
Dear Reader!

The ICMPD ENIGMMA project team is 
pleased to introduce its fifth Migration 
Newsletter. Our Migration Newsletter 

series aims to provide our readers with updated information on 
migration management in Georgia and recent developments in 
EU-Georgia cooperation in the migration field. The newsletter 
also gives a general overview of the implemented and planned 
activities of ENIGMMA and other ICMPD projects in the 
region. 

In this issue, you will receive information about the results 
and outcomes of the Riga Summit, Europe Week in Georgia, 
the European Commission’s Progress Report on Georgia’s 
implementation of the action plan on visa liberalisation, new 
visa regulations adopted in Georgia and other news on EU-
Georgia cooperation. We will also provide you with a complete 
overview of the ENIGMMA Information Campaign 2015 and 
other activities implemented by ICMPD in Georgia and in the 
region in general. You can also read an interview with the State 
Minister of Georgia for Diaspora Issues, Mr Gela Dumbadze 
who speaks about Diaspora Days this year in Georgia and 
other interesting topics.

Please send us your feedback and comments, including 
suggestions for improvements, to the e-mail addresses listed 
at the end of this newsletter.

The ENIGMMA project team thanks you for your interest. We 
hope you will enjoy this issue.

Your ICMPD ENIGMMA project team
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EU-Georgia Relations

European Commission Progress Report on Georgia’s 
implementation of the action plan on visa liberalisation

On 8 May, the European Commission released its progress 
report on Georgia’s implementation of the Visa Liberalisation 
Action Plan (VLAP). It is the first report regarding the fulfilment 
of the second-phase requirements.
 
The report states that Georgia’s progress has been significant 
across the four blocks of the VLAP, which shows the country’s 
strong commitment and the extent of the efforts the government 
has made. According to the Commission, the next report will be 
published at the end of 2015. 

It is worth mentioning the numerous activities, which ICMPD is 
implementing via the EU-funded ENIGMMA project to support 
the Georgian Government in the implementation of the VLAP. In 

Interview with the State Minister of Georgia for 
Diaspora Issues, Mr Gela Dumbadze

ENIGMMA:  In recent 
years, Georgia has made 
a significant progress 
in regulation and 
management of migration 
processes. What is the 
role of the Office of the 
State Minister of Georgia 
for Diaspora Issues in this 
area?

Mr Gela Dumbadze:  The Office of the State Minister 
for Diaspora Issues is a member of the State Commission 
on Migration Issues. The implemented activities for better 
management of migration processes are the result of mutual 
efforts and cooperation of the member state institutions of the 
Commission. This is important especially now, when the better 
management of migration and implementation of international 
standards will bring us closer to our people’s inspiration – to the 
European Integration.

ENIGMMA: One of the most important tasks of the 
Office is to establish, develop and maintain ties with the 
Georgian Diasporas abroad. How do you prioritise your 
work in this regard? Are these priorities based on the 
size of diaspora in the respective country, level of its 
engagement, vulnerability of Georgian migrants in one or 
another destination country, or something else? 

continues on page 3
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particular, the creation of a Unified Migration Analytical System 
and best practice sharing workshop on the elaboration of the 
State Migration Strategy are significant activities. Last, but not 
least, ENIGMMA implements annual information campaigns, 
which envision to raise public awareness on key achievements 
of EU-Georgia cooperation such as the EU-Georgia Association 
Agreement, visa dialogue and people’s mobility, the VLAP, etc. 

Source: Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Riga Summit

On 22 May, the fourth EaP Summit was held in Riga, the capital 
of Latvia, which is the current holder of the EU presidency. The 
event was attended by the heads of state/heads of government 
of the six countries of the Eastern Partnership (Georgia, 
Azerbaijan, Belarus, Moldova, Armenia and Ukraine) and the 
28 Member States of the European Union. Discussion during 
the Summit focused on the progress that the partner countries 
have achieved in the implementation of the European integration 
agenda since the Vilnius Summit and plans for further deepening 
cooperation were outlined.

Participants at the Summit adopted a joint declaration, which 
represents a document adopted jointly by the EU Member 
States and the EaP countries. The Declaration sets forth the 
principles and values that form the basis for mutual cooperation 
and the process of rapprochement, and determines steps that 
need to be taken in the future for the further development of 
relations.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Progress in EU-Georgia cooperation under the Association 
Agreement (AA)

First session of the Georgia-EU Association Committee • 
held at the Georgian Foreign Ministry
The first session of the Georgia-EU Association Committee 
was held in Tbilisi, Georgia, within the framework of 
the Georgia-EU political dialogue, which is part of a 
new institutional framework of the Georgia-EU political 
dialogue established following the enforcement of the 
Association Agreement. Talking points included current 
issues and priorities of Georgia-EU cooperation, including 
the implementation of the Association Agreement; the 
progress Georgia has achieved in terms of democratic 
reforms, including improvement of the election environment, 
constitutional reform, strengthening of rule of law and 
protection of human rights. The session focused on 
cooperation in the spheres of justice, freedom and security, 
where particular attention was paid to the progress made 
within the Georgia-EU visa dialogue, in connection with 
which the Georgian side expressed the hope that the 
EU Assessment Mission will pay a visit to Georgia in the 
autumn, and on the basis of the Mission’s results the 
European Commission will prepare a report and the EU 
will begin to work on lifting visa requirements for Georgian 
nationals. Both sides gave a positive assessment of the 
first session of the Committee.   

Further EU support helps Georgia in significant steps • 
towards implementation of the AA
On 22 April, the State Minister of Georgia on European 
and Euro-Atlantic Integration, David Bakradze, and the 
Ambassador of the European Union, Janos Herman, 
signed an agreement that will support the country in 
meeting specific provisions of the Association Agreement. 
Improving services provided to citizens is the main focus 
of this EU financial aid. Georgian institutions will seek the 
support of expertise and technical assistance in order to 
increase the quality of the service of some sectors of the 
public administration and the adoption of legislation in the 
environment sector, in line with the EU standards. More 
transparency will also facilitate the access to environment-
related information by citizens.

The principle “better services for Georgian citizens” is the 
rationale inspiring support to the Data Exchange Agency, 
the Parliament of Georgia, and the Inter-Agency Gender 
Equality Commission.

Slovenia ratifies EU-Georgia AA • 
The National Assembly of the Republic of Slovenia ratified 
the Association Agreement between the EU and Georgia 
on 13 May. Georgia has already ratified the Agreement but 
the ratification process is currently continuing in the EU 
Member States. EU Association deals need to be ratified 
by all 28 EU member countries before they can be fully 
implemented.

The Republic of Slovenia is the 21st EU Member State to 
ratify the EU-Georgia deal. The other countries that have 
already ratified the Agreement are: the Republic of Cyprus, 
Czech Republic, United Kingdom, Finland, Luxembourg, 
Portugal, Germany, Poland, Ireland, Denmark, Sweden, 
Croatia, Romania, Hungary, Estonia, Slovakia, Malta, 
Latvia, Lithuania and Bulgaria. 

Source: Ministry of Foreign Affairs of Georgia; Office of 
the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic 

Integration

Europe Week in Georgia

From the 4th to the 11th of May, Georgia hosted Europe Week, 
which was dedicated to highlighting Georgia’s cooperation with 
the European Union. During the event, various activities were 
held across the whole country, including festivals, lectures, 
public events and a diverse range of cultural and artistic 
presentations. Georgia has hosted the European Week since 
2007, which aims at public awareness raising about Georgia-
EU cooperation. The event is part of the Communication and 
Information Strategy Action Plan.

Source: Office of the State Minister of Georgia on European & 
Euro-Atlantic Integration



Interview with the State Minister of Georgia for 
Diaspora Issues, Mr Gela Dumbadze

continuation from page 1

Mr Gela Dumbadze:  As you might know, Georgian Diasporas 
are represented in many countries of the world. According 
to the informal data, the number of Georgians living abroad 
exceeds 1.5 million. One of the priorities of Georgia is to ensure 
intellectual, economic or human resource engagement of 
Georgian Diaspora into the state building of our country. There 
are two types of Georgian Diaspora: historical and modern. 
Historical diaspora is established through centuries as a result 
of different processes, while the modern one is created after 
Georgia gained independence (1991 year). Considering the 
different preconditions and processes of creation of a diaspora, 
the State should develop differentiated approach: on one side, 
there are main priorities that are common for all countries and 
social groups, and on the other hand, there are set of activities 
that should be tailored to the specific needs of concrete diaspora 
organisations. Accordingly, the Office of the State Minister of 
Georgia for Diaspora Issues sets priorities in line with size of 
diaspora, their engagement, vulnerability, etc.

ENIGMMA: What were the most recent remarkable 
activity or initiative implemented by the Georgian Diaspora 
abroad or in Georgia? 

Mr Gela Dumbadze:  I would like to emphasize solidarity of 
Georgians living abroad towards their compatriots in terms of 
the recent catastrophe. Georgian Diaspora showed generous 
support after the flood: every single day our office is receiving 
numerous calls from abroad offering different kind of support. 
Special service points were opened in many countries where 
Georgians bring different useful items to be sent to Georgia. 
In addition to this, many Georgians perform charity concerts, 
auctions and send money to Georgia to support flood 
victims. 

ENIGMMA: Each year, on 27 May Georgia celebrates 
Diaspora Day. Why, to your point of view, it is important to 
celebrate this day and what has been organised this year 
to mark this occasion? 

Mr Gela Dumbadze:  by celebrating Georgian Diaspora Day, 
the state reminds its compatriots abroad that we remember 
them and we care about them. This year, within the framework of 
Diaspora Week 27-29 May different activities took place on this 
occasion. First of all, the first Professional Diaspora Forum was 
organized with a concrete motto for compatriots living abroad: 
“share your experience with your homeland”. The forum aimed 
at strengthening establishment of partnership links between 
diaspora and homeland. The forum brought together heads of 
different diaspora organisations from abroad, representatives of 
Georgian Diaspora of different professions, clergy, academia, 
Georgian Government and NGOs.

The forum was welcomed by the Prime Minister of Georgia, 
Ms Irakli Garibashvili. The Catholicos-Patriarch of all Georgia 
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and the spiritual leader of the Georgian Orthodox Church, Ilia II 
blessed Georgian compatriots and wished them return to their 
homeland in near future.

The forum participants were also addressed by the dean of 
Tbilisi State University, Mr. Vladimer Papava, Vice Premier,  
the Minister of Economic and Sustainable Development, 
Mr. Giorgi Kvirikashvili, the Minister of Foreign Affairs, Mrs. 
Tamar Beruchashvili, the Ambassador of the US to Georgia, 
Mr. Richard Norland, Deputy Head of the EU Delegation to 
Georgia, Mr. Boris Iarochevich, the Regional Director of the 
World Bank for the South Caucasus, Mr. Henry Kerali, the 
Director of the Capital Bank, Mr. Lasha Khoperia, the ICMPD 
project manager, Ms Violeta Wagner, a representative of IdEA, 
Ms Sara Gallagher. At the forum, the MoU between the Tbilisi 
State University, World Bank and IdEA was signed. 

In the framework of the Diaspora Days other activities took 
place, such as – exhibition of the paintings of Georgian 
diaspora, concert of classical music, award ceremony of 
contestants in literature and student competitions, tour to 
introduce innovations in homeland. The week of celebration in 
the framework of Georgian Diaspora Days was a clear indicator 
engaging Georgian diaspora in home country’s development is 
a top priority for the Government of Georgia. 

In order to engage diaspora, the Office is working on different 
innovative projects such as an activity related to diaspora 
investments, publication on strengthening diaspora investment 
models and a publication presented at a forum on May 27:  
“Government and the Diaspora: international practice”. The 
publication describes the experiences of different governments 
on cooperation strategies with their Diasporas around the 
world. 

ENIGMMA: Cooperation of the Office of the State 
Minister of Georgia for Diaspora Issues and ICMPD 
count already many years; in which area in particular do 
you consider cooperation with ICMPD/ENIGMMA most 
efficient?

Mr Gela Dumbadze:  Together with ICMPD representatives 
as one team we analysed cooperation perspectives and 
envisioned future plans. It should be mentioned that, State 
Minister’s Office appreciates sincere interest, effort and 
willingness of each team member of ICMPD to facilitate 
state in order to develop international standards in migration 
management. We expressed our highly grateful attitude on 27 
May, when we awarded project manager of ICMPD Ms Violeta 
Wagner with honorary medal from Office of State Minister.

On this stage work on joint program - online school is in progress. 
This is a project which will enable our compatriots learn Georgian 
language and literature, history and geography online, with 
direct life streams. Currently, we are starting a new program 
together with ICMPD aimed at facilitating high profile diaspora 
engagement into Georgia’s life. We have lot of interesting and 
important plans. Successful cooperation experience in the past 
is bases for our hopes for success in the future.



News on Migration Regulation in Georgia 

New visa regulation in Georgia

On 5 June, the Georgian Government passed a resolution 
according to which citizens of 94 countries, including the EU 
Member States, the USA, the Russian Federation, Armenia, 
Azerbaijan, Turkey, etc. can enter Georgia without a visa and 
stay up to 360 days. To see the full list of countries please visit 
www.matsne.gov.ge.

Source: https://matsne.gov.ge
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Main ICMPD Activities in Georgia and the Region 

Prague Process in Georgia

Between 9-10 June, a workshop 
on irregular migration was held 
in Tbilisi in the framework of Pilot 
Project 5 of the Prague Process 
Targeted Initiative. The event 
was organised by the Ministry 
of Interior of Georgia and the 

Ministry of Interior of Poland and hosted by the Police Academy 
of the Ministry of Interior of Georgia.

The aim of Pilot Project 5 is to strengthen the capacities of 
the participating states in the field of combating irregular 
migration through transfer of knowledge and best practices on 
establishing identity and nationality of irregular migrants. The 
workshop focused on cooperation with consular missions of 
third countries, organisation of cooperation with countries of 
origin, and transit of migrants. Representatives of more than 10 
countries participating in Pilot Project 5, as well as ICMPD and 
IOM, attended the event. The ENIGMMA project contributed 
to the workshop with presentations on establishing nationality 
of irregular migrants from the perspective of diplomatic 
representations and the activities of the ENIGMMA project.

Experience sharing with Silk Routes countries

From 30 March to 2 April, high 
officials from Afghanistan and 
Iraq visited Georgian institutions 
and NGOs to draw lessons from 
its recent progress in legislative 
reform and policy development in 
the area of migration. During the 

three-day study visit, the officials visited over 11 government 
institutions and NGOs dealing with migration management. 

This study visit took place in the framework of the project 
‘Support to the Silk Routes Partnership for Migration under the 
Budapest Process’, funded by the European Union and co-
funded by Bulgaria, Hungary (lead), the Netherlands, Norway, 
Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom, with 
ICMPD as the main implementing partner. 

ENIGMMA Project Activities in focus

Information Campaign 2015

From March to May of this year, the ENIGMMA project carried 
out the second information campaign focused on all aspects of 
migration, in particular EU-Georgia cooperation in the migration 
and mobility field, as well general EU-Georgia cooperation and 
relations. The ENIGMMA Information Campaign 2015 aimed at 
raising public awareness on key achievements of EU-Georgia 
cooperation such as the Association Agreement, visa dialogue 
and people’s mobility, implementation of the VLAP, etc. Thus, 
the campaign highlighted key achievements as the best way 
to raise awareness on Georgia-EU cooperation and increase 
public participation in EU-Georgia relations. The campaign also 
addressed and explained mutual benefits resulting in closer 
European integration. 

The campaign applied different information awareness raising 
tools such as trainings on migration issues, an international 
conference about the Eastern Partnership priorities, a photo 
competition, photo exhibitions, games and quizzes, and a final 
information event.  

EAP-SIPPAP final conference

On 25 March, representatives 
of all six Eastern Partnership 
countries, project implementing 
partners, the EU Delegation to 
Georgia, IOM, Frontex, GUAM 
and the Prague Process gathered 
in Tbilisi for the Final Conference 
of the project ‹Eastern Partnership Cooperation in the Fight 
against Irregular Migration – Supporting the Implementation of 
the Prague Process Action Plan’ (EaP-SIPPAP). The participants 
at the Conference praised the project’s achievements, the 
project’s innovative methodology that interlinked operational 
and educational modules, and the sustainability of the project’s 
results. Both the EaP and EU countries confirmed their 
commitment to continue cooperation in future initiatives.

Cooperation on border management

On 24 March, at an official 
ceremony in Tbilisi, the EaP 
countries and several EU 
Member States signed a historic 
agreement on cooperation among 
training institutions in border 
management. The ceremony, 

organised by ICMPD on behalf of the Ministry of Interior of 
Hungary, is one of the key events of the EaP-SIPPAP project. It 
brings together the representatives of ten project partners and 
the implementing partners (Hungary, Poland, Romania and 
Slovakia), as well as representatives of the national authorities 
in border management from the EaP countries.

Source: www.icmpd.org
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Training on migration for Imereti local government 
employees

On 30 April, a training on migration 
issues was held in Kutaisi, at 
the Imereti Governor’s Office, 
targeting representatives from 
the Imereti local administration. 
The main objective of the training 
was to increase knowledge of 
the local administration on the latest changes in the migration 
management framework in Georgia. Representatives from 
different state institutions delivered presentations on the current 
situation of EU-Georgia cooperation, the implementation of the 
Law of Georgia on the Legal Status of Aliens, changes in the visa 
policy of Georgia, the VLAP, the Association Agreement, return 
and reintegration of Georgian migrants, asylum and removal 
procedures of aliens, and general migration management in 
Georgia. The training was well received by the municipality 
representatives and the wish to hold similar meetings in the 
future was expressed.

International conference at the Georgian Parliament

On 14 May, the ENIGMMA 
project hosted an international 
conference on the ‘Achievements 
of VLAP Implementation in 
Georgia’ at the Georgian 
Parliament in Kutaisi. The event 
dealt with the EU’s support to the 

VLAP and the Association Agreement and Agenda in Georgia, 
the EU-Georgia visa dialogue, and ICMPD’s role in supporting 
Georgia’s migration governance framework in line with the VLAP. 
The achievements were presented by the respective Deputy 
Ministers of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice 
and the Office of the State Minister of Georgia on European and 
Euro-Atlantic Integration. The event was attended by students, 
civil society, professors and teachers from the Imereti region 
who engaged in an active dialogue with the Deputy Ministers 
and ICMPD, and stressed the importance of organising similar 
events in the regions of Georgia and to inform the public on 
recent changes and progress in Georgia-EU relations and 
integration. The winning photos of the ENIGMMA photo contest 
‘What does a visa-free Europe mean to me?’ were exhibited 
during the conference.

Final event of information campaign

The final event of the ENIGMMA project Information Campaign 
2015 took place on 16 May at Kutaisi State University. The 
event was hosted by the Deputy Governor of the Imereti region, 
the Mayor and Deputy Mayor of Kutaisi, and the Rector of 
Kutaisi State University. It provided information on EU-Georgia 
cooperation to the population of the Imereti region, mainly 
focusing on young people – students and pupils; the event 
brought together representatives of schools and universities, 
local NGOs and international organisations. Different activities 
took place throughout the day, including the exhibition of the 
winning photos of the ENIGMMA photo contest ‘What does a 

visa-free Europe mean to me?’, information on the Association 
Agreement, VLAP implementation and mobility, the distribution 
of information material on the EU, including information designed 
for smaller children and youths, a migration-related quiz and 
scavenger hunt, a basketball competition, dance performances 
from local dance groups and performances from the popular 
music band ‘Life Bell’. The event inter alia aimed at raising 
public awareness on EU-Georgia cooperation in the migration 
field, the Georgia-EU Visa Dialogue and VLAP implementation, 
and migration management in Georgia.

Photo exhibition

During the information campaign, the ENIGMMA project 
organised a photo exhibition of selected works of Georgian 
photographers. The topic was broad and focused on EU-Georgia 
relations and migration. Thirteen selected photographs of four 
prominent Georgian photographers, Guram Tsibakhashvili, 
Tinatin Kiguradze, Lela Mepharishvili and Vakho Khetaguri, 
were exhibited during the international conference at the 
Georgian Parliament on 14 May and the final information event 
on 16 May at Kutaisi State University.

Photo competition ‘What does a visa-free Europe mean to 
me?’

In March, the ENIGMMA project initiated a photo contest 
in Georgia entitled ‘What does a visa-free Europe mean for 
me?’ Focusing on EU-Georgia relations generally, the photo 
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contest aimed at raising awareness and promoting information 
regarding the VLAP in particular, including citizens’ mobility, 
visa-free travel, and visa dialogue in Georgia. The participants 
were invited to submit photos illustrating what a visa-free Europe 
means to them. In total, 69 photos were submitted. 12 finalists 
and 3 main winners were selected by a judges committee. The 
three winners of the contest received the main prizes, an EU-
made tablet PC each, as well this, the photographers of the 
best 12 photos all received some great promotional prizes. 
Furthermore, the 12 photos selected will be published in the 
ENIGMMA project calendar for 2016.

Study visit to Lithuania and Latvia

Between 14-19 June, the ENIGMMA project organised a study 
visit to Lithuania and Latvia for representatives of the Migration 
Department under the Ministry of Internal Affairs of Georgia. 
During the visit, Georgian officials met representatives of the 
Lithuanian and Latvian state institutions in order to discuss 
issues such as registration of aliens, the detection and placement 
of illegally residing aliens in detention centres, and legislative 
aspects of the abovementioned procedures, asylum, etc.

Working group meeting on high-profile diaspora 
engagement

On 29 May, the ENIGMMA project 
conducted a working group 
meeting on high-profile diaspora 
engagement. It was organised in 
close cooperation with the Office 
of the State Minister of Georgia 
for Diaspora Issues. During the 
meeting, a programme for high-profile diaspora engagement, 
its main elements, and expected results were presented by the 
ENIGMMA team.

The presentation was followed by small working group sessions, 
during which representatives from diaspora organisations and 
the Office of the State Minister of Georgia for Diaspora Issues 
presented their suggestions and other input for the programme 
and identified potential needs and challenges which should 
be addressed by the programme. After the working group 
presentations, a detailed work plan was elaborated and future 
steps for cooperation envisioned.

Presentation of the final report on Personal Data Protection 
(PDP)

On 28 May, the ENIGMMA project 
presented a summary of the final 
report of the baseline study on 
Personal Data Protection in the 
migration area in Georgia. The 
study was conducted by the 
Georgian NGO Innovations and 

Reform Center (IRC) and supervised by an ICMPD expert.

The event brought together representatives of Georgian 
state institutions working on migration issues, International 

Organisations and CSOs to discuss the general outcomes of the 
study and highlight the achievements in the data protection area 
in Georgia. After the welcoming notes, the representative of the 
EU Delegation to Georgia and the Personal Data Protections 
Inspector (PDPI) underlined the importance of the benchmarks 
of the EU-Georgia VLAP and progress made with regard to PDP 
issues. Further, the importance of the ENIGMMA initiative to carry 
out the baseline study, as well as the essential need of carrying 
out further reforms in the PDP area, including capacity building, 
was emphasised. The key Georgian state institutions involved 
in migration management – the Ministry of Foreign Affairs, 
the Ministry of the Interior, the Ministry of Internally Displaced 
Persons from the Occupied Territories, Accommodation and 
Refugees and the Public Service Development Agency (PSDA) 
– discussed the achieved progress, challenges, needs and 
next steps with regard to data protection in their respective 
fields. During his presentation, the representative of the IRC 
discussed the methodology of the study, its main findings and 
provided recommendations for the further development of 
certain dimensions of PDP issues in the migration area.

A draft of the general report was shared for further comment 
with all the institutions that participated in the study. The report is 
available on the ENIGMMA project website (www.enigmma.ge).

Honorary Medal for Georgian diaspora engagement 

The State Diaspora Minister 
has awarded ICMPD with an 
Honorary Medal of Achievement 
for Georgian Diaspora 
Engagement. ICMPD feels 
honoured for this recognition 
of our work but we would like 
to note that we share this success with all of our partners in 
Georgia, and all the Georgian diaspora members and friends 
who have supported our activities. ICMPD’s success would not 
be possible without you, dear friends, and we look forward to 
continuing our cooperation and friendship in the future!

First professional diaspora forum

On 27 May, the first professional 
diaspora forum ‘Share Experiences 
with the Homeland’ was held 
at Tbilisi State University. The 
objective of the forum was for the 
diaspora to share their successful 
experiences with Georgia, in order 

to create partnerships between the diaspora and the government, 
including with state institutions and the civil sector.

Georgia’s Prime Minister, Mr Irakli Garibashvili, opened the 
forum with a welcoming speech. During his talk, the Prime 
Minister emphasised the importance of the reforms carried out 
in the last two years and Georgia’s unique resources, and also 
discussed problems which the Georgian diaspora faces. Among 
the speakers at the forum, Violeta Wagner, project manager 
representing ICMPD, underlined the ongoing successful 
cooperation between ICMPD and Georgia.
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Migration data management WG meeting

On the 19th and 20th of May, 
a working group meeting took 
place in Kachreti, Georgia. 
The meeting was organised by 
the ENIGMMA project in close 
cooperation with the State 
Commission on Migration Issues 

of Georgia (SCMI) Secretariat. The working meeting was held 
within the migration data management component and aimed 
at bringing together representatives from IOM and working 
group member state institutions.

During the two-day seminar, the participants discussed the 
results of the study visits to Estonia (organised by IOM) and 
Austria (organised by ICMPD). Representatives from state 
institutions presented technical solutions, and budgetary and 
legislative aspects for the creation of a migration data analytical 
system. In addition, further support from ICMPD and IOM for 
the creation of this system within the framework of their EU-
funded projects was discussed.

Workshop on national migration strategy development

On 17 April, a workshop on the development of the national 
migration strategy was held in Tbilisi. The workshop was co-
organised by the SCMI Secretariat and the ENIGMMA project. 
The meeting brought together representatives from SCMI 
member state institutions involved in migration management in 
Georgia. During the meeting, Georgian colleagues discussed 
the development of the Georgian National Strategy and shared 
the needs and challenges identified during the process.

One of the objectives of the meeting was to present and 
discuss the lessons learned by some European countries while 
developing their national migration strategies. The basis for 
this discussion was provided by the analytical report developed 
by ICMPD on analysis of migration strategies and some other 
migration-related policy documents in selected European 
countries (Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Finland, Germany, Moldova and Slovakia. In addition, 
the Pilot Analytical Unit of the SCMI Secretariat presented 
another report – the State of Migration in Georgia, which was 
developed by Georgian researchers, including both the Pilot 
Analytical Unit researchers and ICMPD. The report describes 
the status quo on migration research in Georgia and provides 
recommendations for further policy development. Both papers 
can be used by the Georgian counterparts in their preparations 
to develop a new Migration Strategy: the first paper provides 
recommendations on strategy methodology and the second 
paper provides topical recommendations on areas which should 
be covered by the strategy.

In addition, invited EU MS experts from Poland and Finland 
shared their working experience on developing their respective 
migration strategies and reflected on the status quo of the de-
velopment of the Migration Strategy in Georgia. Both reports are 
available on the ENIGMMA project website (www.enigmma.ge).

Study visit on residence permits in Lithuania

Between 15-17 April, within the framework of the ENIGMMA 
project, a study visit for staff of the Public Service Development 
Agency to Vilnius, Lithuania, took place. The purpose of the visit 
was to experience in practice how residence permits (temporary 
and permanent) are issued in Lithuania, how foreigners are 
registered, how identity documents are administered, and so 
forth.

Georgian and Lithuanian civil servants exchanged information 
and best practices in these regards. The visit was supported by 
the Immigration Affairs Division of the Ministry of the Interior in 
Lithuania.

Workshop on mixed migration

From 31 March to 1 April, a workshop on mixed migration was 
held at the Police Academy in Tbilisi within the framework of 
the ENIGMMA project’s Human Rights Training series for the 
Migration Department under the Ministry of Internal Affairs. 
During the workshop, representatives of the Central Criminal 
Police, Border Police, Patrol Police and the Migration Department 
of the Ministry of Internal Affairs had a chance to discuss and 
exchange experiences with experts from the Polish Office for 
Foreigners and the ICMPD Asylum Competence Centre. The 
participants elaborated various types of migration flows, their 
identification and means to effectively manage them. The 
workshop proved to be highly informative and beneficial for the 
participants.

Migration data management study visits to Estonia and 
Austria

In February and March, ENIGMMA 
and IOM jointly organised 
study visits to the EU Member 
States Estonia and Austria for 
representatives of the Georgian 
state institutions working on 
migration data management. The 
visits enabled Georgian partners to acquaint themselves with 
the existing systems of migration data processing, management 
and analysis in these two countries. The visits aimed at helping 
the Georgian counterparts to decide on the unified migration 
data management system model to be introduced in Georgia. 
The ENIGMMA team will continue to support the activities of 
the migration data management working group.

Workshop on visa applicants’ assessment

On 19 March, a workshop on visa applicants’ assessment was 
organised in the Ministry of Foreign Affairs of Georgia within the 
framework of the ENIGMMA project and in close cooperation 
with an Austrian expert. The workshop was dedicated to 
strengthening the analytical capacities of MFA representatives, 
namely the Consular Department staff, on visa examination 
procedures, with special attention being paid to the latest 
legislative changes in the Aliens Law.
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During the workshop, the Austrian visa expert shared best EU 
MS practices on operational instructions on visa application 
examination procedures in general, in order to support the further 
development of an appropriate visa applicants’ assessment 
module at the Consular Department of MFA Georgia.

Fourth steering group meeting

On 18 March, the fourth Steering 
Group Meeting was held at the 
Public Service Hall in Tbilisi. The 
meeting was organised within 
the EU-funded programme 
‘More for More’, which is jointly 
implemented by ICMPD and IOM 

in Georgia in close cooperation with the State Commission on 
Migration Issues. The meeting brought together representatives 
from Georgian state institutions, international organisations, 
local and international NGOs, EU Member States and the EU 
Delegation to Georgia.

At the meeting, the representatives from ICMPD and IOM 
introduced to the Steering Committee members the progress 
achieved within the reporting period (November 2014 to 
March 2015), future activities and envisioned plans. After the 
presentations, views were exchanged and suggestions for 
future cooperation were expressed.

At the end of the meeting, the representative of the EU Delegation 
to Georgia thanked ICMPD and IOM for their project activities 
and the other members involved in the implementation of the 
‘More for More’ programme for their commitment. For more 
information, please refer to the ENIGMMA Flash report No. 3 
available on the ENIGMMA project website (www.enigmma.ge).

Study visit on legal migration to the Netherlands and 
Belgium

Between 2-5 March, the ENIGMMA project together with 
representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia 
visited the Netherlands and Belgium in order to strengthen the 
analytical capacities of the Georgian consular officers in the 
respective countries on visa issuing procedures with regard to 
the latest legislative changes in the Aliens Law.

During the training, operational instructions on the e-visa 
procedures were provided by the MFA representatives, such as 
lodging of applications, requirements and examination of e-visa 
applications, etc. The visa applications examination procedure 
and practice was evaluated and recommendations for the 
improvement of administrative practices were provided by the 
representatives of the ENIGMMA project and the Georgian 
MFA.

Exchange workshop on residence rules in Georgia and 
the EU

From the 17th to the 18th of February, an exchange workshop 
took place with Lithuanian and Latvian experts on ‘Residence 
Rules in Georgia and the EU’. Representatives from the PSDA, 

Planned Activities

International Summer School

For the upcoming period of 28 June to 4 July, the ENIGMMA 
project has organised an ‘International Summer School on 
Migration Research’ in Kvareli, Georgia. The Summer School 
will be attended by 28 students and young professionals 
from Georgia and participants from the Georgian diaspora 
representing the academic disciplines of law/human rights, 
media, demography, social sciences and economics. 
International migration academic experts, as well as Georgian 
academics, will serve as the participants’ mentors and lecturers 
during the Summer School.

The Summer School is being implemented by ICMPD in 
cooperation with the State Commission on Migration Issues of 
Georgia, prominent EU and Georgian academic experts, the 
Institute of International Law of Tbilisi State University, the Centre 
on Migration, Policy and Society (COMPAS) of the University 
of Oxford and the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights 
(BIM). Specifically, the one-week Summer School provides 
research-oriented, interdisciplinary, and innovative academic 
projects and workshops on issues related to the migration 
situation in Georgia and on enhancing the participants’ 
academic and research skills. The major focus of the research 
undertaken by the participants will be the Migration Strategy 
of Georgia and long-term prospects for its development. The 
most successful students will have the chance to publish their 
research paper in the Summer School reader.

Support to Georgian state institutions

ICMPD will actively continue its support to the Georgian 
Government on various topics. Representatives from the 
Ministry of Internal Affairs will be provided with training on PDP 
issues; and on-the-spot support to the Migration Department 
(MIA) on human rights monitoring mechanisms will be delivered. 
Together with the Office of State Minister on Diaspora Issues, 
ICMPD will develop and pilot a high-profile diaspora engagement 
programme; a series of migration trainings will be held in the 
Kakheti and Kvemo Kartli regions targeted at representatives 
from the local government, media and youth. The trainings 
will be organised within the ENIGMMA information campaign 
which runs each year and is one of the main project activities to 
support the Georgian Government in its VLAP implementation. 
Further cooperation on the development of the Georgian State 
Migration Strategy is envisioned in the forthcoming months. 
As well as: the development and piloting of the consular 
monitoring guidelines for the Ministry of Foreign Affairs; on-the-

the Migration Department of the 
Ministry of Internal Affairs and 
the Consular Department of 
the Ministry of Foreign Affairs 
actively participated and shared 
their experiences with issuing 
residence permits. The experts 
from Lithuania and Latvia presented their national experiences 
and practices on temporary and permanent residence permits.
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Contact 

Ms Violeta Wagner, ICMPD Project Manager, 
violeta.wagner@icmpd.org

Mr Zurab Korganashvili, ICMPD National Project Manager, 
zurab.korganashvili@icmpd.org 

www.enigmma.ge
www.icmpd.org

6 Marjanishvili str., 1st floor, 0102, Tbilisi, Georgia. 

Please send your feedback and comments to Ms 
Natia Mechitishvili at natia.mechitishvili@icmpd.org or 
enigmma@icmpd.org.

More information on the ENIGMMA project, its activities and 
achievements can be found on the project website. Additionally, 
the ENIGMMA team will regularly update you with the recent 
developments in the migration field in Georgia and not only, 
and migration related topics such as labour migration, diaspora 
policy, visa policy and consular affairs, human rights and 
personal data protection, etc.

Visit our project website: http://www.enigmma.ge/

spot support to the staff of the Country of Origin Information 
Unit at the Ministry of IDPs, Accommodation and Refugees of 
Georgia; training for the staff of the State Fund for Protection 
of VoT and Police on Implementation of Referral Mechanisms, 
provision of protective measures and identification of victims; 
and training for identified NGOs in THB victim identification and 
referral mechanisms in Georgia including support in updating 
related information materials.

Migration lectures at TSU

In addition to this, ICMPD will continue its migration lecture 
series and workshops at Tbilisi State University on selected 
migration topics.

Who is Who? The Office of the State Minister of 
Georgia for Diaspora Issues

Taking care of our compatriots living abroad is one of the most 
important priorities for the Georgian State. The major goal of the 
Office of the State Minister for Diaspora Issues is to take care 
for maintaining national and cultural identity of the Georgian 
Diaspora, promoting their active involvement in the public life of 
their homeland and securing close cooperation and intensive 
dialogue with the Georgian cultural and educational centers 
functioning abroad, sharing common educational programs, 
through provision of compatriots with textbooks,  literature and 
national symbols.

In order to achieve the objectives set by the Office of the State 
Minister for Diaspora Issues and better represent the Georgian 
Diaspora related topics, close relations have been established 
with the International and non-governmental organizations.





საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ-ნი ვიოლეტა ვაგნერი, ICMPD, პროექტის მენეჯერი 
violeta.wagner@icmpd.org

ბ-ნი ზურაბ ყორღანაშვილი, ICMPD, პროექტის მენეჯერი 
zurab.korganashvili@icmpd.org 

www.enigmma.ge; www.icmpd.org

მარჯანიშვილის ქ. #6, I სართული, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები და კომენტარები მიაწოდოთ 
ქ-ნ ნათია მეჩითიშვილს, ელ. მისამართზე 
natia.mechitishvili@icmpd.org ან enigmma@icmpd.org.  

დამატებითი ინფორმაცია პროექტის, მისი ღონისძიებებისა 
და მიღწევების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის ვებ 
გვერდზე. დამატებით, პროექტის გუნდი რეგულარულად დადებს 
ინფორმაციას საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე 
მოვლენების შესახებ და ასევე მიმოიხილავს ისეთ საკითხებს, 
როგორიცაა შრომითი მიგრაცია, დიასპორის პოლიტიკა, სავიზო 
და საკონსულო საქმეთა პოლიტიკა, ადამიანის უფლებები, 
პერსონალურ  მონაცემთა დაცვა, და სხვა.

ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს: http://www.enigmma.ge/

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #5, 2015 წლის ივნისი
გვერდი  1 0
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ისაუბრეს დროებითი და მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვების გაცემის 
საკითხებზე მათ ქვეყნებში 
არსებული გამოცდილების 
შესახებ.

დაგეგმილი აქტივობები

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა

2015 წლის 28 ივნისიდან 4 ივლისამდე, ყვარელში, პროექტი 
ENIGMMA ატარებს „მიგრაციის კვლევის საერთაშორისო საზაფხულო 
სკოლას“.  საზაფხულო სკოლის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს 
28 სტუდენტი და ახალგაზრდა პროფესიონალი საქართველოდან 
და ქართული დიასპორიდან, რომლებიც სწავლობენ სამართალს, 
ადამიანის უფლებებს, მედიას, დემოგრაფიას, სოციალურ 
მეცნიერებებს და ეკონომიკას.  მონაწილეებს მენტორობას გაუწევენ 
და საზაფხულო სკოლის ლექტორებად იმუშავებენ საერთაშორისო 
მიგრაციის აკადემიის ექსპერტები და ქართველი მეცნიერები.

საზაფხულო სკოლას ატარებს ICMPD მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისიასთან, ევროკავშირისა და საქართველოს 
ცნობილ სამეცნიერო ექსპერტებთან, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტთან, 
მიგრაციის ცენტრთან, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და 
საზოგადოების ინსტიტუტთან და ლუდვიგ ბოლცმანის ადამიანის 
უფლებათა ინსტიტუტთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ერთი 
კვირის განმავლობაში საზაფხულო  სკოლაში განხორციელდება 
კვლევაზე ორიენტირებული, ინტერდისციპლინური და ინოვაციური 
აკადემიური პროექტები და სამუშაო შეხვედრები, სადაც განხილული 
იქნება საქართველოში მიგრაციის სიტუაციასთან დაკავშირებული 
საკითხები, რაც განამტკიცებს მონაწილეთა სამეცნიერო და 
კვლევით უნარებს. ძირითადი ყურადღება მიექცევა მონაწილეთა 
მიერ საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი განვითარების 
გრძელვადიანი პერსპექტივის კვლევებს.  ყველაზე წარმატებულ 
სტუდენტებს შანსი ექნებათ თავიანთი ნაშრომები გამოაქვეყნონ 
საზაფხულო სკოლის საინფორმაციო გამოცემაში.

მხარდაჭერა საქართველოს საჯარო უწყებებს

გარდა ამისა, ICMPD აქტიურად გააგრძელებს საქართველოს 
მთავრობის მხარდაჭერას სხვადასხვა საკითხებში.  შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ჩატარდება ტრენინგი 
პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე; ასევე, ადგილზე 
დახმარებას გაუწევენ მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებს 
ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვაში.  
ICMPD, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან 
ერთად, მაღალკვალიფიციური დიასპორის ჩართულობის პროგრამას 
შეიმუშავებს, ხოლო შემდგომ მოხდება მისი პილოტირება;  
მიგრაციის საკითხებზე ტრენინგების ციკლი ჩატარდება კახეთისა და 
ქვემო ქართლის რეგიონებში, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება 
ადგილობრივი ხელისუფლების, მასმედიისა და ახალგაზრდობის 
წარმომადგენლებზე. ტრენინგები ორგანიზებულია ENIGMMA-ს 
საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც პროექტის ერთ-
ერთი უმთავრესი ყოველწლიური აქტივობაა და იგი დახმარებას 
უწევს საქართველოს მთავრობას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში. მომავალ თვეებში 
გათვალისწინებულია თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს 
მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავების ფარგლებში, 
ასევე, საკონსულო მონიტორინგის სახელმძღვანელოს შემუშავება 
და პილოტირება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის.  ადგილზე 
დახმარება გაეწევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის 
განყოფილების თანამშრომლებს; ტრენინგი განსაზღვრულია 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის და იგი განიხილავს 
ადამიანის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიცირებისა და 
რეფერალური მექანიზმების საკითხებს, არსებული საინფორმაციო 
მასალების განახლებაში მხარდაჭერის ჩათვლით.  

მიგრაციის საკითხზე ლექციები თსუ-ში

ამასთან ერთად, ICMPD კვლავ გააგრძელებს ლექციათა ციკლს და 
სამუშაო შეხვედრებს მიგრაციის საკითხებზე თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში. 

ვინ ვინ არის? დიასპორის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი  

საქართველოს სახელმწიფოსთვის  საზღვარგარეთ მცხოვრებ 
თანამემამულეებზე ზრუნვა ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს 
წარმოადგენს. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის საქმიანობის ძირითადი მიზანია ქართული 
დიასპორის ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის 
შენარჩუნებაზე ზრუნვა, სამშობლოში  მიმდინარე პროცესში მათი 
აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთ არსებულ 
ქართულ საგანმანათლებლო  თუ კულტურულ კერებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობა და ინტენსიური დიალოგი,  ერთიანი სასწავლო 
პროგრამის გაზიარების, მათთვის შესაბამისი ლიტერატურის, 
თვალსაჩინოებისა და ეროვნული სიმბოლიკის მიწოდების გზით.

აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს საერთაშორისო თუ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ჯეროვნად შესრულდეს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დასახული ამოცანები და 
ქართული დიასპორასთან დაკავშირებული თემატიკა წარმოდგენილი 
იყოს უფრო მაღალ ხარისხში.
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დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

სამუშაო შეხვედრა შერეული მიგრაციის საკითხზე

31 მარტიდან 1 აპრილამდე, თბილისის პოლიციის აკადემიაში,  
სამუშაო შეხვედრა გაიმართა შერეული მიგრაციის საკითხზე.  
შეხვედრა ორგანიზებული იყო პროექტ ENIGMMA-ს  მიერ, შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტისთვის ადამიანის 
უფლებათა სფეროში ტრენინგების ჩატარების კომპონენტის 
ფარგლებში.  სამუშაო შეხვედრის განმავლობაში შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის, სასაზღვრო 
პოლიციის, საპატრულო პოლიციისა და მიგრაციის დეპარტამენტის 
თანამშრომლებს საშუალება ჰქონდათ განეხილათ და გაცნობოდნენ 
პოლონეთის უცხოელთა ოფისისა და ICMPD-ის თავშესაფრის 
კომპეტენციის ცენტრის ექსპერტთა გამოცდილებას.  მონაწილეებმა 
განსაზღვრეს მიგრაციის ნაკადების სხვადასხვა ტიპები, მათი 
იდენტიფიცირების და ეფექტური მართვის საშუალებები. სამუშაო 
შეხვედრა გამოირჩეოდა მაღალი ინფორმაციული დატვირთვით და 
მონაწილეებმა იგი ძალზე ნაყოფიერად მიიჩნიეს.  

სასწავლო ვიზიტი ესტონეთსა და ავსტრიაში მიგრაციის მონაცემთა 
მართვის საკითხებზე 

ამა წლის თებერვალსა და 
მარტში, პროექტ ENIGMMA-სა 
და მიგრაციის საერთშორისო 
ორგანიზაციის ერთობლივი 
ორგანიზებით, სასწავლო ვიზიტები 
განხორციელდა ევროკავშირის 
წევრ სახელმწიფოებში - ესტონეთსა 

და ავსტრიაში, რომლებშიც მონაწილეობდნენ მიგრაციის მონაცემთა 
მართვის პროცესში ჩართული საქართველოს სახელმწიფო 
უწყებების წარმომადგენლები.  სასწავლო ვიზიტის მეშვეობით 
ქართველმა პარტნიორებმა შეისწავლეს მიგრაციის მონაცემთა 
დამუშავების, მართვისა და ანალიზის სისტემები, რომლებიც 
ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში მოქმედებს.  სასწავლო ვიზიტები 
მიზნად ისახავდა ქართველი კოლეგებისათვის დახმარების გაწევას 
მიგრაციის მონაცემების მართვის ერთიანი სისტემის შემოღების 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში.  პროექტ ENIGMMA-ს გუნდი 
მომავალშიც მხარს დაუჭერს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც მიგრაციის 
მონაცემთა მართვის საკითხებზე მუშაობს. 

სამუშაო შეხვედრა სავიზო განცხადებათა შეფასების შესახებ 

19 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, პროექტ 
ENIGMMA-ს ფარგლებში და ავსტრიელ ექსპერტთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით, სამუშაო შეხვედრა გამართა სავიზო 
განცხადებათა შეფასების საკითხზე.  სამუშაო შეხვედრა მიზნად 
ისახავდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კერძოდ, მისი საკონსულო 
დეპარტამენტის თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების 
განვითარებას სავიზო პროცედურების შესწავლის მიმართებით, 
სადაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უცხოელთა შესახებ 
კანონში შეტანილ ბოლოდროინდელ ცვლილებებს. 

სამუშაო შეხვედრის დროს სავიზო საკითხებზე მომუშავე 
ავსტრიელმა ექსპერტმა მონაწილეებს გააცნო ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოების გამოცდილება ოპერატიული ინსტრუქციების 
შესახებ, ვიზის განცხადების შესწავლის პროცედურები და მათთან 
დაკავშირებული სხვა ასპექტები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო 
დეპარტამენტში  სავიზო განაცხადების შეფასების სათანადო 
მოდულის შემდგომ შემუშავებას. 

სამეთვალყურეო ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა

18 მარტს, თბილისის იუსტიციის სახლში, სამეთვალყურეო 
ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრის ორგანიზება 

მოხდა ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული პროგრამის „მეტი 
მეტისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც 
ერთობლივად ახორციელებენ  
ICMPD და მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის 
საქართველოს მისია, მიგრაციის 
საკითხთა სამთავრობო კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით.  
შეხვედრაზე შეიკრიბნენ საქართველოს სახელმწიფო უწყებების, 
საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი და საერთაშორისო 
არასამთავრობო ორგანიზაციების, ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებისა და საქართველოში ევროკავშირის დელაგაციის 
წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე ICMPD-ის და მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ანგარიშგების 
პერიოდში მიღწეულ წარმატებებზე (2014 წლის ნოემბრიდან 2015 
წლის მარტამდე), სამომავლო აქტივობებზე და სამეთვალყურეო 
კომიტეტის წევრთა გეგმებზე.  პრეზენტაციების შემდეგ გამოითქვა 
მომავალ თანამშრომლობასთან დაკავშირებული მოსაზრებები და 
წინადადებები.

შეხვედრის დასასრულს საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის 
წარმომადგენელმა მადლობა გადაუხადა ICMPD-ს და მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციას მათი საპროექტო აქტივობებისთვის, 
ასევე, სხვა წევრებს, რომლებიც ჩართულნი არიან პროგრამის 
„მეტი მეტისთვის“ განხორციელებაში.  დამატებითი ინფორმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ ENIGMMA-ს რიგით მესამე ანგარიშში, 
რომელიც ხელმისაწვდომია პროექტ ENIGMMA-ს ვებ გვერდზე 
www.enigmma.ge.  

სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებსა და ბელგიაში ლეგალური 
მიგრაციის საკითხებზე  

2-5 მარტს, პროექტ ENIGMMA-ს წარმომადგენლები, საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციასთან ერთად, 
ნიდერლანდებსა და ბელგიას ეწვივნენ.  ვიზიტი მიზნად ისახავდა 
საქართველოს საკონსულოს თანამშრომელთა ანალიტიკური 
შესაძლებლობების განმტკიცებას ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში ვიზის 
გაცემის პროცედურების გაცნობის გზით, უცხოელთა შესახებ 
კანონში განხორციელებული უახლესი ცვლილებების შუქზე.

ტრენინგის დროს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები 
გაეცნენ ინსტრუქციებს ელექტრონული ვიზის პროცედურების 
შესახებ, რათა ისინი გამოყენებული იქნეს 2015 წლის თებერვალში 
ამოქმედებული ელ-ვიზის პორტალისთვის, კერძოდ, განცხადების 
შესატანად, მოთხოვნების წარსადგენად, ელ-ვიზის განცხადებების 
შესაფასებლად და ა.შ.  პროექტ ENIGMMA-ს და საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა  სავიზო 
განცხადებების შესწავლის პროცედურები და პრაქტიკა შეაფასეს 
და  ადმინისტრაციული პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის საჭირო 
რეკომენდაციები ჩამოაყალიბეს. 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით გამართული სამუშაო 
შეხვედრა საქართველოსა და ევროკავშირში ბინადრობის წესების 
საკითხებზე

17 და 18 თებერვალს ლიტველ და ლატვიელ ექსპერტებთან ერთად 
გამოცდილების გაზიარების მიზნით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა 
საქართველოსა და ევროკავშირში ბინადრობის წესების შესახებ.  
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის და საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა 
აქტიურად განიხილეს ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან 
დაკავშირებული პრაქტიკა.  ლიტველმა და ლატვიელმა ექპერტებმა 
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ზოგადი მოხსენების პროექტი, დამატებითი კომენტარების მიღების 
მიზნით, კვლევაში მონაწილე ინსტიტუტებს დაურიგეს.  მოხსენება 
მისაწვდომია პროექტ ENIGMMA-ს ვებ გვერდზე www.enigmma.ge. 

საპატიო მედალი ქართულ დიასპორაში ჩართულობისთვის 

დიასპორის ჩართულობაში 
მიღწეული წარმატებებისთვის, 
დიასპორის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრმა, ICMPD 
საპატიო მედლით დააჯილდოვა. 
ICMPD-სთვის დიდი პატივია მისი 
შრომის ასეთი აღიარება, მაგრამ, 

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს წარმატებაში დიდი წვლილი შეიტანეს 
ჩვენმა ქართველმა პარტნიორებმა, ქართული დიასპორის წევრებმა და 
მეგობრებმა, რომლებიც მხარს უჭერენ ჩვენს საქმიანობას.  ძვირფასო 
მეგობრებო, ICMPD-ის წარმატება თქვენს გარეშე შეუძლებელი 
იქნებოდა, და ჩვენ მოუთმენლად ველით ჩვენი თანამშრომლობისა 
და მეგობრობის გაგრძელებას მომავალში!   

პროფესიული დიასპორის პირველი ფორუმი

27 მაისს, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში გაიმართა 
პროფესიული დიასპორის 
ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება 
სამშობლოს“.  ფორუმი მიზნად 
ისახავდა დიასპორის წარმატებული 
გამოცდილების გაზიარებას 
საქართველოსთვის, პარტნიორობის ჩამოყალიბებას დიასპორასა და 
მთავრობას შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო 
სექტორის ჩათვლით. 

ფორუმს მიესალმა საქართველოს პრემიერ მინისტრი, ბ-ნი ირაკლი 
ღარიბაშვილი.  პრემიერ მინისტრმა ისაუბრა საქართველოში ბოლო 
ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე რეფორმების მნიშვნელობაზე, 
ხაზგასმით მიუთითა საქართველოს უნიკალურ რესურსებზე და 
განიხილა ქართული დიასპორის წინაშე მდგარი პრობლემები.  
ფორუმზე გამომსვლეთა შორის იყო ვიოლეტა ვაგნერი, ICMPD-
ის პროექტის მენეჯერი, რომელმაც განსაკუთრებით აღნიშნა 
ICMPD-სა და საქართველოს შორის თანამშრომლობაში მიღწეული 
წარმატებები.  

მიგრაციის მონაცემების მართვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

19-20 მაისს, კაჭრეთში, სამუშაო 
ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.  
შეხვედრა ორგანიზებული იყო 
პროექტ ENIGMMA-ს მიერ, 
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიის სამდივნოსთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით.  

სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მიგრაციის მონაცემთა მართვის 
კომპონენტის ფარგლებში და იგი მიზნად ისახავდა მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა და სამუშაო 
ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი სახელმწიფო უწყებების 
წარმომადგენელთა შემდგომ დაახლოვებას.

ორდღიანი სემინარის განმავლობაში მონაწილენი განიხილავდნენ 
ესტონეთში (ორგანიზებული იყო მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მიერ) და ავსტრიაში (ორგანიზაბული იყო 
ICMPD-ის მიერ) ჩატარებული სასწავლო ვიზიტების შედეგებს.  
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ტექნიკური 
გადაწყვეტების, ბიუჯეტისა და საკანონმდებლო ასპექტების 

შესახებ, რომლებიც მიგრაციის მონაცემთა ანალიტიკური სისტემის 
შექმნისთვისაა საჭირო.  გარდა ამისა, განიხილეს ICMPD-ისა და 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ზემოაღნიშნული 
სისტემისათვის შემდგომი დახმარების საკითხი, ევროკავშირის 
მიერ განხორციელებული პროექტების ფარგლებში. 

სამუშაო შეხვედრა მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის 
შემუშავების საკითხზე 

17 აპრილს თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მიგრაციის 
ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების საკითხზე.  სამუშაო შეხვედრის 
თანაორგანიზატორები იყვნენ მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიის სამდივნო და პროექტი ENIGMMA. შეხვედრაზე შეიკრიბნენ 
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრი სახელმწიფო 
უწყებების წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში მიგრაციის 
მართვის პროცესში არიან ჩართულნი.  შეხვედრის დროს ქართველმა 
კოლეგებმა განიხილეს სააქართველოს ეროვნული სტრატეგიის 
შემუშავების საკითხი და ერთმანეთს გააცნეს პროცესის დროს 
განსაზღვრული საჭიროებები და გამოწვევები.  

შეხვედრის ერთ-ერთი ამოცანა იყო  ევროპული ქვეყნების მიერ 
მიღებული გამოცდილების გაცნობა და განხილვა - მიგრაციის 
ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების მიზნებისთვის.  დისკუსიას 
საფუძვლად დაედო ICMPD-ის მიერ მომზადებული ანალიტიკური 
მოხსენება, სადაც თავმოყრილი იყო მიგრაციის სტრატეგიების 
ანალიზი და მიგრაციასთან დაკავშირებული სხვა პოლიტიკური 
ხასიათის დოკუმენტები ევროპის ქვეყნებიდან (ალბანეთი, ავსტრია, 
ბელგია, ბოსნია ჰერცოგოვინა, ბულგარეთი, ფინეთი, გერმანია, 
მოლდოვა და სლოვაკეთი). გარდა ამისა, მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისიის სამდივნოს საპილოტე ანალიტიკურმა 
დანაყოფმა კიდევ ერთი მოხსენება წარმოადგინა - „მიგრაციის 
მდგომარეობა საქართველოში“, რომელიც ქართველმა მკვლევარებმა 
შეიმუშვეს, საპილოტე ანალიტიკური დანაყოფისა და ICMPD-
ის მკვლევართა მონაწილეობით.  მოხსენებაში აღწერილია  
საქართველოში მიგრაციის კვლევის სტატუს კვო და მოცემულია 
რეკომენდაციები პოლიტიკის შემდგომი განვითარებისთვის.  
მიგრაციის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისას ქართველ 
პარტნიორებს ორივე დოკუმენტის გამოყენება შეუძლიათ: პირველ 
დოკუმენტში არის რეკომენდაციები სტრატეგიის მეთოდოლოგიის 
შესახებ, ხოლო მეორე დოკუმენტში - თემატური რეკომენდაციები 
სტრატეგიით გათვალისწინებული სფეროების მიმართებით.

გარდა ამისა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, კერძოდ, 
პოლონეთიდან და ფინეთიდან მოწვეულმა ექსპერტებმა, დამსწრეთ 
გააცნეს თავიანთი სახელმწიფოების მიგრაციის სტრატეგიები და 
მოსაზრებები გამოთქვეს საქართველოში მიგრაციის სტრატეგიის 
განვითარების სტატუს კვოს შესახებ.  ორივე მოხსენება ხელმისაწვდომია 
პროექტ ENIGMMA-ს ვებ გვერდზე www.enigmma.ge.

სასწავლო ვიზიტი ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე ლიტვაში 

15-17 აპრილს, პროექტ ENIGMMA-ს ფარგლებში, ვილნიუსში 
(ლიტვა) განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს თანამშრომლებისთვის.  სასწავლო 
ვიზიტის მიზანი იყო ლიტვაში ბინადრობის ნებართვის (დროებითის 
და მუდმივის) გამოყენების პრაქტიკის შესწავლა, უცხოელთა 
რეგისტრაციის პროცედურების გაცნობა, საიდენტიფიკაციო 
დოკუმენტების დამუშავების გაცნობა და ა.შ.  

ქართველმა და ლიტველმა საჯარო მოსამსახურეებმა ერთმანეთს 
გააცნეს ამ საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია და მიღებული 
გამოცდილება.  სასწავლო ვიზიტი განხორციელდა ლიტვის 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმიგრაციის საქმეთა განყოფილების 
მხარდაჭერით. 
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მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #5, 2015 წლის ივნისი
გვერდი  6

სტუდენტებსა და მოსწავლეებზე; ღონისძიებას ესწრებოდნენ 
სკოლებისა და უნივერსიტეტების, ადგილობრივი საერთაშორისო 
ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.  დღის განმავლობაში მრავალი სხვა აქტივობაც 
განხორციელდა, მათ შორის: ENIGMMA-ს მიერ ორგანიზებულ 
ფოტოკონკურსში - „რას ნიშნავს ჩემთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლა?“ 
- გამარჯვებული ფოტოების გამოფენა; ინფორმაციის გავრცელება 
ასოცირების ხელშეკრულების, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის შესრულების და მობილობის შესახებ; დარიგდა 
საინფორმაციო მასალა ევროკავშირის შესახებ, მცირეწლოვანი 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის შემუშავებული მასალის 
ჩათვლით; გაიმართა ვიქტორინები და თამაშები, კალათბურთისა 
და ცეკვის კონკურსები, პოპულარული მუსიკალური ჯგუფის 
„Life Bell“-ის კონცერტი.  ღონისძიების მიზანი იყო საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლება მიგრაციის სფეროში საქართველო-
ევროკავშირის თანამშრომლობის, საქართველო-ევროკავშირის 
სავიზო დიალოგის, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის განხორციელებისა და საქართველოში მიგრაციის მართვის 
შესახებ.  

ფოტოგამოფენა

საინფორმაციო კამპანიის დროს ENIGMMA-მ მოაწყო ქართველ 
ფოტოგრაფთა შერჩეული ნამუშევრების გამოფენა. ფართო თემატიკა 
მოიცავდა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებსა და 
მიგრაციას.  ოთხი ცნობილი ფოტოგრაფის - გურამ წიბახაშვილის, 
თინათინ კიღურაძის, ლელა მეფარიშვილისა და ვახო ხეთაგურის 
13 ნამუშევარი გამოიფინა 14 მაისს საქართველოს პარლამენტში 
გამართულ საერთაშორისო კონფერენციისა და 16 მაისს 
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული დასკვნითი 
საინფორმაციო ღონისძიების მსვლელობისას.

ფოტოკონკურსი „რას ნიშნავს ჩემთვის ევროპაში უვიზო 
მიმოსვლა?“ 

ამა წლის მარტში, პროექტ ENIGMMA-მ , საქართველოში გამოაცხადა 
კონკურსი დევიზით „რას ნიშნავს ჩემთვის ევროპაში უვიზო 
მიმოსვლა?“. ფოტოკონკურსი ზოგადად ფოკუსირებული იყო 
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებზე და მიზნად 
ისახავდა  ცნობიერების ამაღლებასა და ინფორმაციის გავრცელებას 
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესახებ, 
საქართველოში მოქალაქეთა მობილობის, უვიზო რეჟიმის, სავიზო 
დიალოგისა და სხვა საკითხების ჩათვლით.  მონაწილეებს სთხოვეს 
წარმოედგინათ ფოტოები, სადაც ისინი ასახავდნენ თუ რას ნიშნავდა 
მათთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლა.  საკონკურსოდ სულ 69 ფოტო 
შემოიტანეს.  ჟიურიმ 12 ფინალისტი და 3 მთავარი გამარჯვებული 
გამოავლინა.  ფოტოკონკურსის სამი გამარჯვებული დაჯილდოვდა 
ევროკავშირში დამზადებული პლანშეტური კომპიუტერით, ხოლო 
12 საუკეთესო ფოტოს ავტორები მნიშვნელოვანი წამახალისებელი 
პრიზებით დაჯილდოვდნენ.  გარდა ამისა, შერჩეული 12 
საუკეთესო ფოტო პროექტ ENIGMMA-ს 2016 წლის კალენდარში 
გამოქვეყნდება. 

სასწავლო ვიზიტი ლიტვასა და ლატვიაში

14-19 ივნისს, პროექტ ENIGMMA-ს ორგანიზებით განხორციელდა 
სასწავლო ვიზიტი ლიტვასა და ლატვიაში შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთან არსებული მიგრაციის დეპარტამენტის 
თანამშრომლებისთვის.  სასწავლო ვიზიტის დროს  საქართველოს 
დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ლიტვისა და ლატვიის საჯარო 
დაწესებულებების წარმომადგენლებს, რათა განეხილათ ისეთი 
საკითხები, როგორიცაა უცხოელთა რეგისტრირება, არალეგალურად 
მცხოვრებ უცხოელთა გამოვლენა და დაკავების ცენტრებში 
განთავსება, ზემოაღნიშნული პროცედურების საკანონმდებლო 
ასპექტები, თავშესაფართან დაკავშირებული საკითხები, და სხვა. 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მაღალკვალიფიციური დიასპორის 
ჩართულობის საკითხზე 

მაისში, პროექტ ENIGMMA-ს მიერ 
ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 
მაღალკვალიფიციური დიასპორის 
ჩართულობის საკითხზე.  შეხვედრა 
მოეწყო დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით. შეხვედრაზე ENIGMMA-ს გუნდმა  წარმოადგინა 
მაღალკვალიფიციური დიასპორის ჩართულობის პროგრამა, მისი 
ძირითადი ელემენტები და მოსალოდნელი შედეგები.  

პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა სამუშაო ჯგუფის სხდომა, რომლის 
განმავლობაშიც დიასპორის ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა 
და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის თანამშრომლებმა წარმოადგინეს თავიანთი წინადადებები 
და მოსაზრებები პროგრამასთან დაკავშირებით, განსაზღვრეს 
პოტენციური საჭიროებები და გამოწვევები, რომლებიც პროგრამაში 
უნდა იქნეს გათვალსიწინებული.  სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციების 
შემდეგ შემუშავდა დეტალური სამუშაო გეგმა და განისაზღვრა 
თანამშრომლობის სამომავლო ნაბიჯები.

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საბოლოო მოხსენების 
პრეზენტაცია 

28 მაისს,  პროექტ ENIGMMA-მ  
წარმოადგინა საბოლოო მოხსენება 
საქართველოში მიგრაციის სფეროში  
პერსონალური მონაცემების 
დაცვის მდგომარეობის კვლევის 
შესახებ.  კვლევა განახორციელა 
ქართულმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ „ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი“, რომელსაც 
ზედამხედველობას უწევდა ICMPD-ის ექსპერტი. 

ღონისძიებაზე შეიკრიბნენ მიგრაციის სფეროში მომუშავე 
სახელმწიფო ინსტიტუტების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, 
რათა განეხილათ კვლევის ძირითადი შედეგები და თვალსაჩინო 
გაეხადათ საქართველოს მიერ მონაცემთა დაცვის სფეროში 
მიღწეული წარმატებები. მისასალმებელი სიტყვების შემდეგ, 
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა და 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ხაზგასმით მიუთითეს 
ევროკავშირი-საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის ნიშნულების მნიშვნელობაზე და პერსონალური 
მონაცემების დაცვის სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე.  გარდა ამისა, 
ყურადღებით იქნა განხილული პერსონალური მონაცემების დაცვის 
სფეროში პროექტ ENIGMMA-ს ინიციატივით განხორციელებული 
კვლევის მნიშვნელობა, ასევე, ამ სფეროში შემდგომი რეფორმების 
განხორციელების საჭიროება. მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ 
მიღწევებზე, გამოწვევებზე, საჭიროებებსა და სამომავლო ნაბიჯებზე 
ისაუბრეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს და  სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს წარმომადგენლებმა, რომლებიც ქვეყანაში მიგრაციის 
მართვის პროცესში ჩართული ძირითადი უწყებებია.  ინოვაციებისა 
და რეფორმების ცენტრის წარმომადგენელმა განიხილა კვლევის 
მეთოდები, მის შედეგად გაკეთებული ძირითადი დასკვნები და 
წარმოადგინა რეკომენდაციები პერსონალური მონაცემების დაცვის 
კონკრეტული მიმართულებების შემდგომი განვითარებისთვის, 
რომლებიც მიგრაციის სფეროსთანაა დაკავშირებული.



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #5, 2015 წლის ივნისი
გვერდი  5

პროექტ ENIGMMA-ს  აქტივობები 

საინფორმაციო კამპანია 2015

მარტიდან მაისამდე პროექტ ENIGMMA-მ ჩაატარა მეორე 
საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ფოკუსირებული იყო 
მიგრაციის ყველა ასპექტზე, კერძოდ, საქართველო-ევროკავშირის 
თანამშრომლობაზე მიგრაციისა და მობილობის სფეროში, ასევე, 
ზოგადად, ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობისა 
და ურთიერთობების საკითხებზე. ENIGMMA-ს 2015 წლის 
საინფორმციო კამპანიის მიზანი იყო საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლება საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის ძირითადი 
მიღწევების შესახებ, როგორიცაა, ასოცირების ხელშეკრულება, 
სავიზო დიალოგი და ადამიანთა მობილობა, სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელება და 
სხვა.  ამრიგად, კამპანიამ თვალსაჩინო გახადა ზემოაღნიშნული 
ძირითადი მიღწევები, რომლებიც ხელს უწყობს საქართველო-
ევროკავშირის თანამშრომლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას 
და საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდას ევროკავშირისა 
და საქართველოს ურთიერთობებში.  კამპანიის დროს ასევე 
განიხილავდნენ ევროპასთან მჭიდრო ინტეგრირებით მიღებულ 
ორმხრივ სარგებელს. 

კამპანიის დროს გამოყენებულ იქნა ცნობიერების ამაღლების 
სხვადასხვა მექანიზმები, კერძოდ, ტრენინგები მიგრაციის 
საკითხებზე, საინფორმაციო კონფერენცია აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის პრიორიტეტების შესახებ, ფოტოკონკურსი, 
ფოტოგამოფენა, თამაშები და ვიქტორინები და დასკვნითი 
საინფორმაციო ღონისძიება.

ტრენინგი მიგრაციის საკითხებზე იმერეთის ადგილობრივი 
მმართველობის ორგანოების თანამშრომელთათვის 

30 აპრილს, ქუთაისში, 
გუბერნატორის ოფისში, მიგრაციის 
ტრენინგი ჩატარდა იმერეთის 
ადგილობრივი ადმინისტრაციის 
წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ ი ს თ ვ ი ს .  
ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო 
ადგილობრივი ადმინისტრაციის 
ცოდნის ამაღლება საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში 
განხორციელებული ცვლილებების შესახებ.  სხვადასხვა 
ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა მოხსენებები გააკეთეს 
ევროკავშირისა და საქართველოს მიმდინარე ურთიერთობების 
შესახებ, განიხილეს უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის 
შესახებ საქართველოს კანონის შესრულების საკითხები, 
საქართველოს სავიზო რეჟიმის ცვლილებები, სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ასოცირების ხელშეკრულება, 
ქართველ მიგრანტთა დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის საკითხები, 
უცხოელთათვის თავშესაფრის მიცემისა და ქვეყნიდან გაძევების 
პროცედურები და საქართველოში მიგრაციის მართვის ზოგადი 
მდგომარეობა.  მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ტრენინგი 
დადებითად შეაფასეს და მომავალში მსგავსი შეხვედრების 
ორგანიზების სურვილი გამოთქვეს.    

საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს პარლამენტში 

14 მაისს, ქუთაისში, საქართველოს პარლამენტში, პროექტ ENIGMMA-მ 
უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას „საქართველოში სავიზო 
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
მიღწევები“.  კონფერენციაზე განიხილეს სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში 
ევროკავშირის მხარდაჭერასთან, ასოცირების ხელშეკრულებასთან 
და საქართველოს პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები, 
ასევე, საქართველო-ევროკავშირის სავიზო დიალოგი და ICMPD-ის 

როლი საქართველოში მიგრაციის 
მართვის მხარდაჭერაში, სავიზო 
რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.  
მიღწევების შესახებ ისაუბრეს 
საგარეო საქმეთა მინისტრისა 
და იუსტიციის მინისტრის 
მოადგილეებმა,  ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელმა.  
ღონისძიებას ესწრებოდნენ სტუდენტები, სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლები, იმერეთის რეგიონის უმაღლესი 
და საშუალო განათლების დაწესებულებათა პროფესორები 
და პედაგოგები, რომლებმაც აქტიური დიალოგი გამართეს 
მინისტრის მოადგილეებთან და ICMPD-ის გუნდთან, რომლის 
დროსაც ხაზგასმით მიუთითეს რეგიონში მსგავსი ღონისძიებების 
ორგანიზების საჭიროებაზე და, საქართველო-ევროკავშირის 
ურთიერთობებში და ინტეგრირების საკითხებში წარმატების 
მიღწევის მნიშვნელობაზე. კონფერენციის დროს საქართველოს 
პარლამენტში გამოიფინა ფოტოები, რომლებმაც გაიმარჯვეს 
ENIGMMA-ის მიერ ორგანიზებულ ფოტოკონკურსში „რას ნიშნავს 
ჩემთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლა?“.  

საინფორმაციო კამპანიის დასკვნითი ღონისძიება

16 მაისს, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტ 
ENIGMMA-ს 2015 წლის საინფორმაციო კამპანიის დასკვნითი 
ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას მასპინძლობდნენ იმერეთის 
რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე, ქალაქ ქუთაისის მერი და მისი 
მოადგილეები და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.  
ღონისძიების მსვლელობისას იმერეთის რეგიონის მოსახლეობას 
გააცნეს ინფორმაცია საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის 
შესახებ, განსაკუთრებული ფოკუსით ახალგაზრდებზე, 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #5, 2015 წლის ივნისი
გვერდი  4

ENIGMMA: დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრი უკვე წლებია  თანამშრომლობენ. რომელ 
სფეროშია კონკრეტულად თქვენი აზრით ეს თანამშრომლობა 
ყველაზე ნაყოფიერი?

ბ-ნი გელა დუმბაძე: მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთობლივად, 
როგორც ერთმა გუნდმა გავაანალიზეთ  თანამშრომლობის 
პერსპექტივა და დავსახეთ ამოცანები. აღსანიშნავია, რომ  
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გამორჩეულად აფასებს ICMPD-ს 
გუნდის თითოეული წევრის გულწრფელ ინტერესს, ძალისხმევას 
და მოწადინებას, რომ საქართველოს სახელმწიფომ საერთაშორისო 
სტანდარტების  მიდგომა განავითაროს მიგრაციის მართვის დროს.  
ჩვენი უაღრესად დადებითი დამოკიდებულება გამოვხატეთ 
27 მაისს, როდესაც მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშრისო ცენტრის პროექტის მენეჯერს, ქალბატონ ვიოლეტა 
ვაგნერს, გადავეცით სპეციალური ჯილდო დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან.  

მიმდინარე ეტაპზე სრულდება მუშაობა ერთობლივ პროექტზე - 
ონლაინ სკოლაზე. ეს გახლავთ პროექტი, რომელიც ჩვენ მრავალ 
თანამემამულეს საშუალებას მისცემს ელექტრონულ რეჟიმში, 
პირდაპირი ჩართვებით განხორციელებული გაკვეთილების 
დროს შეისწავლოს ქართული ენა, ლიტერატურა, საქართველოს 
ისტორია და გეოგრაფია. ასევე, ICMPD-ს გუნდთან ერთად ვიწყებთ 
ახალი პროგრამის დაგეგმვას, რომელიც მიმართული იქნება 
მაღალკვალიფიციური დიასპორის სამშობლოში ჩართულობის 
ხელშეწყობისკენ. მრავალი საინტერესო და მნიშვნელოვანი გეგმა 
გვაქვს. ჩვენი თანამშრომლობის წარმატებული გამოცდილება 
ერთობლივად დასახული ამოცანების კვლავ წარმატებით 
განორციელებას გვიჩვენებს.

ICMPD-ის ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და 
რეგიონში 

პრაღის პროცესი საქართველოში

9-10 ივნისს, პრაღის პროცესის 
მიზნობრივი ინიციატივის მე-5 
საპილოტე პროექტის ფარგლებში, 
თბილისში გაიმართა სამუშაო 
შეხვედრა არალეგალური 
მიგრაციის საკითხზე.  ღონისძიების 
ორგანიზატორები იყვნენ 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლონეთის 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო.  სამუშაო შეხვედრას მასპინძლობდა 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინსიტროს პოლიციის აკადემია.

მე-5 საპილოტე პროექტის მიზანია  არალეგალური მიგრაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილე სახელმწიფოთა შესაძლებლობების 
გაძლიერება - ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით 
- არალეგალურ მიგრანტთა ვინაობისა და მოქალაქეობის დადგენის 
პროცედურების განმტკიცების კუთხით. ეს სამუშაო შეხვედრა 
ფოკუსირებული იყო თანამშრომლობის განვითარებაზე მესამე 
ქვეყნების საკონსულოებთან, მიგრანტთა წარმოშობის ქვეყნებთან 
და ტრანზიტულ ქვეყნებთან.  მე-5 საპილოტე პროექტში ათზე 
მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა.  ღონისძიებას 
ასევე ესწრებოდნენ ICMPD-ის და მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლები.  პროექტ ENIGMMA-ს   
წარმომადგენლებმა სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინეს 
ორი პრეზენტაცია: „არალეგალური მიგრანტების მოქალაქეობის 
დადგენა დიპლომატიური წარმომადგენლობის პერსპექტივიდან 
გამომდინარე“; და „პროექტ ENIGMMA-ს საქმიანობა“. 

გამოცდილების გაზიარება აბრეშუმის გზის ქვეყნებთან 

30 მარტიდან 2 აპრილამდე, 
საქართველოში სტუმრად 
იმყოფებოდნენ ავღანეთისა და 
ერაყის ოფიციალური პირები, 
რომლებიც შეხვდნენ საქართველოს 
საჯარო დაწესებულებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციათა 

წარმომადგენლებს, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოს მიერ 
მიგრაციის სფეროში გატარებული საკანონმდებლო რეფორმებისა 
და პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში მიღწეული წარმატებების 
გაზიარებას.  სამდღიანი სასწავლო ვიზიტის განმავლობაში სტუმრებმა 
მოინახულეს 11 საჯარო დაწესებულება და არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, რომლებიც მიგრაციის მართვის პროცესში არიან 
ჩართულნი.  ეს სასწავლო ვიზიტი განხორციელდა „მიგრაციის 
სფეროში აბრეშუმის გზის პარტნიორობის მხარდაჭერის“ პროექტის 
ფარგლებში, რომელიც ბუდაპეშტის პროცესის საფუძველზე 
ხორციელდება.  პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, 
ხოლო თანადაფინანსებაში მონაწილეობას იღებს ბულგარეთი, 
უნგრეთი (ხელმძღვანელი), ნიდერლანდები, ნორვეგია, შვედეთი, 
შვეიცარია, თურქეთი და გაერთიანებული სამეფო.  პროექტის 
განხორციელებაში ძირითადი პარტნიორია ICMPD.

EAP-SIPPAP-ის შემაჯამებელი კონფერენცია

25 მარტს, თბილისში გაიმართა  
პროექტის - „აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების 
თანამშრომლობა არალეგალური 
მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
- პრაღის პროცესის სამოქმედო 
გეგმის მხარდაჭერა“ (EaP-SIPPAP) 
დასკვნითი კონფერენცია.  მასში მონაწილეობა მიიღეს აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ექვსივე ქვეყნის, პროექტის განმახორციელებელი 
პარტნიორი ორგანიზაციების, საქართველოში ევროკავშირის 
დელეგაციის, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის, 
ფრონტექსის, გუამისა და პრაღის პროცესის წარმომადგენლებმა.  
კონფერენციის მონაწილეებმა მაღალი შეფასება მისცეს პროექტის 
შედეგებს, მის ინოვაციურ მეთოდოლოგიას - რომელშიც 
ერთმანეთთანაა დაკავშირებული ოპერატიული და სასწავლო 
მოდულები, ასევე, პროექტის შედეგების მდგრადობის ხარისხს.  
აღმოსავლეთი პარტნიორობისა და ევროკავშირის ქვეყნებმა  
სამომავლო ინიციატივებში თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა 
გამოხატეს. 

თანამშრომლობა საზღვრის მართვის სფეროში

24 მარტს, თბილისში, ოფიციალურ 
ცერემონიაზე, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებმა და 
ევროკავშირის მრავალმა წევრმა 
სახელმწიფომ, ხელი მოაწერა 
სასწავლო ინსტიტუტებს შორის 
თანამშრომლობის ისტორიულ 

შეთანხმებას საზღვრის მართვის სფეროში. ეს ცერემონია, რომელიც 
ICMPD-მა მოაწყო უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
სახელით, პროექტ EaP-SIPPAP-ის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიებაა.  
მასში ერთდროულად მონაწილეობს პროექტის ათი პარტნიორი და 
განხორციელებაში ჩართული პარტნიორები (უნგრეთი, პოლონეთი, 
რუმინეთი და სლოვაკეთი), ასევე აღმოსავლეთი პარტნიორობის 
ქვეყნების საზღვრის მართვის ორგანოთა წარმომადგენლები.  

წყარო: www.icmpd.org



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #5, 2015 წლის ივნისი
გვერდი  3

საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული 
სიახლეები 

ახალი სავიზო რეგულირება საქართველოში

ამა წლის 5 ივნისს, საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება, 
რომელიც 94 სახელმწიფოს მოქალაქეებს ქვეყანაში უვიზოდ 
შემოსვლისა და 360 დღით დარჩენის საშუალებას აძლევს. ამ 
სახელმწიფოთა შორის არიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, 
აშშ, რუსეთის ფედერაცია, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი და 
სხვები. ქვეყნების სრული ჩამონათვალი იხილეთ. ვებ გვერდზე 
www.matsne.gov.ge.

წყარო: https://matsne.gov.ge/

ინტერვიუ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან 
დიასპორის საკითხებში, ბატონ გელა დუმბაძესთან

დასაწყისი იხილეთ პირველ გვერდზე

ბ-ნი გელა დუმბაძე: თქვენთვის ცნობილია, რომ ქართული დიასპორა  
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია წარმოდგენილი. საზღვარგარეთ 
მცხოვრები თანამემამულეების რაოდენობა, დაუზუსტებელი 
მონაცემებით, 1,5 მილიონზე მეტს შეადგენს. საქართველოსთვის ერთ-
ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს  ჩვენი თანამემამულეების 
ინტელექტუალური, ეკონომიკური თუ ადამიანური რესურსის  
ჩართვა სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქმეში. ჩამოყალიბების 
პერიოდის მხრივ ქართული დიასპორა იყოფა ისტორიულ და 
თანამედროვე დიასპორად: ისტორიულად მიიჩნევა დიასპორა, 
რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში სხვადასხვა პროცესის შედეგად 
ყალიბდებოდა, ხოლო თანამედროვედ  შეიძლება განხილულ იქნას 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 
შემდეგ (1991 წ.) წარმოქმნილი დიასპორა. დიასპორის ჩამოყალიბების 
განსხვავებული წინაპირობისა და პროცესის გათვალისწინებით, 
სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროა დიფერენცირებული მიდგომა: 
ერთი მხრივ, ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომლებიც საერთოა 
ყველა ქვეყნისა და სოციალური ჯგუფისათვის, და, მეორე 
მხრივ, ის ღონისძიებები, რომლებიც მხოლოდ კონკრეტული  
დიასპორული ორგანიზაციის სპეციფიკითაა განპირობებული. 
შესაბამისად, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პრიორიტეტებს 
განსაზღვრავს მიზანმიმართულად, როგორც დიასპორის სიდიდის, 
თანამემამულეთა ჩართულობის, დაუცველობის თუ სხვა 
მაჩვენებლის მიხედვით. 
 
ENIGMMA: ხომ ვერ გაიხსენებდით  ქართული დიასპორის 
მიერ საქართველოში ან საზღვარგარეთ განხორციელებულ 
ბოლოდროინდელ  მნიშვნელოვან აქტივობას ან ინიციატივას?

ბ-ნი გელა დუმბაძე: ხაზგასმით  მინდა აღვნიშნო საზღვარგარეთ 
მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ღირსეული სოლიდარობა 
თბილისში დატრიალებულ ტრაგედიასთან მიმართებაში.  
დამანგრეველი სტიქიის შემდეგ ჩვენი თანამემამულეების მხრიდან 
დაფიქსირდა უპრეცენდენტო თანადგომა: ყოველდღიურად 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შემოდის ზარები სტიქიის შედეგად 
დაზარალებული პირების დახმარების სურვილით. მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყანაში გახსნილია პუნქტები, სადაც ქართველები 
აგროვებენ  საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებს საქართველოში 
გამოსაგზავნად. გარდა ამისა, ჩვენი თანამემამულეები ატარებენ 
საქველმოქმედო კონცერტებს და აუქციონებს, შემოსულ თანხებს კი 
დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად რიცხავენ. 

ENIGMMA: ყოველი წლის 27 მაისს, დიასპორის აპარატი აღნიშნავს 
დიასპორის დღეს. რატომაა ამ დღის აღნიშვნა მნიშვნელოვანი თქვენი 
აზრით და რა ღონისძიებები მოეწყო წელს აღნიშნულ დღესთან 
დაკავშირებით?

ბ-ნი გელა დუმბაძე: ქართული დიასპორის დღის აღნიშვნით 
სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ეუბნება საზღვარგარეთ მცხოვრებ 
თანამემამულეებს, რომ მას ახსოვს და ზრუნავს ქართულ 
დიასპორაზე.  წელს, დიასპორის დღესთან დაკავშირებული 
კვირეულის ფარგლებში 27-29  მაისს, გაიმართა თვისობრივად 
განხვავებული ღონისძიებები.  უპირველეს ყოვლისა,  ჩატარდა 
პირველი პროფესიული დიასპორული ფორუმი, რომელსაც 
გასდევდა კონკრეტული მოწოდება საზღვარგარეთ მცხოვრები 
თანამემამულეებისადმი ,,გაუზირე გამოცდილება სამშობლოს“. 

ფორუმის მიზანს წარმოადგენდა დიასპორასა და სამშობლოს შორის  
პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.  
ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საზღვარგარეთ მოქმედი 
დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, სხვადასხვა 
პროფესიის  თანამემამულეები, სასულიერო პირები, საქართველოს 
ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, 
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, აკადემიური 
წრეების წარმომადგენლები.  

ფორუმი სიტყვით გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 
ირაკლი ღარიბაშვილმა. დიასპორული ფორუმის მონაწილეებს 
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და 
უნეტარესმა ილია მეორემ ჩვენი თანამემალუეები დალოცა და მათ 
საქართველოში მალე დაბრუნება უსურვა. ფორუმის მონაწილეებს 
ასევე სიტყვით მიმართეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა 
ვლადიმერ პაპავამ, ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, 
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, 
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ 
ნორლანდმა, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის 
ხელმძღვანელის მოადგილემ ბორის იაროშევიჩმა, მსოფლიო 
ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში ჰენრი 
კერალიმ, კაპიტალ ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა 
ხოფერიამ, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო 
ცენტრის (ICMPD ) პროექტის მენეჯერმა ვიოლეტა ვაგნერმა და 
საერთაშორისო დიასპორული ჩართულობის ალიანსის (IdEA) 
წარმომადგენელმა სარა გალაგერმა.

ღონისძიების ფარგლებში, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტთან, მსოფლიო ბანკსა და საერთაშორისო დიასპორის 
ჩართულობის ალიანსთან, მემორანდუმები გაფორმდა. დიასპორის 
დღესთან დაკავშირებით ასევე გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება 
- საზღვარგარეთ მოღვაწე მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა, 
კლასიკური მუსიკის კონცერტი, ლიტერატურულ და სტუდენტურ 
კონკურსებში გამარჯვებულთა დაჯილდოება, სამშობლოში 
განხორციელებულ ინოვაციათა გასაცნობი ტური. დიასპორის დღის 
ფარგლებში გამართული კვირეული იყო ერთ-ერთი მაჩვენებელი 
იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარგარეთ მცხოვრები 
თანამემამულეების სამშობლოს განვითარებაში ჩართვას ერთ-ერთ 
უმთავრეს პრიორიტეტად მიიჩნევს. 

სწორედ ჩართულობის გასაძლიერებლად ვმუშაობთ სხვადასხვა 
ინოვაციურ პროექტზე, მათ შორის აღსანიშნავია, რომ 
მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა დიასპორის ფულად 
გზავნილებთან (რემიტანსებთან)  მიმართებაში.  სრულდება მუშაობა 
პუბლიკაციაზე, რომელიც დაეთმობა დიასპორის ჩართულობის, 
შესაბამისი  საინვესტიციო და ფინანსური მექანიზმების დანერგვა-
გაძლიერებას. 

აღსანიშნავია, რომ სწორედ პროფესიულ  ფორუმზე, 27 მაისს  
წარვადგინეთ ჩვენი კიდევ ერთი პუბლიკაცია ,,სახელმწიფო და 
დიასპორა: საერთაშორისო გამოცდილება“ რომელიც მიმოიხილავს 
სხვადასხვა სახელმწიფოს გამოცდილებას საზღვარგარეთ მცხოვრებ 
თანამემამულეებთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის 
კუთხით.  
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შემუშავების შესახებ.  და კიდევ ერთი, ENIGMMA ახორციელებს 
ყოველწლიურ საინფორმაციო კამპანიებს, რომლებიც ითვალისწინებს 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირისა და 
საქართველოს თანამშრომლობის სფეროში მიღწეული შედეგების 
შესახებ, როგორიცაა, მაგალითად, საქართველოს ევროკავშირთან 
ასოცირების ხელშეკრულება, სავიზო დიალოგი და ადამიანთა 
მობილობა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა,  
და სხვა.

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

რიგის სამიტი

ამა წლის 22 მაისს, რიგაში, ლატვიის დედაქალაქში, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის სამიტი ჩატარდა.  ამჟამად ლატვია არის ევროკავშირის 
თავმჯდომარე ქვეყანა.  ფორუმს ესწრებოდნენ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ექვსი სახელმწიფოს/მთავრობის (საქართველოს, 
აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, მოლდოვის, სომხეთისა და უკრაინის) 
და ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს მეთაურები.  აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის სამიტზე გამართული დისკუსიები ფოკუსირებული 
იყო პროგრესზე, რომელსაც პარტნიორმა ქვეყნებმა მიაღწიეს  
ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის განხორციელებაში ვილნიუსის 
სამიტის შემდეგ.  სამიტზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობის 
შემდგომი გაღრმავების გეგმების სტრუქტურა.

სამიტის მონაწილეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც 
არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და აღმოსავლეთი 
პარტნიორობის ქვეყნების მიერ ერთობლივად მიღებული  
დოკუმენტი.  დეკლარაციაში ჩამოყალიბებულია ის პრინციპები 
და ღირებულებები, რომლებიც ქმნის თანამშრომლობისა და 
მეგობრული ურთიერთობების საფუძვლებს და განსაზღვრავს 
ნაბიჯებს, რომლებიც მომავალში უნდა გადაიდგას ურთიერთობათა 
შემდგომი განვითარების მიზნით.  

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ევროკავშირსა  და საქართველოს შორის თანამშრომლობის 
განვითარება ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში  საქართველო-• 
ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის პირველი სხდომა 
ჩატარდა
თბილისში, საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური 
დიალოგის ფარგლებში, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 
კომიტეტის პირველი სხდომა ჩატარდა, რაც  საქართველო-
ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ახალი ინსტიტუციური 
ჩარჩოს ნაწილია, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ძალაში 
შესვლის შემდეგ შეიქმნა. სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე 
საკითხები და საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის 
პრიორიტეტები, ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების 
ჩათვლით; ასევე, საქართველოს მიერ დემოკრატიულ 
რეფორმებში მიღწეული შედეგები, მათ შორის, საარჩევნო 
გარემოს გაუმჯობესება, კანონის უზენაესობის განმტკიცება 
და ადამიანის უფლებათა დაცვა.  სხდომის დროს ყურადღება 
მიექცა მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების 
საკითხებს, განსაკუთრებული აქცენტით საქართველო-
ევროკავშირის სავიზო დიალოგის მიმდინარეობაზე, რომელთან 
მიმართებითაც საქართველოს მხარემ იმედი გამოთქვა, რომ 
საქართველოს შემოდგომაზე ეწვევა ევროკავშირის შეფასების 
მისია, რომლის დასკვნების საფუძველზეც ევროკომისია 
მოამზადებს მოხსენებას, ხოლო ევროკავშირი დაიწყებს მუშაობას 
საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღების 
საკითხზე.   კომიტეტის პირველი სხდომა ორივე მხარემ 
დადებითად შეაფასა.  

ევროკავშირის შემდგომი დახმარება საქართველოს ხელს • 
უწყობს ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების გზაზე 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმაში 
აპრილის თვეში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა 
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში, 
დავით ბაქრაძემ და ევროკავშირის ელჩმა, იანოშ ჰერმანმა, 
ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ქვეყანას  ასოცირების 
ხელშეკრულების კონკრეტული დებულებების შესრულებაში 
დაეხმარება.  ევროკავშირის ფინანსური დახმარება ძირითადად 
მოქალაქეებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდებაზეა 
ფოკუსირებული.  ქართულ ინსტიტუტებს დასჭირდებათ 
გამოცდილებისა და ტექნიკური დახმარების მიღება, რათა 
გააუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი საჯარო ადმინისტრირების 
გარკვეულ სექტორებში და მიიღონ კანონმდებლობა 
გარემოსდაცვით სექტორში, რომელიც შესაბამისობაში იქნება 
ევროკავშირის სტანდარტებთან.  გარემოსთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე მოქალაქეთა წვდომას ასევე ხელს შეუწყობს მეტი 
გამჭვირვალობა. 

პრინციპი - „უკეთესი სერვისები საქართველოს მოქალაქეებს“, 
არის რაციონალური მიდგომა, რომელიც განაპირობებს მონაცემთა 
დაცვის სააგენტოსთვის, საქართველოს პარლამენტისთვის და 
გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისო კომისიისთვის 
მხარდაჭერას.

სლოვენიამ მოახდინა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების • 
ხელშეკრულების რატიფიცირება 
13 მაისს სლოვენიის ეროვნულმა ასამბლეამ ევროკავშირსა 
და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების 
რატიფიცირება მოახდინა.  საქართველოში ხელშეკრულება 
უკვე რატიფიცირებულია, მაგრამ რატიფიცირების პროცესი 
გრძელდება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში.  
ხელშეკრულების სრულ განხორციელებამდე ევროკავშირის 
ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება ევროკავშირის ყველა 
28 წევრი სახელმწიფოს მიერ უნდა მოხდეს.

სლოვენია ევროკავშირის 21-ე წევრი სახელმწიფოა, სადაც 
ევროკავშირი-საქართველოს შეთანხმების რატიფიცირება 
მოხდა.  ხელშეკრულება ასევე რატიფიცირებულია კვიპროსის 
რესპუბლიკაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, გაერთიანებულ 
სამეფოში, ფინეთში, ლუქსემბურგში, პორტუგალიაში, 
გერმანიაში, პოლონეთში, ირლანდიაში, დანიაში, შვედეთში, 
ხორვატიაში, რუმინეთში, უნგრეთში, ესტონეთში, სლოვაკეთში, 
მალტაში, ლატვიაში, ლიტვასა და ბულგარეთში.  

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ოფისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში 
 
ევროპის კვირეული საქართველოში

4-11 მაისს,  საქრთველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის 
თვალსაჩინოდ წარმოჩენის მიზნით, საქართველოში ევროპის 
კვირეული ჩატარდა.  კვირეულის განმავლობაში მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით მრავალი ღონისძიება გაიმართა - ფესტივალები, 
ლექციები, საჯარო აქტივობები და სხვადასხვა სახის კულტურული 
და სახელოვნებო წარმოდგენები.  საქართველო ევროპის კვირეულს 
2007 წლიდან მასპინძლობს. იგი მიზნად ისახავს საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირისა და საქართველოს 
თანამშრომლობის შესახებ.  ევროპის კვირეული კომუნიკაციისა და 
ინფორმაციის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის ნაწილია.

წყარო: საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ოფისი ევროპული 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი # 5
კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი

გაგრძელება 3-ე გვერდზე

ძვირფასო მკითხველო!

ICMPD ENIGMMA პროექტის გუნდი 
სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მიგრაციის 
საკითხებზე მეხუთე საინფორმაციო 
ბიულეტენს.  ჩვენი საინფორმაციო 

ბიულეტენების სერია მიზნად ისახავს მკითხველს მიაწოდოს 
განახლებული ინფორმაცია საქართველოში მიგრაციის მართვისა 
და მიგრაციის სფეროში ევროკავშირსა და საქართველოს 
ურთიერთობების შესახებ.  ამასთანავე, საინფორმაციო ბიულეტენში 
მოცემულია ENIGMMA-ს და ICMPD-ის სხვა პროექტების ფარგლებში 
რეგიონში განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების ზოგადი 
მიმოხილვა.

ამ გამოცემაში თქვენ გაეცნობით რიგის სამიტის შედეგებს, 
საქართველოში ჩატარებული ევროპის კვირეულის ღონისძიებებს, 
ევროპის კომისიის მოხსენებას საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიმდინარეობის 
შესახებ, სავიზო რეჟიმის სფეროში საქართველოს მიერ მიღებულ 
ახალ მარეგულირებელ დებულებებს და ევროკავშირსა და 
საქართველოს თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ სხვა ახალ 
ამბებს. ჩვენ ასევე მოგაწვდით სრულ მიმოხილვას ENIGMMA-ს 2015 
წლის საინფორმაციო კამპანიისა და  ICMPD-ის მიერ საქართველოში 
და ზოგადად რეგიონში განხორციელებული სხვა აქტივობების 
შესახებ.  გარდა ამისა, ბიულეტენში თქვენ წაიკითხავთ ინტერვიუს 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან დიასპორის საკითხებში, 
ბატონ გელა დუმბაძესთან, რომელიც საუბრობს მიმდინარე წელს 
საქართველოში ჩატარებული დიასპორის დღეებისა და თქვენთვის 
საინტერესო სხვა საკითხების შესახებ.

გთხოვთ,  თქვენი მოსაზრებები და კომენტარები, ასევე ბიულეტენის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რჩევები გამოგვიგზავნოთ 
საინფორმაციო ბიულეტენის ბოლოს მითითებულ ელექტრონულ 
მისამართზე.   

ENIGMMA-ს პროექტის გუნდი მადლობას გიხდით 
დაინტერესებისთვის.  ვიმედოვნებთ, კმაყოფილი დარჩებით ამ 
გამოცემით.    

თქვენი ICMPD ENIGMMA პროექტის გუნდი 

ამ გამოცემაში

სიახლეები:
ინტერვიუ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან • 
დიასპორის საკითხებში, ბატონ გელა დუმბაძესთან 

მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენის მუდმივი რუბრიკები:
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები• 
საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული • 
სიახლეები
ICMPD-ის ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და • 
რეგიონში
პროექტ ENIGMMA-ს  მიმდინარე და დაგეგმილი • 
აქტივობები
«ვინ ვინ არის?» დიასპორის საკითხებში საქართველოს • 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ინტერვიუ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან 
დიასპორის საკითხებში, ბატონ გელა დუმბაძესთან

ENIGMMA: ბოლო წლებში 
საქართველომ მნიშვნელოვან 
წარმატებას მიაღწია მიგრაციის 
პროცესების დარეგულირებისა 
და მართვის მხრივ. რა 
როლს თამაშობს ამ სფეროში 
დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი?

ბ-ნი გელა დუმბაძე:  
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი არის მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრი 
უწყება. მიგრაციის უკეთ მართვასთან დაკავშირებული წინ 
გადადგმული ნაბიჯები კომისიის წევრი უწყებების ერთობლივი  და 
შეთანხმებული ძალისხმევის შედეგია.   პროცესის  სწორად წარმართვა   
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, როდესაც მიგრაციის მართვის 
გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება ხელს 
შეუწყობს ჩვენი ხალხის მისწრაფების განხორციელებას - ევროპასთან 
ინტეგრაციას. 

ENIGMMA: დიასპორის აპარატის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას 
წარმოადგენს საზღვარგარეთ მყოფ ქართულ დიასპორებთან 
კავშირის დამყარება და შენარჩუნებება. რა განსაზღვრავს თქვენს 
პრიორიტებებს ამ მხრივ? დიასპორის სიდიდე ამა თუ იმ ქვეყანაში, 
მათი ჩართულობის დონე, მათი დაუცველობის ხარისხი თუ სხვა 
რამ?

ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები 

ევროპის კომისიის მოხსენება საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ 

2015 წლის 8 მაისს ევროპის კომისიამ გამოაქვეყნა მოხსენება 
საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის (VLAP) შესრულების შესახებ. ეს არის პირველი მოხსენება, 
სადაც განხილულია მეორე ფაზის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების 
მდგომარეობა. 

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან 
პროგრესს მიაღწია VLAP-ის ოთხი ბლოკის განხორციელებაში, 
რაც მიუთითებს ქვეყნის მტკიცე ერთგულებაზე მის მიერ ნაკისრი 
ვალდებულებებისადმი და მთავრობის მიერ გაწეული ძალისხმევის 
ფარგლებზე.  კომისიამ აღნიშნა, რომ მომდევნო მოხსენება 2015 წლის 
ბოლოს გამოქვეყნდება.

საგულისხმოა აღინიშნოს აქტივობათა მთელი წყება, რომლებსაც 
ICMPD ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტ 
ENIGMMA-ს მეშვეობით, რომელიც მიზნად ისახავს VLAP-ის 
რეალიზებაში საქართველოს მთავრობისთვის დახმარების გაწევას.  
კერძოდ, მნიშვნელოვან აქტივობად მიიჩნევა მიგრაციის ერთიანი 
ანალიტიკური სისტემის შექმნა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების 
მიზნით სამუშაო შეხვედრა მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 


