საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია
2018 წლის სამოქმედო გეგმა
აბრევიატურები
CoE
DTRA
DOJ
EU
Eurostat
FRONTEX
GIZ
ICMPD
IOM
SIDA
UNDP
UNHCR
US EXBS
განათლების სამინისტრო
ევროინტეგრაციის სახ.
მინისტრის აპარატი
ეკონომიკის სამინისტრო
თსუ
იუსტიციის სამინისტრო
ლტოლვილთა სამინისტრო

ევროპის საბჭო
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო
ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი
ევროკავშირი
ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისი
ევროკავშირი წევრი ქვეყნების გარე საზღვრების ოპერაციული თანამშრომლობის მართვის ევროპული სააგენტო
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
შვედეთის მთავრობის განვითარების სააგენტო
გაერო-ს განვითარების პროგრამა
გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ამერიკის შეერთებული შტატების ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

მეას
მსსკ
პროკურატურა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემა
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია
საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საქსტატი
სსგს
ტრეფიკინგთან ბრძოლის
უწყებათაშორისი საბჭო
შრომის სამინისტრო
შსს

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ამოცანა

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

IV თავი: ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა
ა. სავიზო და ბინადრობის პოლიტიკის დახვეწა
1. საქართველოს
სახელმწიფო
ინტერესების და
საჭიროებების
გათვალისწინებით,
არსებული
სამართლებრივი
რეგულაციების დახვეწა
და საუკეთესო
საერთაშორისო
პრაქტიკასთან
ეტაპობრივად
დაახლოება.

1.1. მოქმედ
კანონმდებლობაში
ცვლილების
ინიცირება, რათა
სავალდებულო
გახდეს საქართველოს
ვიზის გაცემის
მიზნით
ბიომეტრიული
მონაცემების ჩაბარება.

შესაბამის
ნორმატიულ
აქტებში
ინიცირებულია
ცვლილებები.

ნორმატიული
აქტ(ებ)ის
პროექტ(ებ)ი.

1.2. უცხოელების
საქართველოში
ყოფნასთან
დაკავშირებულ
ნორმატიულ
აქტ(ებ)ში
ცვლილებ(ებ)ის
პროექტის
მომზადება.

მომზადებულია
სამართლებრივი
აქტის პროექტი
უცხოელების
საქართველოში
ყოფნასთან
დაკავშირებით
შესაბამისი
პროცედურების
დახვეწის მიზნით.

ნორმატიული
აქტის პროექტი;

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

09.2018

ადმინ.
რესურსი

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
ნორმატიული
აქტ(ებ)ის
მთავრობაში
გაგზავნის
წერილი.

პროექტი
წარდგენილია
იუსტიციის
სამინისტროში
შესაბამისი
მსვლელობისთვი
ს.
წყარო:
ნორმატიული
აქტის პროექტი;
სამინისტროში
პროექტის
გაგზავნის
წერილი.
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3. საქართველოს
ელექტრონული
ვიზების გაცემის
სისტემის განვითარება
და გაუმჯობესება.

4. საქართველოს
ვიზების და
ბინადრობის ნებართვის
გამცემი უწყებების
შესაბამისი
სამსახურების
ინსტიტუციური
გაძლიერება და
კადრების
კვალიფიკაციის
ამაღლება.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

1.3.პირადობის/ბინად
რობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
გაცემის
მიმართულებით
არსებული
საკანონმდებლო
ხარვეზების
იდენტიფიცირება.

იდენტიფიცირებუ
ლია
საკანონმდებლო
ხარვეზები და ამის
საფუძველზე
შემუშავებულია
საკანონმდებლო
აქტში
ცვლილებების
პროექტი.

3.1. ელექტრონული
ვიზების გაცემის
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მონიტორინგის
განხორციელება.

მომზადებულია
მონიტორინგის
ანგარიში.

4.1. საქართველოს
ვიზების
გაცემაზე
პასუხისმგებელი
თანამშრომლების
გადამზადება.

4.2. სსგს-ს
მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურის შიდა
მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოს

ჩატარდა
ტრენინგები
საქართველოს
ვიზის გაცემაზე
პასუხისმგებელი
თანამშრომლების
გადამზადების
მიზნით.

მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურის
თანამშრომლები
მუშაობას
წარმართავენ

ინდიკატორი/
წყარო

იდენტიფიცირებ
ული ხარვეზების
რაოდენობა (მინ.
10);

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

არასაკმარი
სი
ადამიანურ
ი რესურსი

შემუშავებული
საკანონმდებლო
აქტის პროექტი.
წყარო:
კანონპროექტი და
განმარტებითი
ბარათი.
საკონსულო
დეპარტამენტის
მიერ
მომზადებული
ანგარიში.
წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.
ჩატარებული
ტრენინგები
(მინ. 2 ).

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

სსგს

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

წყარო: ტრენინგის
მონაწილეთა სია;
დღის
წესრიგი/სასწავლ
ო პროგრამა.
დამტკიცებული
სახელმძღვანელო.
წყარო: სსგს
თავმჯდომარის
ბრძანება.

შესაბამისი
ექსპერტის
მოძიების
პროცესის
გაჭიანურებ
ა
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აქტივობა

შემუშავება
ბინადრობის
ნებართვის
საკითხებზე.
4.3. სსგს-ს
ტერიტორიული
სამსახურების,
იუსტიციის სახლის
ფილიალების და
საზოგადოებრივი
ცენტრების
შესაბამისი
სამსახურების
თანამშრომელთა
გადამზადება
ბინადრობის
ნებართვებთან
დაკავშირებულ
პროცედურულ
საკითხებზე.
4.4. სსგს-ს
მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურის
თანამშრომელთა
გადამზადება
ფიქტიური
ქორწინებების
ფაქტების
გამოვლენის
საკითხებში.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

სსგს

ICMPD

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

შემუშავებული
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად.
დოკუმენტების
მიღებაზე მომუშავე
თანამშრომლები
უკეთ არიან
მომზადებულნი
ბინადრობის
ნებართვებთან
დაკავშირებულ
პროცედურულ
საკითხებზე.

მომზადებული
თანამშრომელი
(მინ. 20).

1. სსგს-ს
მოქალაქეობის და
მიგრაციის
სამსახურის
თანამშრომლები
გაეცნენ
საერთაშორისო
პრაქტიკას
შერჩეულ სამიზნე
ქვეყანაში;

სასწავლო
ვიზიტი (მინ. 1);

2. სსგს-ს
მოქალაქეობის და
მიგრაციის
სამსახურის
თანამშრომლების
კვალფიკაცია

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

იუსტიციის
სახლი

პარტნიორი
უწყების
არასაკმარი
სი მზაობა.

წყარო:
ტრენინგის დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

სსგს

ICMPD

ტრენინგი (მინ. 1).
წყარო:
ტრენინგის დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია;
სამივლინებო
მოხსენებითი
ბარათი.
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5. უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან
თანამშრომლობა
საქართველოში
უცხოელი
სტუდენტების
შემოსვლას და
ყოფნასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე.

აქტივობა

5.1. საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
საკონტაქტო პირების
გამოყოფის
უზრუნველყოფა,
რომლებიც
პასუხისმგებლები
იქნებიან უცხოელი
სტუდენტების
საქართველოში
შემოსვლისა და
ყოფნის საკითხებზე
საკონსულტაციო
ხასიათის
შეხვედრების
ჩატარებაზე,
სტუდენტების
საჭიროებების
შესწავლაზე და
კომუნიკაციაზე
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროსთან.
5.2. სასწავლო
ბინადრობის
ნებართვის
საკითხებზე
საკონსულტაციო
ხასიათის

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

გაუმჯობესებულია
ფიქტიური
ქორწინებების
გამოვლენის
საკითხში.
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
გამოყოფილი
შესაბამისი
საკონტაქტო
პირები.

საკონტაქტო
პირების
რაოდენობა
უმაღლეს
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
დან.

განათლების
სამინისტრო

უმაღლესი
საგანმანათ
ლებლო
დაწესებულე
ბები;

საინფორმაციო
შეხვედრა (მინ. 1).
წყარო:
შეხვედრის დღის
წესრიგი.

03.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

ადმინ.
რესურსი

ICMPD
განათლების
სამინისტრო
უმაღლესი

შენიშვნა/
კომენტარი

საკონტაქტ
ო პირების
მხრიდან
კოორდინა
ციის
ნაკლებობა.

სსგს.

სსგს

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

უცხოელი
სტუდენტე
ბის
დაბალი
ინტერესი;

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო;

წყარო:
საკონტაქტო
პირთა სია.

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
ინფორმირებულნი
არიან სასწავლო
ბინადრობის

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

საგანმანათ
ლებლო
დაწესებუ
ლებების
მხრიდან
ინტერესის
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6. მიგრაციის და მასთან
დაკავშირებულ
ადამიანის უფლებათა
საკითხებში
მოსამართლეების
კვალიფიკაციის
ამაღლებაში
მხარდაჭერა.

7. საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
უვიზო მიმოსვლის
შესაძლებლობების
გაფართოების მიზნით,
შესაბამისი
პოლიტიკური და
ტექნიკური დიალოგის
წარმოება სამიზნე
ქვეყნებთან.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

შეხვედრების
ორგანიზება უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
წარმომადგენლებთან.
5.3. სასწავლო ვიზის
შესახებ ინფორმაციის
მომზადება
განათლების
სამინისტროსთვის
ვებ-პორტალ „ისწავლე
საქართველოში“-ზე
განსათავსებლად.
6.1. ტრენინგის
ჩატარება
მოსამართლეებისთვი
ს ლტოლვილთა
სამართალსა და
თავშესაფრის
საკითხებზე.

ნებართვის გაცემის
საკითხებზე.

7.1.საქართველოს
დიპლომატიური,
სამსახურებრივი ან
ორდინალური
პასპორტების
მფლობელებისთვის
უვიზო მიმოსვლის
შესახებ შეთანხმების
ინიცირება.
7.2. საქართველოს
დიპლომატიური,
სამსახურებრივი ან
ორდინალური

მომზადებული
და მიწოდებულია
საქართველოს
სასწავლო ვიზის
შესახებ
ინფორმაცია
განათლების
სამინისტროსთვის.
მოსამართლეებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
ლტოლვილთა
სამართალსა და
თავშესაფრის
საკითხებზე.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

საგანმანათ
ლებლო
დაწესებულე
ბები
ინფორმაციის
მიწოდების
დამადასტურებე
ლი წერილი.

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

არქონა

განათლების
სამინისტრო

12.2018

UNHCR

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო: წერილი.

ჩატარებული
ტრენინგი (მინ.
1).

იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლა

წყარო:
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.
შეთანხმების
ინიცირებული
საგარეო
ინიცირების მიზნით, პროექტის შესახებ საქმეთა
მომზადებულია და
ნოტა/წერილი (მინ. სამინისტრო
გაგზავნილია
2).
ხელშეკრულების
პროექტები.
წყარო:
ნოტა/წერილი.

ხელმოწერილია
უვიზო მიმოსვლის
შესახებ შეთანხმება
საქართველოს

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

გაფორმებული
ხელშეკრულება
(მინ.1).

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

UNHCR

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

პოლიტიკურ
ი ნების
არქონა ან
შესაბამისი
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აქტივობა

პასპორტების
მფლობელთათვი ს
უვიზო მიმოსვლის
შესახებ შეთანხმების
გაფორმება.

მოსალოდნელი
შედეგი

დიპლომატიური,
სამსახურებრივი ან
ორდინალური
პასპორტების მქონე
მოქალაქეებისთვის.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

წყარო:
ხელშეკრულება.

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

პროცედურე
ბის
გაჭიანურება

ბ. შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობა და რეგულირება
1. შრომითი მიგრაციის
მარეგულირებელი
ჩარჩოს ზემოქმედების
შეფასება ეკონომიკასა
და შრომის ბაზარზე და,
საჭიროების
შემთხვევაში,
შესაბამისი
ცვლილებების
განხორციელება.

1.1. შრომითი
მიგრაციის
მარეგულირებელ
სამართლებრივ
აქტებში
მონიტორინგის
მექანიზმების
დახვეწა.

2. შრომის ბაზრის
სტრატეგიის
შესაბამისად, შრომის
ბაზრის რეგულარული
კვლევების
ინსტიტუციონალიზაცია და მოთხოვნადი
პროფესიების
ჩამონათვალის
პერიოდული
განახლება.

2.1. შრომის ბაზრის
საკითხებზე კვლევის
ჩატარება.

შემუშავებულია
საქართველოს
ფარგლებს გარეთ
შრომით
მოწყობასთან
დაკავშირებით
არარეგისტრირებუ
ლი საქმიანობის
განმახორციელებე
ლი
ორგანიზაციების
გამოვლენის
მექანიზმი.
მოპოვებული,
გაანალიზებული
და
ხელმისაწვდომია
შრომის ბაზრის
შესახებ
ინფორმაცია,
იდენტიფიცირებუ
ლია პრობლემები
და მომზადებულია
რეკომენდაციები.

სამართლებრივ
აქტ(ებ)ში
ცვლილებების
პაკეტი.

შრომის
სამინისტრო

წყარო: ვებგვერდის ბმული.

12.2018

ადმინ.
რესურსი

უწყებებს
შორის
პოზიციები
ს ვერ
შეჯერება

12.2018

ბიუჯეტი
განისაზღვ
რება
ბაზრის
მოკვლევი
თ.

კვლევა
ჩატარდება
ქვეყნის
ეკონომიკი
ს
არსებული
დინამიკიდ
ან
გამომდინა
რე მისი
ჩატარების
საჭიროები
ს
შემთხვევაშ
ი.

საჯარო
რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო

წყარო:
სამართლებრივი
აქტ(ებ) ის
პროექტ(ებ)ი.

შრომის ბაზრის
საინფორმაციო
სისტემის ვებგვერდზე
განთავსებული
კვლევის
ანგარიში.

ეკონომიკის
სამინისტრო

შემოსავლებ
ის
სამსახური

ეკონომიკის
სამინისტრო

საქსტატი
შრომის
სამინისტრო
განათლების
სამინისტრო
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3. „შრომითი მიგრაციის
შესახებ“ კანონის
ეფექტიანი
განხორციელებისთვის
შესაბამისი
ინსტიტუციური და
ადმინისტრაციული
რესურსის გაძლიერება.

4. საქართველოს
ფარგლებს გარეთ
შრომით მოწყობასთან
დაკავშირებული
იურიდიული პირის,
ინდივიდუალური
მეწარმის ან უცხო
ქვეყნის სამეწარმეო ან
არასამეწარმეო
იურიდიული პირის
ფილიალის, სამეწარმეო
და არასამეწარმეო
იურიდიული პირების

აქტივობა

3.1. „შრომითი
მიგრაციის შესახებ“
კანონის
შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
სტრუქტურული
ერთეულის შექმნა.

3.2. მიგრანტების
უფლებების და
არალეგალური
მიგრაციის
საფრთხეების შესახებ
წინა-საემიგრაციოდ
ცნობიერების
ამაღლებისთვის
სახელმწიფო
დასაქმების
ხელშეწყობის
ცენტრების
თანამშრომელთა
მომზადება.
4.1. საქართველოს
ფარგლებს გარეთ
შრომით მოწყობასთან
დაკავშირებული
საქმიანობის
განმახორციელებელი
ორგანიზაციების
მონიტორინგი.

მოსალოდნელი
შედეგი

შრომის
სამინისტროში
შექმნილია
„შრომითი
მიგრაციის შესახებ“
კანონის
შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
სტრუქტურული
ერთეული.
სახელმწიფო
დასაქმების
ხელშეწყობის
ცენტრების
თანამშრომლები
მომზადებული
არიან მიგრანტების
უფლებების და
არალეგალური
მიგრაციის
საფრთხეების
შესახებ
კონსულტაციის
გაწევისთვის.
ხორციელდება
შესაბამისი
ორგანიზაციების
საქმიანობის
მონიტორინგი და
გამოვლენილ
დარღვევებზე
რეაგირება.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

სტრუქტურული
ერთეულის
შექმნის შესახებ
სამართლებრივი
აქტი.

შრომის
სამინისტრო

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

09.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

პოლიტიკუ
რი ნების
არქონა

წყარო:
ნორმატიული
აქტი.
ჩატარებული
ტრეინინგი (მინ.
2);

შრომის
სამინისტრო

IOM

EU

ICMPD

მონაწილეთა
რაოდენობა (მინ.
30
თანამშრომელი).

GIZ

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია

გამოვლენილი
შემთხვევები და
ჯარიმების
რაოდენობა.
წყარო: წერილი
დარღვევებისა და
ჯარიმების
შესახებ.

შრომის
სამინისტრო

საჯარო
რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო

დასაჯარიმ
ებელი
სუბიექტებ
ის
არასწორი
ან
არასრული
რეკვიზიტე
ბი.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

IOM

09.2018

ადმინ.
რესურსი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

09.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

საქმიანობის
მონიტორინგი
„შრომითი მიგრაციის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად.

გ. ემიგრაციის აღრიცხვის გაუმჯობესება
1. ეფექტიანი
მექანიზმების
შემუშავება
საზღვარგარეთ მყოფი
საქართველოს
მოქალაქეების
აღრიცხვის
გასაუმჯობესებლად,
მათ შორის საკონსულო
აღრიცხვაზე
ნებაყოფლობით
დადგომის
წასახალისებლად.

2. საქართველოს
მოქალაქეების
ხანგრძლივი
ემიგრაციისას,
შესაბამისი
მექანიზმების
შემუშავება, წინასწარ,

1.1. საკონსულო
აღრიცხვაზე
ნებაყოფლობით
დადგომის
წასახალისებლად
საინფორმაციო
ფლაერის
მომზადება და
დაბეჭდვა.
1.2. სამიზნე
აუდიტორიისთვის
საკონსულო
აღრიცხვაზე
ნებაყოფლობით
დადგომის
წასახალისებლად
საინფორმაციო
ფლაერების
მიწოდება.

მომზადებულია
საინფორმაციო
მასალა საკონსულო
აღრიცხვაზე
დადგომის
დადებითი
მხარეების შესახებ.

დაბეჭდილი
ფლაერი
(წელიწადში მინ.
5,000);

საკონსულოებში და
სასაზღვრო გამტარ
პუნქტებში
გავრცელებულია
საკონსულო
აღრიცხვაზე
ნებაყოფლობითი
დადგომის შესახებ
ფლაერები.

გავრცელებული
ფლაერების
რაოდენობა (მინ.
5,000).

2.1. შრომითი
ემიგრაციის
მსურველთა
ნებაყოფლობითი
აღრიცხვის
მექანიზმის შექმნა.

worknet.gov.ge-ზე
შესაძლებელია
შრომითი
ემიგრაციის
მსურველთა
ნებაყოფლობითი
რეგისტრაცია.

EU

ფინანსური
სახსრების
ნაკლებობა

წყარო: ფლაერი.

წყარო:
საკონსულოებში
და სასაზღვრო
გამტარ
პუნქტებში
ფლაერების
განაწილების
დამადასტურებე
ლი დოკუმენტი.
რეგისტრირებულ
ი პირების
რაოდენობა.
წყარო:
რეგისტრირებულ
პირთა

შრომის
სამინისტრო

შრომითი
ემიგრაციის
მსურველ
პირთა
მხრიდან
რეგისტრაც
იის
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საკუთარი სურვილით
დასარეგისტრირებლად
საქართველოს
შესაბამის სახელმწიფო
უწყებებში.
3. „საქართველოს
მოქალაქეების
საქართველოდან
გასვლის და შემოსვლის
წესების შესახებ“
საქართველოს კანონის
ხარვეზების შესწავლა
და საქართველოდან
ემიგრაციის
ნებართვებთან
დაკავშირებული
ნორმების ახლებური
რეგულაციის
შემუშავება.

4. საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
და საკონსულო
დაწესებულებების

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

სტატისტიკა.

3.1. ემიგრაციის
აღრიცხვიანობის
მიზნით საკანონმდებ
ლო ცვლილებების
პროექტის
მომზადებისთვის
ემიგრაციის
ნებართვის გაცემის
საკითხებზე
საერთაშორისო
გამოცდილების
გაზიარება.

სსგს-ს
თანამშრომლებმა
შეისწავლეს სხვა
ქვეყნების პრაქტიკა.

3.2. „საქართველოს
მოქალაქეების
საქართველოდან
გასვლის და
შემოსვლის წესების
შესახებ“ კანონის
ემიგრაციის თავში
შესატანი
საკანონმდებლო
ცვლილების
პროექტის
მომზადება.
4.1. საკონსულო
თანამდებობის პირთა
საკოორდინაციო
შეხვედრის
ორგანიზება
მიმდინარე

შემუშავებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი
წარდგენილია
იუსტიციის
სამინისტროში
შესაბამისი
მსვლელობისთვის.

სასწავლო
ვიზიტი (მინ. 1);

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

სურვილის
არ ქონა.

სსგს

დონორი
ორგანიზაცი
ა

09.2018

სსგს

შსს

12.2018

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

IOM

12.2018

EU

შესაბამისი
ექსპერტის
მოძიების
პროცესის
გაჭიანურებ
ა.

EU

არასაკმარის
ი
ფინანსური
სახსრები
საკოორდინა
ციო

ტრენინგი (მინ.1);
სსგს-ს მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციები
(მინ. 3).
წყარო:
მონაწილეთა სია;

საკონსულო
თანამდებობის
პირებმა შეაჯამეს
გაწეული
საკონსულო
საქმიანობა და

ანგარიში.
ნორმატიული
აქტის პროექტი.

ადმინ.
რესურსი.

წყარო:
იუსტიციის
სამინისტროში
პროექტის
გადაგზავნის
წერილი.

საკოორდინაციო
შეხვედრა (მინ.
1).
წყარო:
მონაწილეთა
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თანამშრომელთა
გადამზადება.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

საკანონმდებლო და
გაეცნენ მიმდინარე
სხვა საკითხების
სიახლეებს.
შესახებ ინფორმირების
მიზნით.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

სია/შეხვედრის
დღის წესრიგი.

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

შეხვედრის
დასაორგანი
ზებლად.

დ. განათლების სექტორის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა
1. ახალი სასტიპენდიო
და გაცვლითი
პროგრამების შექმნა და
გაფართოება,
რომლებიც
საქართველოს
მოქალაქეებს
საშულებას მისცემს
საზღვარგარეთ მიიღონ
განათლება ან
გაიღრმავონ ცოდნა და
გამოცდილება.

1.1. სტუდენტებისა
და აკადემიური
პერსონალის
მობილობის
დაფინანსების
სქემების
განხორციელება.

3. უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
განათლების მაღალი
ხარისხის და
პროგრამების
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა და
შესაბამისი
ადმინისტრაციული
რესურსის განვითარება.

3.1. საერთაშორისო
პარტნიორებთან
ერთობლივი
აკადემიური
პროგრამების
განვითარება.

განხორციელებული
ა აკადემიური
პერსონალისა და
სტუდენტების
მობილობის
პროგრამები.

საერთაშორისო
პარტნიორებთან
ერთად
შემუშავებულია
ერთობლივი
აკადემიური
პროგრამები.

მობილობის
პროგრამებში
მონაწილე
აკადემიური
პერსონალისა და
სტუდენტების
რაოდენობა
(მინ.200).
წყარო:
პროგრამებში
მონაწილე პირთა
სია.
ერთობლივი
აკადემიური
პროგრამების
რაოდენობა (მინ.
3).

განათლების
სამინისტრო

განათლების
საერთაშორი
სო ცენტრი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

Erasmus+

განათლების
სამინისტრო

უმაღლესი
საგანმანათ
ლებლო
დაწესებულე
ბები

12.2018

ადმინ.
რესურსი

Erasmus+

წყარო:
პროგრამების
ჩამონათვალი.
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4. საქართველოს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
პოპულარიზაცია
ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

4.1.განათლების
სამინისტროს მიერ
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობები
სთვის საქართველოში
უმაღლესი
განთლების
შესაძლებლობების
შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება.

დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებ
ი ინფორმირებული
არიან
საქართველოში
უმაღლესი
განთლების
შესაძლებლობების
შესახებ.

მომზადებული
სასაუბროების
რაოდენობა (მინ.
10).

განათლების
სამინისტრო

საგარეო

4.2. პროექტ „ისწავლე
საქართველოში“
ფარგლებში უცხოელი
სტუდენტების
მოზიდვის მიზნით
საგანმანათლებლო
გამოფენებში
მონაწილეობა და
შესაბამისი
შეხვედრების
ორგანიზება.

უცხოელი
სტუდენტები
ინფორმირებული
არიან
საქართველოში
საგანმანათლებლო
შესაძლებლობების
შესახებ.

გამოფენების და
შეხვედრების
რაოდენობა (მინ.
10).

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.

საქმეთა

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

რესურსი

სამინისტრო

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

განათლების
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

V თავი: არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა
ა. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვის გაუმჯობესება
1. საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
სახელმწიფო
საზღვარზე რისკებისა
და საფრთხეების
ანალიზის ერთიანი
სისტემის შემუშავება

1.1. რისკის ანალიზის
საკითხებზე
სასწავლო პროგრამის
განვითარება

1.2. რისკის ანალიზის
საკითხებზე

1. რისკის ანალიზის
საკითხებზე
შემუშავებული და
დანერგილია
კურიკულუმი.
1.განხორციელებუ
ლია ტრენერთა

რისკის ანალიზის
სასწავლო
პროგრამა.
წყარო: სასწავლო
პროგრამა.
მომზადებულ
ტრენერთა

შსს

IOM

06.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

შსს

IOM

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU
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და დანერგვა.

2. სახელმწიფო
საზღვრის მართვის
გაუმჯობესების
მიზნით, საზღვრის
ინფრასტრუქტურის
განვითარება და
შესაბამისი ტექნიკით
აღჭურვა.

აქტივობა

ადამიანური
რესურსების
განვითარება.

2.1. საქართველოს შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ინფრასტრუქტურის
აშენება და აღჭურვა.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ტრეინინგი;

რაოდენობა (2);

2. პასუხისმგებელი
პირები/ანალიტიკო
სები მომზადებული
არიან რისკის
ანალიზის
საკითხებზე.

გადამზადებული
თანამშრომლების/
ანალიტიკოსების
რაოდენობა (30).

გამართულია შსს
სასაზღვრო
პოლიციის
ინფრასტრუქტურა
და
უზრუნველყოფილ
ია შესაბამისი
აღჭურვილობა.

წყარო:
ტრენინგის დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია.
აშენებულია
მინიმუმ 7 ახალი
სექტორი.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

FRONTEX

შსს

DTRA

12.2018

US EXBS

წყარო: მიღებაჩაბარების აქტები.

ადმინ.
რესურსი

IOM

აშშ-ს
სახელმწ
იფო
დეპარტა
მენტი;

შესაბამისი
ფინანსური
რესურსები

აშშ-ს
თავდაცვ
ის
დეპარტა
მენტი.
EU

2.2. სასაზღვრო
სექტორების
უზრუნველყოფა
მაღალი სიჩქარის
ინტერნეტით.

სასაზღვრო
სექტორები
უზრუნველყოფილ
ია მაღალი
სიჩქარის
ინტერნეტით.

მაღალსიჩქარიანი
ინტერნეტით
უზრუნველყოფი
ლია 50-მდე
სასაზღვრო
სექტორი.

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შესაბამისი
ფინანსური
რესურსები

წყარო:
გაფორმებული
ხელშეკრულებები
.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

3. საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და
მოსაზღვრე
სახელმწიფოების
შესაბამის სამსახურებს
შორის სასაზღვრო
წარმომადგენელთა –
სასაზღვრო კომისართა
ინსტიტუტის დანერგვა
და განვითარება.
4. საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის
სადელიმიტაციო–
სადემარკაციო
სამუშაოების
გაგრძელება.

3.1. სასაზღვრო
წარმომადგენლის/სას
აზღვრო კომისრის
ინსტიტუტის
მარეგულირებელი
სამართლებრივი
აქტის განახლება.

დამტკიცებულია
სასაზღვრო
წარმომადგენელის/
სასაზღვრო
კომისარის შესახებ
ახალი დებულება.

4.1. საქართველოაზერბაიჯანის და
საქართველოსომხეთის
სახელმწიფო
საზღვრის
დელიმიტაციის
საკითხებზე
მოლაპარაკებების
გაგრძელება.
5.1. თავშესაფრის
საკითხებზე შსს–ს
შესაბამისი
დანაყოფების
თანამშრომელთა
მომზადება/გადამზად
ება.

სახელმწიფო
საზღვრის
დარჩენილი
მონაკვეთები
შეთანხმებულია
სომხეთთან და
აზერბაიჯანთან.

5. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
შესაბამისი
დანაყოფების
თანამშრომელთა
რეგულარული
მომზადება და
გადამზადება, მათ
შორის თავშესაფრის
საკითხებზე.

შსს–ს შესაბამისი
დანაყოფების
თანამშრომლები
მომზადებული/გად
ამზადებული არიან.

ინდიკატორი/
წყარო

მინისტრის
ბრძანება.

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შსს

IOM

12.2018

ადმინ.
რესურსი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

EU

წყარო: ბრძანება.

სადელიმიტაციო
კომისიების და
ექსპერტთა
ჯგუფების
შეხვედრები (4).

მომზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა (მინ.
100);
გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა (მინ.
100).
წყარო:
ტრენინგის
მონაწილეთა სია.

შსს

სხვა
დაინტერესე
ბული
უწყებები

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ბ. უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა
1. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მიგრაციის
დეპარტამენტის
ინსტიტუციური
განვითარება.

1.1. უკანონო
მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
ეფექტურობის
გაზრდის მიზნით
შესაბამის
სამართლებრივ
აქტებში
ცვლილებების
მიღება.
1.2. უკანონო
მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე
საერთაშორისო
გამოცდილების
გაცნობა.

2. დროებითი
განთავსების ცენტრში
განთავსებულ პირთა
უფლებების დაცვის
მონიტორინგის
მექანიზმების დახვეწა.

2.1. ადამიანის
უფლებების დაცვის
კუთხით მიგრაციის
დეპარტამენტის
თანამშრომლების
გადამზადება.

3. დროებითი
განთავსების ცენტრის
ფუნქციონირების
შეფასება და შესაბამისი
ტექნიკური და
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების
გაუმჯობესება.

3.1. გარე
შემფასებლის მიერ
განთავსების ცენტრის
საქმიანობის შეფასება.

მიღებულია
საკანონმდებლო
ცვლილებები.

მიღებული
საკანონმდებლო
ცვლილებები.

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
მიღებული
სამართლებრივი
აქტები.

განხორციელებული
ა სასწავლო ვიზიტი
ევროკავშირის წევრ
ქვეყანაში, უკანონო
მიგრაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საკითხებზე
საერთაშორისო
გამოცდილების
გაცნობის მიზნით.
მიგრაციის
დეპარტამენტის
თანამშრომლები
გადამზადდნენ
ადამიანის
უფლებათა დაცვის
საკითხებზე.
განხორციელებული
ა შეფასება და
მომზადებულია
შეფასების
ანგარიში.

ჩატარებული
სასწავლო
ვიზიტი (1).

შსს

ICMPD

EU

წყარო: დღის
წესრიგი.

გადამზადებული
თანამშრომელი
(10).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.
ანგარიშის
შედეგების
წარდგენა
შესაბამისი
სახელმწიფო
უწყებებისთვის
და
საერთაშორისო

შსს

შსს

IOM

12.2018

EU

15

ამოცანა

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ორგანიზაციების
თვის.

5. საქართველოში
კანონიერი საფუძვლის
გარეშე მყოფი პირების
გაძევების მექანიზმის
გაუმჯობესება.

5.1. შსს-ში უკანონო
მიგრაციასთან
ბრძოლის საკითხებზე
პასუხისმგებელ
დანაყოფებს შორის
კოორდინაციის
გაუმჯობესება.

5.2. შსს-ს მიგრაციის
დეპარტამენტის
დროებით
განთავსების ცენტრში
მოთავსებული
პირებისთვის
ნებაყოფლობით
დაბრუნების
პროგრამის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
6. წამახალისებელი
მექანიზმების
შემუშავება
საქართველოს
მოქალაქეების
არაბიომეტრიული
პასპორტების სრულად
ამოღებისა და

6.1. საქართველოს
მოქალაქეების მიერ
ბიომეტრიული
პასპორტების აღების
წასახალისებლად,
პერიოდული
ღონისძიებების
განხორციელება.

შსს-ში უკანონო
მიგრაციასთან
ბრძოლის
საკითხებზე
პასუხისმგებელი
დანაყოფის
წარმომადგენლები
რეგულარულად
მართავენ
საკოორდინაციო
შეხვედრებს.
დროებითი
განთავსების
ცენტრში
მოთავსებული
პირები
სარგებლობენ
ნებაყოფლობით
დაბრუნების
პროგრამით.

შემცირებულია
საქართველოს
მოქალაქეებზე
გაცემული
არაბიომეტრიული
პასპორტების
რაოდენობა და
გაზრდილია

წყარო: დღის
წესრიგი; პრესრელიზი.
შეხვედრების
რაოდენობა (მინ.
3).

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო: შეხვედრის
დღის წესრიგი.

ნებაყოფლობით
დაბრუნებულ
პირთა
რაოდენობა.

შსს

IOM

EU

შესაბამისი
დაფინანსე
ბა

წყარო:
სტატისტიკა

გაუქმებული
არაბიომეტრიულ
ი პასპორტების
რაოდენობა
(წელიწადში მინ.
100,000);

სსგს

სათანადო
ფინანსების
არარსებობა

ბიომეტრიული
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აქტივობა

ბიომეტრიულით
ჩანაცვლების
ხელშესაწყობად.

მოსალოდნელი
შედეგი

ბიომეტრიული
პასპორტების
რაოდენობა.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

პასპორტის
მიღების
წამახალისებელი
ღონისძიება (მინ.
1).
წყარო: სსგს-ს
სტატისტიკა
პასპორტებზე;

7. მატერიალური
ფორმის სამოქალაქო
აქტების ელექტრონულ
ფორმატში გადაყვანის
პროცესის გაგრძელება
და შეუფერხებელი
განხორციელება.

7.1. სამოქალაქო
აქტების
დიგიტალიზაცია
სსგს-ს ათწლიანი
სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად.

1) სამოქალაქო
აქტების
დიგიტალიზაცია
მიმდინარეობს
წინასწარ
განსაზღვრული
გეგმის შესაბამისად.

8. სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოში
პერსონალურ
მონაცემთა და
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
მექანიზმების
გაძლიერება, მათ შორის
კონტროლის და

8.1. პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავების
კანონიერებისა და
დაცვის საკითხებზე
ტრენინგების
ორგანიზება და
ჩატარება სსგს
თანამშრომლებისათვ
ის (მათ შორის ახალი
თანამშრომლებისათვ

სსგს-ს
თანამშრომლები
(მათ შორის ახალი
თანამშრომლები)
გაეცნენ
პერსონალურ
მონაცემთა
დამუშავების
კანონიერებისა და
დაცვის საკითხებს.

სსგს-ს ვებგვერდზე ან
სოციალურ
ქსელში
განთავსებული
ინფორმაცია
ღონისძიების
შესახებ.
დიგიტალიზებუ
ლი აქტი
(წელიწადში 1
მლნ.).
წყარო: სსგს-ს
სტატისტიკური
მონაცემები.
მომზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა (მინ.
10);

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

ფინანსური
რესურსის
არარსებობა

ჩატარებული
ტრენინგები (მინ.
1).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
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რისკების მართვის
მიდგომების შემუშავება
და პრაქტიკაში
დანერგვა,
განხორციელების
რეგულარული
მონიტორინგი და
შეფასება.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ის).

8.2. ინფორმაციული
უსაფრთხოების
მართვის სისტემის
განვითარება

9.1. სსგს-ს,
იუსტიციის სახლის
და საზოგადოებრივი
ცენტრების
თანამშრომლების
გადამზადება
დოკუმენტების
უსაფრთხოების
საკითხებში.
9.2.პირადობის/ბინად
რობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
გაცემის პროცესში
თითის ანაბეჭდების
საშუალებით პირის

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

მონაწილეთა სია.

1. ჩატარებულია
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
აუდიტი;
2. გაანალიზებულია
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
რისკები;

9. დოკუმენტების
მიღებასა და გაცემაზე
პასუხისმგებელი
თანამშრომლების
რეგულარული
გადამზადება და
კვალიფიკაციის
გაზრდა ყალბი
დოკუმენტების
იდენტიფიცირების,
პერსონალური
მონაცემების დაცვისა
და ინფორმაციული
უსაფრთხოების
სტანდარტებში.

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

3. ჩატარებულია
სერტიფიცირების
ცენტრის აუდიტი
ETSI სტანდარტით,
რომელიც მოიცავს
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
კომპონენტს.
დოკუმენტების
უსაფრთხოების
კუთხით
ჩატარებულია
ტრენინგების
ციკლი.

შესყიდულია
თითის ანაბეჭდების
სისტემა, რომლის
საშუალებითაც
შესაძლებელია
პირის
იდენტიფიცირება.

მომზადებული
რისკების
რეესტრი,
დადგენილი
მისაღები რისკის
დონე;

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

UNDP
SIDA

აუდიტის
ფარგლებში
მომზადებული
დასკვნები.
წყარო:
აუდიტის
დასკვნები;
რისკების
რეესტრი.
ჩატარებული
ტრენინგი (მინ. 1).

სსგს

IOM

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

სსგს

IOM

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

წყარო:
ტრენინგის
მონაწილეთა სია
და დღის
წესრიგი.
სისტემის
შესყიდვის
შესახებ
ხელშეკრულება.

ფინანსური
რესურსის
არ ქონა

წყარო:
ხელშეკრულება.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

იდენტიფიცირების
სისტემის შესყიდვა.

გ. ტრანსსასაზღვრო და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება
1. ტრეფიკინგის
დანაშაულის და
მიგრანტის საზღვარზე
უკანონო გადაყვანის
შემთხვევების
პროაქტიული
გამოვლენის
მექანიზმების დახვეწა
და ეფექტიანი
სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოება.

1.1.
სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული
შემოწმების
მობილური
ჯგუფებისა და
სპეციალისტების
ჯგუფის (Task Force)
მიერ ტრეფიკინგის
მიზნებისთვის მაღალ
რისკს
მიკუთვნებული
ადგილების
შემოწმება და
დასაქმებულ პირთა
გამოკითხვა
ტრეფიკინგის
ფაქტების
გამოვლენის მიზნით.
1.2. შრომის
ინსპექტირების
დეპარტამენტსა და
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტს შორის
თანამშრომლობის
გაღრმავება შრომითი
ექსპლუატაციის
ნიშნების
გამოვლენის,

ტრეფიკინგის
ფაქტების
პროაქტიულად
გამოვლენის
მიზნით
შემოწმებულია
მაღალ
რისკს
მიკუთვნებული
ადგილები
და
გამოკითხულები
არიან
აღნიშნულ
ადგილებზე
დასაქმებული
პირები.

გამოკითხულ
პირთა
რაოდენობა
(წელიწადში მინ.
100);

უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის
შედეგად
გამოვლენილია
შრომითი
ექსპლუატაციის
ფაქტები.

შრომის
ინსპექტირების
დეპარტამენტის
მიერ შემოწმებულ
დაწესებულებათა
რაოდენობა(მინ.
100);

შსს

პროკურატუ
რა

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შემოწმებული
დაწესებულებები
ს რაოდენობა
(წელიწადში მინ.
30).

მოწმეთა
მხრიდან
სამართალ
დამცავებთ
ან
თანამშრომ
ლობის
ნაკლებობა;
მტკიცებუ
ლებების
ნაკლებობა.

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:

1. საწარმოს
რეგისტრი
რებული
მონაცემები
ს
ცვლილება/
საქმიანობი
ს გაუქმება;
2. საწარმოს
საქმიანობი
ს დროებით
შეჩერება;

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:

წყარო:
სამოქმედო
გეგმის
მონიტორინგის
ანგარიში.

შრომის
ინსპექტირების
დეპარტამენტის
მომართვის

შრომის
სამინისტრო

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)

იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

რეფერირებისა და
დროული რეაგირების
მიზნით.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

საფუძველზე
შრომითი
ექსპლუატაციის
ფაქტებზე
დაწყებული
გამოძიებების
რაოდენობა.
წყარო: ჯანდაცვის
მინისტრის
ბრძანების
რეკვიზიტები;

2. ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
დაცვის და დახმარების
სერვისების,
რეაბილიტაციის და
რეინტეგრაციის
პროგრამების შესწავლა,
მუდმივი მონიტორინგი
და საჭიროების
შემთხვევაში, დახვეწა
ახალი ტენდენციების
შესაბამისად.

2.1. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა
არსებული
თავშესაფრების
საქმიანობის
მონიტორინგი.

მსხვერპლთა
თავშესაფრების
მონიტორინგი
რეგულარულად
ხორციელდება.

3. საზღვარზე
არალეგალური
მიგრაციის ფაქტების

3.1. ტრეფიკინგის
საფრთხეების და
მისგან თავის დაცვის

შსს შესაბამისი
ქვედანაყოფებისთვ
ის მიწოდებულია

გამოძიებების
სტატისტიკა.
მონიტორინგის
ანგარიში (2).

შრომის
სამინისტრო

06.2018
12.2018

წყარო:
მონიტორინგის
ამსახველი
შესაბამისი
ბრძანება.

მიწოდებული
საინფორმაციო
ბროშურების

ადმინ.
რესურსი

შსს
იუსტიციის

ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგ

12.2018

EU

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

3.
შემოწმების
პროცესში
საწარმოში
შრომითი
უერთიერთ
ობის
მონაწილე
რომელიმე
სუბიექტის
არყოფნა.

უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)

ადამიანურ
ი
რესურსის
ნაკლებობა;
ბათუმში
არსებული
თავშესაფრ
ის
შეუმოწმებ
ლობა
ობიექტურ
ი
მიზეზების
გათვალისწ
ინებით(მაგ
.
ბუნებრივი
კატაკლიზმ
ები და სხვ)
ფინანსური
რესურსები
ს

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
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გამოვლენის ან/და
ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ პირთა
აღმოჩენის შემთხვევაში
შესაძლო ტრეფიკინგის
ფაქტების პრევენცია.

აქტივობა

საშუალებების
შესახებ
საინფორმაციო
ბროშურების
გავრცელება
სასაზღვრო გამტარ
პუნქტებში და
მიგრაციის
დეპარტამენტში.

მოსალოდნელი
შედეგი

საინფორმაციო
ბროშურები
გავრცელების
მიზნით.

ინდიკატორი/
წყარო

რაოდენობა
(მინ. 2,000).
წყარო:
ბროშურების
განაწილების
შესახებ
ინფორმაცია.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

სამინისტრო
(ტრეფიკინგ
თან
ბრძოლის
უწყებათაშო
რისი საბჭო)
(ანგარიშის
წარდგენაზე
პასუხისმგებ
ელი)

ის)
მსხვერპლთა
,
დაზარალებ
ულთა
დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ნაკლებობა
საინფორმა
ციო
ბროშურებ
ის
დამზადები
სთვის.

IOM

შენიშვნა/
კომენტარი

პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)

ICMPD
4. ტრეფიკინგთან,
მიგრანტის საზღვარზე
უკანონო
გადაყვანასთან და სხვა
ტრანსსასაზღვრო და
ტრანსნაციონალურ
ორგანიზებულ
დანაშაულთან
ბრძოლაში ჩართული
ყველა შესაბამისი
პერსონალის პროკურორების,
გამომძიებლების,
მოსამართლეების, შსს-ს
შესაბამისი
დანაყოფების
თანამშრომლების,
მოწმის და
დაზარალებულის
კოორდინატორების,
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და

4.1. ტრენინგის
ჩატარება
მოსამართლეებისთვი
ს მიგრანტთა
საზღვარზე
უკანონოდ
გადაყვანასთან
დაკავშირებით.

მოსამართლეებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
მიგრანტთა
საზღვარზე
უკანონოდ
გადაყვანასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე.

ჩატარებულია
მინიმუმ 1
ტრენინგი.

4.2. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
თემაზე სასწავლო
მოდულის
(კურიკულუმის)
შემუშავება.

შემუშავებული
სასწავლო
მოდულის
(კურიკულუმი)
საფუძველზე
შესაძლებელია
მოსამართლეების
გადამზადება
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
თემაზე.

შემუშავებული
სასწავლო
მოდული
(კურიკულუმი).

იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლა

12.2018

1,800 ₾

წყარო:
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლა

CoE

12.2018

CoE

წყარო:
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.
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დახმარების
სახელმწიფო ფონდის
თანამშრომლების,
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა
და საკონსულო
დაწესებულებების
თანამშრომელთა და
საერთაშორისო
სამშვიდობო მისიებში
მონაწილე ქართველი
სამხედროების და
შესაბამისი სამიზნე
ჯგუფების მიზნობრივი
კვალიფიკაციის
ამაღლება

4.3. ტრეფიკინგის
თემაზე
მოსამართლეებისთვი
ს ტრეინინგის
ჩატარება.

მოსამართლეებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
ტრეფიკინგთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე.

4.4. სასაზღვრო
გამტარ პუნქტებში
მომუშავე
პერსონალის
გადამზადება
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/დაზარა
ლებულთა,
პოტენციურ
მსხვერპლთა და
დამნაშავეთა
გამოვლენის მიზნით.

სასაზღვრო გამტარ
პუნქტებში
მომუშავე
პერსონალი იცნობს
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/დაზა
რალებულთა და
სავარაუდო
ტრეფიკიორთა
იდენტიფიცირების
ინდიკატორებს.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ჩატარებულია
მინიმუმ 1
ტრენინგი.
წყარო:
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.
გადამზადებული
თანამშრომელი
(წელიწადში მინ.
20);
ტრენინგი
(წელიწადში მინ.
2).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლა

CoE

12.2018

CoE

შსს

IOM

12.2018

EU

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება.

შენიშვნა/
კომენტარი

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

4.5. შსს-ს
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტის
გამომძიებლების,
საპატრულო
პოლიციის
დეპარტამენტის
თანამშრომლების,
ტერიტორიული
ერთეულების
თანამშრომლების (მა
თ შორის უბნის
ინსპექტორების)
სისტემატური
გადამზადება და
მათთვის ახალი
ტენდენციების
გაცნობა
ტრეფიკინგის
საქმეების გამოძიების
და მსხვერპლთან/
დაზარალებულთან
მუშაობის
გაუმჯობესების
მიზნით.

შსს-ს შესაბამისი
თანამშრომლები
იცნობენ
ტრეფიკინგის
საქმეების
გამოძიებისა და
მსხვერპლთან/
დაზარალებულთან
მუშაობის
თანამედროვე
სტანდარტებს.

გადამზადებული
თანამშრომელი
(წელიწადში მინ.
30);
ტრენინგი
(წელიწადში მინ.
3).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შსს

IOM

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

12.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

EU

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება;
მოწვეულ
ექსპერტთა
ნ
დროულად
ვერ
შეთანხმება
.

შენიშვნა/
კომენტარი

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

4.6. სპეციალისტების
ჯგუფის (Task Force)
წევრების
გადამზადება
სავარაუდო
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
გამოვლენის და
მათთან მუშაობის
თანამედროვე
სტანდარტებში.

სპეციალისტების
ჯგუფი იცნობს
ტრეფიკინგის
პოტენციურ
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
და სავარაუდო
ტრეფიკიორთა
გამოვლენის და
მათთან მუშაობის
თანამედროვე
სტანდარტებს.

ტრენინგი (მინ. 2);

4.7. მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორების
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
მოპყრობის
სტანდარტებთან
დაკავშირებით.

მოწმისა და
დაზარალებულის
კოორდინატორები
იცნობენ
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
მოპყრობის
სტანდარტებს.

გადამზადებული
სპეციალისტი
(მინ. 15);

4.8. პროკურორებისა
და სტაჟიორპროკურორების სისტ
ემატური
გადამზადება და
ახალი ტენდენციების
გაცნობა ადამიანით

პროკურორები და
სტაჟიორპროკურორები
გაეცნენ პოტენციურ
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
და სავარაუდო

გადამზადებული
პროკურორები და
სტაჟიორპროკურორები
(მინ. 20);

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შსს

პროკურატუ
რა

გადამზადებული
თანამშრომელი
(წელიწადში 7).

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

12.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

EU
DOJ

IOM

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება;

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

პროკურატუ
რა

IOM

12.2018

EU
DOJ

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;

ტრენინგი (მინ. 1).
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება.

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

ტრენინგი (მინ. 1).

პროკურატუ
რა

IOM

12.2018

EU
DOJ

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად

შენიშვნა/
კომენტარი

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ვაჭრობის
საკითხებზე.

ტრეფიკიორთა
გამოვლენის და
მათთან მოპყრობისა
თანამედროვე
სტანდარტებს.

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

4.9. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა
დაცვის და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდის
პერსონალის უნარჩვევების ამაღლება.

სახელმწიფო
ფონდისა და
თავშესაფრების
თანამშრომლები
გადამზადებული
არიან ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა
მოპყრობის და
მათთვის
შესაბამისი
სერვისების
მიწოდების
საკითხებში.

გადამზადებული
სპეციალისტი
(მინ. 10);

4.10. საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობები
სა და საკონსულო
დაწესებულებების
თანამშრომლების გა
დამზადება
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/დაზარა
ლებულთან
მოპყრობის, მათი
დახმარებისა და

საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებ
ისა და საკონსულო
დაწესებულებების
თანამშრომლები
მათი კომპეტენციის
ფარგლებში
მომზადებული
არიან, რომ
დახმარება
აღმოუჩინონ
ტრეფიკინგის

გადამზადებული
სპეციალისტი
(20).

ტრენინგი (მინ. 1).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

წყარო:
ტრენინგის
სასწავლო
პროგრამა/
მონაწილეთა სია.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ვერ
მოძიება.

შრომის
სამინისტრო
(ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგ
ის)
მსხვერპლთა
,
დაზარალებ
ულთა
დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი)

IOM

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

IOM

12.2018

EU

ICMPD

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება.

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
ექსპერტის
დროულად
ვერ
მოძიება;
მოწვეულ
ექსპერტთა
ნ
დროულად

შენიშვნა/
კომენტარი

სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
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რეფერირების
საკითხებთან
დაკავშირებით.

5. ტრეფიკინგის
პრევენციის,
მსხვერპლთა დაცვისა
და მიზნობრივი
ჯგუფებისათვის
კვალიფიკაციის
ამაღლების
ხელშემწყობი
ღონისძიებების
გაძლიერების მიზნით,
თანამშროლობის
გაღრმავება ადამიანით
ვაჭრობის საკითხებზე
მომუშავე სამთავრობო
უწყებებსა და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს შორის.

5.1. სამთავრობო
უწყებებისა და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
თანამშრომლობით
ერთობლივი
ღონისძიებების
ორგანიზება.

მოსალოდნელი
შედეგი

სავარაუდო
მსხვერპლებსა და
დაზარალებულებს
და მოახდინონ
მათი შესაბამის
დაწესებულებებში
გადამისამართება.
არასამთავრობო
ორგანიზაციები
ჩართული არიან
ერთობლივი
ღონისძიებების
ორგანიზებაში.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ვერ
შეთანხმება

ერთობლივი
ღონისძიება (მინ.
2).
წყარო:
ღონისძიების
დღის წესრიგი ან
მისი
განხორციელების
დამადასტურებე
ლი სხვა
დოკუმენტი.

იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგ
თან
ბრძოლის
უწყებათაშო
რისი საბჭო)

ICMPD

12.2018

EU

IOM

შენიშვნა/
კომენტარი

საბჭო)

თანამშრომ
ლობისა და
კოორდინა
ციის
ნაკლებობა

დ. რეადმისიის ხელშეკრულებების განხორციელება და ახალი შეთანხმებების ინიცირება
1. „საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის
შესახებ შეთანხმების“
მონაწილე
სახელმწიფოებთან
ორმხრივი
საიმპლემენტაციო
ოქმების გაფორმების

1.1. ევროკავშირთან
ხელმოწერილი
რეადმისიის შესახებ
შეთანხმების
საიმპლემენტაციო
ოქმების გაფორმება.

ხელმოწერილია
საიმპლემენტაციო
ოქმები.

ხელმოწერილი
საიმპლემენტაციო
ოქმების
რაოდენობა (2).

შსს

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

პოლიტიკუ
რი
ინტერესის/
ნების
არქონა

წყარო:
საიმპლემენტაციო
ოქმები.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

2.1. სტრატეგიული
მნიშვნელობის მქონე
მესამე ქვეყნებთან
რეადმისიის შესახებ
შეთანხმების თაობაზე
მოლაპარაკებების
გამართვა.

გაიმართა
მოლაპარაკება
მესამე ქვეყნებთან
რეადმისიის შესახებ
შეთანხმებების
პროექტებზე.

ქვეყნების
რაოდენობა (2).

3.1. ერთობლივი
კომიტეტების
ფარგლებში
რეადმისიის
ხელშეკრულების
განხორციელების
პროცესის განხილვა.

ევროკავშირთან
დადებული
„უნებართვოდ
მცხოვრები პირების
რეადმისიის
შესახებ“ შეთანხმება
ეფექტიანად
განხორციელდა.

შეხვედრა (1).

4.1. საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობისა
და საკონსულო
დაწესებულების
მიერ რეადმისიის
განაცხადების
მართვის
ელექტრონული
სისტემაში

ადგილსამყოფელი
ქვეყნების
შესაბამისი უწყებები
ინფორმირებული
არიან რეადმისიის
განაცხადების
ელექტრონული
მართვის სისტემის
შესახებ.

საინფორმაციო
შეხვედრა (5).

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შსს

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

პროცესის დასრულება.
2. სტრატეგიული
მნიშვნელობის მქონე
მესამე ქვეყნებთან
რეადმისიის შესახებ
შეთანხმებების
გაფორმების მიზნით
მოლაპარაკებების
ინიცირება და
შესაბამისი
მოსამზადებელი
სამუშაოების
შესრულება.
3. „საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის
უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის
შესახებ შეთანხმების“
განხორციელების
მონიტორინგის
კომიტეტების
ყოველწლიური
ერთობლივი
შეხვედრის ფორმატის
გაგრძელება.
4. საქართველოს მიერ
შემუშავებულ
რეადმისიის მართვის
ელექტრონულ
სისტემაში ახალი
სახელმწიფოების
ჩართვის წახალისება და
მისი პოპულარიზაცია
მესამე ქვეყნებთან.

წყარო:
გაგზავნილი და
მიღებული
ნოტები.

წყარო: კომიტეტის
შეხვედრის დღის
წესრიგი.

12.2018

ადმინ.
რესურსი

IOM

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო;

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

პოლიტიკუ
რი
ინტერესის/
ნების
არქონა

IOM

წყარო:
შეხვედრის
ანგარიში.
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ჩართვასთან
დაკავშირებით
ადგილსამყოფელ
ქვეყანისთვის
მიმართვადა ასევე,
საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზება
ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში.

VI თავი: თავშესაფრის სისტემის განვითარება
ბ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება
1. თავშესაფრის
საკითხებზე მომუშავე
პირების
კვალიფიკაციის
ამაღლება.

1.1. თავშესაფრის
საკითხთა
სამმართველოს
თანამშრომელთა
გადამზადება
საერთაშორისო
დაცვაზე მიღებული
გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობის
ხარისხის
გაუმჯობესების
მიზნით.

1.2.სასაჯელაღსრულე
ბის და პრობაციის
სამინისტროს
თანამშრომლებისთვი
ს ტრენინგის

გადამზადებული
არიან თავშესაფრის
საკითხთა
სამმართველოს
თანამშრომლები და
გაუმჯობესებულია
გადაწყვეტილებები
ს
დასაბუთებულობის
ხარისხი.

სასჯელაღსრულები
სა და პრობაციის
სამინისტროს
თანამშრომლებისთ
ვის ჩატარებულია

ტრენინგი (მინ. 5);

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

06.2018

ადმინ.
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

ხარისხის
კონტროლისა და
ტრენინგების
განყოფილების
დასკვნა (1).
წყარო:
ღონისძიების
ანგარიში, დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია;
ანგარიშის
დოკუმენტი.
ტრენინგი (მინ. 1).
წყარო: დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

შსს

სასჯელაღსრ
ულებისა და
პრობაციის
სამინისტრო

EU
UNHCR

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
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4. თავშესაფრის
მაძიებელთა და
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა
განთავსების
შესაძლებლობების
გაზრდის მიზნით
არსებული ხარვეზების
იდენტიფიცირება და
სამომავლო
ღონისძიებების

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ჩატარება
თავშესაფრის
საკითხებზე.

ტრენინგი
თავშესაფრის
საკითხებზე.

1.3. იურიდიული
დახმარების
სამსახურის
ადვოკატებისთვის
ტრენინგის ჩატარება
თავშესაფრის
საკითხებზე.

იურიდიული
დახმარების
სამსახურის
ადვოკატებისთვის
ჩატარებულია
ტრენინგი
თავშესაფრის
საკითხებზე.

ტრენინგი (მინ. 1).

4.1. სპეციფიკური
საჭიროების მქონე
თავშესაფრის
მაძიებელთა
განთავსების
უზრუნველყოფა.

სპეციფიკური
საჭიროების მქონე
თავშესაფრის
მაძიებელი პირები
განთავსებული
არიან თავშესაფრის
მაძიებელთა
ცენტრში ან
ალტერნატიულ
საცხოვრებელში

განთავსებული
სპეციფიკური
საჭიროების მქონე
თავშესაფრის
მაძიებლების
რაოდენობა.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

UNHCR
ICMPD

შსს

წყარო:
ღონისძიების
ანგარიში, დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

იურიდიულ
ი
დახმარების
სამსახური

06.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

ICMPD

შსს

EU

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

დაგეგმვა.

შენიშვნა/
კომენტარი

თნხმობის
საფუძველ
ზე).

გ. ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ხელშეწყობა
1. საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების წარმატებული
ინტეგრაციის
ინდიკატორების
შემუშავება და ამ
ინდიკატორების
მონიტორინგისთვის
აუცილებელი
მონაცემების
შეგროვების
გაუმჯობესება.

2. თავშესაფრის
მაძიებელთა,
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარულის
სტატუსის მქონე
პირთათვის
საგანმანათლებლო
სერვისებზე წვდომის
გარანტირება,
არსებული ხარვეზების
იდენტიფიცირებისა და
აღმოფხვრის გზით;

1.1. საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების ინტეგრაციის
ინდიკატორების
შემუშავება.
1.2. შემუშავებული
ინდიკატორების
მიხედვით
საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების ინტეგრაციის
მონიტორინგი და
შეფასება.
2.1. ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე 18
წლამდე ასაკის
პირებისთვის
ქართული ენის
საგანმანათლებლო
კურსის გავლის
უზრუნველყოფა.

შემუშავებულია
საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების
ინტეგრაციის
ინდიკატორები.
განხორციელებული
ა საქართველოში
ლტოლვილთა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირთა
ინტეგრაციის
შეფასება.

შემუშავებული
ინდიკატორების
ჩამონათვალი.

ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირები
მონაწილეობენ
ქართული ენის
საგანმანათლებლო
კურსებში.

ქართული ენის
საგანმანათლებლ
ო კურსის
მსმენელთა და
კურსდამთავრებუ
ლთა რაოდენობა.

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

ICMDP

09.2018

ადმინ.
რესურსი

UNHCR

EU
UNHCR

წყარო:
ინდიკატორების
დოკუმენტი.
შეფასების
ანგარიში (1).
წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

განათლების
სამინისტრო

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

06.2018

49,878 ₾

12.2018

ბენეფიცია
რთა არ
არსებობა

წყარო: კურსის
მსმენელთა და
კურსდამთავრებუ
ლთა სია.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

3. ლტოლვილის
სტატუსის მქონე პირთა
ნატურალიზაციის
ხელშეწყობისთვის
სწავლების ინტენსიური
პროგრამების დახვეწა
და რეგულარულად
შეთავაზება, როგორც
სასკოლო ასაკის
ლტოლვილებისთვის,
ისე ზრდასრულებისთვის.

3.1. ინტეგრაციის
ცენტრის ფარგლებში
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელება და
საერთაშორისო
დაცვის მქონე პირთა
(ზრდასრულთა)
ჩართვის
უზრუნველყოფა.

საერთაშორისო
დაცვის მქონე
პირები ჩართულნი
არიან ქართული
ენის, სოციალკულტურული
ცნობიერების
ამაღლებისა და
სამოქალაქო
ორიენტაციის
კურსში.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

თითოეულ
კურსზე
(ქართული ენის,
სოციალკულტურული
ცნობიერების
ამაღლებისა და
სამოქალაქო
ორიენტაციის)
ჩარიცხულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა (მინ.
70).

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

UNHCR

4.1. ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირთა მიერ
უცხოეთში
მიღებული
განათლების
აღიარების
მექანიზმების
სრულყოფა.

არსებობს
ლტოლვილთა მიერ
მიღებული
განათლების
აღიარების
გამართული
მექანიზმი.

გადამუშავებული
პროცედურები და
მექანიზმები;
არაფორმალური
განათლების
აღიარებაზე
პასუხისმგებელი
ინსტიტუტების
შესაძლებლობები
ს
გასაძლიერებელი
პროგრამები.

შესაძლო
რისკები

სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

80,000 ₾

ბენეფიცია
რთა
მხრიდან
საგანმანათ
ლებლო
პროგრამებ
ში ჩართვის
ინტერესის
ნაკლებობა

03.2018

ადმინ.
რესურსი

კანონქვემდ
ებარე
აქტის
ცვლილები
ს
პროცედურ
ის
გაჭიანურებ
ა.

საგრანტო
კონკურსში
გამარჯვებუ
ლი
არასამთავრ
ობო
ორგანიზაცი
ა

სხვა

დანაკლისი

შენიშვნა/
კომენტარი

სსიპ ზურაბ
ჟვანიას
სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრი
რების
სკოლა

წყარო:
ინტეგრაციის
ცენტრში
რეგისტრირებულ
თა სტატისტიკა.
4. საქართველოს
პროფესიული
განათლების რეფორმის
სტრატეგიის (2013-2020
წ.წ.) და განათლებისა
და მეცნიერების
სისტემის განვითარების
სტრატეგიული
მიმართულებების
დოკუმენტის
შესაბამისად,
ფორმალური და
არაფორმალური
განათლების აღიარების
მეთოდოლოგიის
დახვეწა, რაც

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

განათლების
სამინისტრო

განათლების
სამინისტრო
ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

წყარო:
სამართლებრივი
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დადებითად აისახება
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა
ფორმალური და
არაფორმალური
განათლების
აღიარებაზე.
5. საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების ჩართვა
სამუშაოს მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადებაგადამზადებისა და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამაში.

6. სახელმწიფოს მიერ/
მონაწილეობით
დაფუძნებულ
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
საქართველოში
ლტოლვილის და
ჰუმანიტარულის
სტატუსის მქონე
პირების ჩართვის
მხარდაჭერა.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შრომის
სამინისტრო

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

აქტის პროექტი.

5.1. სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირებისთვის.
6.1. სახელმწიფოს
მიერ/ მონაწილეობით
დაფუძნებულ
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების
პროფესიული
განათლების სრული
სახელმწიფო
დაფინანსების

ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირებისთვის
ხელმისაწვდომია
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
კურსები.

მთავრობის
დადგენილება;

ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირებს აქვთ
წვდომა
პროფესიულ
განათლებაზე,
რომელიც სრულად
ფინანსდება
სახელმწიფოს მიერ.

პროფესიულ
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებებშ
ი ჩარიცხული
ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების
რაოდენობა.

პროგრამის
განხორციელების
ანგარიში (1).

06.2018

12.2018

2,014,000
₾
(პროგრამ
ის
მთლიანი
ბიუჯეტი)

წყარო: შრომის
სამინისტროს
ანგარიში და
მთავრობის
დადგენილება.

წყარო:
ჩარიცხულ პირთა
სია.

განათლების
სამინისტრო

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო;

12.2018

2,250 ₾
(1
სტუდენტ
ის
დაფინანს
ება)

ბენეფიცია
რები
არ
არიან
ინფორმირე
ბულები
იმის
შესახებ,
რომ
სრული
სახელმწიფ
ო
დაფინანსე
ბით
შეუძლიათ
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

უზრუნველყოფა.

9. საქართველოში
თავშესაფრის
მაძიებელი,
ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების უფლებრივი
მდგომარეობის დაცვის,
მათ შორის ოჯახის
გაერთიანების
უფლების
უზრუნველყოფა.

9.1. წითელი ჯვრის
საერთაშორისო
კომიტეტთან (ICRC)
თანამშრომლობის
გაღრმავება, ოჯახის
გაერთიანების დაცვის
მექანიზმების
უზრუნველყოფის
მიზნით.

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს მიღება;

გაფორმებულია
შეთანხმება ოჯახის
გაერთიანების
პრინციპის
პრაქტიკაში
უზრუნველყოფის
მიზნით.

შეთანხმება
წითელი ჯვრის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან
.

შსს

ICRC

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
შეთანხმების
დოკუმენტი.

ენობრივი
ბარიერი.
წითელი
ჯვრის
საერთაშორ
ისო
კომიტეტის
მხრიდან
ნების
არქონა.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

VII. იმიგრანტთა ინტეგრაციის და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ა. იმიგრანტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა
1. იმიგრანტთა
ინტეგრაციის
პოლიტიკის დახვეწის
და
ინსტიტუციონალიზაცი
ის მიზნით,
გამოკვეთილი
საჭიროებების შესწავლა
და შესაბამისი

1.1 იმიგრანტთა
ინტეგრაციის
საკითხის
ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით
შესაბამის
ნორმატიულ აქტში
ცვლილების
მომზადება და

იმიგრანტთა
ინტეგრაციის
საკითხის
ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით
შემუშავებულია და
ინიცირებულია
შესაბამის
ნორამტიულ აქტში

ნორამტიული
აქტის პროექტი;
პროექტი
წარდგენილია
საქართველოს
მთავრობისთვის.
წყარო:

ლტოლვილთა
სამინისტრო

06.2018

ადმინ.
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

საკანონმდებლო
ცვლილებების
მომზადება და
განხორციელება.

საქართველოს
მთავრობისთვის
წარდგენა.

შესატანი
ცვლილების
პროექტი.

3. არაფორმალური
განათლების აღიარების
პროცედურის
შემუშავება და დახვეწა,
პროფესიული
განათლების რეფორმის
სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად.

3.1.იმიგრანტების
მიერ უცხოეთში
მიღებული
განათლების
აღიარების
მექანიზმების
სრულყოფა.

არსებობს
განათლების
აღიარების
გამართული
მექანიზმი.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

ნორმატიული
აქტის პრექტი;
მთავრობისთვის
პროექტის
გადაგზავნის
წერილი.
გადამუშავებული
პროცედურები და
მექანიზმები;
არაფორმალური
განათლების
აღიარებაზე
პასუხისმგებელი
ინსტიტუტების
შესაძლებლობები
ს
გასაძლიერებელი
პროგრამები.

შენიშვნა/
კომენტარი

საფუძველ
ზე).

განათლების
სამინისტრო

03.2018

ადმინ.
რესურსი

კანონქვემდ
ებარე
აქტის
ცვლილები
ს
პროცედურ
ის
გაჭიანურებ
ა.

წყარო:
სამართლებრივი
აქტის პროექტი.
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4. ქართულის, როგორც
უცხო ენის შესასწავლი
ელექტრონული
პლატფორმის
განვითარება და
დახვეწა.

აქტივობა

4.1.განათლების
სამინისტროს ვებგვერდის geofl.ge-ის
განვითარება.

მოსალოდნელი
შედეგი

1. შეიქმნა და ვებგვერდზე
განთავსდა
ქართული ენის
განმარტებითთარგმნით-აუდიო
სასწავლო
ელექტრონული
ლექსიკონის
B1.2დონე (2000
სიტყვა) და
საკითხავი მასალა
(ისტორიული
ნარკვევები);
2.ვებ-გვერდი
geofl.ge
ხელმისაწვდომია
ინგლისურ ენაზე.

6. პროფესიული
მომზადებაგადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
საქართველოში
მუდმივი ბინადრობის
ნებართვის მქონე
უცხოელებისთვის.

6.1. სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
საქართველოში
მუდმივი
ბინადრობის
ნებართვის მქონე
უცხოელებისთვის.

საქართველოში
მუდმივი
ბინადრობის
ნებართვის მქონე
უცხოელებისთვის
ხელმისაწვდომია
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების კურსები

პარტნიორი

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

სახ.
ბიუჯეტი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

1. ქართული ენის
შემსწავლელ
უცხოელებთან და
მასწავლებლებთა
ნ მიმოწერა ელფოსტაზე მათი
საჭიროებების
იდენტიფიცირები
სთვის;

განათლების
სამინისტრო

12.2018

170, 000 ₾

შრომის
სამინისტრო

06.2018

2,014,000
₾
(პროგრამ
ის
მთლიანი
ბიუჯეტი)
.

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

დაინტერეს
ების
დაბალი
დონე.

2. ვებ-გვერდის
ვიზიტორების
რაოდენობა.
წყარო:
ვიზიტორების
სტატისტიკა და
ვებ-ბმული.
მთავრობის
დადგენილება;
პროგრამის
განხორციელების
ანგარიში (1).
წყარო: შრომის
სამინისტროს
ანგარიში და
მთავრობის
დადგენილება.

12.2018
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შრომის
სამინისტრო

მსსკ-ს
სარეინტეგრ
აციო
საკითხთა
კონსოლიდა
ციის
თემატური
სამუშაო
ჯგუფი

09.2018

ადმინ.
რესურსი

შრომის
სამინისტრო

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი
არასამთავრ
ობო
ორგანიზაცი
ები

03.2018

900 000 ₾

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ბ. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაცია
1. სარეინტეგრაციო
პროგრამების მდგრადი
დაფინანსება და მათი
შესაძლებლობების
გაზრდა საჭიროებების
შეფასებასა და
პროგნოზებზე
დაყრდნობით.

1.1. საქართველოში
დაბრუნებულ
მიგრანტთა
რეინტეგრაციის
პოლიტიკის
დოკუმენტის შექმნა.

შექმნილია
პოლიტიკის
დოკუმენტი
საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
პროცესის
ეფექტურობის
უზრუნველსაყოფა
დ.

შემუშავებული
დოკუმენტი.

1.2. სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაფინანსებით
რეინტეგრაციის
სახელმწიფო
პროგრამის
განხორციელება.

1. საგრანტო
კონკურსში
გამოვლენილია
განმახორციელებე
ლი არასამთავრობო
ორგანიზაციები;

1. მთავრობის
დადგენილება
საგრანტო
კონკურსში
გამარჯვებულ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთა
ნ გაფორმებული
ხელშეკრულებები
ს შესახებ;

2.განხორციელებუ
ლია პროგრამის
შესრულების
მონიტორინგი
სამინისტროს მიერ.

წყარო:
დოკუმენტი.

2. არასამთავრობო
ორგანიზაციებთა
ნ გაგზავნილი
მონიტორინგის
დასკვნები.

12.2018

ვერ იქნა
შერჩეული
შესაბამისი
არასამთავრ
ობო
ორგანიზაც
იები.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

წყარო:
მთავრობის
დადგენილება;
განმახორციელებე
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2. საქართველოში
დაბრუნებულ
მიგრანტთა აღრიცხვის
მეთოდების
გაუმჯობესება, ასევე
მასიური დაბრუნების
რისკის შეფასების და
შესაბამისი რეაგირების
მექანიზმების
შემუშავება.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

2.1. დაბრუნებული
მიგრანტების
აღრიცხვის და
მონაცემთა ერთიან
სისტემაში თავმოყრის
მექანიზმების
შემუშავების მიზნით
საკოორდინაციო
ჯგუფის
ჩამოყალიბება.

შექმნილია
საკოორდინაციო
ჯგუფი
დაბრუნებული
მიგრანტების
აღრიცხვის
გაუმჯობესების
მეთოდოლოგიის
შემუშავების
მიზნით.

2.2. მასიური
დაბრუნების
რისკების შეფასება
რისკების ანალიზის
შიდაუწყებრივი
მექანიზმის
საშუალებით.

შეფასებულია
მასიური
დაბრუნების რისკი
რისკების ანალიზის
შიდაუწყებრივი
მექანიზმის
საშუალებით.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

ლი
ორგანიზაციების
თვის დასკვნების
გაგზავნის
წერილი.
ჯგუფის
შეხვედრა (მინ. 2).

შრომის
სამინისტრო

შსს

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

დონორ
ი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

წყარო:
შეხვედრის ოქმი.

საერთაშორი
სო და
არასამთავრ
ობო
ორგანიზაცი
ები,
რომლებიც
აღრიცხავენ
დაბრუნებუ
ლ
მიგრანტთა
მონაცემებს
მომზადებული
ანგარიში.
წყარო:
ანგარიშის
დოკუმენტი.

შრომის
სამინისტრო

შენიშვნა/
კომენტარი

კვალიფიცი
ური
კადრების
ნაკლებობა;
გარე
წყაროებიდ
ან სრული
ინფორმაცი
ის
დროულად
ვერ მიღება.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ზე).
4. საზღვარგარეთ
კანონიერი საფუძვლის
გარეშე მყოფი
დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის
სარეინტეგრაციო
პროგრამების დახვეწა
და გაფართოება.

4.1. არსებული
სარეინტეგრაციო
პროგრამების
შედეგების შეფასება
და საჭიროებების
დადგენა.

მომზადებულია
წლიური ანგარიში
პროგრამის შესახებ.

6. პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის.

6.1. სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის.
7.1. დაბრუნებულ
მიგრანტთა მიერ
უცხოეთში
მიღებული
განათლების
აღიარება.

დაბრუნებული
მიგრანტებისთვის
ხელმისაწვდომია
პროფესიული
მომზადების,
გადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
კურსები.

მთავრობის
დადგენილება;

არსებობს
განათლების
აღიარების
გამართული
მექანიზმი.

დაბრუნებულ
მიგრანტთა მიერ
უცხოეთში
მიღებული
განათლების
აღიარების

7. საქართველოში
დაბრუნებულ
მიგრანტთა
საზღვარგარეთ
მიღებული ცოდნისა და
პროფესიული უნარ-

მომზადებული
ანგარიში.

შრომის
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შრომის
სამინისტრო

06.2018

2,014,000
₾
(პროგრამ
ის
მთლიანი
ბიუჯეტი)

წყარო:
ანგარიშის
დოკუმენტი.

პროგრამის
განხორციელების
ანგარიში (1).

12.2018

საინფორმა
ციო
ტექნოლოგ
იური
ბაზის
გაუმართაო
ბა.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

წყარო: შრომის
სამინისტროს
ანგარიში და
მთავრობის
დადგენილება.
განათლების
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

ინტერესის
ნაკლებობა
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მოსალოდნელი
შედეგი

ჩვევების შეფასება და
აღიარება მათი
წარმატებული
რეინტეგრაციისთვის.

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შრომის
სამინისტრო

განათლების
სამინისტრო

03.2018

ადმინ.
რესურსი

განათლების
სამინისტრო
(სსიპ შოთა
რუსთაველი
ს ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი)

კვლევითი
ცენტრები
და
უნივერსიტე
ტები

12.2018

384,678 ₾

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

დამამტკიცებელი
დოკუმენტების
რაოდენობა (მინ.
200).

7.2. დაბრუნებული
მიგრანტების
ინფორმირება და
ხელშეწყობა
არაფორმალური
განათლების
აღიარებაში.

სარეინტეგრაციო
პროგრამა მოიცავს
სერვისს
არაფორმალური
განათლების
აღიარების წესისა
და პირობების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდებისა და
რეფერირების
შესახებ.

წყარო: შესაბამისი
დოკუმენტების
რაოდენობა;
მინისტრის
ბრძანებით
დამტკიცებული
პროგრამა.
წყარო:
მინისტრის
ბრძანება.

არ არის
დამტკიცებ
ული
არაფორმა
ლური
განათლები
ს
აღიარების
წესი და
პირობები

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

VIII. მიგრაცია და განვითარება
ა. მიგრაციის პოტენციალის გამოყენება
1. მიზნობრივი
პროგრამის შემუშავება
ემიგრაციაში მყოფი
მაღალკვალიფიციური
საქართველოს
მოქალაქეების
მოზიდვის და
დასაქმების მიზნით.

1.1. საერთაშორისო
კვლევით ცენტრებსა
და უნივერსიტეტებში
კურსდამთავრებული
ან მოღვაწე ქართველ
ახალგაზრდა
მეცნიერთა
სამშობლოში
დაბრუნებისა და

გამოცხადებულია
საგრანტო
კონკურსები
საერთაშორისო
კვლევით
ცენტრებსა და
უნივერსიტეტებში
კურსდამთავრებუ
ლი ან მოღვაწე

საგრანტო
კონკურსების
განაცხადების
რაოდენობა (მინ.
30);
დაბრუნებულ
მეცნიერთა
რაოდენობა (მინ.

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო;
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინტეგრირების
ხელშეწყობისთვის
საგრანტო
კონკურსების
გამოცხადება (Brain
gain, repatriation
schemes).
1.2. უცხოეთში
სხვადასხვა
სფეროში მოღვაწე
თანამემამულეების
წახალისება მათი
დაჯილდოების
გზით.

ქართველ
ახლაგაზრდა
მეცნიერთა
მოზიდვის მიზნით.

1.3. დიასპორული
კონფერენციის
გამართვა უცხოეთში
მოღვაწე
თანამემამულეებთან
საქმიანი
ურთიერთობების
გაღრმავების და
ინფორმაციის
გაზიარების მიზნით.

უცხოეთში
მცხოვრებ
თანამემამულეებსა
და სახელმწიფო
უწყებების და კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებს
შორის მოხდა
საქმიანი
ინფორმაციის
ურთიერთგაცვლა.

გამოვლენილია და
დაჯილდოვებული
ა უცხოეთში
სხვადასხვა
სფეროში
მოღვაწე
თანამემამულეები.

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

ICMPD

09.2018

ადმინ.
რესურსი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

IOM/ ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

15).
წყარო:
ვებ-გვერდის
ბმული;
ანგარიში.
დაჯილდოებული
თანამემამულე
(მინ.10).

EU

წყარო: ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული
ინფორმაცია.

კონფერენცია
(მინ. 1).
წყარო: ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია;
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა
რაოდენობა.

EU

ფინანსური
რესურსების
არარსებობა

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2017 წლის
4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2017 წლის
4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).
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1.4. ახალგაზრდა
ელჩების პროგრამის
განხორციელება.

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

1) გამოვლენილია
ახალგაზრდა
ელჩები;

1) ახალგაზრდა
ელჩი (მინ. 15);

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

IOM

12. 2018

ადმინ.
რესურსი

EU

12.2018

ადმინ.
რესურსი

2) დაფინანსებულია
კონკურსის
საფუძველზე
გამარჯვებული
პროექტები.

4. ფინანსურ
საკითხებზე
ცნობიერების
ასამაღლებელი
მიზნობრივი ტრენინგპროგრამების
განვითარება და
დანერგვა როგორც
მიგრანტებისთვის ისე
მათი საქართველოში
მყოფი ოჯახის
წევრებისთვის

4.1. ფინანსური

გამართულია

განათლების

ტრენინგები

საკითხებზე

დიასპორის

ცნობიერების

წარმომადგენლების-

ამაღლება დიასპორის

თვის ან/და მათი

წარმომადგენლებისთ-

ოჯახის წევრებისთ-

ვის ან/და მათი

ვის.

5. საინვესტიციო
პროექტების
ხელმისაწვდომობა
საქართველოში
მცხოვრები
იმიგრანტებისთვის
ფინანსური კაპიტალის
მობილიზების და

5.1. საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
კომპეტენციის
ფარგლებში
არსებული

სახ.
ბიუჯეტი

2)დაფინანსებული
პროექტი (მინ. 15).
წყარო:
ახალგაზრდა
ელჩების და
დაფინასებული
პროექტების
შესახებ
ინფორმაცია.
ტრენინგი (მინ. 2).
წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

ოჯახის
წევრებისთვის.

შესაბამისი
უწყებები/
ორგანიზაციები
უზრუნველყოფილ
ი არიან სათანადო
მასალებით და
ინფორმაციით.

სხვა

შეხვედრა
უწყებებთან/
ორგანიზაციებთან
(მინ. 3);

ეკონომიკის
სამინისტრო
(სსიპ
აწარმოე
საქართველო
ში)

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ფინანსური შეტანილია
რესურსების ცვლილება
არარსებობა (მსსკ-ს
2017 წლის
4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).
სამიზნე
შეტანილია
ჯგუფის
ცვლილება
მხრიდან
(მსსკ-ს
ინტერესის
2017 წლის
4
არქონა.
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).
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გააქტიურებისთვის.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შრომის
სამინისტრო

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

საინვესტიციო
პროექტების თაობაზე
დაინტერესებულ
უწყებათა/ორგანიზაც
იათა ინფორმირება.

ბ. ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა
2. პოტენციური
პარტნიორი
სახელმწიფოების
შრომის ბაზარზე
არსებული სიტუაციისა
და მოთხოვნების
შესწავლა და ანალიზი,
რაც საფუძველს
მოამზადებს
ევროკავშირის და სხვა
ქვეყნებთან სამუშაო
ძალის ლეგალურად
გაცვლისა და
დროებითი შრომითი
მიგრაციის სფეროში
ორმხრივი
თანამშრომლობისთვის.

2.1. ცირკულარული
მიგრაციის სფეროში
პოტენციური
პარტნიორი ქვეყნის
შრომის ბაზარზე
იდენტიფიცირებული
საჭიროებების
შესაბამისად შრომის
ბაზრის ცალკეული
კომპონენტების
კვლევა.

ჩატარებულია
სამაგიდო კვლევა
სხვადასხვა
ქვეყნების მიერ
2015- 2017 წლებში
განხორციელებულ
ი ადგილობრივი
შრომის ბაზრის
კვლევის
შედეგებზე
დაყრდნობით.

კვლევის ანგარიში.

3. ცირკულარული
მიგრაციის საცდელი
სქემების ციკლის
დასრულების შემდეგ,
მიგრაციის ზეგავლენის
შეფასება სქემაში
მონაწილე ყველა
მხარეზე.

3.1. პოლონეთსა და
ესტონეთში საცდელი
ცირკულარული
მიგრაციის სქემის
განხორციელების
შედეგებისა და
გამოცდილების
შეფასება.

მომზადებულია
ცირკულარული
მიგრაციის სქემის
შემუშავებისა და
განხორციელების
გამოცდილების
აღწერილობა და
ანალიზი
ხელმისაწვდომია
დაინტერესებული
მხარეებისთვის.

ცირკულარული
მიგრაციის სქემის
შეფასების
ანგარიში.

წყარო: კვლევის
ანგარიში.

12,2018

ადმინ.
რესურსი

12,2018

ადმინ.
რესურსი

IOM

შრომის
სამინისტრო;

IOM

შეზღუდუ
ლი
ადამიანურ
ი რესურსი

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

4. საქართველოს
მოქალაქეების
ძირითადი მიმღები
ქვეყნების და
პარტნიორი
სახელმწიფოების
შრომის ბაზრების
კვლევის შედეგების
ქართული
პროფესიული
სასწავლებლებისთვის
პერიოდულად გაცნობა.
5. ცირკულარული
მიგრაციის სფეროში
პილოტური
პროექტების ინიცირება
და ხელშეწყობა
პარტნიორ
სახელმწიფოებთან და
საერთაშორისო და
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით.

4.1. პოლონეთსა და
ესტონეთში
იდენტიფიცირებული
მოთხოვნადი
პროფესიების შესახებ
პროფესიული
სასწავლებლების
ინფორმირება.

პროფესიული
სასწავლებლები
ინფორმირებულნი
არიან ესტონეთსა
და პოლონეთში
მოთხოვნადი
პროფესიების
შესახებ.

პროფესიული
სასწავლებლების
წარმომადგენლებ
თან შეხვედრა (1).

5.1. შრომითი
მიგრაციის სფეროში
სახელმწიფოთაშორის
ი თანამშრომლობის
განვითარების და
საზღვარგარეთ
დროებითი
ლეგალური
დასაქმების
შესაძლებლობების
გაფართოების მიზნით
ორმხრივი და
მრავალმხრივი
ხელშეკრულებების
მომზადება და
ინიცირებისთვის
შესაბამისი
უწყებისთვის
გადაგზავნა.

საერთაშორისო
ხელშეკრულების
პროექტი
მომზადებულია
და
გადაგზავნილია
შესაბამის
უწყებაში
ინიცირებისთვის.

ხელშეკრულების
პროექტი (მინ. 1).

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შრომის
სამინისტრო

განათლების
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შრომის
სამინისტრო

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

წყარო: შეხვედრის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

პოლიტიკუ
რი ნების
არქონა.

წყარო: წერილი
ხელშეკრულების
პროექტის
შესაბამის
უწყებაში
გადაგზავნის
შესახებ.
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

6. ცირკულარული
მიგრაციის სქემების
შემუშავებისას და
შესაბამისი
მოლაპარაკებების
წარმოებისას
საქართველოს შრომის
ბაზრის კვლევის და
მოთხოვნადი
პროფესიების
გათვალისწინება, რათა
ხელი არ შეეწყოს იმ
პროფესიის
ადამიანების
გადინებას, რომელიც
უკვე დეფიციტურია
საქართველოს შრომის
ბაზარზე.

6.1. ცირკულარული
მიგრაციის სქემების
პროექტების
საქართველოს შრომის
ბაზარზე მოთხოვნად
პროფესიებთან
შესაბამისობის
დადგენა.

7. ცირკულარული
მიგრაციის სქემების
განმახორციელებელი
სახელმწიფო უწყებების
და საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
და საკონსულო
დაწესებულებების
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება შრომითი
მიგრაციის საკითხებზე
და მათი უშუალო
ჩართვა
ცირკულარული
მიგრაციის სქემების

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

იდენტიფიცირებუ
ლია პროფესიების
ჩამონათვალი,
რომელთა
გათვალისწინებაც
არ უნდა მოხდეს
ცირკულარული
მიგრაციის
სქემების
შედგენისას.

ანგარიში (მინ. 1)

შრომის
სამინისტრო

ეკონომიკის
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

7.1. ცირკულარული
მიგრაციის სქემების
განხორციელებაში
ჩართული
სახელმწიფო
უწყებების და
საკონსულო
თანამდებობის
პირების ცნობიერების
ამაღლება.

შესაბამისი
სახელმწიფო
უწყებების და
საკონსულო
თანამდებობის
პირები ფლობენ
ინფორმაციას
შრომითი
მიგრაციის
საკითხებზე.

ჩატარებული
ტრენინგი (მინ.1).

შრომის
სამინისტრო

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

7.2. შრომითი
მიგრაციის მოდულის
გათვალისწინება
საკონსულო
თანამდებობის პირის
დასანიშნად
სავალდებულო

შრომითი
მიგრაციის
საკითხები
გათვალისწინებუ
ლია სასწავლო
პროგრამაში.

სასწავლო
მოდული.

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

წყარო: ანგარიში
და პროფესიების
ჩამონათვალი.

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

წყარო: სასწავლო
პროგრამა.

IOM

ფინანსების
არარსებობა
.

IOM

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შრომის
სამინისტრო

პროგრამის
საგამოცდო
საკითხებში
შესატანი
საკითხების
არ
მოწოდება
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განხორციელების
პროცესში.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

სპეციალურ სასწავლო
პროგრამაში და
საგამოცდო
საკითხებში.

გ. დიასპორისა და ემიგრანტების საინვესტიციო პოტენციალის მობილიზება
3. საინვესტიციო
პროექტების
ხელმისაწვდომობა
დიასპორის ფინანსური
სახსრების მოსაზიდად.

3.1. დიასპორის
ინფორმირება
საქართველოში
არსებული
საინვესტიციო
კლიმატის თაობაზე.

პირისპირ
შეხვედრებისას
დიასპორის
წარმომადგენლებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
საქართველოში
არსებული
საინვესტიციო
კლიმატის
თაობაზე.

შეხვედრების
რაოდენობა
(მინ. 3).

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2017 წლის
4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).

წყარო: ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.

IX. მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება
ა. მიგრაციის პოლიტიკის კოორდინაციის გაუმჯობესება
1. მიგრაციის მართვის
კუთხით,
უწყებათაშორისი
თანამშრომლობისა და
კოორდინაციის
არსებული მექანიზმის
(მიგრაციის საკითხთა
სამთავრობო კომისია
და მისი სამდივნო)
გაძლიერება.

1.1. მიგრაციის
სფეროში მიმდინარე
პროექტების საერთო
კოორდინაცია და
საპროექტო მატრიცის
რეგულარული
განახლება და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.

რეგულარულად
ხდება
საქართველოში
მიგრაციის სფეროში
მიმდინარე
პროექტების შესახებ
ინფორმაციის
ურთიერთგაცვლა
და საპროექტო
მატრიცის
განახლება,

ჩატარებული
საკოორდინაციო
შეხვედრა (მინ. 2);
განახლებული
საპროექტო
მატრიცა.

EU

ცალკეული
ორგანიზაც
იების
თანამშრომ
ლობის
დაბალი
ხარისხი

წყარო: მსსკ-ს ვებგვერდზე
განთავსებული
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აქტივობა

1.2. მსსკ-ს უცხოელთა
ინტეგრაციის სამუშაო
ჯგუფის
რეფორმირება.

1.3. მსსკ-ს
ინტეგრაციის
საკითხთა სამუშაო
ჯგუფის საქმიანობის
განვითარება.

2. მიგრაციის მართვაში
ჩართული უწყებების
შესაბამისი
ადმინისტრაციული
ერთეულების
გაძლიერება

2.1. მსსკ-ს სამდივნოს
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება სამდივნოს
საქმიანობის
ძირითადი
მიმართულებების
შესაბამისად.

მოსალოდნელი
შედეგი

რომელიც
ხელმისაწვდომია
ნებისმიერი
დაინტერესებული
პირისთვის.
შეცვლილია
სამუშაო ჯგუფის
ფორმატი.

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

მსსკ

მსსკ-ს წევრი
უწყებები

03.2018

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

მსსკ-ს
ინტეგრაციის საკითხთა
სამუშაო
ჯგუფის
წევრი
უწყებები

12.2018

სსგს

ICMPD

12.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შენიშვნა/
კომენტარი

ინფორმაცია.

სამუშაო ჯგუფის
ახალი ფორმატი.

ადმინ.
რესურს
ი

წყარო: მსსკ-ს
სხდომის ოქმი.

სამუშაო ჯგუფის
წევრები
რეგულარულად
არიან
ინფორმირებული
უცხოელთა
ინტეგრაციის და
დაბრუნებულ
მიგრანტთა
რეინტეგრაციის
მიმართულებით
განხორციელებული
და სამომავლო
საქმიანობის
შესახებ.
სამდივნოს
თანამშრომლების
კვალიფიკაცია
ამაღლებულია.

შესაძლო
რისკები

სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრების
რაოდენობა (მინ.
2).

წყარო: ჯგუფის
შეხვედრის
ანგარიში (მინ.1).

გადამზადებული
თანამშრომელი
(მინ. 1).

IOM

ადმინ.
რესურსი

დონორ
ი

EU

ჯგუფის
შეხვედრებ
ის
ორგანიზაც
იული
ხარჯი

ჯგუფის
რეფორმირ
ებისთვის
საჭირო
ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა
შესაძლო
ჩართული
მხარეების
ნაკლები
ინტერესი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

არასაკმარი
სი
ფინანსური
რესურსი

წყარო: სასწავლო
კურსის/ვიზიტის
ანგარიში.
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3. პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
რეგულაციების
გათვალისწინებით,
მიგრაციის მართვაში
ჩართულ უწყებებს
შორის მონაცემთა
ბაზებზე
ურთიერთწვდომის
გაფართოება და
გაღრმავება, მათზე
დაკისრებული
ვალდებულებების
სრულყოფილად და
ეფექტიანად
განხორციელების
მიზნით;

4. საქართველოს
მიგრაციის
სტრატეგიის
განხორციელების
მონიტორინგის და
შეფასების
მექანიზმების დახვეწა.

აქტივობა

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

3.1. სამართლებრივი
საფუძვლის
მომზადება საგარეო
საქმეთა და
ლტოლვილთა
სამინისტროების
ბაზებს შორის
ურთიერთწვდომის
უზრუნველსაყოფად.

უწყებებს შორის
გაფორმებულია
მემორანდუმი და
საგარეო საქმეთა
სამინისტროს
შესაბამის
თანამშრომლებს
წვდომა აქვთ
ლტოლვილთა
სამინისტროს
მონაცემთა ბაზაზე.

მემორანდუმი (1).

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შსს

12.2018

3.2. საქართველოში
საერთაშორისო
დაცვის სტატუსის
მქონე პირების შესახებ
ინფორმაციის
ელექტრონული
მიმოცვლის
შესაძლებლობების
შექმნა.

სსგს-ს და
ლტოლვილთა
სამინისტროს
შორის
შესაძლებელია
საერთაშორისო
დაცვის სტატუსის
მქონე პირთა
შესახებ
მონაცემების
ელექტრონული
მიმოცვლა.

გაფორმებული
ხელშეკრულება.

სსგს

შსს

09.2018

ადმინ.
რესურსი

4.1. მიგრაციის
სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის
2017 წლის
აქტივობების
შეფასება.

შეფასებულის 2017
წლის აქტივობების
შედეგები და
ანგარიში
ხელმისაწვდომია
მსსკ-ს წევრი
უწყებებისთვის.

სამოქმედო
გეგმის
შესრულების
შეფასების
ანგარიში;

სსგს

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
მემორანდუმის
დოკუმენტი.

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

პარტნიორ
ი უწყების
არასაკმარი
სი მზაობა

წყარო:
ხელშეკრულების
დოკუმენტი.

შენიშვნა/
კომენტარი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველზ
ე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველზ
ე).

EU

შეფასების
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

სსგს

მიგრაციის
სტრატეგიის
სამუშაო
ჯგუფის
წევრი
უწყებები

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

სსგს

ICMPD

09.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

სსგს

IOM

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

შედეგების
წარდგენა
სტრატეგიის
სამუშაო
ჯგუფისთვის.

6. მიგრაციის სფეროში
არსებული
ევროკავშირის
ძირითადი
რეგულაციების და
დირექტივების
ქართულ ენაზე
თავისუფალი წვდომის
ხელშეწყობა.
7.მუნიციპალიტეტების
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება მიგრაციის
საკითხებში.

წყარო:
შეფასების
ანგარიშის
დოკუმენტი.
დამტკიცებული
2019 წლის
სამოქმედო გეგმა.

4.2. მიგრაციის
სტრატეგიის 2019
წლის სამოქმედო
გეგმის შემუშავება და
დამტკიცება.

შემუშავებული და
დამტკიცებულია
სტრატეგიის
განხორციელების
2019 წლის
სამოქმედო გეგმა.

6.1. მნიშვნელოვანი და
კომპლექსური
დირექტივების
უკეთესად გაცნობის
მიზნით, ტრენინგის
ჩატარება ევროპელი
ექსპერტების მიერ.

მიგრაციის
მართვაში
ჩართული უწყებები
სიღრმისეულად
გაეცნენ
ევროკავშირის
დირექტივებს.

ტრენინგი (მინ.1).

7.1.
მუნიციპალიტეტების
თანამშრომლებისთვის
მიგრაციის და
განვითარების
საკითხებზე
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით
ტრენინგების ციკლის
ორგანიზება.

შერჩეული
მუნიციპალიტეტებ
ის თანამშრომლები
გაეცნენ მიგრაციის
და განვითარებას
შორის არსებული
კავშირების შესახებ
ინფორმაციას.

საინფორმაციო
შეხვედრა (მინ. 2).

წყარო:
მსსკ-ს სხდომის
ოქმი.

წყარო:
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

წყარო: შეხვედრის
მონაწილეთა სია
და დღის
წესრიგი.

მიგრაციის
სფეროში
პოლიტიკუ
რი და
სტრუქტუ
რული
ცვლილებე
ბი
შესაბამისი
ექსპერტის
ვერ
მოძიება

სამიზნე
აუდიტორ
იის
მხრიდან
ინტერესის
არქონა
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8. აკადემიური
წრეებისა და მიგრაციის
სხვადასხვა
მიმართულებით
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
ჩართულობის და
ინფორმირებულობის
გაზრდა.

აქტივობა

7.2
მუნიციპალიტეტების
თანამშრომლების
ცნობიერების
ამაღლება
საქართველოში
თავშესაფრის
სისტემის და
ინტეგრაციის
შესაძლებლობების
შესახებ.
8.1. მიგრაციის
სახელმძღვანელოს
პოპულარიზაციის
ხელშეწყობა
სხვადასხვა სასწავლო
დაწესებულებაში.

8.2. მიგრაციის თემაზე
საერთაშორისო და
ადგილობრივ
კონფერენციებში და
ფორუმებში მსსკ-ს
სამდივნოს და წევრი
უწყებების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

შერჩეული
მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები
გაეცნენ
საქართველოში
თავშესაფრის
სისტემის და
ინტეგრაციის
შესაძლებლობების
შესახებ
ინფორმაციას.
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
წარმომადგენლები
ინფორმირებულნი
არიან მიგრაციის
სახელმძღვანელოს
შესახებ.

შეხვედრა (მინ. 4).

ლტოლვილ
ტა
სამინისტრო

მსსკ-ს სამდივნო და
კომისიის წევრი
უწყებების
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს მიგრაციის
თემატიკაზე
გამართულ
სხვადასხვა
მნიშვნელოვან
ღონისძიებაში.

წყარო:
შეხვედრის დღის
წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებაში
გამართული
შეხვედრა (მინ. 2).

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

06.2018

ადმინ.
რესურსი

ადმინ.
რესურსი

სსგს

ICMPD

12.2018

სსგს

მსსკ-ს წევრი
უწყებები

12.2018

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).
EU

წყარო:
ღონისძიების
დღის წესრიგი;
ვებ-გვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.
კონფერენცია ან
ფორუმი (მინ. 1).
წყარო:
მივლინების
ანგარიში.

EU

შესაბამისი
ფინანსური
რესურსები
ს ვერ
მოძიება
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აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

შესაძლო
რისკები

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

მსსკ-ს წევრი
უწყებები

03.2018

ადმინ.
რესურსი

სამუშაო
ჯგუფის
არაეფექტი
ანი
მუშაობა.

სსგს

მსსკ-ს წევრი
უწყებები

12.2018

ადმინ.
რესურსი

კოორდინა
ტორმა ან
დარგობრი
ვმა
უწყებამ არ
გაითვალის
წინა
მიგრაციის
პოლიტიკი
ს
პრიორიტე
ტები

სსგს

IOM

09.2018

1,000,000
₾

9. მიგრაციის მართვაში
ჩართულ ერთ-ერთ ან
რამდენიმე უწყებაში
იმიგრანტთა
ინტეგრაციის
პოლიტიკის სათანადო
დაგეგმვის და
კოორდინაციის
ინსტიტუციონალიზაცია.

9.1. ინტეგრაციის
საკითხთა სამუშაო
ჯგუფის მიერ
იმიგრანტთა
ინტეგრაციის
ძირითადი
მიმართულებებით
ხედვის განსაზღვრა
პოლიტიკის
შემუშავებისთვის.

სამუშაო ჯგუფის
მიერ
განსაზღვრულია
ინტეგრაციის
პოლიტიკის
ძირითადი
მიმართულებები და
განხორციელების
მექანიზმები.

სამუშაო ჯგუფის
საქმიანობის
მონახაზი.

10. სახელმწიფოს
ძირითად
სტრატეგიულ
დოკუმენტებში
მიგრაციის პოლიტიკის
პრიორიტეტების
გათვალისწინების
უზრუნველყოფა.

10.1. 2018 წლის
განმავლობაში
შემუშავებულ
სახელმწიფო
სტრატეგიებში
მიგრაციის
პოლიტიკის
პრიორიტეტების
გათვალისწინების
უზრუნველყოფის
მიზნით სამუშაო
შეხვედრებში და
დისკუსიებში
მონაწილეობა.

სექტორულ
სტრატეგიებში
გათვალისწინებულ
ია მიგრაციის
პოლიტიკის
პრიორიტეტები.

სტრატეგიული
ტიპის
დოკუმენტი (მინ.
1).

სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

წყარო: სამუშაო
ჯგუფის
შეხვედრის ოქმი.

წყარო:
სტრატეგიის
დოკუმენტი.

დანაკლისი

შენიშვნა/
კომენტარი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

ბ. მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის მეთოდების გაუმჯობესება
1. მიგრაციის მონაცემთა
რეგულარული
შეგროვება და ანალიზი
ერთიანი ანალიტიკური
სისტემის საშუალებით.

1.1. სისტემის
ინფრასტრუქტურის
მაღალი მდგრადობის
უზრუნველყოფა.

სისტემა
აღჭურვილია
მხარდაჭერისთვის
საჭირო
ლიცენზიებით და
სისტემის
სერვისების მიღება
შესაძლებელია ორი
გეოგრაფიულად
დაშორებული

შესყიდული
ლიცენზია (მინ.
2);
შესყიდული და
ინსტალირებული
სერვერი (მინ. 4).

EU

არასაკმარი
სი
ფინანსური
რესურსი

წყარო:
კონტრაქტი.
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

სსგს

ICMPD

09.2018

სსგს

ICMPD

09.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ცენტრიდან.

1.2. მეას-ის
მარეგულირებელი
სამართლებრივი
ბაზის შექმნა და სსგსს არსებულ შიდა
რეგულაციებში ასახვა
1.3. მეას-ის
ფუნქციონირებისთვი
ს საჭირო
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების
განვითარება.

სსგს-ში არსებობს
მეას-ის
ფუნქციონირებისთ
ვის საჭირო
სამართლებრივი
საფუძვლები
სსგს-ს გააჩნია
სისტემის მდგრადი
ფუნქციონირებისთ
ვის საჭირო
ადამიანური
რესურსი.

სამართლებრივი
აქტი (მინ. 5)
წყარო:
სამართლებრივი
აქტები
გადამზადებული
კადრები (მინ. 4).

ადმინ.
რესურსი

EU

სსგს-ს
პრიორიტე
ტების
ცვლილება

EU

არასაკმარი
სი
ფინანსური
რესურსი;

წყარო:
დღის წესრიგი,
მონაწილეთა სია,
შესყიდვის
დამადასტურებე
ლი დოკუმენტი.

1.4. მეას-ის
ანალიტიკური
შესაძლებლობების
განვითარება.

რამდენიმე უწყების
მონაცემებზე
დაყრდნობით
შესაძლებელია
ანალიტიკური
ანგარიშების
სამუშაო ვერსიების
მომზადება.

წარმოებული
ანალიტიკური
ანგარიში (მინ. 12).
წყარო: შიდა ვებრესურსზე
გამოქვეყნებული
ანგარიში.

სსგს

ICMPD

06.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

ვერ
ხერხდება
შესაბამისი
კვალიფიკა
ციის
ტრენერის
მოძიება.
უწყებების
მიერ
მოწოდებუ
ლი
მონაცემები
ს დაბალი
ხარისხი
დაინტერეს
ებული
უწყებების
მხრიდან
არასაკმარი
სი
მოთხოვნებ
ი
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2. მიგრაციის
პოლიტიკის
ანალიზისთვის საჭირო
ახალი მონაცემების
შეგროვების
აუცილებლობის
გამოკვეთა.

3. იმიგრანტთა
ეკონომიკური
აქტიურობის და
ინტეგრაციის
ინდიკატორების
შემუშავება და
შესაბამისი მონაცემების
შეგროვება და
მონიტორინგი.

4. საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
ინდიკატორების
შემუშავება და მათზე
დაყრდნობით
რეინტეგრაციის
მიმართულებით
რეგულარული

აქტივობა

2.1. მეას-ის
რეკომენდაციების
რეესტრზე
დაყრდნობით
უწყებებთან აქტიური
მუშაობა დამატებითი
მონაცემების
შეგროვების ან/და
უკვე არსებულის
მეას-ისთვის
მოწოდების მიზნით.
3.1. იმიგრანტთა
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
ინდიკატორების
მიხედვით შესაბამისი
მონაცემების
შეგროვება.

4.1. საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
რეინტეგრაციის
ინდიკატორების
შემუშავება.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

უწყებებთან
მიღწეულია
შეთანხმება ახალი
მონაცემების
შეგროვებისა და
დამუშავების
შესახებ.

უწყებასთან
მიღწეული
შეთანხმება (მინ.
1).

ინდიკატორები და
მონაცემები
გამოყენებულია
სხვადასხვა
ანალიტიკურ
დოკუმენტებში.

ანალიტიკური
დოკუმენტი
იმიგრანტთა
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
ინდიკატორების
გამოყენებით (მინ.
1).

შემუშავებულია
დაბრუნებულ
მიგრანტთა
რეინტეგრაციის
ინდიკატორები.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

სსგს

პარტნიორი

მსსკ-ს წევრი
უწყებები

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

06.2018

ადმინ.
რესურსი

სხვა

წყარო:
ანალიტიკური
დოკუმენტი.
შემუშავებული
ინდიკატორები
(მინ. 5).
წყარო:
მეთოდოლოგიურ
ი დოკუმენტი.

შრომის
სამინისტრო

დონორი

შენიშვნა/
კომენტარი

ანალიტიკუ
რ
ანგარიშებზ
ე
მონაცემები
ს
მომწოდებე
ლი
უწყებების
თანამშრომ
ლობის
დაბალი
ხარისხი.

წყარო:
მეას-ს სამუშაო
ჯგუფის
შეხვედრის ოქმი.

სსგს

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

დარგობრი
ვი
უწყებების
განსხვავებ
ული
პოზიცია.

დონორ
ი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

კვლევების
განხორციელება.

5. მონაცემთა
სისტემური აღწერის და
ანალიზის ახალი
ფორმის დანერგვა,
საქართველოს
მიგრაციის პროფილის
შემუშავების და
პერიოდული
განახლების გზით.

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
5.1. საქართველოს
მიგრაციის
პროფილის
ძირითადი
მიმართულებების
მიხედვით, მოკლე
ფორმატის თემატური
პროფილების
მომზადება და
გამოქვეყნება.
5.2. მოკლე ფორმატის
მიგრაციის
პროფილის
პრეზენტაცია და
განხილვა აკადემიურ
და სამოქალაქო
სექტორთან.

მიგრაციის
სხვადასხვა
მიმართულებით
მომზადებულია
მოკლე ფორმატის
თემატური
პროფილები.

მოკლე ფორმატის
პროფილი (მინ. 1).

აკადემიური
სექტორის და
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლები
გაეცნენ მოკლე
ფორმატის
მიგრაციის
პროფილის
ძირითად
ნაწილებს.

შეხვედრა
პროფილის
განსახილველად
(მინ 1).

სსგს

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

მსსკ-ს წევრი
სახელმწიფო
უწყებები

წყარო:
მსსკ-ს
ვებგვერდზე
განთავსებული
პროფილის ვებბმული.
სსგს

ICMPD
მსსკ-ს წევრი
სახელმწიფო
უწყებები

წყარო:
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია:
ვებ-გვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.

გ. მიგრაციის რისკების ანალიზის და თემატური კვლევების პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება
1. სტრატეგიაში
აღნიშნული
პრიორიტეტული
საკითხების
რეგულარული
თემატური კვლევების
და
რეგულირების/პოლიტი
კის ზეგავლენის

1.1. სტრატეგიაში
ჩამოთვლილი
პრიორიტეტული
საკითხების კვლევა.

მიგრაციის
მართვაში ჩართულ
უწყებებს და
გადაწყვეტილების
მიმღებ პირებს
ხელი მიუწვდებათ
სტრატეგიაში
ჩამოთვლილ
პრიორიტეტულ

კვლევა (მინ. 1).

სსგს

ICMPD

წყარო:
კვლევის
ანგარიში;
შემუშავებული
რეკომენდაცია
(მინ. 3).
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ანალიზის პრაქტიკის
დანერგვა, რაც
საშუალებას მისცემს
სამდივნოს და კომისიის
წევრ უწყებებს
შესაბამისი ექსპერტიზა
მიაწოდოს კომისიას
მოცემული
ეტაპისათვის
აქტუალურ
საკითხებზე.
2. მიგრაციის
პოლიტიკის ყველა
მიმართულების
მომცველი,
უწყებათაშორისი და
კომპლექსური რისკების
ანალიზის კონცეფციის
განხორციელება და
ინსტიტუციონალიზაცია.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

საკითხებთან
დაკავშირებულ
ახალ მონაცემებსა
და
რეკომენდაციებზე.

2.1. ლტოლვილთა
სამინისტროში
რისკების ანალიზის
შიდაუწყებრივი
მეთოდოლოგიის
მიხედვით ფასდება
მიგრაციული
ნაკადების რისკები.

ლტოლვილთა
სამინისტროში
შეფასებულია
საკუთარი
სპეციფიკიდან
გამომდინარე
მიგრაციული
ნაკადები და მასთან
დაკავშირებული
რისკები.

ანაგრიში (მინ. 1).

2.2. მიგრაციის
რისკების ანალიზის
კონცეფციის
განხორციელებაში
ჩართული
სახელმწიფო
უწყებების
თანამშრომლების
პრაქტიკული

რისკების
ანალიზზე
პასუხისმგებელმა
თანამშრომლებმა
გაიარეს
პრაქტიკული
ტრენინგი.

მომზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა (3).

წყარო:
ანგარიშის
დოკუმენტი.

12.2018

ადმინ.
რესურსი

კვალიფიცი
ური
კადრების
ნაკლებობა;
გარე
წყაროებიდ
ან სრული
ინფორმაცი
ის
დროულად
ვერმიღება.

წყარო: დღის
წესრიგი და
ინფორმაცია
მონაწილეთა
შესახებ.

შსს

ICMPD
მსსკ-ს
მიგრაციის
რისკების
ანალიზის
სამუშაო
ჯგუფის
წევრი

12.2018

EU

აქტივობა
ამოღებულ
ია
გეგმიდან
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
შსს
პასუხისმგე
ბელ
უწყებად
მითითებუ
ლია
როგორც
მსსკ-ს
მიგრაციის
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

მომზადება რისკის
ანალიზის კუთხით.

2.3. რისკების
ანალიზის
შიდაუწყებრივი
მეთოდოლოგიიდან
გამომდინარე სსგს-ს
და იუსტიციის
სახლის
თანამშრომლების
გადამზადება.

3. მიგრაციის მართვაში
ჩართული სახელმწიფო

2.4. რისკების
ანალიზის წარმოების
კუთხით
ანალიტიკოსის აყვანა
სსგს-ს
მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურში.
2.5. საგარეო საქმეთა
სამინისტროს
რისკების ანალიზის
შიდაუწყებრივი
მეთოდოლოგიის
მიხედვით
მიგრაციული
ნაკადების რისკების
შეფასება.
3.1. მიგრაციის
სფეროში

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

უწყებები

სსგს-ს და
იუსტიციის სახლის
თანამშრომლები
გადამზადების
შედეგად საჭირო
ინფორმაციას
აწვდიან
მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურს
რისკების ანალიზის
წარმოებისთვის
მოქალაქეობისა და
მიგრაციის
სამსახურში
რეგულარულად
მზადდება რისკების
ანალიზის
ამსახველი
ანგარიშები.
საგარეო საქმეთა
სამინისტროს აქვს
თავისი სპეციფიკის
შესაბამისად
შეფასებული
მიგრაციული
ნაკადები და მასთან
დაკავშირებული
რისკები.
მიგრაციის სფეროში
მიმდინარე და

ჩატარებული
ტრენინგი (მინ. 1).

სსგს

წყარო:
ანგარიშის
დოკუმენტი.
ანგარიში (მინ 1).
წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

კონფერენცია
(მინ. 1).

რისკების
ანალიზის
სამუშაო
ჯგუფის
თავმჯდომ
არე უწყება
12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

პარტნიორი
უწყების
არასაკმარი
სი მზაობა

EU

შესაბამისი
კვალიფიკა
ციის მქონე
კადრის ვერ
მოძიება

EU

კვალიფიცი
ური

იუსტიციის
სახლი

წყარო: ტრენინგის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

ანალიტიკოსის
მიერ
მომზადებული
ანგარიში (მინ.1).

ICMPD

სსგს

ICMPD

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

სსგს

12.2018

12.2018

ICMPD

შენიშვნა/
კომენტარი

12.2018

ადმინ.
რესურსი
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უწყებების, მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო
კომისიის სამდივნოს და
საქართველოს
აკადემიურ სექტორს
შორის
თანამშრომლობის
გაღრმავება

აქტივობა

საქართველოსთვის
აქტუალურ
საკითხებზე
ყოველწლიური
აკადემიური
კონფერენციის
ორგანიზება.

მოსალოდნელი
შედეგი

აქტუალური
თემები აკადემიურ
ფორმატში
განიხილეს
სხვადასხვა
სექტორის
წარმომადგენლებმა.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შენიშვნა/
კომენტარი

ექსპერტები
ს ვერმოძიება.

თსუ

წყარო:
დღის წესრიგი,
მონაწილეთა სია;

შესაძლო
რისკები

ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.

X. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება
ბ. სიტუაციის ანალიზში გამოყოფილ ხუთ მიმართულებაზე მედია კამპანიის შემუშავება და განხორციელება, აღნიშნული პრიორიტეტების და სახელმძღვანელო
პრინციპების გათვალისწინებით.
4. საინფორმაციო
ინტერნეტ-რესურსების
განვითარება.

4.1. მსსკ-ს
ვებგვერდის
მოდერნიზება.

ვებ-გვერდი
განახლებულია და
დამატებულია
ახალი
შესაძლებლობები.

განახლებული
ვებ-გვერდი
გაშვებულია
სატესტო რეჟიმში

სსგს

12.2018

20,000 ₾

წყარო: ახალი ვებგვერდის ბმული.

4.2. მოქალაქეობის
მიღებისთვის საჭირო
ტესტირებისთვის
პროგრამული
უზრუნველყოფის
შექმნა.

პროგრამული
უზრუნველყოფის
მეშვეობით
შესაძლებელია
ტესტირების
ჩაბარება
ელექტრონულად.

პროგრამული
უზრუნველყოფა.
წყარო: ანგარიში

სსგს

ICMPD

12.2018

ადმინ.
რესურსი

EU

შესაბამისი
ფინანსური
რესურსები
ს
ნაკლებობა;
მომსახურე
ბის
განმახორც
იელებელი
კომპანიის
შერჩევის
პროცესის
გაჭიანურებ
ა.
საკითხის
დაბალი
პრიორიტე
ტულობა
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

გ. შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ სამიზნე აუდიტორიასთან რეგულარული კომუნიკაციის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა
ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა და არალეგალურის პრევენცია.
2. ადამიანთა ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
პრევენციის მიზნით
მოსახლეობის
ცნობიერების დონის
ამაღლება,
ტრეფიკინგის
საფრთხეებისა შესახებ
საინფორმაციო
კამპანიების ჩატარების
გზით.

2.1. ტრეფიკინგის
ფაქტების პრევენციის
მიზნით
საინფორმაციო
კამპანიის ჩატარება,
ტრეფიკინგთან
ბრძოლის ერთიანი
საინფორმაციო
სტრატეგიით
განსაზღვრულ
სამიზნე ჯგუფებთან.

სამიზნე ჯგუფის
წარმომადგენლებს
რეგულარულად
მიეწოდებათ
ინფორმაცია
ტრეფიკინგის
საფრთხეებისა და
მისგან თავის
დაცვის
საშუალებების
შესახებ.

ჩატარებული
საინფორმაციო
შეხვედრების
რაოდენობა
(წელიწადში 10);
ცხელ ხაზებზე
შემოსული
ზარების
რაოდენობა.

იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგ
თან
ბრძოლის
უწყებათაშო
რისი საბჭო)

წყარო: შეხვედრის
მონაწილეთა
რაოდენობა;
ცხელი ხაზის
საშუალებით
გაწეული
კონსულტაციების
სტატისტიკა.

3. შესაბამისი
უწყებების მიერ, მათ
შორის მობილურობის
ცენტრების და
საზოგადოებრივი
ცენტრების ბაზაზე,
მოსახლეობის
რეგულარული
ინფორმირება
ლეგალური ემიგრაციის
შესაძლებლობების,
ევროკავშირთან უვიზო
მიმოსვლის წესებისა და

3.1. ლეგალური
მიგრაციის, მათ
შორის ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
საკითხებზე
საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზება
საზოგადოებრივ
ცენტრებში.

საზოგადოებრივი
ცენტრების ბაზაზე
ხორციელდება
მოსახლეობის
ინფორმირება
ლეგალური
მიგრაციის, მათ
შორის
ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
საკითხებზე.

საინფორმაციო
შეხვედრა (მინ. 5).
წყარო: ვებგვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია;
შეხვედრაში
მონაწილეთა სია.

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სამიზნე
ჯგუფის არ
დასწრება
საინფორმა
ციო
შეხვედრაზ
ე

ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგ
ის)
მსხვერპლთა
და
დაზარალებ
ულთა
დაცვის და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდი
პროკურატუ
რა
IOM

სსგს

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო
ლტოლვილ
თა
სამინისტრო
მსსკ-ში
საკონსულტა
ციო
სტატუსის
მქონე

EU

ადგილობრი
ვი
მოსახლეობი
ს დაბალი
ჩართულობა.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).
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პროცედურების, ასევე
არალეგალური
მიგრაციის შესაძლო
საფრთხეების შესახებ.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

7,000 ₾

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ორგანიზაცი
ები
3.2. ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
პირობებში
უფლებებისა და
მოვალოებების
შესახებ მოსახლეობის
ცნონიერების
ამაღლების მიზნით
საინფორმაციო
კამპანიის
განხორციელება
საგარეო საქმეთა
სამინისტროს
კომპეტენციის
ფარგლებში.

1. საგარეო საქმეთა
სამინისტროს
კომპეტენციის
ფარგლებში
განხორციელებული
ა ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
პირობებში
უფლებებისა და
მოვალოებების
შესახებ
მოსახლეობის
ცნონიერების
ამაღლების
საინფორმაციო
კამპანია;
2. საქართველოს
მოსახლეობა
ინფორმირებულია
ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
წესების შესახებ.

3.3. ევროკავშირში
უვიზო მიმოსვლის
წესების შესახებ
საინფორმაციო
ბროშურების
გავრცელება,
იუსტიციის სახლის

საქართველოს
მოქალაქის
პასპორტებთან
ერთად
მოქალაქეებს
გადაეცემათ
საინფორმაციო

1. საინფორმაციო
შეხვედრა
მოსახლეობასთან
(მინ. 30);
სემინარი
ადგილობრივი
თვითმმართველო
ბის
წარმომადგენლებ
ისთვის (2);

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შერიგების
სამინისტრო

ადმინ.
რესურსი

იუსტიციის
სამინისტრო

დონორ
ების
დახმარ
ება

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

2. საინფორმაციო
ბროშურა (100,000
ცალი).
წყარო:
ჩატარებული
შეხვედრის
შესახებ ვებბმული;
სემინარის
მონაწილეთა სია;
ბროშურების
განაწილების
დოკუმენტი.
გავრცელებული
ბროშურა (მინ.
100, 000 ცალი).

სსგს

იუსტიციის
სახლი

12.2018

EU

არასკმარის
ი
ფინანსური
რესურსი

წყარო:
მიღება-ჩაბარების
აქტი;

58

ამოცანა

აქტივობა

ფილიალებში, სსგს-ს
ტერიტორიულ
სამსახურებში და
საზოგადოებრივ
ცენტრებში.
3.4. 2017-2020
წლებისთვის
ევროკავშირსა და
ნატოში საქართველოს
გაწევრების
კომუნიკაციის
შესახებ საქართველოს
მთავრობის
სტრატეგიის 2018
წლის სამოქმედო
გეგმის
განხორციელების
კოორდინაცია და
მონიტორინგი.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ბროშურები.
გაცემული
პასპორტების
სტატისტიკა.
განხორციელებული
ა 2017-2020
წლებისთვის
ევროკავშირსა და
ნატოში
საქართველოს
გაწევრების
კომუნიკაციის
შესახებ
საქართველოს
მთავრობის
სტრატეგიის 2018
წლის სამოქმედო
გეგმის
კოორდინაცია და
მონიტორინგი;

სამოქმედო
გეგმის
შესრულების
ანგარიში.
წყარო: საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
ვებ-გვერდზე
განთავსებული
ინფორმაცია.

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო
(სსიპ
საინფორმაც
იო ცენტრი
ნატოსა და
ევროკავშირ
ის შესახებ)

12.2018

ადმინ.
რესურსი

დონორ
ების
დახმარ
ება

არასაკმარი
სი
ფინანსური
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

გამოცემულია
კვარტალური
ჟურნალი ,,საქართველოს
ევროპული გზა’’;
გამართულია
ყოველწლიური
საერთაშორისო
კონფერენცია ,,საქართველოს
ევროპული გზა’’;
გამართულია
ევროპისა და ნატოს
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

დღეები.
4. უცხოელთა სამიზნე
ჯგუფების
(სტუდენტები,
შრომითი იმიგრანტები
და სხვა) რეგულარული
ინფორმირება
საქართველოში
შემოსვლისა და
ყოფნისთვის არსებული
რეგულაციების
თაობაზე.

4.1. სასწავლო და
შრომითი
ბინადრობის
ნებართვების
საკითხებთან
დაკავშირებით
თემატური
საინფორმაციო
ბროშურების
მომზადება და
გავრცელება.

საქართველოში
მყოფი უცხოელები
ინფორმირებული
არიან
საქართველოში
ლეგალურად
ყოფნის
შესაძლებლობების
შესახებ.

გავრცელებული
საინფორმაციო
ბროშურა (მინ.
500 ცალი).

5. წინა-საემიგრაციოდ
ცნობიერების ამაღლება
მიგრანტების
უფლებების და
არალეგალური
მიგრაციის
საფრთხეების შესახებ,
როგორც შუამავალი
რგოლების, ისე
შესაბამისი სახელმწიფო
უწყებების
ჩართულობით.

5.1. წინასაემიგრაციოდ
პირისპირ და
დისტანციური
კონსულტაციის
გაწევა
დაინტერესებული
პირებისთვის.

წინა-საემიგრაციოდ
საჭირო
ინფორმაცია
მიწოდებულია
დაინტერესებული
პირებისთვის.

პირისპირ
კონსულტაცია
(მინ. 50);

სსგს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

ცვლილებე
ბი
ბინადრობი
ს საკითხის
მარეგული
რებელ
კანონმდებ
ლობაში.

წყარო: ბროშურა;
ბროშურების
განაწილების
დოკუმენტი.

შრომის
სამინისტრო

IOM

12.2018

IOM

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

დისტანციური
კონსულტაცია
(მინ. 300).
წყარო:
კონსულტაციების
სტატისტიკა.

თავშესაფარი
1. დროებით მიმღებ
ცენტრ(ებ)ში
თავშესაფრის მაძიებელ
პირებთან პერიოდული
შეხვედრების
ფორმატის შემუშავება;
საქართველოში
ცხოვრების და
ადგილობრივ
საზოგადოებაში

1.1. რეგულარული
შეხვედრების
ჩატარება მარტყოფის
თავშესაფრის
მაძიებელთა მიმღებ
ცენტრში
თავშესაფრის
მაძიებელთათვის
მათი უფლებამოვალეობების, და

თავშესაფრის
მაძიებლებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია მათი
უფლებამოვალეობებისა და
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ.

შეხვედრა (მინ. 3).
წყარო: შეხვედრის
ანგარიში.

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
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ინტეგრაციის
შესაძლებლობების,
საკანონმდებლო
სიახლეების, მათი
უფლებებისა და ამ
უფლებათა დაცვის
შესაძლებლობების
შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება.

საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების მიზნით.

2. ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირების რეგულარული
ინფორმირება
საკანონმდებლო
ცვლილებების და
ახალი სამთავრობო
პროგრამების თუ
ინიციატივების შესახებ.

2.1. ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირთა ინფორმირება
მათი უფლებამოვალეობების,
ინტეგრაციის
შესაძლებლობების და
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ.

4. ადგილობრივი
სათემო და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
საგანმანათლებლო
დაწესებულების და
სხვა შუამავალი
რგოლების
ცნობიერების ამაღლება
საქართველოში
თავშესაფრის სისტემის
და ინტეგრაციის
პოლიტიკის მიზნების
შესახებ.

4.1. თავშესაფრის
საკითხების შესახებ
საინფორმაციო
კამპანიის ჩატარება
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

ლტოლვილის და
ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე
პირებს მიეწოდათ
ინფორმაცია მათი
უფლებამოვალეობების და
ინტეგრაციის
შესაძლებლობების,
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ.
არასამთავრობო
ორგანიზაციები
ინფორმირებულნი
არიან თავშესაფრის
საკითხებზე.

ინფორმაცია
მიეწოდა სამიზნე
ჯგუფის მინ. 20%ს (ანგარიშის
დოკუმენტი
მინ.1).

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შეხვედრებ
ის
ფინანსური
უზრუნველ
ყოფა

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

შეხვედრა (მინ.1);
მონაწილე
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
(მინ. 5).
წყარო: შეხვედრის
ოქმი;
დღის წესრიგი;
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
სია.

შსს

ICMPD
UNHCR

EU
UNHCR

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).
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4.2. თავშესაფრის
საკითხების შესახებ
შეხვედრების
ჩატარება
სტუდენტებთან.

მოსალოდნელი
შედეგი

ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრა
სტუდენტებთან
თავშესაფრის
საკითხებზე.

ინდიკატორი/
წყარო

შეხვედრა (მინ. 1).

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

შსს

განათლების
სამინისტრო

წყარო:
შეხვედრის ოქმი.

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შეხვედრებ
ის
ფინანსური
უზრუნველ
ყოფა.

საგანმანათ
ლებლო
დაწესებულე
ბები

შენიშვნა/
კომენტარი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის 23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

იმიგრანტთა ინტეგრაცია და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია
1. რეგულარული
საინფორმაციო
შეხვედრების დანერგვა
დაინტერესებული
მხარეებისთვის
„შრომითი მიგრაციის
შესახებ“ კანონის და
შესაბამისი
კანონქვემდებარე
აქტების რეგულაციების
გაცნობის მიზნით.
3. რეგულარული
აქტივობების
განხორციელება,
რომლის მიზანი იქნება,

1.1. სოციალური
პარტნიორების
მეშვეობით
დამსაქმებლების
ინფორმირება
შრომითი მიგრაციის
სფეროში არსებული
რეგულაციების და
მექანიზმების
გაცნობის მიზნით.

სოციალური 1)
პარტნიორები
ინფორმირებული
არიან შრომითი
მიგრაციის სფეროში
2)
არსებული
3)
რეგულაციების
შესახებ.

3.1. საქართველოს
მოქალაქეობის
მისაღებად ახალი
საგამოცდო ტესტების

მოქალაქეობის
მიღების მსურველი
პირებისთვის
ხელმისაწვდომია

ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა (მინ.
1).

შრომის
სამინისტრო

წყარო:
შეხვედრის ოქმი
და დღის
წესრიგი.

4)
დამტკიცებული
ტესტები.

სსგს

ICMPD

EU

წყარო:
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იმიგრანტებს გააცნოს
მოქალაქეობის მიღების
შესაძლებლობები და ამ
თვალსაზრისით
დაგეგმილი თუ
განხორციელებული
სიახლეები.
4. საქართველოში
დაბრუნებული
მიგრანტების
ცნობიერების ამაღლება
სარეინტეგრაციო
პროგრამებისა და
შესაძლებლობების
შესახებ.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

(ქართული ენა,
ისტორია და
სამართალი)
შემუშავება და
დამტკიცება.

ახალი საგამოცდო
ტესტები სააგენტოს
ვებ-გვერდის
მეშვეობით.

თავმჯდომარის
ბრძანება;

4.1. საინფორმაციო
შეხვედრების
გამართვა
მუნიციპალიტეტის
ორგანოების
წარმომადგენლებთან
და მოსახლეობასთან
სარეინტეგრაციო
პროგრამების შესახებ
ინფორმაციის
გავრცელების მიზნით
პროგრამის
განმახორციელებელი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიერ სამინისტროს
ჩართულობით.
4.2. სარეინტეგრაციო
პროგრამების შესახებ
თემატური
საინფორმაციო
მასალის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის
ორგანოების
წარმომადგენლებს
და მოსახლეობას
მიეწოდა
ინფორმაცია
სარეინტეგრაციო
პროგრამების
შესახებ.

საინფორმაციო
შეხვედრა (მინ. 5).

დაბეჭდილია
ლიფლეტები (მათ
შორის ქართულ,
ინგლისურ,
აზერბაიჯანულ და
სომხურ ენებზე).

დაბეჭდილი
ლიფლეტი (მინ.
10,000 ცალი).

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

ვებ-გვერდის
ბმული.

შრომის
სამინისტრო

12.2018

წყარო:
შეხვედრების
ანგარიშ(ებ)ი.

წყარო:
საინფორმაციო
ლიფლეტი.

ადმინ.
რესურსი
(რეინტეგ
რაციის
სახელმწი
ფო
პროგრამი
ს
ბიუჯეტის
ადმინისტ
რაციული
ხარჯი)

შრომის
სამინისტრო

სარეიტნეგრ
აციო
პროგრამის
განმახორციე
ლებელი
არასამთავრ
ობო
ორგანიზაცი
ა

06.2018

3,000 ₾

ინტერესის
ნაკლებობა
მუნიციპალ
იტეტების
ორგანოები
ს
წარმომადგ
ენელთა
მხრიდან.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
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4.3. თემატური
საინფორმაციო
მასალის გავრცელება

მოსალოდნელი
შედეგი

საინფორმაციო
ლიფლეტები
გავრცელდა
სხვადასხვა უწყების
ა და პროგრამის
განმახორციელებე
ლი არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიერ.

ინდიკატორი/
წყარო

შესაბამისი
უწყებებისთვის
მიწოდებული
საინფორმაციო
ლიფლეტები;

პასუხისმგებ
ელი უწყება

შრომის
სამინისტრო

პარტნიორი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სსგს

არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიერ
გავრცელებული
საინფორმაციო
ლიფლეტები.

შსს

წყარო:
ლიფლეტების
მიწოდების
თანმდევი
წერილი;

5. დიასპორული
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
ემიგრაციაში
სარეინტეგრაციო
ტრენინგების და
საკონსულტაციო
შეხვედრების
ჩატარებაში.

5.1. არსებული
სარეინტეგრაციო
გზამკვლევის
განახლება
დაბრუნებამდე
რეინტეგრაციისთვის.

განახლებულია
გზამკვლევი
საქართველოში
რეინტეგრაციის
შესაძლებლობების
შესახებ.

კვარტალური
მონიტორინგის
ანგარიში.
განახლებული
გზამკვლევი.
წყარო:
გზამკვლევი.

შრომის
სამინისტრო

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
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5.2. სარეინტეგრაციო
გზამკვლევის
გავრცელება
დიასპორულ
ორგანიზაციებში.

მოსალოდნელი
შედეგი

სარეინტეგრაციო
გზამკვლევი
მიწოდებულია
დიასპორული
ორგანიზაციებისთვ
ის.

ინდიკატორი/
წყარო

დიასპორული
ორგანიზაციების
რაოდენობა
რომელსაც
მიეწოდა
გზამკლევი.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

პარტნიორი

ლტოლვილ
თა
სამინისტრო

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
სტატისტიკა.

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

პარტიორი
უწყების
მიერ
გასავრცელ
ებელი
მასალის
ვერმოწოდე
ბა

შენიშვნა/
კომენტარი

საფუძველ
ზე).
შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2017 წლის
4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).

მიგრაცია და განვითარება
5. არსებული
ფინანსური
ინსტრუმენტების
გაცნობის
საინფორმაციო კამპანია
ემიგრანტების და მათი
ოჯახის წევრების
ცნობიერების
ამაღლებისა და მათ
ხელში არსებული
ფინანსური რესურსების
ეკონომიკაში
ინვესტირების მიზნით.

5.1. ემიგრანტების და
მათი ოჯახის
წევრებისთვის
საინფორმაციო
პორტალზე არსებულ
ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.

დაინტერესებული
ემიგრანტებისთვის
ხელმისაწვდომია
მცირე და საშუალო
ბიზნესის
წარმოებასთან
და
„აწარმოე
საქართველოში“
სააგენტოს სერვისცენტრთან
დაკავშირებული
ინფორმაცია.

ვებ-გვერდის
www.enterprise.go
v.ge ვიზიტორი
უცხოეთიდან
(მინ. 1,000).

6. კონსულტაციების
წარმოება თუ როგორ
აქციონ
დაინტერესებულმა

6.1. მიმღები
ქვეყნების
საზოგადოებაში
ინტეგრაციის

შესაბამისი
საინფორმაციო
მასალა მიეწოდათ
საზღვარგარეთ

1) გზამკვლევი;

ეკონომიკის
სამინისტრო
(სსიპ
აწარმოე
საქართველო
ში)

წყარო:
ვიზიტორთა
სტატისტიკური
მონაცემები
ქვეყნების
მიხედვით.

2) ქვეყნების
რაოდენობა,

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

ICMPD/ IOM

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2017 წლის
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პირებმა ემიგრაცია
წარმატებულ
პროექტად.

7. ცირკულარული
მიგრაციის სქემების
მონაწილეების
პროაქტიული
ინფორმირება და
კონსულტაცია
ლეგალური მიგრაციის
ნორმების, დასაქმების,
მათ შორის
დაბრუნებისას
დასაქმების და
განათლების
შესაძლებლობების
შესახებ.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

შესაძლებლობების
შესახებ
თანამემამულეთა
ინფორმირება
გზამკვლევის
საშუალებით.

მცხოვრებ
თანამემამულეებს.

7.1. ცირკულარული
მიგრაციის
სქემებისათვის
შერჩეული
მონაწილეების
ინტენსიური
მომზადება (ე.წ.
Pre-departure
orientation) შრომითი
მიგრაციის
შესაძლებლობების
ეფექტიანი
გამოყენებისთვის.

პროგრამის
ფარგლებში
შერჩეული
მონაწილეები
დეტალურად
გაეცნენ
დანიშნულების
ქვეყანაში არსებულ
დასაქმების
ნორმებს,
შეისწავლეს
დანიშნულების
ქვეყნის ენა
საბაზისო დონეზე
და
ინფორმირებული
არიან
საქართველოში
დაბრუნების
შესაძლებლობების
შესახებ.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

შენიშვნა/
კომენტარი

4
დეკემბრის
#19
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობით
ი თნხმობის
საფუძველ
ზე).

სადაც
გავრცელდა
გზამკვლევი (მინ.
1 ქვეყანა).
წყარო:
გზამკვლევის
გავრცელების
სტატისტიკა.

გამგზავრებამდე
მოსამზადებელი
კურსი (მინ. 1).

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შრომის
სამინისტრო

IOM

12,2018

ადმინ.
რესურსი

IOM

წყარო:
ღონისძიების
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.
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მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

მოქალაქეობის არმქონეობის პრევენცია და შემცირება
1. 2014 წელს გაერო-ს
მიერ გამოცხადებული
მოქალაქეობის
არმქონეობის
აღმოფხვრის
გლობალური კამპანიის
ფარგლებში 10 წლიანი
სახელმწიფო
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და
განხორციელება,
რომელიც განსაზღვრა
ვს მოქალაქეობის
არმქონეობის თავიდან
აცილებისა და
აღმოფხვრის მიზნით
სახელმწიფოს მიერ
განსახორციელებელ
აქტივობებს.

2. მოსახლეობის
ინფორმირებულობის
ამაღლება
მოქალაქეობის
არმქონეობის და მისი
უარყოფითი მხარეების
შესახებ.

1.1. მოქალაქეობის
არმქონე პირთა
სტატუსის
გადამოწმების
მექანიზმის
გადახედვა.

1.2. მოქალაქეობის
არმქონე
პირებისათვის უფასო
იურიდიული
დახმარების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.

2.1. საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზება
საქართველოში
სტატუსის მქონე
მოქალაქეობის
არმქონე პირებთან.

მომზადებულია
კანონპროექტი,
რომელშიც
გათვალისწინებულ
ია მოქალაქეობის
არმქონე პირების
მიმდინარე
სტატუსის
გადამოწმების
მექანიზმები.
მომზადებულია
„უფასო
იურიდიული
დახმარების
შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილების
პროექტი.

მოქალაქეობის
არმქონე პირებს
მიეწოდათ
ინფორმაცია
მოქალაქეობის
არმქონეობის და
მისი უარყოფითი
მხარეების შესახებ.

მომზადებული
კანონპროექტი.

სსგს

06.2018

ადმინ.
რესურსი

06.2018

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
ნორმატიული
აქტის პროექტი.
იუსტიციის
სამინისტროში
გაგზავნის
წერილი.
პროექტი
წარდგენილია
იუსტიციის
სამინისტროში
შესაბამისი
მსვლელობისთვი
ს.

სსგს

იურიდიული
დახმარების
სამსახური
UNHCR

წყარო:
1. ნორმატიული
აქტის პროექტი;
2. იუსტიციის
სამინისტროში
გაგზავნის
წერილი.
შეხვედრა (მინ. 1).
წყარო: შეხვედრის
დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

სსგს

UNHCR

12.2018

UNHCR

სამიზნე
ჯგუფის
მხრიდან
ინტერესის
არქონა.
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3. მოქალაქეობის
არმქონე პირებისთვის
ინფორმაციის მიწოდება
მათთვის საინტერესო
თემებზე, როგორიცაა ქვეყანაში ინტეგრაცია,
მოქალაქეობის არმქონე
პირთა უფლებები,
ასევე მოქალაქეობის
მიღების
შესაძლებლობები და
გზები.

აქტივობა

3.1. რადიო
გადაცემების
მომზადება
მოქალაქეობის
არმქონეობასთან
დაკავშირებულ
სხვადასხვა
თემატიკაზე.

მოსალოდნელი
შედეგი

მოქალაქეობის
არმქონე პირები და
საზოგადოება
ინფორმირებული
არიან რადიო
გადაცემების
მეშვეობით.

ინდიკატორი/
წყარო

რადიო გადაცემა
(2).

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

სსგს

UNHCR

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

12.2018

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

UNHCR

წყარო: რადიო
გადაცემის ვებბმული.

XI. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება
ა. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაძლიერება
1. სისხლის სამართლის
სფეროში
სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების
ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული
თანამშრომლობის
გაღრმავება და
საჭიროების
შემთხვევაში
ერთობლივი
გამოძიების წარმოება
ინფორმაციის გაცვლის
კიდევ უფრო
გამარტივების მიზნით.

1.1. ტრეფიკინგის
ფაქტების
გამოვლენისა და
ერთობლივი
გამოძიების
წარმოების მიზნით
სამართალდაცვით
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობა სხვა
სახელმწიფოებთან.

ხორციელდება
სამართალდაცვით
სფეროში
სახელმწიფოთაშორ
ისი
თანამშრომლობა
ტრეფიკინგის
ფაქტების
გამოვლენის
მიზნით.

მიღებული და
გაგზავნილი
შუამდგომლობები
წყარო:
შუამდგომლობეი.

შსს

12.2018

ადმინ.
რესურსი

პარტნიორი
სახელმწიფ
ოს
მხრიდან
თანამშრომ
ლობის
ნაკლებობა;
პარტნიორ
სახელმწიფ
ოში
საქართველ
ოს
მოქალაქის
ან
საქართველ
ოში
უცხოელის

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

1.2. ტრეფიკინგის
სისხლის სამართლის
საქმეებზე
სამართლებრივი
დახმარების
შუამდგომლობებისთ
ვის
პრიორიტეტულობის
მინიჭება და მოკლე
ვადებში მათი
შესრულება.

სამართლებრივი
დახმარების
სფეროში
ხორციელდება
სწრაფი
სახელმწიფოთაშორ
ისი
თანამშრომლობა
ტრეფიკინგის
საქმეებზე.

შემოსული
შუამდგომლობებ
ისა და მათი
შესრულების
ვადები.

1.3. ტრეფიკინგის
საქმეებზე
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ფარგლებში

ერთობლივი
საგამოძიებო
ჯგუფების შექმნის
შესაძლებლობების
შესახებ

სისხლის
სამართლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პროკურატუ
რა

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

12.2018

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

ადმინ.
რესურსი

წყარო:
სტატისტიკური
მონაცემები.

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

მიმართ
ტრეფიკინგ
ის ფაქტის
არ
გამოვლენი
ს გამო
სამართალ
დაცვით
სფეროში
თანამშრომ
ლობის
განხორციე
ლების
საჭიროები
ს
არარსებობა
.
პარტნიორი
სახელმწიფ
ოების
მხრიდან
თანამშრომ
ლობის
ნაკლებობა;
პარტნიორი
სახელმწიფ
ოებიდან
შუამდგომ
ლობის არ
არსებობა.

პროკურატუ
რა

06.2018

ადმინ.
რესურსი

შენიშვნა/
კომენტარი

ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)
ანგარიშის
წარდგენაზ
ე
პასუხისმგე
ბელი:
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2. სამართალდაცვით
სფეროში
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების ან
მემორანდუმების
გაფორმება
საქართველოს და უცხო
ქვეყნების შესაბამის
უწყებებს შორის.

აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ერთობლივი
საგამოძიებო
ჯგუფების შექმნის
შესაძლებლობების
შესახებ ინფორმაციის
ასახვა სისხლის
სამართლის სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
სახელმძღვანელო
დოკუმენტში.
2.1. საერთაშორისო
ხელშეკრულებების/
მემორანდუმების
პროექტებზე
მოლაპარაკებების/კონ
სულტაციების
წარმოება პარტნიორ
ქვეყნებთან.

ინფორმაცია
ასახულია
სახელმძღვანელო
დოკუმენტში.

სახელმძღვანელო
დოკუმენტი.

განხორციელებული
მოლაპარაკებები/კო
ნსულტაციები
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებზე
/მემორანდუმებზე.

პარტნიორი
ქვეყნების
რაოდენობა (2).

2.2. საერთაშორისო
ხელშეკრულებების/მე
მორანდუმების
გაფორმება პარტნიორ
ქვეყნებთან.

გაფორმებულია
საერთაშორისო
ხელშეკრულებები/
მემორანდუმები
პარტნიორ
ქვეყნებთან.

2.3. უკანონო
მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება.

ინიცირებულია
შეთანხმება/თანამშ
რომლობის
მემორანდუმი.

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

იუსტიციის
სამინისტრ
ო
(ტრეფიკინ
გთან
ბრძოლის
უწყებათაშ
ორისი
საბჭო)

წყარო:
დოკუმენტი.

წყარო:
გაგზავნილი და
მიღებული
ნოტები,
პირდაპირი
მოლაპარაკებები
/კონსულტაციები.
გაფორმებული
ხელშეკრულებები
ს/მემორანდუმები
ს რაოდენობა (2).
წყარო:
ხელშეკრულება/მ
ემორანდუმი.
ინიცირებული
შეთანხმებების/
თანამშრომლობის
მემორანდუმების
რაოდენობა (1).

შენიშვნა/
კომენტარი

შსს

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12. 2018

ადმინ.
რესურსი

პოლიტიკუ
რი
ინტერესის/
ნების არ
ქონა

შსს

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12. 2018

ადმინ.
რესურსი

პოლიტიკუ
რი
ინტერესის/
ნების არ
ქონა

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შსს

წყარო:
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აქტივობა

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

ინიცირებული
შეთანხმების/მემო
რანდუმის
პროექტი.
შეხვედრა (მინ.4).

5. ცირკულარული
მიგრაციის შესახებ
ხელშეკრულებების
გასაფორმებლად
მუშაობის გაგრძელება
სხვა სახელმწიფოებთან,
რაც გულისხმობს
პოტენციური ქვეყნების
იდენტიფიცირებას და
მათთან
მოლაპარაკებების
წარმოებას
ხელშეკრულების
გაფორმების მიზნით.
6. თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლების და
თავშესაფრის სისტემის
შიდა ხარისხის
კონტროლის
მეთოდოლოგიის
განვითარების და
ინსტიტუციონალიზაცი
ის მიზნით,
თანამშრომლობის
ფორმატის შექმნა
ევროპის თავშესაფრის
მხარდაჭერის ოფისთან.

5.1. ცირკულარული
მიგრაციის შესახებ
ხელშეკრულებების
გაფორმების მიზნით
პოტენციურ
ქვეყნებთან
თანამშრომლობის
განვითარების
ხელშეწყობა.

ცირკულარული
მიგრაციის შესახებ
ხელშეკრულების
გაფორმების
შესაძლებლობა
განხილულია
პოტენციურ
ქვეყნებთან
ორმხრივი და
მრავალმხრივი
შეხვედრების
ფარგლებში.

6.1.თანამშრომლობაზ
ე მოლაპარაკებების
გაგრძელება ევროპის
თავშესაფრის
მხარდაჭერის
ოფისთან (EASO).

ევროპის
თავშესაფრის
მხარდაჭერის
ოფისთან
გამართულია
მოლაპარაკებები.

მოლაპარაკების
შედეგი/შეთანხმე
ბა.

7. საქართველოს
სტატისტიკის
ეროვნულ სამსახურს
და ევროსტატს შორის

7.1. საერთაშორისო
მიგრაციის
სტატისტიკის
შესახებ მეტა

SDMX ფორმატში
მეტა მონაცემები
მიწოდებულია
ევროსტატისთვის.

წერილი
მონაცემების
მიწოდების
შესახებ.

წყარო: შეხვედრის
ანგარიში/პრესრელიზი.

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო

შესაძლო
რისკები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

შრომის
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

პოლიტიკუ
რი
პრიორიტე
ტების
ცვლილება

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

შსს

EASO

12.2018

ადმინ.
რესურსი

თანამშრომ
ლობის
ფორმებზე
მხარეთა
შეთანხმები
ს
გაძნელება
საანგარიშო
პერიოდში.

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს 2018
წლის
23
ივლისის
#21
სხდომის
ოქმის და
კომისიის
წევრთა
წერილობი
თი
თნხმობის
საფუძველ
ზე).

საქსტატი

Eurostat

12.2018

ადმინ.
რესურსი

სახ.
ბიუჯეტი

წყარო: ანგარიშის
დოკუმენტი.

სხვა

დანაკლისი

შენიშვნა/
კომენტარი
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თანამშრომლობის
გაღრმავება მონაცემთა
შეგროვების,
ურთიერთგაცვლის და
დამუშავების მიზნით;
8. ევროკავშირის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში ორმხრივი
და მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
გაღრმავება.

9. „პარტნიორობა
მობილურობისათვის“
ფარგლებში არსებული
პროექტების შემდგომი
განვითარება და
ძალისხმევის მიმართვა
პროექტების
რაოდენობის
გაზრდისკენ.

აქტივობა

მონაცემების
მიწოდება
ევროსტატის
შესაბამისი
სტრუქტურული
ქვედანაყოფისათვის.
8.1. „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში,
მიგრაციის
საკითხებზე
გამართულ
ღონისძიებებში
საქართველოს
მონაწილეობის
ხელშეწყობა.

9.1. „პარტნიორობა
მობილობისთვის“
ფარგლებში
გათვალისწინებული
შეხვედრების
გამართვა.

მოსალოდნელი
შედეგი

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

წყარო:
გაგზავნილი
წერილი.

საქართველოს
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენლები
რეგულარულად
მონაწილეობენ
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში,
მიგრაციის
საკითხებზე
გამართულ
ღონისძიებებში.

შეხვედრების
რაოდენობა
(მინ.1).

1. პარტნიორობა
მობილობისთვის
ფარგლებში
გაიმართა მაღალი
დონის შეხვედრა
და ადგილობრივი
თანამშრომლობის
პლატფორმის
შეხვედრა.

1. მაღალი დონის
შეხვედრა (1);

2. განხილულია
პარტნიორობა
მობილობისთვის
ფარგლებში
განხორციელებული
ღონისძიებები და

საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო

12.2018

ადმინ.
რესურსი

ევროინტეგრ
აციის სახ.
მინისტრის
აპარატი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

შეტანილია
ცვლილება
(მსსკ-ს
2018 წლის
5
მარტის
#20
სხდომის
ოქმის
საფუძველ
ზე).

წყარო:
შეხვედრის დღის
წესრიგი;
ანგარიში ან ოქმი.

2. ადგილობრივი
თანამშრომლობის
პლატფორმის
შეხვედრა (1).

წყარო: შეხვედრის
დღის წესრიგი/
პრეს-რელიზი;
შეხვედრის
ანგარიში.

ევროკავში
რის
შესაბამისი
ინსტიტუტ
ების
მხრიდან
„პარტნიორ
ობა
მობილობი
სთვის“
ფარგლებში
გათვალისწ
ინებული
შეხვედრებ
ის
გამართვის
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აქტივობა

9.2. „პარტნიორობა
მობილობისთვის“
ფარგლებში
თანამშრომლობის
პრიორიტეტების
შემუშავება და
რეგულარული
განახლება.

მოსალოდნელი
შედეგი

თანამშრომლობის
სამომავლო
გეგმები.
მსსკ-ის წევრ
უწყებებთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით
შემუშავებულია და
რეგულარულად
ახლდება
„პარტნიორობა
მობილობისთვის“
ფარგლებში
თანამშრომლობის
პრიორიტეტები.

ინდიკატორი/
წყარო

პასუხისმგებ
ელი უწყება

პარტნიორი

აქტივობის
შესრულებ
ის ვადა

საპროგნოზო ბიუჯეტი და
დაფინანსების წყარო
სახ.
ბიუჯეტი

სხვა

დანაკლისი

შესაძლო
რისკები

შენიშვნა/
კომენტარი

დაბალი
ინტერესი
პრიორიტეტების
დოკუმენტი.
წყარო:
დოკუმენტი.

ევროინტეგრ
აციის სახ.
მინისტრის
აპარატი

12.2018

ადმინ.
რესურსი

საქართველ
ოს
სახელმწიფ
ო
უწყებების
არაკოორდ
ინირებულ
ი მუშაობა.
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