki, halhazırda bu dərslik əsasında Gürcüstanın bütün regionlarının inkişaf strategiyalarının işlənməsi
prosesi davam edir.
Regionun inkişaf strategiyası (sonradan strategiya) dövlət qəyyumu –qubernatorun səlahiyyət dairəsinə daxil olan
özünüidarə vahidlərinin ərazilərinə əsasən işlənib hazırlanacaq.
Strategiya siyasəti müəyyənləşdirən sənəddir, hansı ki, mövcud vəziyyəti və regionların inkişaf etdirilmə potensialının
dəstəklənməsini həyata keçirən mexanizmləri əks etdirir. Konkret layihələrin fəaliyyət proqram ının həyata keçirilmə
müddəti, xərcləri və maliyyə mənbələrinin (beləsinin mövcudluğu təqdirdə) müəyyənləşdirilməsi strategiyanın ayrılmaz
hissəsini təşkil edir. Strategiyanın işlənməsinin başlıca məqsədi ayrı bir regionda mövcud potensialın müəyyən
olunması və aşağıdakı nəticələri əldə etmək üçün təkliflərin irəli sürülməsindən ibarətdir :
 Regionda mövcud maddi, əmək və maliyyə resurslarından effektiv istifadə ;
 İnvestisiyaların stimulyasiyası;
 Ayrı bir regionda yaranmış çətin vəziyyətdən çıxma və sosial-iqtisadi inkişafın stimulyasiyası;
 Sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi ;
 Ətraf-mühitin və ekoloji balansın qorunması, bərpası və saxlanılması .
Strategiya sənədinin başlıca məqsədi informasiyanın, resursların və bütün maraqlanan tərəflərin güclərinin birləşdirilməsi
və regionlar üçün uzunmüddətli, dayanıqlı inkişaf işində istiqamətin verilməsindən ibarətdir. Strategiya gərək region
ərazisində mövcud olan mərkəzi, regional və yerli prioritetləri, eləcə də bu istiqamətdə ayrılmış resursları əhatə etməlidir.
Müvafiq olaraq, strateji sənəd realistik planlaşdırna, həyata keçirmə və monitorinq strukturuna malik olacaq.
Strategiya həm iqtisadi, həm də sosial və təbii mühitin inkişaf məqsəd və prioritetlərini əhatə edir. Strategiyanı dövlət
nümayəndələri, yerli ekspetlər, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlanan tərəfləri ilə əməkdaşlıq şəklində
regional inkişaf şuraları hazırlayacaqlar.
Regional inkişaf strategiyasının işlənməsi prosesində verilmiş region əhalisinin iştirakının yüksək səviyyəsinə çatması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, qeyd edilmiş strateji sənədlərdə yerli əhalinin problemləri, onların baxışları və inkişaf
prioritetləri maksimal şəkildə nəzərə alınsın.

İnfrastrukturun reabilitasiyası üçün inverstisiya layihələri

Milli azlıqların kompakt məskunlaşdıqları regionlarda infrastrukturun reabilitasiyası üçün lazımi investisiya layihələrinin
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monitorinqi və onların həyata keçirilməsini dəstəkləmək nöqteyi-nəzərindən 2012-ci ildə növbəti işlər görüldü :
Kvemo Kartlinin portfelinin həcmi 132,483,532 lari təşkil edir

Prioritetlər
1 Yollar 46,090,830
2 Traktorların, K/T texnikasının
alınması 25,762,000
3 İçməli su sistemləri 10,189,176

0%
2%
3%

1%

4 İdman meydançası 8,094,595

14%

2%

35%
5 Kəndə yardım proqramı
6,821,591

4%
5%

6 İrriqasiya sistemi 5,358, 800

6%
8%

20%

7 Məktəblərin
tikilməsi, reabilitasiyası 3,512,780
8 Çoxmərtəbəli yaşayış
binaları, yoldaşlıq 2,286,003
9 Mədəniyyət və administrativ
binaların reabilitasiyası 2,016,885
10 Bağlar və parklar
11 Çay sahillərinin bərkidilməsi
428,299
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Samsxe-Cavxeti regionunun portfelinin həcmi 113,932,355 lari təşkil edir
1 Yollar 47, 574,022
2 Körpülər 33, 668,992
3 Kanalizasiya sistemləri 6, 571, 285
4 Mədəniyyət və administrativ
binaların reabilitasiyası 4, 264, 656
27%

33%

1%

6 Kəndə yardım proqramı
2, 944, 410

1%

5%

2%
2%
2%

5 Çay sahil xəttinin bərkidilməsi
3, 155, 938

3%

24%

7 İçməli su sistemi 2, 690, 937
8 Məktəblərin
tikilməsi, reabilitasiyası 1, 457, 734
9 Məktəbəqədər müəssisələrin
tikintisi və reabilitasiyası 1, 420, 190
10 Başqa işlər 39, 359, 758
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Kaxeti regionunun portfelinin həcmi 278,962,329 lari təşkil edir

Prioritetlər

1 Yollar 87,030,944
2 Traktorların, aqrotexnikanın
alınması 28,000,000
3 İçməli su sistemi 20,151,660
4 İrriqasiya sistemləri 10,730,393

31%

33%

5 Məktəblərin
tikilməsi, reabilitasiyası 6,870,096
6 Kəndlərin dəstəklənməsi
proqramı 6,651,047
7 Dövlət bağları, bağçalar
6,406,399

2%
2%
2%
2%

10%
2%

2% 3%

4%

7%

8 Zibil qutuları və zibildaşıma
6,249,210
9 Mədəniyyət və administrativ
binaların bərpası 5,187,440
10 Xarici işıqlandırma 4,381,671
11 Çayların sahil xəttlərinin
bərkidilməsi 4,059,634
12 Başqa işlər 93,243,835
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Kəndlərin dəstəklənməsi proqramı

Kəndlərin dəstəklənməsi proqramı çərçivəsində milli azlıqların kompakt məskunlaşdıqları regionlarda əhəmiyyətli
işlər görülüb.

Proqramın başlıca məqsədləri :
 Kəndin ön sıralarda dayanmış sosial -iqtisadi ehtiyaclarının maliyyələşdirilməsi üçün proqram üzrə ayrılmış məbləğin
idarə edilməsi (yerli infrastruktur obyektləri, kənd təsərrüfatı işləri və s. ) ;
 Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsində əhalinin iştirakının gücləndirilməsi və yerli əhəmiyyətli
problemlərin birbaşa əhali tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prioritetlərə əsasən h əll edilməsi;
 Əhali ilə özünüidarə orqanları arasında qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi ;
 Özünüidarənin müstəqilliyinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və özünüidarə vahidinin ərazi orqanı rəhbərinin –özüidarə
vahidinin qəyyumunun (sonradan qəyyumu) səlahiyyətlərinin effektiv surətdə həyata keçirilməsi .
Proqram üzrə kənd üçün ayrılmış məbləğin məqsədyönlü şəkildə istifadə edilməsi aşağıdakı kriterilər üzrə
müəyyənləşdirilir :
 Həyata keçiriləsi proqramın (proqramların) müsbət sosial -iqtisadi effekti öz əksini əhalinin əksəriyyəti
üzərində özünü göstərməlidir ;
 Proqram çərçivəsində alınmış iş, mal və ya xidmət kənd əhalisinin əksəriyyətinin maddi, məişət və sosial iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmalıdır ;
 İşlərin icra olunması üçün müvafiq kənd əhalisi maksimal dərəcədə işlə təmin olunmalıdır ;
 Ümumi maraqları nəzərə alaraq, bir neçə kənd üçün ayrılmış məbləğin bu kəndlərin ümumi problemlərini (məsələn,
içməli və ya suvarma su sistemləri, kənd təsərrüfat ı texnikası, tibbi məntəqə və s .) həll etmək məqsədilə birləşdirmək
mümkündür;

Konkret kəndlə bağlı məbləğin istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğu əhali ilə əvvəlcədən keçirilmiş
konsultasiyadan sonra müəyyənləşdirilir;

Bu məqsədlə qəyyum kənd iclasının keçirilməsini təşkil edir, ictimai müzakirəni keçirir və iclas
iştirakçılarının əksəriyyətinin qərarı ilə kəndə ayrılmış məbləğin qədərini nəzərə alaraq, məbləğdən məqsədyönlü
istifadə etmək üçün proqram tərtib edir. Bu qərar öz əksini əhalinin iclas protokolunda tapır .
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Kəndlərin dəstəklənməsi çərçivəsində həyata keçirilmiş bərpa-investisiya layihələri
Kvemo Kartli

Kvemo Kartli
6%

3%

1 İçməli su sistemi
2 Yollar

8%

34%

12%

3 Daxili işıqlandırma
4 Başqa işlər
5 Çirkab su kanalları

12%
25%

6 Məktəbə qədər müəssisələrin
tikilməsi və reabilitasiyası
7 İdman meydançaları
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Samsxe-Cavaxeti
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Kaxeti

Sağlamlıq və sosial müdafiə
Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin 2011-2015-ci illər Səhiyyə Strategiya sənədi bir neçə prinsipə
əsaslanır ki, onlar arasında da xüsusi əhəmiyyət bərabər əlçatanlığa və pasientə yönəlmiş səhiyyə sisteminin inkişafının
dəstəklənməsinə verilir.
Bərabər əlçatanlıq tibbi və sosial xidmətin sosial -iqtisadi vəziyyətindən, mənşəyindən, status və mənsəbindən asılı
olmayaraq bütün Gürcüstan vətəndaşları üçün əlçatan olmasını təmin edir.
Pasientə yönəlmiş səhiyyə sistemi pasientin məlum atlandırılmasına, azad seçim etmək imkanına, təhlükəsizliyə və
xidmətin qeyri -milli yardımdan müdafiəsinə əsaslanır.
hüquqlarını bilmək
bilmək
Sağlamlığın mühafizəsi sahəsində vətəndaşlar tərəfindən məlumatlı şəkildə qərar qəbul etmək və öz hüquqlarını
birbaşa tibbi müəssisələrin, sığorta şirkətlərinin və ya sağlamlığın mühafizəsi üzrə dövlət proqramları haqqında
məlumatın ictimailiyi ilə əlaqələnir.
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Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş s əhiyyə və
yaxud da sosial proqramlar miliyyətindən, sosial və ya dini mənşəyindən asılı olmayaraq, ölkənin bütün vətəndaşlarını
əhatə edir. Lakin
tibbi və sosial xidmətin dövlət təminatından istifadə etmənin əlçatan olması informasiya baryerləri ilə düzmütənasib
şəkildə asılıdır. Gürcüstanda yaşayan milli azlıqların müəyyən hissəsi üçün onlarca dil baryeri qarşımıza çıxır ki, bu da
özünü xüsusilə kompakt şəkildə məskunlaşmış regionlarda göstərir və əksərən orta yaşlı və ahıl əhali üçün problem təşkil
edir. Əhalinin qeyd olunmuş hissəsi p lanlaşdırılmış proqramlar haqqında müxtəlif informasiya vasitələri ilə yayılan
məlumat və ya reklamı eşitmək və ya oxumaq imkanından məhrumdurlar ki, bu da öz növbəsində onlara dövlət tərəfindən
təklif edilən xidmətlərdən vaxtı -vaxtında istifadə etmələrinə birmənalı şəkildə mane olur. Belə ki, Nazirlik tərəfindən
həyata keçirilmiş layihələr çərçivəsində kommunikasiyanın müxtəlif komponentlərindən istifadə edərək qeyri -gürcüdilli
əhaliyə Ana dilində informasiyanın çatdırılması məqsədilə informasiya kompaniya sı planlaşdırıldı.

Layihə -Milli azlıqların səhiyyə sahəsində vətəndaşların hüquqları və dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilmiş tibbi xidmətlər haqqında
Dövlət sığorta proqramları çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətin həcmi və xidmətlər haqqında əhalinin
məlumatlandırılması məqsədilə informasiya banerinin işlənib hazırlanması planlaşdırıldı. Gürcüstan Əmək, Sağlam lıq və
Sosial Təminat nazirinin əmri ilə (N01- 21N 23.04.2012.) qeyd edilmiş informasiya banerinin dizaynı və mətninin
məzmunu təsdiq edildi. Nazirin əmri ilə banerin çapı və onun nəzərə çarpan yerdə yerləşdirilməsi tibbi fəaliyyət
göstərmək lisenziya sı olan, dövlət və bələdiyyənin sığorta proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak edən bütün tibbi
müəssisələrə həvalə olundu. Əmrə əsasən, sığorta proqramından yararlananlar üçün baner üzərində səhiyyənin sığorta
polisinin tam əhatə sahələri barədə məlumat yerləşdirildi:







Ambulator xidmət
Təxirəsalınmaz ambulator xidmət
Stasionar xidmət (hospiltalizasiya)
Medikamentlər
Sığorta polisinin sığortalamadığı xidmətlərin siyahısı
Vasitəçilik xidmətinin qaynar xətt nömrəsi.

Baner mətninin məzmunu erməni və Azərbaycan dillərinə tərcümə edildi. Milli azlıqların kompakt məskunlaşdıqları
regionlarda yerləşən tibbi müəssisə rəhbərlərinə nəzərə çarpacaq yerdə benefisiarlar üçün ikidilli banerlərin
yerləşdirilməsi tapşırığı verildi. Müva fiq olaraq, azərbycandilli əhalinin məskunlaşdığı rayonlarda banerlər gürcü və
Azərbaycan dillərində, ermənidilli əhalinin məskunlaşdığı rayonlarda isə banerlər gürcü və erməni dillərində asılacaq.
Layihə çərçivəsində Kvemo Kartli və Samsxe Cavaxetinin tibbi müəssisə əməkdaşları, bələdiyyə və əhali ilə görüşlər
planlaşdırıldı və keçirildi. Marneulidə, Dmanisidə, Bolnisidə, Zalqada
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Axalkalakidə və Axalsixedə tibbi heyətlər aşağıdakı əhəmiyyətli mövzular üz rə görüşlər keçirildi :




“Dövlət səhiyyə proqramları və tibbi sığortadan faydalanmanın əlçatan olmasının dəstəklənməsi ”;
“Əhalinin dövlət proqramları çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlər haqqında məlumatlandırılması ”;
Pasientin hüquqlarının müdafiəsi –“Məlumatlı razılıq” .

Əhaliyə Gürcüstan Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə tibbi xidmətlərdən istifadəyə dair
onlarçün maraqlı olan məsələlər barədə söhbət aparmaq imkanı verilmişdir. Öz növbəsində, Gürcü stan Əmək, Sağlamlıq
və Sosial Müdafiə Nazirliyi nümayəndələrinin əhalini narahat edən müxtəlif problematik məsələləri dinləmək və
verilmiş sualları cavablandırmaq imkanı vardı. Gürcüstan Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyinin
nümayəndələri ilə yanaşı görüşdə nazirin özü də iştirak edirdi.
Layihə üzərində məsuliyyət daşıyan struktur alt -bölmələr aşağıdakılardır: İctimaiyyətlə Əlaqələr Departmanti, Səhiyyə
Departamenti. Layihə çərçivəsində milli azlıqlarla 6 görüş keçirilmiş, ölkə miqyasında informa siya bannerinin
yerləşdirildiyi tibbi müəssisələrin sayı 150 vahid təşkil etmişdir. Milli azlıqların dövlət sığorta proqramları ilə müəyyən
olunmuş tibbi xidmətlərin əhatə sahələri barədə, sığorta polisi ilə təsbit olunmuş dövlət qrantları və polisdən isti fadə
edən şəxslərin hüquqları haqqında məlumatlılıq səviyyəsi artdı. Dövlət səhiyyə proqramlarında vətəndaşların cəlb
olunması və iştirakı artdı.

Gürcüstanın milli azlıq nümayəndələrinin səhiyyə və sosial sahələrdə cari islahatlar
haqqında sistematik məlumatlandırılması layihəsi
Gürcüstanda milli azlıqların inteqrasiyası prosesində Gürcüstan Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyi
vətəndaşların cari islahatlar barəsində sistematik məlumatlandırılmasına böyük diqqət ayırır ki, bu da öz növbəsində
islahatların uğurla həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu layihənin başlıca məqsədi vətəndaşları dövlət
sığortasının yeni mərhələsi barəsində məlumatlandırmaqdan ibarət idi. 2012 -ci ilin sentyabr ayının 1-də 6 yaşa qədər
uşaqların, pensiya yaşına gəlmiş vətəndaşların, tələbələrin məhdud imlanlara malik uşaqların və kəskin surətdə məhdud
imkanlara malik şəxslərin tibbi sığorta proqramı qüvvəyə mindi. Layihə çərçivəsində qeyri -gürcüdilli əhalinin kompakt
məskunlaşdığı regionlarda səyyar, məlumat xar akterli görüşlər keçirildi ki, burnlarda nazir, nazir müavini, nazirlik
nümayəndələri və regional naümayəndələr də iştirak edirdilər.

Cəmi 9 görüş keçirildi.
2 görüş –Kvemo Kartlinin azərbaycanlı əhalisi ilə
1 görüş –Kvemo Kartlinin regional televeviziya nümayəndələri ilə
2 görüş –Samsxe-Cavaxetinin ermənidilli əhalisi ilə
1 görüş –Samsxe-Cavaxetinin regional televiziya nümayəndələri ilə
2 görüş –Kaxetinin azərbaycandilli əhalisi ilə
1 görüş –Regional televiziya nümayəndələri ilə.
Görüşlərin təşkil olunmasında sosial agentliklərin filial nümayəndələri və sosial işçilər aktiv şəkildə iştirak edirdilər .
Görüşlərdə iştirak edən ictimaiyyət üçün təqdimatlar keçirildi, hansılar ki, aşağıdakı əhəmiyyətli məsələləri əhatə edirdi :


Əhalinin sağlamlığın ın sığortalanmasının dövlət proqramının məzmunu nədən ibarətdir?
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Əhalinin sağlamlığının sığortasının dövlət proqramı kimə xidmət edir?
2012-ci il sentyabrın 1-dən dövlət sığortasından istifadə edəcək benefisiarlar.
Tibbi sığorta polisinin verilmə qaydası;
Sağlamlığın dövlət sığortası polisinində necə istifadə edə bilərsiniz ?
Əhalinin sağlamlığının sığortalanmasının dövlət proqramı hansı növ tibbi xidmət xərclərini qarşılayır ?
Əhalinin məlumatlandırılmasında mediyanın rolu .

Bütün görüşlərdə prezentasiyaların ardınca diskussiyalar keçirildi və bu zaman dəvət olunmuş qonaqlar səhiyyə və
sosial təminat sahələrində rast gəlinən problemlər barədə şəxsi fikirləri ilə bölüşdülər .
Sualların əksər hissəsi aid idi:




Məhdud imkanlara malik şəxslərin sosial ekspertizası ;
Ambulator saviyyədə bütün növ tibbi arayışların və reseptlərin verilməsi ;
Kimyaterapiya və şüa terapiyası xərcləri .

Əhalinin onlar tərəfindən verilmiş bütün lazımi məsələlərə cavab almaq imkanı vardır. Layihə Gürcüstan Əmək,
Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirildi.Layihə üzərində məsuliyyət daşıyan struktural alt bölüm Nazirlər aparatı, İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentidir. Layihə 8 ay müddətində Kvemo Kartli, Kaxeti və
Samsxe-Cavaxeti regionlarında davam edirdi.
Layihə çərçivəsində milli azlıqların məskunlaşdığı regionlarda 9 səyyar, məlumat xarakterli görüşlər keçirildi. Həyata
keçirilmiş aktivliklər nəticəsində milli azlıqlar sistemdəki cari islahatalar barəsində daha yaxşı məlumatlandırılıblar.
Tibbi müəssisələrə mi lli azlıqların axını və onların problemin identifikasiyası və həll edilməsi məsələsində iştirakı
artmışdır.
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Samsxe-Cavaxeti və Kvemo Kartli əhalisinin Dövlət Skrinninq Proqramı haqqında
məlumatlandırılması
Gürcüstan Dövlət Nazirliyinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatın təşkilatçılığı və Milli Skrinninq mərkəzinin iştirakı
ilə əhaliyə Dövlət Skrinninq Proqramı haqqında məlumat verildi. Tibbi proqramların prezentasiyası 3 regionda (Kaxeti –
Telavi rayonu Qaracala kəndi, Samsxe-Cavaxetinin Axalkalaki şəhəri, Kvemo Kartlinin –Qardabani rayonu) keçirildi.
Skrinninq Mərkəzinin mütəxəssisləri əhalini proqramın detalları ilə tanış etdi lər. Qeyd edilmiş proqramda əhalinin iştirakını
yüksəltmək məqsədilə məlumat xarakterli mater ial paylandı.

Pankisi dərəsinin Kist əhalisi ilə görüş və onların problemləri ilə tanışlıq
14-22 iyun Gürcüstanda Dövlət Nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Aparatının Vətəndaş inteqrasiyası İdarəsinin
əməkdaşı fəaliyyət planı çərçivəsində Pankisi də rəsində səyyar görüşdə idi. O, yerli kist və osetin əhali ilə görüşdü və
mövcud problemlərlə tanış oldu.
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VI. Mədəniyyət və identikliyin qorunubsaxlanması

Ölkə mədəniyyəti həyatında milli azlıqların iştirakı və onların milli identikliyinin dəstəklənməsi məqsədilə 2012 -ci il
“Milli
azlıqların
maraqlı silsilə layihələri ilə seçilir. Milli azlıqların mədəniyyətlərinin dəstəklənməsi mə qsədilə
mədəniyyətlərinin dəstəklənməsi” proqramı və “Kitab və Ədəbiyyat” proqramı çərçivəsində həyata keçirilmiş bu layihələr
diqqətə layiqdirlər. Sonuncunun dəstəklənməsi ilə bir neçə tərcümə işi nəşr olundu, başqa tədbirlər həyata keçirildi, bu isə o
deməkdir ki, Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin mədəniyyət siyasəti milli azlıqların
mədəniyyətlərinin dəstəklənməsinə yönəlib və bir proqramla məhdudlaşmır.

Çərkəz Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəklənməsi
2012-ci il fevral ayının 15-də Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ÜHHŞ “Çərkəz
Mədəniyyət Mərkəzi”nin əsası qoyuldu, hansı ki, Çərkəz mədəniyyəti ənənələrinin saxlanması və inkişaf etdirilməsinə
xidmət edir. İkinci kvartalın tədbirlərinin keçirilməsində mərkəzə dəstək göstərildi.

Qobelenləri öyrənən dərnəklərin açılması
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə Mirzə Fətəli Axundov adına Mədəniyyət
Muzeyində Azrəbaycan əllə toxunmuş xalçaları və qobelenləri öyrənən dərnəklər açıldı. Əl işlərinin sərgiləri keçirildi.
Layihə çərçivəsində milli azlıqların kompakt məskunlaşdıq ları regionlarda bu adətlərə bələd olan uşaqlar tərəfindən
xalçaların toxunması texnologiyalarının öyrənilməsi əhəmiyyət kəsb edir.
Layihə çərçivəsində şagirdlər tərəfindən Azərbaycan xalçalarının ornamentləri əsasında yeddi qobelen toxundu. Xalça
toxuma texnologiyası ilə yerindəcə tanış olmaq məqsədilə şagirdlər üçün Marneuli rayonu Kosalı kəndində ekskursiya təşkil
olundu.
Layihə pedaqoqunun tövsiyəsi ilə şagirdlər eskiz hazırlamaq üçün qədim (ənənəvi) ornamentlər seçdilər. 10 əsa s eskiz
hazırlandı. Əlavə olaraq müxtəlif daha sadə ornamentlərin 5 eskizi hazırlandı.

Kitabxanaların dəstəklənməsi
Marneuli, Axalkalaki, Zalqa və Ninosminda kitabxanalarına 4 komplekt kompüter verildi. Milli azlıqların kompakt
yaşadıqları regionlardakı kitabxanaların kompüter texnikası ilə təchiz edilməsi onların ümumi kommunikasiyasına, ümumi
informasiya məkanına inteqrasiyasına, iş tempinin artmasına la zımi qədər yardım edəcək.

ÜHHŞ Heydər Əliyev adına Tbilisi Azərbaycan Teatrının dəstəklənməsi
ÜHHŞ Heydər Əliyev adına Tbilisi Azərbaycan Teatrına “Sərgüzəşti -Vəziri -Xani-Lənkəran ” tamaşasına maliyyə dəstəyi
göstərildi. Tamaşa Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun doğumunun 200 illiyinı həsr olundu. Bu
da qeyd edilməlidir ki, tamaşa 10 illərlə teatr səhnəsində qoyulmamışdır.

Vaja Pşavelanın “Qoqotur və Apşina”nın azərbaycandilli nəşri
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi nazirliyi Azərbaycan dilində Vaja-Pşavelanın “Qoqotur və Apşina”nın
Azərbaycan dilində nəşr olunmasını maliyyələşdirdi, hansını ki, Oqtay Kazımov tərcümə etdi. Kitab gürcü klassik nəs rinin
Azərbaycan dilində populyarlaşmasına, gürcü nəsrinə qarşı Azərbaycan xalqının marağının dərinləşməsinə yardım
göstərəcək.
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Aşıq poesiyası gecələrinin dəstəklənməsi
2012-ci ildə 2 dəfə aşıq poeziyası axşamları keçirildi və nazirlik heç bir maddi qarşı lıq almadan təşkilatçılara M.
Tumanişvili adına Aktyorlar teatrının zalını verdi. Dövlət tərəfindən bu cür tədbirlərin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir, çünki ənənələrin qorunub saxlanması və dərinləşdirilməsinə nə qədər yardım göstərilsə, gürcü icti maiyyəti ənənələr
haqqında bir o qədər məlumatlı olacaqdır.

Səyyad Nova axşamı
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Səyyad Nova axşamı keçirildi. Orada
iştirak edən ansambl “Ksovrelebi”nin honorarı maliyyələşdirildi. Səyyad Novanın xalq şairi kimi kəsb etdiyi əhəmiyyətdən
irəli gələrək, qeyd edilməlidir ki, ona həsr edilmiş axşam xalq bayramına bərabərdir.

Erməni rəssamlarının albomlarının nəşri
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Gürcüstanda fəaliyyət göstərən erməni rəssamlarının
albomlarının nəşri maliyyələşdirildi. Al bomda Gürcüstanda yaradıcılıqla məşğul olan 22 erməni rəssamının əl işləri yer aldı,
hansı ki, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən rəssamların yaradıcılığının tam şəklini əks etdirdi.

Erməni ədəbiyyatı antologiyası gürcü dilində
Gürcüstan Mədəniyyət bə Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən gürcü dilində erməni ədəbiyyatının antologiyası nəşr
olundu. Antologiyada klassik dövrdən bu günümüzə qədər olan erməni nəsrininin tam şəkli öz əksini tapmışdır.

www.cau.lib.ge saytında gürcü, Azərbaycan və erməni yazıçılıq nümunələrinin
populyarlaşdırılması
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə cau.lib.ge saytında gürcü, Azərbaycan və
erməni yazıçılarının əsərlərinin populyarlaşdırılması üçün hazırlanacaq işlərə köməklik göst ərildi. Layihə çərçivəsində 6-8
nəfər işlə təmin olundu. Sayt Qafqaz ədəbiyyatının sistemləşməsinə, vahid formata salınmasına, tam surətli informasiya
şəklinin yaradılmasına yardım edəcək.

Multi-etnik incəsənət festivalı “Bir səma altında”
“Bir səma altında” festivalı
“Bir açıq səma altında” festivalı keçirildi. Festivalda Tbilisinin və milli azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionların
incəsənət məktəbi şagirdləri və folklor ansamblları (15 məktəbin 175 şagirdi) iştirak edirdilər. Tədbir Gürcüstan Dö vlət
nazirinin Reinteqrasiya məsələləri üzrə Apartaın təşkilatçılığı və Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi
Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirildi. Festival hər il keçirilir və mədəniyyətləraras ı dialoqun dərinləşməsinə, ənənələrin qarşı lıqlı
şəkildə tanınmasına, biliklərin bölüşməsi və əlaqələrin dərinləşməsinə yardım göstərir. Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin
Müdafiə nazirinin əmri ilə 11 pedaqoqa (milli azlılqların nümayəndələrinə) Əməkdar pedaqoq adı ilə təltif edildi və 300 lari
civarında birdəf əlik premyera verildi, bütün iştirakçılara isə media -pleyerlər və diplomlar hədiyyə edildi.
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Tbilisinin multi-etnik festivalı

Festival Tbilisidə yaşayan müxtəlif milli qrupların iştirakı ilə keçirildi, festivalda milli qrupların folkloru, etnoqrafiyası,
adət -ənənələri, sənət nümunələri təqdim olundu. İki günlük festival çərçivəsində milli xörəklərin dequstasiyası, reseptlərin
paylaşması həyata ke çirildi, Tbilisi məxtbəxi Tbilisidə yaşayan gürcü və başqa milli mətbəxlərin cuğlaşmasının nəticəsi
kimi göstərildi. Tbilisidə yaşayan gürcü və milli azlıqları təmsil edən gənclərin bir -birləri ilə yaxınlaşmaları, onlar arasında
tolerant münasibətlərin for malaşdırılması, əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, mədəni və etnoqrafik özünəməxsusluqlarla
tanışlıq və vətəndaş identikliyinin yüksəldilməsi layihənin başlıca məqsədlərini təşkil edir. Festival 2012 -ci il aprelin 20dən iyunun 9-a qədər davam etdi. Festivalda təqribən 150 benefisiar iştirak etdi.

İlya Çavçavadze adına Gürcüstan Parlamenti Milli Kitabxanası
İlya Çavçavadze adına Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanasl milli azlıqların mədəni və yaradıcılıq tədbirlərinin
dəstəklənməsi işində fəal iştirak edir. Milli azlıq təşkilatları və fərdi şəxslərinin həm Milli Kitabxana zallarından, həm də
fondda mühafizə olunan materiallardan istifadə etmək imkanı verilir. 2012 -ci il hesabat dövrü ərzində Milli Kitabxana on
beş müxtəlif tipli tədbirlərə ev sahibliyi etdi :
 Tbilisidə çərkəz dili və mədəniyyəti günü;
 Erməni çap kitabının 500 illiyinə həsr olunmuş sərgi ;
 Milli kitabxanada çərkəz bayrağı günü ;
 Gürcü-çeçen jurnalistlər forumu;
 " “Qaraçılar Gürcüstanda” tədbiri;
 Professor Tatyana Dudemkonun doğum gününün 100 illiyinə həsr olunmuş gecə;
 Erməni rəssamı Qayane Xaçaturyanın 70 illiyinə həsr olunmuş yubileyinə həsr olunmuş gecə “Dostlar xatırlayırıq” ;
 Osetin şairi, tərcüməçisi və ictimai xadimi Giorgi Bestautinin 80-ci il dönümünə həsr olunmuş yubiley gecəsi ;
 Gürcü-türk münasibətlərini əks etdirən sərgi-konfrans;
 Çərkəz sərgisi;
 Erməni fotoqrafı Xaçatur Vartanyansın foto -sərgisi;
 Erməni fotoqrafı Xaçatur Vartanyansın foto -sərgisinin eksponatlarının elektron versiyalarının Milli kitabxananın
elektron kitabxanası olan “İverieli”nin foto-kolleksiyasında yerləşdirilməsi ;
 Gürcüstanın belorus icmasının Beynəlxalq Birliyinin - “Siabr”ın üzvü Elina Urumovanın poetik-musiqili
yaradıcılıq gecəsi ;
 “Gürcü-Azərbaycan-erməni-rus tezlik lüğəti”;
 Milli Kitabxanada yəhudi Xanuki bayramı .
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