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მადლიერების გამოხატვა 

ავტორები დიდ მადლობას უხდიან მიგრაციის სფეროში მომუშავე საქართველოს სახელმწიფო 

დაწესებულებებს მათ მიერ მიწოდებული ფასდაუდებელი ინფორმაციისა და გაწეული 

დახმარებისთვის.   

ავტორები ასევე მადლობას უხდიან ICMPD-ის თანამშრომლებს, რომლებიც მუშაობენ სტრატეგიისა 

და პოლიტიკის განვითარების სფეროში, განსაკუთრებით, ოლეგ ჩირიტასის, რომელმაც 

გაგვიზიარა მრავალი ქვეყნისთვის MIEUX-ის პროექტის ფარგლებში გაწეული დახმარების 

შედეგად მიღებული გამოცდილება.  

  

International Centre for Migration Policy Development 

Gonzagagasse 1 

A-1010 Vienna 

Austria 

www.icmpd.org 

 

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი  (ICMPD) 

ვენა, 2015 

ავტორები: მარიონ ნოაკი, მარტინ ჰოფმანი, როლანდ ჰოსნერი 

 

საავტორო უფლებები დაცულია.  დაუშვებელია საავტორო უფლების მფლობელის ნებართვის გარეშე ამ ნაშრომის რომელიმე 

ნაწილის რეპროდუცირება, ასლის გადაღება ან გადაცემა რაიმე ფორმით ან საშუალებით, ელექტრონულით თუ მექანიკურით, 

ფოტოკოპირების, ჩაწერის ან ინფორმაციის შენახვის და აღწარმოების რაიმე სისტემის მეშვეობით.    

 

ეს ნაშრომი გამოიცა ევროკავშირის დახმარებით,  პროექტის  - „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ 

(ENIGMMA)ფარგლებში. 

 

ამ ნაშრომის შინაარსზე მთლიანად პასუხისმგებელია  ICMPD და იგი არავითარ შემთხვევაში არ ასახავს დონორის თვალსაზრისს.  

http://www.icmpd.org/
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წინასიტყვაობა 

მიგრაციის სტრატეგია არის პოლიტიკის ჩარჩო იმიგრაციის, ემიგრაციისა და შიდა მიგრაციის 

მართვისთვის, რომელიც სპეციფიკურია თითოეული სახელმწიფოსთვის. იგი აყალიბებს 

სტრატეგიულ ამოცანებს მიგრაციის სფეროში მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი პერიოდისთვის 

და მასთან ერთად იქმნება სამოქმედო გეგმა. მიგრაციის სრულყოფილი სტრატეგიები ყველა 

ქვეყანაში არ არის შემუშვებული; მიგრაციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ამოცანები და 

პრიორიტეტები გადანაწილებულია სახელმწიფოს სხვადასხვა სამთავრობო სტრატეგიებსა და 

პოლიტიკურ დოკუმენტებში. არ არის აუცილებელი, რომ მიგრაციის სტრატეგია ცალკე 

დოკუმენტად იყოს ჩამოყალიბებული. იგი შეიძლება წარმოადგენდეს მთავრობის პროგრამის ან 

კოალიციის ხელშეკრულების ნაწილს, როგორც ეს ხდება ბევრ ევროკავშირის წევრ 

სახელმწიფოებში.  

სახელმწიფოებში, სადაც მიგრაციის სტრატეგია არსებობს, იგი უზრუნველყოფს თანმიმდევრულ 

და მყარ სახელმწიფო მიდგომას მიგრაციის ყველა ძირითად სფეროში, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, რომელიც არ არის დამოკიდებული არჩევნების ციკლზე. იგი იდეალურად 

მიესადაგება მიგრაციის მართვაში ჩართულ ყველა სახელმწიფო უწყებას, რითაც ხდება 

ურთიერთგადაფარვის თავიდან აცილება და სინერგიის ხელშეწყობა. ამ თვალსაზრისით, 

მოცემული ნაშრომი მიზნად ისახავს მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

პოლიტიკის შემუშავებისთვის საჭირო  რეკომენდაციების ფორმულირებას, რაც დაფუძნებულია 

შერჩეულ ევროპის ქვეყნებში არსებული მიგრაციის სტრატეგიების ანალიზზე. ეს რეკომენდაციები 

ფოკუსირებულია საქართველოში მიგრაციის სფეროში არსებულ კონკრეტულ სიტუაციაზე, თუმცა 

მისი გამოყენება შეუძლიათ სხვა ქვეყნების მთავრობებსაც, განსაკუთრებით, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის (EaP) რეგიონში.    

ეს ნაშრომი განსაკუთრებით ორიენტირებულია მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების საკვანძო 

მახასიათებლებზე. მასში ასევე აღწერილია სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი ნაბიჯები, მისი 

ძირეული პრინციპები, მიგრაციის სტრატეგიების მიმართულებათა განმსაზღვრელი გადამწყვეტი 

ფაქტორები, მოკლევადიან-საშუალოვადიან-გრძელვადიან ამოცანებს შორის კავშირები, თემატური 

პრიორიტეტები, პოლიტიკის თანმიმდევრობა და ამოცანების რეალიზაციის გზები - რაც 

დაკავშირებულია მიგრაციის პოლიტიკის პრაქტიკულ განხორციელებასთან. 

მოცემული ნაშრომის I ნაწილში აღწერილია ზოგადი მითითებები მიგრაციის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის და განსაზღვრულია ძირითადი ნაბიჯები და ელემენტები. 

გარდა ამისა, აღწერილია შემუშავების ფაზები, ისევე როგორც სტრატეგიის განხორციელების 

პროცესი, როგორც ეს ასახულია სამოქმედო გეგმაში, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს 

საფუძველს სტრატეგიის იმპლემენტაციის, მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.   

II ნაწილში წარმოდგენილია შვიდი ქვეყნის (ალბანეთის, ბელგიის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, 

ბულგარეთის, ფინეთის, მოლდოვის და სლოვაკეთის) მიგრაციის სტრატეგიების და ორი ქვეყნის 

(ავსტრია და გერმანია) ინტეგრაციის შესახებ სამოქმედო გეგმების შედარებითი და ხარისხობრივი 

ანალიზის შედეგები. 

III ნაწილში მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც, ერთი მხრივ, ცხრა ეროვნული 

სტრატეგიის შედარებით და ხარისხობრივ ანალიზს, ხოლო მეორე მხრივ, საქართველოში 

მიგრაციის სიტუაციის შესახებ არსებულ მონაცემთა წყაროებს ეფუძვნება. 
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ეს ნაშრომი შეიქმნა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მიგრაციის მართვის 

გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მიგრაციის 

საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან (SCMI) მჭიდრო თანამშრომლობით. 
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შესავალი 

 მიზანი 1.

ეს ნაშრომი მიზნად ისახავს ეროვნული მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

პოლიტიკის შემუშავებისათვის რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას, რომელიც ძირითადად 

ფოკუსირებული იქნება საქართველოში მიგრაციის კონკრეტულ სიტუაციაზე; თუმცა ისინი 

შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს სხვა ქვეყნების მთავრობების მიერ, განსაკუთრებით 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ერთის 

მხრივ დაფუძნებულია შვიდი ქვეყნის (ალბანეთის, ბელგიის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, 

ბულგარეთის, ფინეთის, მოლდოვის და სლოვაკეთის)1 მიგრაციის სტრატეგიებისა და სამოქმედო 

გეგმების, და ორი ქვეყნის (ავსტრიის და გერმანიის)2 ინტეგრაციის შესახებ სამოქმედო გეგმების 

შედარებითი და ხარისხობრივი ანალიზის შედეგებზე. მეორე მხრივ, ეს რეკომენდაციები ეყრდნობა 

პროექტის ‘ENIGMMA’ ფარგლებში შექმნილ მოხსენებას „მიგრაციის მდგომარეობა საქართველოში“3 

და საქართველოში მიგრაციის მდგომარეობიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სხვა წყაროებს.  

კერძოდ,  ნაშრომის მიზანია ამ სტრატეგიების ძირითადი მახასიათებლების შედარება და ანალიზი, 

რომლებიც ნათელს ჰფენს შვიდ საკვანძო კითხვას: როგორ შემუშავდა სტრატეგიები; რა არის 

სტრატეგიის ჩამოყალიბების ძირითადი პრინციპები; რა იყო სტრატეგიის მიმართულების 

განმსაზღვრელი გადამწყვეტი ფაქტორები; როგორ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან 

მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი ამოცანები; რომელი თემატური 

პრიორიტეტებია უზრუნველყოფილი; რამდენად უწყობს ხელს გამოყენებული სტრატეგიები 

პოლიტიკის თანმიმდევრულობას ეროვნულ დონეზე; და როგორ ხდება სტრატეგიული ამოცანების 

რეალიზება?   

ამ ნაშრომის სტრუქტურა ამ საკვანძო კითხვების მიხედვითაა აგებული და იგი სამ ძირითად 

ნაწილს მოიცავს: 

1) I ნაწილში აღწერილია მითითებები მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების შესახებ და განსაზღვრულია მისი ძირითადი ნაბიჯები და ელემენტები;    

2) II ნაწილში წარმოდგენილია შედარებითი და ხარისხობრივი ანალიზის შედეგები და 

განსაზღვრულია კარგი პრაქტიკის მაგალითები;   

3) III ნაწილში ფორმულირებულია რეკომენდაცია საქართველოში მიგრაციის ეროვნული 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში წვლილის შეტანისა და მხარდაჭერის შესახებ.  

 მეთოდოლოგია 2.

ამ ნაშრომის მიზნებისთვის გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები:   

                                                      
1
 გაანალიზებული სტრატეგიები და მათი სახელწოდებები იხ. პირველ დანართში.  

2
 ICMPD, 2015, მიგრაციის მდგომარეობა საქართველოში, ვენა 

3
 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ 

(ENIGMMA) არის ევროკავშირი-საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების 

ფარგლებში მიღწეული შედეგების გაგრძელება - ევროკავშირი საქართველოს ევროპის სამეზეობლო 

პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა; პარტნიორობა მობილურობისთვის და ვიზების გაცემის პროცედურების 

გამარტივების  და რეადმისიის შეთანხმებები. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში.  



9 

 ხელმისაწვდომი მიგრაციის სტრატეგიების სტრუქტურირება/მეფინგი;   

 მიგრაციის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებული მეორადი წყაროების 

კვლევა, როგორიცაა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (GIZ) 

მოხსენება „რამდენიმე შერჩეული ქვეყნის მიგრაციის სტრატეგიების ანალიზი. ალბანეთი, 

სომხეთი, ხორვატია, კოსოვო4, ყირგიზეთი, მაკედონია, მოლდოვა, მონტენეგრო, სერბეთი 

და ტაჯიკეთი“ (2012);  

 ევროპის ცხრა ქვეყანაში მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების 

შედარებითი და ხარისხობრივი ანალიზი; 

 საქართველოში მიგრაციის მდგომარეობის შესახებ ზემოაღნიშნული „ENIGMMA“ პროექტის 

მოხსენებაში გაკეთებული დასკვნების ანალიზი, რაც ემსახურება თემატური 

რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას. 

ინფორმაციის დამატებით წყაროებად გამოყენებულ იქნა ქ.თბილისში 2014 წლის აპრილში 

გამართული „ENIGMMA“ პროექტის საერთაშორისო კონფერენციის  „საქართველოში მიგრაციის 

სტრატეგიის ერთი წელი: პროგრესი და წინსვლის გზა“  შედეგები და დასკვნები. 

 ანალიზის ჩარჩო 3.

ამ ნაშრომის მიზნებისთვის შედარებითი კვლევა ფოკუსირებული იყო მხოლოდ მიგრაციის შვიდ 

ეროვნულ სტრატეგიაზე და ინტეგრირების ორ ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე, რომლებიც 

გამოყენებული იქნა სტრატეგიული ამოცანების რეალიზების საჩვენებელ მაგალითად. გარდა ამისა, 

მოხდა მიგრაციის სტრატეგიებისა და პოლიტიკური დოკუმენტების კავშირის იდენტიფიცირება 

და გაანალიზება მიგრაციის სფეროში შემავალ ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა ინტეგრაციის 

სტრატეგია, დიასპორის სტრატეგია ან დემოგრაფიული სტრატეგია. 

ორი ძირითადი ტერმინის - მიგრაციის პოლიტიკისა და მიგრაციის სტრატეგიის - შესახებ 

საყოველთაოდ აღიარებული დეფინიციის არარსებობის ფონზე შემუშავდა დეფინიციათა სამუშაო 

ვერსიები. ამ დოკუმენტის მიზნებისთვის:    

მიგრაციის პოლიტიკა არის მთავრობის გადაწყვეტილებათა თანმიმდევრული ერთობლიობა, რომლებიც 

ორიენტირებულია მიგრაციის წარმართვის ან მართვის გრძელვადიან მიზანზე.  ეს გადაწყვეტილებები მოიცავს 

წესებს, კანონებს, ღონისძიებებს და პრაქტიკულ ქმედებებს, რომლებსაც ახორციელებს სახელმწიფო მიგრაციის 

ნაკადების შემადგენლობასა და მოცულობაზე ზემოქმედების მიზნით, ასევე მიგრანტთა ქვეყანაში შემოსვლის, 

გასვლისა და დარჩენის პირობებზე.5 და 6 

მიგრაციის სტრატეგია შეიძლება განისაზღვროს როგორც სახელმწიფოს სპეციფიური პოლიტიკის 

ჩარჩო, რომელიც მართავს შემოსულ, გასულ და შიდა მიგრაციულ პროცესებს.7 იგი განსაზღვრავს 

                                                      
4
 UNSCR 1244-ის საფუძველზე 

5
 იხ. მაგალითად, ჩაიკა, მატიასი, დე ჰაასი, ჰეინი, 2011, The effectiveness of immigration policies. DEMIG project paper 3, გვ. 

5; ფრიმენი, გარი პ., 1992, ‘Migration Policy and Politics in the Receiving State’, International Migration Review, ტ. 26, 4, 2012, გვ. 

1144-1167 
6
 ტერმინი ‘მიგრანტი’ ამ დოკუმენტის მიზნებისთვის ნიშნავს მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან წარმოშობით 

მიმღები ქვეყნიდან, ლტოლვილებს და თავშესაფრის მაძიებლებს, ამ დაცვის სტატუსის მქონე პირებს, 

პირველი და მეორე თაობის იმიგრანტებსა და ემიგრანტებს, მოკლე და გრძელვადიან იმიგრანტებს ან 

ემიგრანტებს, საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებს, ისტორიული დიაპორის წევრებს.   
7
 შმელცი, ანდრეა, 2012, Analysis of Migration Strategies in Selected Countries. Albania, Armenia, Croatia, Kosovo, Kyrgyzstan, 

Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Tajikistan, ბონიn: GIZ 
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„რატომ“ და „რა მიმართულებით“ უნდა მოხდეს განვითარება და აყალიბებს სტრატეგიულ 

ამოცანებს მიგრაციის მართვის სფეროში.8 

მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ მიგრაციულ და არამიგრაციულ პოლიტიკას შორის 

გამყოფი ხაზის გავლება ძნელია. მიგრაციაზე ზემოქმედებას ახდენს შრომის ბაზარი, განათლება, 

ეკონომიკა, დემოგრაფია და კომერციული საქმიანობა, ასევე საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ მათ 

მიგრაციის პოლიტიკისაგან განასხვავებს ძირეული ამოცანები. მიგრაციის პოლიტიკა და 

სტრატეგია მკაფიოდ პასუხობს მიგრაციის ტალღის მიმართულების, შემადგენლობის და სიდიდის 

მართვისა და მასზე ზემოქმედების ამოცანებს, მიგრანტთა ქვეყანაში შესვლის, ქვეყნიდან გასვლისა 

და ქვეყანაში დარჩენის პირობების ჩათვლით. ამავდროულად, მიგრაციის პოლიტიკა და 

სტრატეგია ძირითადად ფოკუსირებულია კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფზე - მიგრანტებზე. 

მიგრაციის სტრატეგიების ანალიზი ეფუძნება  კრიტერიუმს, რომელიც ჩამოყალიბდა ICMPD-ის 

გამოცდილების შედეგად გაუწიოს მთავრობებს კონსულტაცია მიგრაციის პოლიტიკის საკითხებზე  

და მიაწოდოს ამ თემაზე სათანადო ლიტერატურა. მაღალი ხარისხის მიგრაციის ეროვნული 

სტრატეგიის დამტკიცებისა და შემუშავებისთვის, რომელიც უხელმღვანელებს და ხელს შეუწყობს  

უწყებათაშორის კოორდინაციასა და თანამშრომლობას, საჭიროა დაცული იქნეს შემდეგი 

კრიტერიუმები: 

ა. იგი არის ყოვლისმომცველი, ანუ, ფარავს მიგრაციის ყველა სფეროს და ამიტომ 

უზრუნველყოფს სტრატეგიას, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ყველა სამთავრობო 

სტრუქტურას; 

ბ. იგი არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ანუ, სიტუაციის ანალიზი ან საწყისი 

მდგომარეობის კვლევა, შესაბამისი მონაცემები და კვლევის შედეგები საფუძვლად უნდა 

დაედოს სტრატეგიის შემუშავებას;   

გ. იგი განსაზღვრავს გრძელვადიან ამოცანებსა და პრიორიტეტებს და აკავშირებს მათ 

საშუალო და მოკლევადიან პრიორიტეტებთან; 

დ. იგი არის ლაკონური, თანმიმდევრული და ითვალისწინებს მთავრობის დონეზე 

მიღებულ სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებს; 

ე. იგი შემუშავებულია საკონსულტაციო და გამჭვირვალე პროცესის ფარგლებში. 

ამასთანავე, წარმატებული იმპლემენტაციისთვის საჭიროა მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების 

განსაზღვრა მკაფიოდ გამოხატული როლითა და შესაძლებლობებით, შესაბამის სამართლებრივ 

საფუძვლებთან ერთად, რომლებიც არეგულირებენ მიგრაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა 

ასპექტებს.  

ნაწილი I ზოგადი მითითებები 

ამ ნაწილში მოცემულია მითითებები იმის შესახებ, თუ რას უნდა მოიცავდეს მიგრაციის 

ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. იგი განსაზღვრავს მიგრაციის სტრატეგიის 

სტრუქტურას, ელემენტებსა და პრინციპებს. ამავდროულად, აღწერილია შემუშავების ფაზები და 

                                                      
8 ნოაკი, მარიონი, ვულფი, ვალერი, Enhancing Diaspora Engagement. Operational guidelines for South-South and triangular 

cooperation, ვენა: ICMPD 
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სტრატეგიის რეალიზების პროცესი, რაც ასახულია სამოქმედო გეგმაში და რომელიც წარმოადგენს 

განხორციელების, მონიტორინგისა და  შეფასების საფუძველს.   

 პოლიტიკის შემუშავების ციკლი 1.

პოლიტიკის შემუშავების პროცესი შესაძლოა აღწერილ იქნეს როგორც ციკლი, რომელიც 

რამდენიმე ფაზას მოიცავს. სხვადასხვა ავტორები ფაზების სხვადასხვა რაოდენობაზე მიუთითებენ, 

მაგრამ ყველა აღიარებს დღის წესრიგის შექმნის, პოლიტიკის ფორმულირების, გადაწყვეტილების 

მიღების, განხორციელებისა და ანალიტიკური შეფასების ფაზების აუცილებლობას. მიუხედავად 

იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღება რეალურ ცხოვრებაში ამ ფაზებს ყოველთვის არ მიჰყვება, 

ისინი მიჩნეულია გადაწყვეტილების მიღების იდეალურ და რაციონალურ ფაზებად. ამ 

რაციონალური მოდელის შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღება უნდა დაეყრდნოს პრობლემის 

სოლიდურ ანალიზს. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკის ციკლი უზრუნველყოფს ნორმატიულ 

ჩარჩოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შექმნისთვის.9 

გრაფა 1: პოლიტიკის შემუშავების ციკლი 

 

წყარო: ავტორის გრაფა, ფრიმენის მიხედვით, 2013
10

 

 მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება 2.

ამ ნაწილში აღწერილია მიგრაციის სტრატეგიის ელემენტები, ასევე, შემუშვების პროცესის მთავარი 

ნაბიჯები: საკითხის იდენტიფიცირება; პოლიტიკის ანალიზი; პოლიტიკის მექანიზმების შერჩევა; 

კონსულტაციისა და კოორდინაციის მექანიზმები. ამავდროულად განხილულია შრომისა და 

დროის განაწილების გეგმის ნიმუში. გარდა ამისა, ამ ნაწილში შემოთავაზებული და აღწერილია 

მიგრაციის სტრატეგიის შესაძლო სტრუქტურა.   

                                                      
9
 ფიშერი, ფრანკი, მილერი, გერალდ ჯ., სინდი, მარა ს., 2007, Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods, Boca Raton: 

Taylor and Francis Group 
10

 ფრიმენი, ბრიგიდ,, 2013, Revisiting the Policy Cycle, Melbourne: University of Melbourne, 

http://www.academia.edu/3697413/Revisiting_the_Policy_Cycle_Association_of_Tertiary_Education_Management_ATEM_Developing_Policy_in_Tertiary_I

nstitutions_21_June_2013_Northern_Metropolitan_Institute_of_TAFE_Melbourne (წვდომა 2015 წლის 19 თებერვალს) 

კოორდინაცია 

გადაწყვეტილება 

განხორციელება 

შეფასება 

დღის 

წესრიგის 

შექმნა 

პოლიტიკის 

ანალიზი 

პოლიტიკის 

ინსტრუმენტე
ბი 

კონსულტაცია 

http://www.academia.edu/3697413/Revisiting_the_Policy_Cycle_Association_of_Tertiary_Education_Management_ATEM_Developing_Policy_in_Tertiary_Institutions_21_June_2013_Northern_Metropolitan_Institute_of_TAFE_Melbourne
http://www.academia.edu/3697413/Revisiting_the_Policy_Cycle_Association_of_Tertiary_Education_Management_ATEM_Developing_Policy_in_Tertiary_Institutions_21_June_2013_Northern_Metropolitan_Institute_of_TAFE_Melbourne
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ა. რა არის მიგრაციის ეროვნული სტრატეგია? 

როგორც შესავალში უკვე აღინიშნა, სტრატეგია განმარტავს „რატომ“ და „რა მიმართულებით“ უნდა 

წავიდეთ. მასში მოცემულია საერთო სურათი და ჩამოყალიბებულია სტრატეგიის ამოცანები, 

რომლებიც მიგრაციის სიტუაციის ანალიზს ეფუძნება. აქედან გამომდინარე, სტრატეგია 

რაციონალურად ასაბუთებს შესაბამის სამოქმედო გეგმაში განსაზღვრულ შემდგომ მოქმედებებს.  

ამოცანები 

მიგრაციის ეროვნული სტრატეგია უნდა მოიცავდეს მთავრობის გრძელვადიან პერსპექტივასა და 

ხედვას, სხვა შემთხვევაში საჭირო იქნება განახლება, ან შეიძლება მოხდეს ისე, რომ სტრატეგიამ 

ვერ ასახოს ცვალებადი რეალობა. გრძელვადიანი პერსპექტივის ფორმულირება უნდა მოხდეს 

ერთიანი ამოცანების ფარგლებში, შესავალი ნაწილის სახით და იგი დამოკიდებული უნდა იყოს 

შერჩეულ სტრუქტურაზე, რომელიც დასკვნებში აისახება. ეს ამოცანები უფრო კონკრეტულად 

უნდა ჩამოყალიბდეს და უნდა ასახავდეს მთავრობის საშუალო და მოკლევადიან ხედვას, 

რომელთა კონკრეტული რეალიზება ხდება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

მეშვეობით. 

პრინციპები 

მიგრაციის სტრატეგიის მეშვეობით უნდა ჩამოაყალიბდეს სხვადასხვა პრინციპი, რომლებიც 

წარმართავს საერთო მიდგომას მიგრაციის მართვისადმი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრინციპები 

აქტუალურია შესაბამისი ქვეყნებისთვის, რადგან ისინი ქმნიან სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

საძირკველს. ეს პრინციპები უზრუნველყოფს ჩართული მხარეების როგორც ლეგიტიმურობას, ისე 

ხარისხს, თუკი ისინი ასახული იქნება სტრატეგიის შემუშავების პროცესისა და სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების პროცესის განმავლობაში. ქვემოთ მოცემულია შესაძლო ძირეული პრინციპები:   

 ადამიანის უფლებათა დაცვა/ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა (HRBA): ეს 

პრინციპი მიუთითებს იმ ვალდებულებების შესრულებაზე, რომლებიც ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირების შედეგად წარმოიშობა. 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა ნიშნავს, რომ პოლიტიკური დოკუმენტები 

და მთავრობის ჩარევა ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა რეალიზებას, ასევე, 

უზრუნველყოფს, რომ ეს ჩარევები ხდებოდეს ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული 

დოკუმენტების დაცვით.11 

 დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და თანაბარი შესაძლებლობები: ეს პრინციპი მიუთითებს, 

რომ, ყველა ინდივიდი, ქვეყანაში მყოფი მიგრანტების ან ქვეყანაში სამართლებრივი 

საფუძლის გარეშე თუ ლეგალური გზით შესული მიგრანტების ჩათვლით, სარგებლობს 

ადამიანის უფლებებით დისკრიმინაციის გარეშე, სქესის, ეთნიკური წარმოშობის, ასაკის, 

სქესობრივი ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულების, 

ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის, უნარშეზღუდულობის, საკუთრების, დაბადების 

თუ სხვა სტატუსის საფუძველზე, როგორც ეს განმარტებულია ადამიანის უფლებათა 

სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ. მითითება უნდა გაკეთდეს ეროვნულ დონეზე 

არსებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაზე და/ან ანტიდისკრიმინაციულ და 

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიებზე.   

                                                      
11

 Human Rights Education Associates, The Human Rights Based Approach to Development Cooperation. Towards a Common Understanding Among UN 

Agencies, http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.undg.org%2Farchive_docs%2F6959-

The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf&external=N (წვდომა 2015 

წლსი 21 იანვარს). 

http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.undg.org%2Farchive_docs%2F6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf&external=N
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.undg.org%2Farchive_docs%2F6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf&external=N
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 მონაწილეობა, კოორდინაცია და თანამშრომლობა: ინკლუზიური პროცესი და 

დაინტერესებული სუბიექტების გონივრული მონაწილეობა უნდა გახდეს პროგრამის 

შემუშავებისა და დაგეგმვის პროცესის მთავარი ელემენტი, ასევე, საშუალებაც. 

დაინტერესებული სუბიექტები შეიძლება იყვნენ შესაბამისი სამთავრობო უწყებები, 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო წრეები, კერძო სექტორი, სოციალური 

პარტნიორები და სხვა. თავიდანვე ჩართულობა ასევე ნიშნავს, რომ ეს დაინტერესებული 

მხარეები სავარაუდოდ უფრო აქტიურად დაუჭერენ მხარს განხორციელების პროცესს.  

 გამჭვირვალება და ანგარიშვალდებულება: ეს პრინციპი ხაზგასმით მიუთითებს 

მთავრობის ვალდებულებაზე „უჩვენოს, რომ სამუშაო შესრულდა შეთანხმებული წესებისა 

და სტანდარტების შესაბამისად“12 და მოამზადოს მოხსენება შედეგების მიღწევის ან 

არმიღწევის შესახებ, მიგრაციის სტრატეგიის შესაბამისად. 

 პოლიტიკის თანმიმდევრულობა: პოლიტიკის თანმიმდევრულობა ნიშნავს, რომ 

სხვადასხვა ინსტიტუტები ცდილობენ მიაღწიონ სინერგიას, უზრუნველყონ 

სრულყოფილება და შეავსონ ხარვეზები პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროებში, რათა 

მიღწეული იქნეს საერთო ამოცანები.13  

სტრუქტურა 

ქვეყნების მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიები ერთმანეთისაგან შესაძლოა განსხვავდებოდნენ, 

მაგრამ ქვემოთ ჩამოთვლილი ელემენტები ჩართული უნდა იყოს მიგრაციის ნებისმიერ ეროვნულ 

სტრატეგიაში. ყველა აქტუალური ელემენტის აღწერის შემთხვევაში, მიგრაციის სტრატეგია 

ნათლად გასცემს პასუხს შემდეგ შეკითხვებს: „რატომ“ არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული 

სტრატეგიული ამოცანები (სტრატეგიის ლოგიკური საფუძველი); „რა“ უნდა იქნეს კონკრეტულად 

მიღწეული (სტრატეგიის მიმართულება); და „როგორ“ იქნება მიღწეული სტრატეგიის ამოცანები 

(განხორციელების მეთოდები). გარდა ამისა, დოკუმენტი შეიძლება მიუთითებდეს მისი 

შემუშავების მეთოდოლოგიაზე და პროცესზე. ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს გამჭვირვალობასა 

და ანგარიშვალდებულებას, რაც მიგრაციის სტრატეგიის ორი ფუნდამენტური პრინციპია.  

ცხრილი 1: მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის რეკომენდირებული სტრუქტურა 

სახელწოდება მიზანი ქვეთავი 

შესავალი განიხილეთ მთავრობის 

პოზიცია, აღწერეთ როგორ 

შემუშავდა სტრატეგია  

 საერთო ამოცანა  

 მეთოდოლოგია 

კონტექსტი &  

განმსაზღვრელები 

ჩამოაყალიბეთ სტრატეგიის 

ლოგიკური დასაბუთება 

(მიგრაციის სიტუაცია, ძლიერი 

და სუსტი მხარეები, შესაბამისი 

ინსტიტუტები, 

გეოსტრატეგიული პოზიცია, 

პრინციპები) 

 მიგრაციის პოლიტიკის პრინციპები 

 მიგრაციის სიტუაცია 

 სამართლებრივი ჩარჩო 

 მიზნობრივი ჯგუფები 

 ინსტიტუციური სისტემა 

 მიგრაციის მართვის სისტემის 

შეფასება (SWOT) 

 გეოსტრატეგიული და პოლიტიკური 

მოსაზრებები 

                                                      
12

 Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, 2008, The UNDP accountability 

system.Accountability framework and oversight policy, 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP%20Accountability%20framework.pdf (წვდომა 2015 წლის 21 იანვარს). 
13

 OECD, 2012, Policy Framework for Policy Coherence for Development, http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf (წვდომა 2015 წლის 21 იანვარს) 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP%20Accountability%20framework.pdf
http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf
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 სტრატეგიული პოლიტიკის  

დოკუმენტების მიმოხილვა, 

რომლებიც აქტუალურია მიგრაციის 

სტრატეგიის ფორმულირებისა და/ან 

განხორციელებისთვის  

სტრატეგიული 

მიმართულებები 

მოკლე, საშუალო და 

გრძელვადიანი პრიორიტეტები  

 გრძელვადიანი პრიორიტეტები - 

კავშირი სტრატეგიის საერთო 

ამოცანასთან  

 კონკრეტული სტრატეგიული 

ამოცანები და ჩარევის სფეროები 

(საშუალოვადიანი) 

 მოკლევადიანი ამოცანები 

განხორციელება კოორდინაციის მექანიზმების 

აღწერა, მონიტორინგი, შეფასება 

და გადასინჯვა: ერთიანი ციკლი 

 კოორდინაციის მექანიზმები 

 მოხსენების მექანიზმები 

 მონიტორინგი 

 შეფასება და გადასინჯვა 

 

დანართი დამატებითი ინფორმაცია  ორგანიგრამები 

 სამართლებრივი დოკუმენტების 

ჩამონათვალი 

 შესაბამისი სტატისტიკური 

ინფორმაცია 

 ბიბლიოგრაფია 

 აკრონიმები 

 

თემები 

მიგრაციის სტრატეგია უნდა აერთიანებდეს მიგრაციასთან დაკავშირებულ ყველა აქტუალურ 

საკითხს, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ქეყანაზე. იგი ასევე საფუძველს ქმნის ყველა 

სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობისთვის, რომელთა 

გადაწყვეტილებებიც ზემოქმედებას ახდენს იმიგრანტთა, ემიგრანტთა და შიდა მიგრანტთა 

სიტუაციაზე. 

ცხრილი 2: მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიისთვის შესაძლო საკითხების მიმოხილვა  

საზღვრისა და სახმელეთო კონტროლი 

საზღვრის მართვა  თვალთვალის კონტროლის მექანიზმები 

 საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები 

 რეფერალური მექანიზმები და 

თანამშრომლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე 

არსებულ შესაბამის ინსტიტუტებთან; 

 საზღვრის ინტეგრირებული მართვის 

ამოცანები  

ადამიანთა ტრეფიკინგი 

  ადამიანთა ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებები 

 ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის 

პროცედურები. შრომითი ექსპლუატაციის 

მსხვერპლთა ჩათვლით 
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 ადამიანთა ტრეფიკინგის პრევენციის 

ღონისძიებები 

შიდა მიგრაცია 

შიდა გადაადგილება  ქვეყნის შიგნით იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა (იგპ) დაცვა და 

საკითხის გადაწყვეტა   

 სერვისები იძულებით გადაადგილებულ 

პირთათვის 

 ზემოქმედების ანალიზი იგპ-სთვის 

მიწოდებული სერვისებისა და 

გადაწყვეტების თვალსაზრისით 

ეკოლოგიური მიზეზებით გამოწვეული 

მიგრაცია  

 ადრეული გაფრთხილების მექანიზმები; 

 დაცვის და მხარდაჭერის მექანიზმები 

 მიგრაციაზე გარემოს ცვლილებების 

ზემოქმედების ანალიზი (მაგ., აგრარულ 

სექტორში სამუშაოს არსებობის ცვლილება)  

ურბანიზაცია  ურბანული დაგეგმარება 

 შრომითი ბაზრის ცვლილებების ანალიზი  

იმიგრაცია 

უცხოელთა ქვეყანაში შესვლა, გაჩერება და 

ცხოვრება  

 ვიზა 

 რეზიდენტობის წესები და გზები (ოჯახის 

გაერთიანება, სამუშაო, სწავლა, ინვესტიცია, 

ბიზნესი) 

 ლეგალური გაჩერების კონტროლი 

 ინტეგრაცია (ენა, საცხოვრებელი, 

კულტურული ინტეგრაცია) 

 მოქალაქეობა  

არარეგულარული მიგრაცია 

 

 

 

შრომითი იმიგრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაცვა 

 არარეგულარული მიგრაციის პრევენციის 

ღონისძიებები 

 რეგულირების პროცესი 

 დაკავება  

 უცხოელთა ხელმისაწვდომობა შრომის 

ბაზარზე, კვოტებზე, შრომითი ბაზრის 

ტესტებზე 

 დამსაქმებელთა პასუხისმგებლობა უცხოელ 

მუშაკთა დაქირავების კუთხით 

 სეზონური მიგრაცია 

 შრომის ნებართვები 

 თანაბარი მოპყრობა უცხოელი და 

საკუთარი მოქალაქეების მიმართ 

 ორმხრივი შეთანხმებები, ცირკულარული 

მიგრაციის ჩათვლით 

 ლტოლვილის სტატუსი 

 დამატებითი (სუბსიდიური) დაცვა 

 დროებითი და დაცვის სხვა ფორმები 

 ხელახალი განსახლება 

 ლტოლვილთა ინტეგრაცია (დამატებითი 

დაცვის ჩათვლით)  

უცხოელთა ქვეყნიდან გაძევება   ნებაყოფლობითი, დახმარების მეშვეობით 
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დაბრუნების ჩათვლით 

 იძულებითი დაბრუნება 

 სამგზავრო დოკუმენტები 

 ურთიერთობა და თანამშრომლობა 

საელჩოებთან და დანიშნულების 

ქვეყნებთან 

 რეადმისიის ხელშეკრულებები, 

ურთიერთგაგების მემორანდუმები  

ემიგრაცია 

საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეებისთვის 

მომსახურების გაწევა და მათი დაცვა  

 

მოქალაქეთა დაბრუნება 

 საკონსულო და დიპლომატიური 

სამსახურები  

 ორმაგი მოქალაქეობა, ემიგრანტის სტატუსი 

 დაბრუნებულ მოქალაქეთა რეინტეგრაციის 

მექანიზმები  

 მხარდაჭერა დაბრუნებამდე  

ურთიერთობა დიასპორასთან  

 

 

 

 

 

შრომითი ემიგრაცია 

 ემგირანტებსა და დიასპორის წევრებს 

შორის ურთიერთობა საზღვარგარეთ; 

 თანამშრომლობა დიასპორის 

ორგანიზაციებთან; 

 დიასპორისაგან ინვესტიციების მოზიდვა; 

 ფულადი გზავნილებისხელშეწყობა 

 ტვინების გადინების უარყოფითი ეფექტის 

შემცირების სტრატეგიები 

 საზღვარგარეთ დასაქმებისთვის 

ხელშეწყობა; 

 დასაქმების სააგენტოების კონტროლი, 

შრომითი ექსპლუატაციის პრევენცია 

 საზღვარგარეთ არარეგულარული შრომის 

პრევენციის ღონისძიებები 

კოორდინაცია და თანამშრომლობა მიგრაციის მართვაში  

ერთიანი რეესტრები, მონაცემთა ბაზები და 

სტატისტიკა  

 განვითარების კოორდინაცია და ერთიანი 

მონაცემთა ბაზების გამოყენება  

 მიგრაციასთან დაკავშირებული 

სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, 

დოკუმენტირება და ანალიზი   

საინფორმაციო მასალები, მექანიზმები და 

კამპანიები  

 თანამშრომლობა და კოორდინაცია 

ინფორმაციის უზრუნველყოფისთვის  

მიგრაციასთან დაკავშირებული 

საკოორდინაციო მექანიზმები  

 მიგრაციის კოორდინაციის ეროვნული 

ორგანოს/მექანიზმის შექმნა ან 

ფუნქციონირება 

 ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

თანამშრომლობის მექანიზმები 

 სამოქალაქო საზოგადოებასთან და 

სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობა 

საერთაშორისო თანამშრომლობა მიგრაციის 

სფეროში 

 მინგრაციასთან დაკავშირებულ 

საერთაშორისო მუდმივმოქმედ ჯგუფებში, 

ფორუმებში, დიალოგში, კონფერენციებში 

და ორგანიზაციებში მონაწილეობა 

 საერთაშორისო თანამშრომლობა მიგრაციის 
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პრიორიტეტების სფეროში 

ბ. სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი ნაბიჯები 

დღის წესრიგის ჩამოყალიბება 

თემების განსაზღვრა მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან მასზე მრავალი ფაქტორი ახდენს 

ზემოქმედებას. ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო ანალიზის და კვლევის შედეგები  უმნიშვნელო 

როლს ასრულებს. მამოძრავებელი ფაქტორი ხშირად ხდება ისეთი საკითხი, რომელიც პოლიტიკის 

შემქმნელთა ყურადღებამდე აღწევს მასმედიის მეშვეობით, ასევე საკითხები, რომლებიც 

პოლიტიკური პარტნიორების, დაინტერესებული ჯგუფების, კერძო კომპანიების ან 

საზოგადოებრივი ინტერესების სფეროში შედის.14 გარდა ამისა, დიდი მნიშვნელობა აქვს 

შესაბამისი ქვეყნის პოლიტიკურ ინტერესებს, იქნება ეს შიდასახელმწიფოებრივ, საგარეო თუ 

საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე. ამ პროცესების მეშვეობით ხდება კონკრეტული საკითხის 

აღიარება საზოგადოებრივ პრობლემად და მისი ჩართვა მთავრობის დღის წესრიგში. აქედან 

გამომდინარე, საკითხის იდენტიფიცირება და მისი დღის წესრიგში ჩართვა პოლიტიკური ციკლის 

მნიშვნელოვანი ფაზაა, რადგან იგი ზემოქმედებას ახდენს მთლიან პოლიტიკურ პროცესსა და მის 

შედეგებზე. გარდა ამისა, შემდგომში პოლიტიკური მექანიზმების განსაზღვრისთვის დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება პრობლემის გააზრებას; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ 

განისაზღვროს ფაქტობრივი პრობლემა და არა მხოლოდ მისი სიმპტომი, მნიშვნელოვანია 

პრობლემის დიაგნოსტირება.15 ამ პროცესში საგულისხმო როლს ასრულებენ ჩართული 

ინსტიტუტები და პრობლემების განმსაზღვრელი აქტორები.16    

პოლიტიკის ანალიზი 

პოლიტიკის ანალიზის ფაზის დროს ხდება პრობლემისა და ამოცანების განსაზღვრა. პრობლემის 

დეფინიცია და ფორმულირება საკითხის შესახებ ლოგიკურ ცოდნას უნდა დაეფუძნოს. 

 

სიტუაციის ანალიზი და/ან საწყისი სიტუაციის შესწავლა და ე.წ. SWOT ანალიზი17 ამ 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მეთოდებია. იგი მოითხოვს კვლევასა და მონაცემთა შეგროვებას, 

რათა მოხდეს შესაბამისი სტრატეგიული ამოცანებისა და ეროვნული პრიორიტეტების განსაზღვრა. 

საწყისი სიტუაციის კვლევა იძლევა საინფორმაციო საფუძველს, რომლის მიმართაც შემდგომში 

უნდა მოხდეს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება. 

                                                      
14

 ბარკენბუსი, დოქ. ჯაკი, 1998, Expertise and the Policy Cycle, University of Tennessee, http://www.gdrc.org/decision/policy-cycle.pdf (წვდომა 

2015 წლის 19 თებერვალს). 
15

 გენერალური აუდიტის ოფისი,, 2003, A Guide To Policy Development, Manitoba, http://www.oag.mb.ca/wp-

content/uploads/2011/06/PolicyDevelopmentGuide.pdf (2015 წლის 19 თებერვალი). 
16

 სავარდი, ჟან-ფრანსუა, პოლიტიკის ციკლი, Encyclopedic Dictionary of Public Administration, 

http://cerberus.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/policy_cycles.pdf (წვდომა 2015 წლის 19 თბერვალს). 
17

 SWOT ანალიზი არის ანალიტიკური მექანიზმი, რომელიც გამოიყენება სტრატეგიული დაგეგმვისას ძლიერი და სუსტი 

მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შეფასების მიზნით.   

სიტუაციის ანალიზი/საწყისი 

სიტუაციის შესწავლა/ SWOT 

ანალიზი 

საერთო სტრატეგიული 

ამოცანებისა და ეროვნული 

პრიორიტეტების განსაზღვრა 

პროგრამული დაგეგმვა 

http://www.gdrc.org/decision/policy-cycle.pdf
http://www.oag.mb.ca/wp-content/uploads/2011/06/PolicyDevelopmentGuide.pdf%20(2015
http://www.oag.mb.ca/wp-content/uploads/2011/06/PolicyDevelopmentGuide.pdf%20(2015
http://cerberus.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/policy_cycles.pdf
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საწყისი სიტუაციის კვლევა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას მიგრაციის სიტუაციის შესახებ და, 

ამავდროულად, უნდა განსაზღვრავდეს ამ ჩარჩოსთვის საჭირო სათანადო მექანიზმებს, 

პოლიტიკურ დოკუმენტებსა და კანონმდებლობას, ასევე, შესაძლო ხარვეზებს. თანმიმდევრული 

მიდგომის უზრუნველყოფის მიზნით ასევე საჭიროა გამოიკვეთოს და გაანალიზდეს მიგრაციისაგან 

განსახვავებული (თუმცა რომელთაც შეუძლიათ ზეგავლენა მოახდინონ მიგრაციაზე) სფეროების 

სტრატეგიები და კანონმდებლობა. საწყისი სიტუაციის კვლევის გარდა მიგრაციის სიტუაციის 

შესახებ ინფორმაციას იძლევა მიგრაციის შესახებ განახლებული მოხსენება ან აღწერა, რის გამოც 

იგი მნიშვნელოვანი ინფორმაციული მექანიზმია მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავებისთვის.    

 

სიტუაციის ანალიზის და/ან საბაზისო კვლევის შემავსებელი კომპონენტია ეგრეთ წოდებული 

SWOT (ძლიერი ად სუსტი მხარეების, შანსების და საფრთხეების) ანალიზი. SWOT ანალიზის 

მეშვეობით ხდება მიგრაციის მართვის ეროვნული სისტემის ძლიერი მხარის, სისუსტეების, 

შანსებისა (შესაძლებლობების) და საფრთხეების შეფასება, რაც აყალიბებს სტრატეგიულ ამოცანებსა 

და ეროვნულ პრიორიტეტებს.      
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 ICMPD, 2015 

ბლოკი 1: საბაზისო კვლევის შესწავლა 

საბაზისო  კვლევა საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილ იქნეს პროგრამების საინფორმაციო 

მხარე, განხორციელდეს იმპლემენტაციისა და ზემოქმედების ფაქტორების მონიტორინგი და 

შეფასება.   

„მიგრაციის მდგომარეობა საქართველოში“18 არის მიგრაციის შესახებ განახლებული მოხსენება და 

იგი მოიცავს ურთიერთდაკავშირებულ საკითხთა მთელ წყებას. მასში განხილულია 

საკანონმდებლო ჩარჩო და მიგრაციის მართვის ინსტიტუციური სქემა, გაანალიზებულია 

ხელმისაწვდომი კვლევები და მონაცემები და გაშლილი სახით ჩართულია საქართველოში 

იმიგრაციისა და ემიგრაციის (მოსახლეობისა და გადაადგილების) სიტუაციის დეტალები.  

ეს მოხსენება მომზადდა  „ICMPD ENIGMMA“-ის ჯგუფისა და პროექტში ჩართული ქართველი 

მკვლევარების ერთობლივი შრომის შედეგად. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი 

„მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) მიზნად ისახავს მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული მიგრაციის პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნას, სადაც ერთ-ერთი კომპონენტია 

მოხსენების შექმნა, რომელიც პოლიტიკოსებს, მკვლევარებსა და სხვა პროფესიონალებს აწვდის 

რეალურ ანალიზს, მონაცემებსა და ტენდენციებს მიგრაციის შესახებ - საქართველოდან და 

საქართველოში. 

მოხსენების საფუძველზე გაკეთებული რეკომენდაციები თემატური რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია ნაწილში  III.2. 

ბლოკი 2: SWOT ანალიზი 

SWOT სავარჯიშო იწყება თვითშეფასებით, ანუ, ჩართული ინსტიტუტების ძლიერი და სუსტი 

მხარეების განსაზღვრით. ამის შემდეგ კეთდება გარე ფაქტორების ანალიზი, ანუ 

შესაძლებლობებისა და საფრთხეების - ეროვნულ და/ან საერთაშორისო კონტექსტში.  

 პოზიტიური ეფექტი ნეგატიური ეფექტი 

შიდა (ინსტიტუტთან 

დაკავშირებული) 

ძლიერი მხარე სუსტი მხარე 

გარე (გარეშე გარემოებებთან 

დაკავშირებული, რომელიც 

რისკები (შესაძლებლობები) საფრთხეები 
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მტკიცებულების ბაზის შექმნას ხელს უწყობენ ექსპერტები, კონსულტაციები სამიზნე ჯგუფებთან, 

დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრა, საჭიროებებისა და ხარვეზების შეფასება, ასევე 

ადრინდელი სტრატეგიული ან პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების ანალიტიკური 

ანალიზი. ამავდროულად საჭიროა ანალიზი იმ ფაქტორებისა, რომლებიც ქმნიან პრობლემას, 

რომელიც მიგრაციის სტრატეგიაში უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ეს არის სამართლებრივი და 

პოლიტიკური ჩარჩო, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს მთავრობისა და პოლიტიკური 

აქტორების პრინციპებთან და სტრატეგიებთან.   

 

საკითხის იდენტიფიცირების შემდეგ უნდა ჩამოყალიბდეს ამოცანები და ეროვნული 

პრიორიტეტები. სტრატეგიული ამოცანები და ეროვნული პრიორიტეტები უნდა განისაზღვროს 

ხანგრძლივი პერიოდისთვის და ისინი შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნული სტრატეგიების 

ამოცანებთან, მაგალითად, შრომითი ბაზრის და დასაქმების, ზრდისა და განვითარების ან 

დიაპორის სფეროების. სტრატეგიული ამოცანები უნდა ეფუძნებოდეს საერთო საკითხებს ან 

ჩარევის ზემოაღნიშნულ სფეროებს, რაც დამოკიდებულია სიტუაციის ანალიზის შედეგებზე, 

საწყისი სიტუაციის კვლევაზე, SWOT ანალიზსა და მიგრაციის პროფილზე. მაგალითად, SWOT 

ანალიზმა შეიძლება უჩვენოს, რომ უწყებათაშორისი კოორდინაცია სუსტია. ასეთ შემთხვევაში 

უწყებათაშორისი კოორდინაცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს როგორც ერთ-ერთი სტრატეგიული 

ამოცანა. საერთო სტრატეგიული ამოცანები უნდა დაიყოს საშუალო და მოკლევადიან ამოცანებად, 

რაც ქმნის პროგრამული დაგეგმვის საფუძველს. გარდა ამისა, უნდა ჩამოყალიბდეს საერთო ხედვა.  

პოლიტიკის ანალიზის შედეგად ჩვეულებრივ დგება მოხსენება, რომელშიც ფორმულირებულია 

პრობლემები, დადგენილია ამოცანები, იდენტიფიცირებულია პრინციპები და ძირითადი 

პარამეტრები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია რეკომენდაციების ჩამოყალიბება.        

პოლიტიკის მექანიზმები 

მთავრობას შეუძლია გამოიყენოს პოლიტიკური მექანიზმები, რომლებიც განისაზღვრება როგორც 

„მთავრობის (უფრო ფართო პერსპექტივაში, საზოგადოების) ბაზარში ჩარევის საშუალებები - 
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 ვოეგერი, ალფრედი, 2014, Making sense of evidence for policy-making. Presentation presented at the Euromed Migration III Migration Profile 

Process Workshop, Berlin, ICMPD, http://www.euromed-migration.eu/uploads/tx_euromedhelper/05_140930-1003_MPP_Workshop_Berlin_Woeger.pdf 

(წვდომა, 2015 წლის 19 თებერვალი). 

ინსტიტუციასთან არ არის 

დაკავშირებული) 
 

ბლოკი 3: მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა უნდა აიგოს კვლევისა და ანალიზის შედეგებზე.  

კვლევაზე დაფუძნებული მტკიცებულება მოიცავს ყველა სახის მტკიცებულებას, რომელიც 

შეგროვებულია სისტემატური პროცესის მეშვეობით. 

მტკიცებულება ხელს უწყობს პოლიტიკის ციკლის ყველა ფაზას, განსაკუთრებით, პოლიტიკის 

ანალიზის ფაზას. ამ ფაზის განმავლობაში მტკიცებულება ეხმარება კონკრეტული სიტუაციის, 

პრობლემისა და შესაბამისი პოლიტიკის დეტალურ ჩამოყალიბებას. ამ ფაზაში მტკიცებულება 

ასევე საჭიროა იმისათვის, რომ მიღებული იქნეს ინფორმირებული გადაწყვეტილება პოლიტიკის 

შერჩევისა და განხორციელებისთვის.19  

 

http://www.euromed-migration.eu/uploads/tx_euromedhelper/05_140930-1003_MPP_Workshop_Berlin_Woeger.pdf%20(წვდომა,%202015%20წლის%2019
http://www.euromed-migration.eu/uploads/tx_euromedhelper/05_140930-1003_MPP_Workshop_Berlin_Woeger.pdf%20(წვდომა,%202015%20წლის%2019


20 

მიზნების მიღწევისა და პრობლემების მოგვარების მიზნით“, რაც ამოცანის  მიღწევის საშუალებებს 

წარმოადგენს.20 ლიტერატურაში პოლიტიკის მექანიზმების რამდენიმე კატეგორია მოიხსენება: 

მარეგულირებელი, ფინანსური, საინფორმაციო და ორგანიზაციული პოლიტიკის.21 

პოლიტიკური მექანიზმების პირველი ჯგუფი მოიცავს მარეგულირებელ დოკუმენტებს, 

როგორიცაა ბრძანებები, აკრძალვები, ლიცენზიები, ნებართვები, წესები და რეგულაციები. მეორე 

ჯგუფი დაკავშირებულია ფინანსურ საშუალებებთან, მაგალითად, სტიმულების 

უზრუნველყოფასთან. ისინი შეიძლება იყოს პოზიტიური მაგალითად, გრანტები და სუბსიდიები 

და ნეგატიური მაგ., ბეგარა და მომხმარებლის გადასახადები. მესამე ჯგუფი მოიცავს კომუნიკაციის 

მექანიზმებს. გარდა ამისა, მეოთხე ჯგუფი მიუთითებს საქონლისა და მომსახურების მიწოდებაზე. 

ამ კატეგორიას მიეკუთვნება პროცედურული მექანიზმები, რომლებიც პოლიტიკის პროცესის 

ცვლილებაზეა ორიენტირებული.22 

 

კონსულტაცია 

დაინტერესებულ არასამთავრობო  მხარეებთან კონსულტაცია და მათი რაციონალური ჩართვა 

უნდა იყოს როგორც საშუალება, ისე მიზანი. კონსულტაციები ხელს უწყობს კონსენსუსის მიღწევას 

და პოლიტიკურ მხარდაჭერას და ამავდროულად აუმჯობესებს მიგრაციის სტარტეგიის ხარისხს 

და ამცირებს მის ხარჯებს. გარდა ამისა, პროცესი ხელს უწყობს დემოკრატიულ ღირებულებებს და 

ემსახურება ჩართულობის, გამჭვრივალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებს.  

კონსულტაციის მრავალი მექანიზმი არსებობს. მაგალითად, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, 

დისკუსიები ფოკუს ჯგუფებში, დაინტერესებულ ჯგუფებთან შეხვედრები, საჯარო მოსმენები, 

მრჩეველთა საბჭოების გამოყენება და ელექტრონული კონსულტაციები. 

საჯარო კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს როგორ დედაქალაქში, ისე რეგიონებში, რათა მასში 

მონაწილეობა მიიღონ იმ ადამიანებმაც, ვისაც დედაქალაქში ჩასასვლელად საჭირო სახსრები არ 

გააჩნიათ. კონსულტაცია შეიძლება იყოს ღია ან მიზნობრივი, ან ორივე ერთად. მიზნობრივი 

კონსულტაცია ნიშნავს, რომ მასში მონაწილეობის მისაღებად იწვევენ ყველა დაინტერესებულ 
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 European University Institute, Policy Instruments, file:///C:/Users/noackm/Downloads/metis_154870.pdf (წვდომა 2015 წლის 20 თბერვალი) 
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 ფიშერი, ფრანკი, მილერი, გერალდი ჯ., სიდნი, მარა ს., 2007. 
22

 European University Institute. 
23

 ადაპტირებულია ოლეგ ჩირიტას მიხედვით, 2014, Public policy cycle. The case of migration policy (ies), MIEUX II პროექტის 

ფარგლებში გაკეთებული პრეზენტაცია: Action Kyrgyzstan II, Workshop on Developing the National Migration Policy and Knowledge exchange on 

Legal Migration, 2-4 დეკემბერი, 2014, ბიშკეკი, ყირგიზეთი. 

ბლოკი 4: პოლიტიკის მექანიზმები მიგრაციის სფეროში 

მიგრაციის პოლიტიკის სფეროში პოლიტიკური მექანიზმები მოიცავს შემდეგს:23 

 კომუნიკაცია: საინფორმაციო კამპანიები; დისკუსიები; დებატები; სადისკუსიო 

დოკუმენტები; შეხვედრები; რეკლამა; საზოგადოებრივი სამუშაო შეხვედრები და სხვ.; 

 ქსელი: გარე მხარდამჭერები; ინტერაქტივი; საზოგადოებრივი მიზნის მიღწევაში 

მონაწილეობა; მთავრობათაშორისი თანამშრომლობა; 

 ფინანსური: ბიუჯეტი; გადასახადები; ჯარიმები; გრანტები; და სხვ.; 

 მარეგულირებელი: მიმართულების ჩვენებისშეთავაზება; ინსპექციები; განთავსება; 

გაიდლიანები; პროგრამების შექმნა; სააგენტოების შექმნა, და ა.შ.  

 საორგანიზაციო: საკანონმდებლო ცვლილებების შეთავაზება; შენობა-ნაგებობების 

უზრუნველყოფა; მშენებლობის ორგანიზება; მონაცემთა ბაზების ან ვებგვერდების 

შემუშავება, და სხვა.   

file:///C:/Users/noackm/Downloads/metis_154870.pdf
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ორგანიზაციას ან დაინტერესებულ ჯგუფებსა და ინდივიდებს, ვისაც აქვს გამოცდილება და/ან 

პასუხისმგებელია ამ სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ღია კონსულტაცია ნიშნავს, რომ 

მასში მონაწილეთა უფრო ფართო წრეა ჩართული და მისი რეკლამირებაც უფრო აქტიურად ხდება. 

კონსულტაციას უნდა ჰქონდეს პროცესის სახე, და არა ერთჯერადი ღონისძიების. მაგალითად, 

თემატური ჯგუფების სამუშაო კონსულტაციებთან ერთად შეიძლება ორგანიზებული იქნეს 

გახსნისა და დახურვის კონსულტაციები. ეს სათანადო რესურსებისა და დროის უზრუნველყოფას 

მოითხოვს.     

კოორდინაცია 

სამოქმედო გეგმაში განსაზღვრული მოქმედებების მხარდაჭერისა და დამაჯერებელი 

განხორციელებისთვის საჭიროა მაღალი თანამდებობის პირთა მხარდაჭერა სათანადო 

სამინისტროებიდან და სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან, სამოქალაქო საზოგადოების, სამეცნიერო 

და დიასპორის ორგანიზაციების ჩათვლით. როგორც ეს უკვე აღინიშნა, მიგრაცია 

მრავალსექტორული საკითხია, რომელმაც შეიძლება პოლიტიკის მრავალი სფეროს ჩართვა 

მოთხოვოს,24 რის გამოც კოორდინაცია სტრატეგიის დაგეგმვის ხერხემალია. გარდა ამისა, 

მნიშნველოვანია ინსტიტუციათაშორისი კოორდინაციაც, რომელიც გავრცელდება მიგრაციის 

სფეროში ყველა მოქმედებასა და პრიორიტეტზე. სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დასაწყისშივე 

უნდა განისაზღვროს ეროვნული საკონტაქტო ერთეული. 

კოორდინაცია პოლიტიკის დონეზე 

პოლიტიკის დონეზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის (PWG) შემადგენლობაში შედიან მაღალი 

თანამდებობის პირები, რომლებსაც აქვთ გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. ჯგუფის 

შეხვედრებზე თანხმდება სტრატეგიული მიმართულებები და მათი შინაარსი, რომელსაც 

ტექნიკური დონის სამუშაო ჯგუფი წარადგენს, ხოლო შეთანხმების შემდეგ ხდება საბოლოო 

პროექტის დამტკიცება.  

კოორდინაცია ტექნიკურ დონეზე 

ტექნიკური დონის ექსპერტებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის (TWG) შემადგენლობაში 

შედიან სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლები. ისინი მუშაობენ სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შექმნაზე. ეს ჯგუფი ამზადებს პროექტებს და განიხილავს მონაცემებსა და 

ინფორმაციას. პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროში კონსულტაციების საჭიროების შემთხვევაში, 

ტექნიკური დონის სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ მოიწვიონ სხვა ექსპერტები.  

გადაწყვეტილება  

მიგრაციის სტრატეგიის მიღების საკითხის გადაწყვეტილებაზე მრავალი ფაქტორი ახდენს 

ზემოქმედებას. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და ეკოლოგიური 

ფაქტორები, როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური.25 ეს არის ეგრეთ წოდებული 

გადაწყვეტილების პარამეტრები და მოქცეულია მინისტრთა მიზნების ჩარჩოებში,  ჩართული 

სამინისტროებისაგან რესურსების მიღების შესაძლებლობებისა და პრობლემათა ფარდობითი 

პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ვადები, რადგან იგი საარჩევნო 

ციკლის პერიოდულობაზეა დამოკიდებული.  

                                                      
24

 გუიროდონი, ვირჯინი, ‘ European Integration and Migration Policy: Vertical Policy-making as Venue Shopping’, Journal of Common Market 

Studies, 2000, 38/2, გვ. 251–71. 
25

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, Health Service Planning and Policy-Making. A Toolkit for Nurses and Midwives, 

http://www.wpro.who.int/publications/docs/hsp_mod4_1E08.pdf (წვდომა 2015 წლის 20 თებერვალი). 

http://www.wpro.who.int/publications/docs/hsp_mod4_1E08.pdf
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გ. სამუშაოს და დროის დაგეგმვა 

სამუშაო გეგმით საკმარისი დრო უნდა იყოს გათვალისწინებული მონაცემებისა და ინფორმაციის 

შესაგროვებლად, რადგან სოლიდური საინფორმაციო ბაზის არსებობა უზრუნველყოფს სამოქმედო 

გეგმაში შესაბამისი მიზნების არსებობას და რომ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ჩარევის 

სფეროები სწორადაა შერჩეული. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია მკაფიოდ განისაზღვროს 

პროცესის დაწყებისა და დასრულების დრო, ხოლო სტრატეგიის შემუშავებისა და მისი სამოქმედო 

გეგმის შედგენის პროცესი დროში ძალიან არ უნდა გაჭიანურდეს, რადგან ამან შეიძლება 

გამოიწვიოს ხელსაყრელი მომენტის დაკარგვა, მათ შორის, შეგროვებული ინფორმაციის 

მოძველება.  

ცხრილი 3: მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებითვის საჭირო სამუშაოსა და ვადების 

მაგალითი   

ამოცანა თვეები 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

1. დაგეგმვის ფაზა          

1.1 PWG სამუშაო ჯგუფის ფორმირება 

გადაწყვეტილების მიღების დონეზე  

         

1.2 საინფორმაციო საჭიროების  

განსაზღვრა 

         

1.3 საკონსულტაციო გეგმა          

1.4 დაინტერესებული მხარეების 

აღწერა 

         

1.5 TWG სამუშაო ჯგუფის შექმნა          

2. მონაცემების და ინფორმაციის 

შეგროვება 

         

2.1 საწყისი სიტუაციის შესწავლა          

2.2 SWOT ანალიზი          

2.3 ინსტიტუციური ჩარჩოს მიმოხილვა           

2.4 სამართლებრივი ჩარჩოს მიმოხილვა          

2.5 სხვა ეროვნული სტრატეგიების 

აღწერა  

         

3. კონსულტაციების და 

დაინტერესებული მხარეების წვლილი  

         

3.1 მონაცემებისა და ინფორმაციის 

განხილვა  (TWG) 

         

3.2 სტრუქტურის შემუშავება (TWG)          

3.3 სტრუქტურის 

დამტკიცება/გადასინჯვა (PWG) 

         

3.4 ამოცანებისა და  პრიორიტეტების 

ანალიზი და წინადადებების 

შემუშავება (TWG) 

         

3.5 PWG-ის შეხვედრა ამოცანების 

შეთანხმების მიზნით   

         

3.6 ტექნიკურ დონეზე თემატური 

სამუშაო ქვეჯგუფების შექმნა  

         

3.7 საშუალო და მოკლევადიანი 

სტრატეგიული ამოცანები და 

თითოეული საბოლოო ამოცანის აღწერა 

(ტექნიკური თემატური სამუშაო 

ჯგუფი)  

         



23 

3.8 ფართო თემატური კონსულტაციები 

(სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები, სამეცნიერო წრეები, 

სხვა ექსპერტები) 

         

3.9 სამუშაო გეგმის შემუშავება (TWG)          

3.10 PWG განიხილავს სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის პროექტს  

         

3.11 მთავრობის მიერ დამტკიცება           

 

 სტრატეგიიდან განხორციელებამდე: სამოქმედო გეგმა 3.

მიგრაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი კითხვა წარმოიშობა: როგორ უნდა 

მოხდეს მისი განხორციელება? და როგორ უნდა შეფასდეს ან გაიზომოს მისი წარმატება თუ 

წარუმატებლობა? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სტრუქტურულ ცვლილებებთანაა 

დაკავშირებული, რაც ნებისმიერი სტრატეგიისთვის არის დამახასიათებელი. სტრატეგიები 

მოიცავს გლობალურ, ზოგად და ყოვლისმომცველ ამოცანებს. შესაბამისად, ეს ამოცანები ფართო 

ფორმით ყალიბდება, რაც მათ განხორციელებას ართულებს. 

ა. ჩარევის ლოგიკა 

სტრატეგიის რეალური განხორციელება დამატებით ნაბიჯებს მოითხოვს. სტრატეგიის 

გლობალური ამოცანები უნდა დაკონკრეტდეს და დეტალურად ჩამოყალიბდეს, ანუ, უნდა მოხდეს 

მათი „დანაწევრება“ ისეთ დონემდე, რომელიც პირდაპირი განხორციელებისა და 

წარმატების/წარუმატებლობის შეფასების/გაზომვის საშუალებას შექმნის. ამრიგად, ფართო სახის 

გლობალური ამოცანები იყოფა კონკრეტულ ამოცანებად, ხოლო კონკრეტული ამოცანის 

საფუძველზე კონკრეტული მოქმედებები განისაზღვრება. ამ პროგრამული ხასიათის 

დაგეგმვისთვის საჭიროა სამოქმედო გეგმის შექმნა და პასუხისმგებელი ინსტიტუტების, შესაძლო 

პარტნიორებისა და მოქმედებათა ბენეფიციარების განსაზღვრა. ქვემოთ ცხრილში აღწერილია 

მიმდევრობის/ჩარევის ლოგიკური სქემა სტრატეგიის საერთო ამოცანიდან კონკრეტული 

მოქმედების განხორციელებამდე.   

ცხრილი 4: პროგრამული დაგეგმვის მაგალითი: საერთო ამოცანიდან კონკრეტული მოქმედების 

განხორციელებამდე 

საერთო ამოცანა კონკრეტული ამოცანა მოქმედება 

იმიგრანტთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა 

იმიგრანტთა ენობრივი უნარების 
განმტკიცება  

იმიგრანტებისთვის ენის 
კურსების ორგანიზება  

 

თუმცა, ზემო აღნიშნული სქემა სტრატეგიის ამოცანების შესრულების გაზომვის საშუალებას ჯერ 

არ იძლევა. ამისათვის საჭიროა მეთოდისათვის სხვა ელემენტების დამატება. კონკრეტული 

მოქმედების მონიტორინგი და შეფასება ხდება დადგენილი ინდიკატორების მეშვეობით. შეფასება 

ქმნის საფუძველს, რომელიც სტრატეგიის ამოცანების რეალური განხორციელების 

(განუხორციელებლობის) შეფასების/გაზომვის საშუალებას იძლევა. ქვემოთ მოცემული გრაფა 

აღწერს ამოცანათა თანმიმდევრობას - საერთო ამოცანები, კონკრეტული ამოცანები, 

მოქმედება/შედეგი, ანალიტიკური ანალიზი და შეფასება, რაც საბოლოოდ სტრატეგიის 

შემუშავებას შეესაბამება. 
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სურ 2: ამოცანებისა და მოქმედებების ფორმულირება 

 

ბ. რა არის სამოქმედო გეგმა? 

სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უნდა შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა, 

რომელიც ეფუძნება სტრატეგიის ამოცანებს და აყალიბებს კონკრეტულ მოქმედებებს მათი 

განხორციელებისთვის. სამოქმედო გეგმა მოიცავს ზემოაღნიშნული ციკლის ყველა ელემენტს 

(საერთო ამოცანები, კონკრეტული ამოცანები, მოქმედებები/შედეგები, ანალიტიკური ანალიზი და 

შეფასება). სამოქმედო გეგმამ უნდა უპასუხოს კითხვას, თუ „როგორ“ უნდა განხორციელდეს 

მიგრაციის ეროვნულ სტრატეგიაში განსაზღვრული ამოცანები. ამრიგად, მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ სამოქმედო გეგმა ყოველთვის არ არის ფოკუსირებული სტრატეგიის სრულ 

განხორციელებაზე - ხშირად იგი ორიენტირებულია დროის განსაზღვრულ პერიოდში 

კონკრეტული პრიორიტეტული სფეროების რეალიზებაზე. გარდა ამისა, სიტუაციის ყოველი 

ცვლილების დროს უნდა მოხდეს სამოქმედო გეგმის გადასინჯვა - ეს მოთხოვნა მიგრაციის 

ეროვნულ სტრატეგიაზე არ ვრცელდება.  

სტრატეგიების, სამოქმედო გეგმებისა და მათი ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ ბევრი 

განსხვავებული განმარტება არსებობს. თუმცა, როგორც წესი, სტრატეგიები განისაზღვრება 

როგორც უფრო ზოგადი, გლობალური და გრძელვადიანი ბუნების მქონე დოკუმენტი, ხოლო 

სამოქმედო გეგმა უფრო კონკრეტული, ვიწრო და საშუალოვადიანი დოკუმენტია, რომელმაც 

სტრატეგიის განხორციელება უნდა უზრუნველყოს. 

სტრატეგიის შემუშავებასთან ერთად იწყება სამოქმედო გეგმის მომზადება, რაც მიგრაციის 

ეროვნული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია. სამოქმედო გეგმა შეიძლება მომზადდეს 

სტრატეგიასთან ერთად, მისი დანართის სახით, ან შეიძლება შემუშავდეს როგორც 

დამოუკიდებელი დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია სტრატეგიასთან. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს შედეგზე დაფუძნებული მართვის მეთოდოლოგია (RBM),26 რადგან 

მისი განხორციელების ორიენტირები და კულტურა საგულიხმოდ შეიცვალა, მათ შორის, 

                                                      
26

 RBM მართვის გრძელვადიანი ციკლია, რომელიც აერთიანებს სტრატეგიას, ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს, 

პროცესებსა და საზომ ინდიკატორებს, რათა გაუმჯობესდეს სტრატეგიული დაგეგმარება, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. შედეგზე დაფუძნებული მართვა ფოკუსირებულია დადგენილი 

კონკრეტული 

ამოცანები 

მოქმედებებისთვის 

მოქმედებები 

განხორციელების
თვის 

მოქმედების 

შედეგების 

შეფასება 

სტრატეგიის 

რეალიზების 

შეფასება 

სტრატეგიის 

საერთო 

ამოცანები 
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მიგრაციის სფეროში: ადრე გამოყენებული მეთოდები ორიენტირებული იყო აქტივობათა 

განხორციელებაზე, ხოლო შედეგზე დაფუძნებული მართვა მიღწეულ შედეგებზეა 

ორიენტირებული, ანუ, აქ ყურადღება ექცევა იმას, თუ რამდენად შეუწყო ხელი ნავარაუდევ 

ცვლილებას განხორციელებულმა აქტივობებმა.  

გ. შედეგების მატრიცა 

სამოქმედო გეგმაში უნდა განისაზღვროს შედეგები, აქტივობები, ვადები, პასუხისმგებელი 

ინსტიტუტები, პოტენციური პარტნიორები და რესურსები. ქვემოთ მოცემულია შედეგების 

მატრიცა და სამოქმედო გეგმის მაგალითი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამოქმედო 

გეგმის ჩამოყალიბების მაგალითად.  

ცხრილი 5: შედეგის მატრიცის მაგალითი 

ამოცანა 

შედეგი რესურსი პრიორიტეტი ვადა წამყვანი 

პასუხისმგებელი 

დაწესებულება 

პარტნიორები რესურსები 

       

 

ცხრილი 6: სამოქმედო გეგმის მაგალითი მიგრაციის ეროვნული სტრტეგიის განხორციელებისთვის 27 

No. სტრატეგიუ

ლი 

ამოცანები 

კონკრეტული 

ამოცანები 

აქტივობები პასუხისმგებელი 

და დამხმარე 

დაწესებულებები 

განხორციელების 

ვადა 

ფინანსუ

რი 

საშუალე

ბები 

მიღწევის 

ინდიკატორე

-ბი 

        

 

 მონიტორინგი და შეფასება 4.

მონიტორინგი და შეფასება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ განისაზღვროს სამოქმედო გეგმისა და 

მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის ამოცანების რეალიზების დონე. იგი ასევე ხელს უწყობს 

მიღებული გაკვეთილების იდენტიფიცირებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ახალი 

სტრატეგიის დაგეგმვას და სამოქმედო გეგმის განახლებას. მონიტორინგი და შეფასება 

ერთმანეთისაგან განსხვავებული მეთოდებია და ისინი სხვადასხვა ამოცანებს ემსახურებიან, 

თუმცა ურთიერთშემავსებელი ფუნქციები აქვთ. მონიტორინგი ხელს უწყობს, ეხმარება და 

კრიტიკულად აფასებს განხორციელების პროცესს და იგი განგრძობადი ამოცანაა. შეფასება 

ფოკუსირებულია შედეგების მიღწევასა და მიუღწევლობაზე და იგი აფასებს ფაქტორებს, 

რომლებიც დახმარებას უწევენ ან აბრკოლებენ მიღწევას. შეფასება უწყვეტი პროცესი არ არის; მისი 

მიზანია მიღწეული შედეგების ხარისხის დადგენა, ან ზოგჯერ, კონკრეტული პროცესის დროს 

(მაგ., საშუალოვადიანი ანალიზი), შესაბამისი  რეკომენდაციების შემუშვება. 

                                                                                                                                                                      
ამოცანების მიღწევაზე, საქმიანობის შეფასებაზე, მიღბული გაკვეთილების ანალიზზე და მომავალი ამოცანების 

ადაპტირებაზე.  
27

 მაგალითი შეჯერებულია კოსოვოს რესპუბლიკის მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიული გეგმის განხორციელების 

სამოქმედო გეგმასთან (under UNSCR 1244) for 2013 – 2018; https://www.mpb-ks.org/repository/docs/Action%20Plan%20on%20Migration-Final.pdf 

https://www.mpb-ks.org/repository/docs/Action%20Plan%20on%20Migration-Final.pdf
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მონიტორინგის ფაზები მოკლედ შეიძლება შემდეგნაირად იქნეს აღწერილი: 

ცხრილი 7: მონიტორინგის ფაზები28
 

გ
ეგ

მა
 მომზადება: განისაზღვროს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეროვნული სამოქმედო გეგმის 

შედეგების მონიტორინგი, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისთვის საჭირო 

პასუხისმგებლობების, კომუნიკაციისა და სტრუქტურების ჩათვლით. 

კე
თ

ებ
ა განხორციელება: ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების პარალელურად 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემების მუდმივი შეგროვება. 

შ
ემ

ო
წ

-

მე
ბ

ა 

მოხსენება: მონიტორინგის მოხსენებაში მონაცემთა შეგროვებისა და მონაცემთა 

პოტენციური ხარვეზის ანალიზის გათვალისწინება. 

მო
ქმ

ე-

დ
ებ

ა 

გადასინჯვა: მონიტორინგის მოხსენების ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე, 

შეიძლება მოხდეს სტრატეგიისა და გეგმის გადასინჯვა, მიგრაციის მართვის სფეროში 

მიმდინარე ცვლილებებისა და განვითარების მიმართებით.   

 

მონიტორინგისა და შეფასების ჩატარების მეთოდები მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის 

დოკუმენტში თავიდანვე უნდა განისაზღვროს, რათა ხაზგასმით მიეთითოს განმახორციელებელი 

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებაზე. მაგალითად, მონიტორინგის მოხსენება უნდა გაკეთდეს 

კვარტალურად, წელიწადში ორჯერ ან ერთხელ. მონიტორინგის და შეფასების გეგმამ - რომელიც 

ეფუძნება სამოქმედო გეგმას, მაგრამ, ამავდროულად ინდიკატორების, ვერიფიკაციის 

საშუალებების, მიღწევებისა და რისკების ჩამონათვალსაც იძლევა - ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად 

მონიტორინგს, მოხსენების პროცედურის ჩათვლით. მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა 

იდეალურ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნეს ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის მიერ (TWG), 

რომელიც მონაწილეობდა მიგრაციის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებაში. ამის 

საფუძველზე ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი საჭირო ინფორმაციას წარუდგენს პოლიტიკის სამუშაო 

ჯგუფს (PWG), რათა ამ უკანასკნელმა გადაწყვეტილება მიიღოს სტრატეგიული მიმართულებების 

შესახებ. 

  

                                                      
28 ვონ ჰაგენი, ვილემსი, იოანა, Monitoring and Evaluation Handbook for National Action Plans against Trafficking in Human Beings, Vienna: ICMPD. 



27 

ნაწილი II ევროპის რამდენიმე შერჩეული ქვეყნის მიგრაციის 

სტრატეგიის ანალიზი  

ამ ნაწილში წარმოდგენილია მიგრაციის სფეროს შვიდი ეროვნული სტრატეგიის და მათი 

სამოქმედო გეგმების შედარებითი ანალიზის შედეგები, კერძოდ:   

 ალბანეთის „მიგრაციის ეროვნული სტრატეგია. გზა მიგრაციის მართვისკენ (2005)“ და მისი 

სამოქმედო გეგმა; 

 ბელგიის “სახელმწიფო მდივნის პოლიტიკური დოკუმენტი თავშესაფრის და მიგრაციის, 

სოციალური ინტეგრაციისა და თავშესაფრისა და მიგრაციის თანმდევი სიღარიბის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (2014/2015)“.   

 „მიგრაციის და თავშესაფრის სტრატეგია (2012-2015)“ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და მისი 

სამოქმედო გეგმა; 

 ბულგარეთის „ეროვნული სტრატეგია მიგრაციის, თავშესაფრისა და ინტეგრაციის შესახებ 

(2011-2020)“ და „2013 წლის სამოქმედო გეგმა მიგრაციის, თავშესაფრისა და ინტეგრაციის 

სტრატეგიის განხორციელების შესახებ“; 

 ფინეთის „მთავრობის რეზოლუცია მიგრაციის სტრატეგიის მომავლის შესახებ 2020“; 

 მოლდოვის „სტრატეგია მიგრაციისა და თავშესაფრის მენეჯმენტის შესახებ მოლდოვის 

რესპუბლიკაში (2011-2020)“; და 

 სლოვაკეთის „სლოვაკეთის რესპუბლიკის მიგრაციის პოლიტიკის პერსპექტივა 2020 

წლამდე“ და მისი სამოქმედო გეგმა (2014-2015). 

გარდა ამისა, გაკეთდა ორი სამოქმედო გეგმის ანალიზი (ავსტრიის „ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

ინტეგრაციის შესახებ (მიღბულია 2010 წლის იანვარში)“ და გერმანიის „ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა ინტეგრაციის შესახებ (ამოქმედდა 2012 წლის იანვარში)“. ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა 

რეკომენდაციები პოლიტიკის ფორმულირების მხარდასაჭერად, რომელიც III ნაწილშია 

წარმოდგენილი.  

 სტრატეგიის შემუშავება 1.

ა. შედარებითი ანალიზი 

ცხრილი 8: სტრატეგიის შემუშავების მექანიზმები და მეთოდები29 

მექანიზმები/ 

მეთოდები 

ალბანეთი ავსტრია ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა 

ბულგარეთი ფინეთი გერმანია სლოვაკეთი 

სამინისტროთა- 

შორისი  სამუშო 

ჯგუფი 

√ √ √ √ √ √ √ 

უწყებათაშორისი 

სამუშო ჯგუფი 

(მრავალი 

დაინტერესებული 

მხარის 

მონაწილეობით)   

√ √   √ √  

თემატური 

სამუშაო 

ჯგუფ(ებ)ი 

     √  

                                                      
29

 ბელგიასა და მოლდოვაში განვითარების პროცესის შესახებ ინფორმაცია ვერ იქნა მოძიებული  
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ექსპერტთა 

კონსულტაცია 

√ √ √  √ √ √ 

არასამთავრობო  

და მიგრანტთა 

ორგანიზაციების 

კონსულტაცია 

 √   √ √ √ 

საზოგადოების 

კონსულტაცია 

 √   √ √ √ 

ცნობიერების 

ამაღლების 

კამპანია 

√    √   

ვიზიტები 

დანიშნულების 

ქვეყნებში 

√       

 

მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების (რომელთა ანალიზიც მოხდა) 

შემუშავების ნაბიჯების შესახებ ინფორმაცია ერთმანეთისაგან განსხვავდება, თუმცა შეიძლება 

მოხდეს ზოგიერთი ზოგადი მახასიათებლის გამოყოფა:  

1. ყველა ქვეყანამ, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია არსებობდა, სტრატეგიისა და/ან 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის შექმნა სამინისტროთაშორისი სამუშაო ჯგუფი. 

როგორც ჩანს, სამინისტროთაშორისო ჯგუფები მუშაობას სხვადასხვა ეტაპზე შეუდგნენ: 

ალბანეთის მიგრაციის სტრატეგიის შესაბამისად, სამინსიტროთაშორისო სამუშაო ჯგუფმა 

მუშაობა მხოლოდ მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შემდეგ დაიწყო. სტრატეგიის 

შემუშვების პერიოდში მიმდინარეობდა კონსულტაციები მიგრაციის საკითხებთან 

დაკავშირებულ მხარეებს შორის, ხოლო სამუშაო ჯგუფი ოფიციალურად შეიქმნა 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის.30 ავსტრიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

მომზადებული სადისკუსიო დოკუმენტი კონსულტაციის პროცესის დაწყებამდე გახდა 

ხელმისაწვდომი.  

2. უწყებათაშორისი ან მრავალდარგოვანი სამუშაო ჯგუფები ოთხ ქვეყანაში შეიქმნა. 

ალბანეთში ამ სამუშაო ჯგუფში ალბანეთის ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებიც იყვნენ 

ჩართულნი. ავსტრიაში, შემუშავების პროცესის სამეთვალყურეო ჯგუფში შედიოდნენ 

სამინისტროების, პროვინციების, მუნიციპალიტეტების, სოციალური პარტნიორების, 

სამრეწველო ფედერაციებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

გერმანიაში შეიქმნა მრჩეველთა საბჭო, სადაც თავმოყრილი იყვნენ მიგრანტთა და სათემო 

ორგანიზაციების, დასაქმების ფედერალური სააგენტოს, დამსაქმებელთა ცენტრალური 

ასოციაციის, გერმანიის პროფკავშირების კონფედერაციის, გერმანიის შესაბამისი 

სპორტული ასოციაციების და საქველმოქმედო ორგანიზაციების, ეკლესიებისა და 

რელიგიური საზოგადოებების წარმომადგენლები, ასევე მეცნიერები და მკვლევარები. 

ფინეთის მიგრაციის სტრატეგიის შექმნაზე მუშაობდა სამუშო ჯგუფი, რომელსაც 

კოორდინაციას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო მის შემადგენლობაში 

გაერთიანდნენ 40 დაინტერესებული უწყების წარმომადგენლები (სხვა სამინისტროებიდან, 

                                                      
30

 2004 წლის 30 დეკემბერს, მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით (No. 195), შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი (სტრატეგია დაამტკიცეს 

2004 წლის 19 ნოემბერს). იხ. ტოტოზანი, იგლი, ონორატო, მარტა, კეტა, მარინე (2007).  Report on the implementation of National 

Action Plan on Migration, Tirana: European Institute of Tirana. 
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მუნიციპალიტეტებიდან, შრომის ბაზრის ორგანიზაციებიდან, ეკლესიიდან, სხვა 

ორგანიზაციებიდან და იმიგრანტთა საზოგადოებებიდან).31   

3. კონკრეტულ საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი მხოლოდ გერმანიის ეროვნულ 

სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით არსებობდა, რომელიც ინტეგრაციის საკითხს 

განიხილავდა, ხოლო კონკრეტული საკთხების განხილვას თერთმეტი ფორუმი მიეძღვნა. 

4. აღნიშნული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია ექსპერტთა კონსულტაციები, მაგალითად, 

ინტეგრაციის შესახებ ავსტრიის ეროვნული გეგმის ჩამოყალიბების მიზნით შეიქმნა 

ექსპერტთა საბჭო. ბოსნია და ჰერცეგოვინაში სტრატეგიის შემუშვებაში მონაწილეობა 

მიიღეს სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაციებმა.   

5. ანალიზს დაქვემდებარებულ მიგრაციის სტრატეგიებს შორის ოთხი მათგანი შეიქმნა 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობით. მიგრანტთა ორგანიზაციები 

ჩართულნი იყვნენ ალბანეთის, ავსტრიისა და გერმანიის სამუშაო ჯგუფებში. ალბანეთის 

სამთავრობო დელეგაციამ მოინახულა ემგირანტთა თემები და მათი ორგანიზაციები იმ 

ქვეყნებში, რომლებიც მათი მოქალაქეებისთვის მთავარი დანიშნულების ქვეყნები არიან.  

6. საჯარო კონსულტაციების კამპანია გამოყენებული იყო ავსტრიაში, ფინეთში, გერმანიასა 

და სლოვაკეთში, ძირითადად საჯარო დისკუსიების ან ვორკშოპების ფორმატში. ფინეთის 

სტრატეგიის შემუშავების პერიოდში აქტიურად გამოიყენეს სოციალური მედია. Facebook-

ის და Tweeter-ის მეშვეობით საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა თვალი ედევნებინა 

პროცესისთვის და გამოეთქვა თავისი მოსაზრებები და კომენტარები ვირტუალური 

ფორუმის მეშვეობით. 

7. სტრატეგიის შემუშავების მნიშვნელოვანი ელემენტია მიგრაციის სიტუაციის ანალიზი.  

გაანალიზებულ მიგრაციის სტრატეგიებში მიგრაციის სიტუაცია და მიგრაციის მონაცემები 

სხვადასხვა მოცულობით არის აღწერილი. ალბანეთის სტრატეგიაში მოყვანილია 

მოსახლეობის ბოლო აღწერის შედეგები, ემიგრაციის ტალღების ისტორია და ალბანელ 

ემიგრანტთა მდგომარეობა დანიშნულების ქვეყნებში. გარდა ამისა, ალბანეთის 

სტრატეგიაში აღწერილია მიგრაციასთან დაკავშირებული ყოველი საკითხი, რომელსაც 

ყურადღება უნდა მიექცეს სტრატეგიაში, გაკეთებულია არსებული სიტუაციის ანალიზი, 

წარმოდგენილია მიმდინარე პოლიტიკა და მოცემულია ამ პოლიტიკის შეფასება. ბელგიის 

პოლიტიკურ დოკუმენტში მოყვანილია მონაცემები მიგრაციასთან დაკავშირებული 

თითოეული თემის შესახებ. ბოსნია-ჰერცეგოვინას სტრატეგიაში არის მოკლე თავი 

მიგრაციის ტენდენციების შესახებ, სადაც არის მონაცემები იმიგრაციის, საზღვრის 

გადაკვეთის, საერთაშორისო დაცვის მაძიებელთა, დაბრუნებულთა და ემიგრანტთა 

შესახებ. ბულგარეთისა და მოლდოვას სტრატეგიებში არის მონაცემები მიგრაციის ყველა 

კატეგორიის შესახებ (მაგ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, დაბრუნება, ადამიანის 

ტრეფიკინგის გამოვლენილი მსხვერპლი, ემიგრანტები, ბინადრობის ნებართვა). ფინეთის 

მიგრაციის პოლიტიკაში მოცემულია იმიგრაციის ზოგადი ტენდენციები, ანუ, იმიგრაციის 

მთლიანი მოცულობა და იმიგრაციის მთლიან მოცულობაში მიმდინარე ცვლილებები, 

იმიგრანტთა დიდი ჯგუფების წარმოშობის ქვეყნები, გაცემული ბინადრობის ნებართვების 

პროპორცია (საერთაშორისო დაცვა, კვლევა, ოჯახების გაერთიანება, დასაქმება და 

თვითდასაქმება). მასში ასევე ნაჩვენებია ფინეთის საზოგადოების დემოგრაფიული 

სტრუქტურა და უცხოელთა უმუშევრობის დონე. მიგრაციისა და ინტეგრაციის მონაცემები 
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მოცემული არ არის მხოლოდ სლოვაკეთის სტრატეგიაში და ავსტრიის ეროვნული 

იტნეგრაციის სამოქმედო გეგმაში.      

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

ანალიზი უჩვენებს, რომ სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების რეალური პროცესი 

მხოლოდ ზოგიერთ სტრატეგიულ დოკუმენტშია აღწერილი. თუმცა, იმისათვის, რომ 

უზრუნველყოფილი იქნეს პროცესის გამჭვირვალობა და მოხდეს არასახელმწიფო აქტორთა, 

მიგრაციის მართვაში არაპირდაპირად ჩართულ სამინისტროთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა 

წვლილის აღიარება, სასურველია მიგრაციის სტრატეგიის დოკუმენტს დაემატოს  შემუშავების 

პროცესის ნაწილი და აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავებაში ჩართულ აქტორთა სია. ამის კარგი 

მაგალითია ავსტრიის სამოქმედო გეგმა მიგრაციის შესახებ და ესტონეთის სტრატეგია 2020, რადგან 

მათში შემუშავების პროცესის ნაბიჯები გრაფიკის სახითაა ნაჩვენები (იხ. დანართი).   

საჯარო კონსულტაციებით სარგებლობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია სოციალური მედიის 

გამოყენება, რათა დედაქალაქში და სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს თანაბრად მიუწვდებოდეთ 

ხელი ინფორმაციაზე. 

II.6 ნაწილში (პოლიტიკის თანმიმდევრულობა) უფრო დეტალურად არის განხილული სხვადასხვა 

სამინისტროების, სააგენტოების, ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობასთან დაკავშირებული საკითხები.   

ალბანეთის სტრატეგიაში ნათლად არის წარმოდგენილი მიგრაციის სიტუაციის ანალიზი, რაც 

აუცილებელია საჭირო საინფორმაციო ბაზის შესაქმნელად. სტრატეგიაში ცალკეა განხილული 

მიგრაციის თითოეული საკითხი, წარმოდგენილია მიმდინარე პოლიტიკა და მოცემულია მისი 

შეფასება. 

 ფუნდამენტური პრინციპები 2.

ა. შედარებითი ანალიზი 

ცხრილი 9: იდენტიფიცირებული ფუნდამენტური პრინციპები32 

პრინციპები 

(კლასტერები) 

ავსტრია ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა 

ბულგარეთი ფინეთი სლოვაკეთი 

კანონიერება √ √ √ √ √ 

ინტეგრაცია √ √  √ √ 

კოორდინაცია და 

პარტნიორობა 

  √  √ 

უსაფრთხოება  √   √ 

მონიტორინგი √  √   

ღირებულებები √   √  

მრავალფეროვნება √   √  

ინდივიდუალური 

წვლილი 

√   √  

საერთაშორისო დაცვა √   √  

                                                      
32

 ალბანეთის, ბელგიის, გერმანიისა და მოლდოვის სტრატეგიებში ფუნდამენტური პრინციპები იდენტიფიცირებული არ 
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ანტიდისკრიმინაცია √   √  

დეცენტრალიზაცია/ 

მრავალდარგობრივი 

პროცესი 

√   √  

საერთაშორისო 

თანამშრომლობა 

 √    

ადამიანის უფლებების 

დაცვა  

  √   

გამჭვირვალობა   √   

ანალიზი   √   

თანაბარი 

შესაძლებლობები 

  √   

დიალოგი √     

ღია პროცესი    √  

 

1. მიგრაციის ცხრა სტრატეგიიდან ხუთი შეიცავს კონკრეტულ ნაწილს მიგრაციის 

პოლიტიკის ძირითადი პრინციპების შესახებ. 

2. მიგრაციის ხუთივე სტრატეგია, რომელიც შეიცავს პრინციპების შესახებ ნაწილს, ნახსენებია 

კანონიერების პრინციპი. ბოსნია-ჰერცეგოვინა და ბულგარეთი მკაფიოდ მიუთითებს 

ტერმინზე „კანონიერება“, ხოლო დანარჩენი სამი ქვეყანა სხვა ფორმულირებას იყენებს, 

რომელიც კანონიერების მნიშვნელობის მქონეა. 

3. ხუთიდან ოთხ შემთხვევაში ნახსენებია იმიგრანტთა ინტეგრაციის პრინციპი. 

ინტეგრირების საკითხს ქვეყნები სხვადასხვაგვარად უდგებიან:    

ა. ფინეთის მიგრაციის სტრატეგია და ავსტრიის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

ინტეგრაციას უკავშირებს როგორც ჩარჩო პირობებს, რომლებსაც სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს, ისე მიგრანტთა ინდივიდუალურ წვლილს. 

ბ. სლოვაკეთისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას მიგრაციის სტრატეგიაში ინტეგრაცია 

დამოკიდებულია გარემოზე და ჩარჩო პირობებზე, რომლებიც სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს, მაგრამ მიგრანტთა ინდივიდუალურ წვლილს არ მოითხოვს. 

4. ევროკავშირის ორი „ძველი“ წევრი სახელმწიფო (ავსტრია და ფინეთი, ევროკავშირის 

წევრები არიან 1995 წლიდან) მითითებას აკეთებს იმიგრანტების მიერ მასპინძელი ქვეყნის 

ღირებულებათა აღიარებაზე და იმ დადებით შედეგებზე, რაც მრავალფეროვნებას მოაქვს 

ქვეყნისთვის.   

5. ბოსნია-ჰერცეგოვინა და სლოვაკეთი ყურადღებას აქცევს უსაფრთხოებას (განსაკუთრებით, 

ბოსნია-ჰერცეგოვინა). ორივე შემთხვევაში ეს მითითება დაკავშირებულია არალეგალური 

მიგრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებებთან, ხოლო ბოსნია-ჰერცეგოვინას შემთხვევაში - 

ინტენსიურ მიგრაციულ მოძრაობასთან. 

6. ადამიანის უფლებათა დაცვა მხოლოდ ბულგარეთის მიგრაციის სტრატეგიაშია მკაფიოდ 

ნახსენები, ხოლო საერთაშორისო დაცვა ნახსენებია ავსტრიის ინტეგრაციის სამოქმედო 

გეგმაში და ფინეთის მიგრაციის სტრატეგიაში. 
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7. ხუთიდან ოთხ სტრატეგიაში გათვალისწინებულია მიგრაციის პოლიტიკის შემუშავების 

პროცესი და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება: ბულგარეთისა და სლოვაკეთის 

მიგრაციის პოლიტიკაში ნახსენებია კოორდინაცია და პარტნიორობა; ავსტრიის 

ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმაში და ფინეთის მიგრაციის სტრატეგიაში ხაზგასმითაა 

ნახსენები, რომ ინტეგრაციის/მიგრაციის პოლიტიკა არის პროცესი, რომელშიც მრავალი 

დაინტერესებული მხარეა ჩართული. გარდა ამისა, ავსტრიის ინტეგრაციის სამოქმედო 

გეგმაში მითითებულია, რომ ინტეგრაციის ღონისძიებების განხორციელება უნდა მოხდეს 

დეცენტრალიზებული მიდგომით, სხვადასხვა აქტორების მიერ, და რომ საჭიროა ჩართულ 

აქტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა.   

8. ავსტრიის ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმაში მითითებულია მონიტორინგის პრინციპზე, 

ხოლო ბულგარეთის მიგრაციის სტრატეგია ადგენს გამჭვირვალობის პრინციპს, რომელიც  

მიგრაციის სტრატეგიის პროცესს წარმართავს. 

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

რაც შეეხება იმიგრანტთა ინტეგრაციის პრინციპს ისმევა კითხვა, შეიძლება თუ არა მისი როგორც 

პრინციპის მიჩნევა, თუ ის წარმოადგენს აქტუალურ სფეროსან სტრატეგიულ ამოცანას.33 

საინტერესოა ინტეგრაციის განსხვავებული კონსტრუირება და იგი მიგრაციის სიტუაციასთან 

კავშირში ოთხი ქვეყნის მიერ არის წარმოდგენილი: ავსტრიისთვის და ფინეთისთვის იმიგრაცია 

უკვე დიდი ხანია რაც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მომდინარეობს, ხოლო ბოსნია-

ჰერცეგოვინასა და სლოვაკეთისთვის შედარებით ახალი ფენომენია. 

ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და სლოვაკეთის მიგრაციის სტრატეგიებში უსაფრთხოებაზე მითითება 

მჭიდროდაა დაკავშირებული განმსაზღვრელებზე, რომლებმაც ზემოქმედება იქონიეს მიგრაციის 

სტრატეგიის შემუშავების ფორმაზე (იხ. ნაწილი II.3). ორივე შემთხვევაში ნახსენებია ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის სტანდარტებთან, რაც მიგრაციის სტრატეგიის შექმნის ძირითად მიზეზად მიაჩნიათ.  

ადამიანის უფლებათა დაცვა, რომელმაც უნდა შექმნას მიგრაციის ნებისმიერი სტრატეგიის 

საფუძველი, ხუთიდან მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია ნახსენები. ასევე, ამ ხუთი დოკუმენტიდან 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპი მხოლოდ ორჯერ  არის ნახსენები, ხოლო თანაბარი 

შესაძლებლობები - მხოლოდ ერთშია ნახსენები. ამ ორი პრინციპის მითითება ძალზედ 

მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმიგრანტთა ინტეგრაციის პროცესის კონტექსტში.    

3 განმსაზღვრელები 

განმსაზღვრელები მიგრაციის სტრატეგიის ძირითადი ფაქტორებია, რომლებიც მიგრაციის 

სტრატეგიას გადამწყვეტი გზით წარმართავს. ისინი მთლიანობაში განსაზღვრავენ ეროვნული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პოლიტიკურ სურვილს. ეს ფაქტორები შეიძლება 

განსაზღვრავდეს მიგრაციის სპეციფიკურ სიტუაციას, ანუ, საერთაშორისო ემიგრაციას, იმიგრაციას 

ან შიდა მიგრაციას, და მიგრაციის რეგულაციების მდგომარეობას.34 გარდა ამისა, მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს მოცემული ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესებიც - შიდასახელმწიფო, საგარეო თუ 

საერთაშორისო დონეზე.  
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 ოქსფორდის ლექსიკონი შემდეგ განმარტებას იძლევა: “A fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of 

belief or behaviour or for a chain of reasoning.”, Oxford Dictionary, ‘Dictionary’ [online source], http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/principle 

(წვდომა 2015 წლის 10 თებერვალი). 
34

 შმელცი, 2012, გვ. 13. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/principle
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ა. შედარებითი ანალიზი35 

ცხრილი 10: მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების ძირითადი განმსაზღვრელები 

ძირითადი 

განმსაზღვრელები 

 

ალბანეთი ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა 

ბულგარეთი ფინეთი მოლდოვა სლოვაკეთი 

ევროკავშირთან 

ურთიერთობები 

√ √   √ √ 

მიგრაციის 

რეგულირების 

შესაძლებლობები 

√   √ √  

გეოსტრატეგიული 

პოზიცია  

 √ √    

მიგრაციის სიტუაცია √ √ √ √ √ √ 

დემოგრაფიული 

სიტუაცია 

√  √ √   

გარე ფაქტორები; 

ეკონომიკური კრიზისი 

  √    

მიგრაციის პოზიტიური 

ზემოქმედების 

ხელშეწყობა 

  √ √ √  

უსაფრთხოება     √  

1. ექვსიდან ოთხ ქვეყანაში, სადაც განმსაზღვრელების ანალიზი მოხდა, ურთიერთობები 

ევროკავშირთან და ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია გარკვევით მოიხსენება 

როგორც მიგრაციის სტრატეგიის შემუშვების ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი. ორი 

ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებზე გარკვევით არ მიუთითებს, მისი ორი 

წევრი სახელმწიფოა - ბულგარეთი და ფინეთი. ეროვნული სტრატეგიის მიღების მომენტში 

ალბანეთი იყო სტაბილიზაციისა და ასოცირების ხელშეკრულების წევრი (ამჟამად არის 

კანდიდატი ქვეყანა), ბოსნია-ჰერცეგოვინას დაწყებული ჰქონდა მაღალი დონის დიალოგი 

მიერთების საკითხზე (ამჟამად არის პოტენციური კანდიდატი; რატიფიცირებული აქვს 

სტაბილიზაციისა და ასოცირების ხელშეკრულება, მაგრამ ჯერ ძალაში არ არის შესული),  

მოლდოვა წარმოადგენს ევროკავშირის პროგრამის ნაწილს მობილურობა 

პარტნიორობისათვის (2014 წლის ივნისიდან ხელი აქვს მოწერილი ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულებაზე) და სლოვაკეთი არის ევროკავშირის წევრი (2004 წლიდან). 

ევროკავშირის ურთიერთობასთან დაკავშირებული განმსაზღვრელი სხვადასხვა გზით 

არის ჩამოყალიბებული: 

ა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაძლიერება, რათა გაუმჯობესდეს 

ემიგრანტთა მდგომარეობა დანიშნულების ქვეყნებში (ალბანეთის მიგრაციის 

სტრატეგია); 

ბ. ევროკავშირთან ურთიერთობები და ხელშეკრულებები, როგორც  არარეგულარული 

მიგრაციის წინააღმდეგ ღონისძიებათა განხორციელების განმსაზღვრელი ფაქტორი 

(როგორც ფორმულრიებულია ალბანეთის სტრატეგიაში);  
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 გათვალისწინებული არ არის ავსტრიისა და გერმანიის ეროვნული სამოქმედო გეგმები იტნეგრაციის შესახებ, რადგან 

განმსაზღვრელები მხოლოდ ინტეგრაციის ფაქტორებზეა ორიენტირებული.  ბელგიის პოლიტიკურ დოკუმენტში 

განმსაზღვრელები მკაფიოდ არ არის გამიჯნული თემატური პრიორიტეტებისაგან. 
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გ. ევროკავშირის მიერ მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავებისთვის გამოყოფილი 

დაფინანსება (ალბანეთის სტრატეგია); 

დ. მიგრაციისა და თავშესაფრის სფეროში ევროკავშირის მიღწევებთან ჰარმონიზება, 

რაც არის ევროკავშირთან ინტეგრირების პროცესის და ევროკავშირთან დაახლოების 

(ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინას და მოლდოვას სტრატეგიები) წინაპირობა; ან 

ეროვნული მიგრაციის პოლიტიკის ჰარმონიზაციის გაგრძელება, როგორც 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოსი (მაგ., სლოვაკეთის მიგრაციის სტრატეგია).  

2. მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების ნახევარი რეგულირებული მიგრაციის სფეროში 

ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას მკაფიოდ აღიარებს, მიგრაციის 

სტრატეგიის შემუშავების მამოძრავებელ ძალად. მაგალითად, ბოსნია-ჰერცეგოვინას 

სტრატეგიაში აღწერილია ახალი უწყებათაშორისი ინსტიტუტი, რომელსაც  ეროვნული 

სამოქმედო გეგმის კოორდინაცია, განხორციელება და მონიტორინგი ევალება; ამასთანავე 

ნახსენებია შესაძლებლობათა განვითარება ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი იქნებიან სტრატეგიის განხორციელებაზე, მრგვალი მაგიდის 

დისკუსიების ორგანიზების ჩათვლით.  

3. გეოსტრატეგია და არარეგულარული მიგრაციის ნაკადების რისკი განმსაზღვრელ 

ფაქტორად (ამ მომენტისთვის, ან მომავალში, მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის 

შემუშვების დროს) მიაჩნია ორ ქვეყანას, რომლებიც ევროკავშირის გარე საზღვართან 

მდებარეობენ (ბოსნია-ჰერცეგოვინას და ბულგარეთის სტრატეგიები). 

4. როგორც გაანალიზებულმა შემთხვევებმა დაადასტურა, მიგრაციის სიტუაცია გადამწყვეტ 

როლს ასრულებს მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაში: ემიგრაციის მაღალი 

დონე ალბანეთში და შრომითი ემიგრაციის სტრატეგიის შემუშავების საჭიროება 

(ალბანელთა 45% საზღვარგარეთ ცხოვრობს36); ადგილი აქვს ემიგრაციას, არის 

სატრანზიტო ქვეყანა და სულ უფრო იზრდება საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის წილი 

(ბოსნია და ჰერცეგოვინა); ემიგრაციის ქვეყნიდან იმიგრაციის ქვეყნად თანდათანობითი 

გარდაქმნა (ბულგარეთი) და მზარდი მრავალფეროვნება (ფინეთი).    

5. ალბანეთის, ბულგარეთის და ფინეთის მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების 

ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა დემოგრაფიულმა სიტუაციამ და 

სტრუქტურამ. დემოგრაფიულ განმსაზღვრელთან მჭიდროდაა დაკავშირებული მიგრაციის 

პოზიტიური მხარისა და პოტენციის გამოყენების ფაქტორი, რაც დაკავშირებულია 

ემიგრაციასთან (მოლდოვის შემთხვევა) ან იმიგრაციასთან (ბულგარეთის და ფინეთის 

შემთხვევა).  

6. სხვა გარე ფაქტორებიც არის ნახსენები, მაგალითად, ეკონომიკური კრიზისი, რის 

შედეგადაც ბულგარელთა დიდი რაოდენობა ბულგარეთში დაბრუნდა, რადგან 

დანიშნულების ქვეყნებში დასაქმების პრობლემა შეიქმნა.  

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

მიგრაციის სტრატეგიის ძირითადი განმსაზღვრელების შედარება უჩვენებს, რომ ევროკავშირთან 

ურთიერთობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და იგი ძლიერი სტიმულია მიგრაციის სტრატეგიის 

                                                      
36

 მსოფლიო ბანკი, 2011, მიგრაციისა და ფულადი გზავნილების ფაქტები, ალბანეთი 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Albania.pdf (წვდომა 2015 წლის 12 თებერვალი). 
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შემუშავებისთვის იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირთან უფრო ახლო ურთიერთობისკენ და 

შესაძლო იტნეგრაციისკენ ისწრაფვიან. მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავებისთვის ძლიერ 

მოტივაციას ქმნის ევროკავშირში ინტეგრაცია და სამეზობლო პროცესები.  

ევროკავშირის ‘acquis communautaire’-ის მიღება არის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზის 

გაგრძელების წინაპირობა. ამის გამო ალბანეთის მიგრაციის სტრატრეგიაში ნათლადაა 

გაცხადებული, რომ „იმგირაციის შესახებ სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება, როგორც 

ევროკავშირში შესვლისთვის სამომავლო პირობა, მოითხოვს იმიგრაციისა და თავშესაფრის 

საკითხებში ევროკავშირის მიღწევათა თანდათანობით ჩართვას, რაც სტაბილიზაციისა და 

ასოცირების პროცესის გაღრმავების პარალელურად უნდა მოხდეს“.  

გარდა ამისა, გაანალიზებულ სტრატეგიათა გარკვეული ნაწილი გარეშე მხარდაჭერით შემუშავდა, 

როგორც ფინანსური, ისე ტექნიკური ხასიათის. ბოსნია-ჰერცეგოვინისა და ალბანეთის 

სტრატეგიები შემუშავდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით, 

ხოლო დაფინანსება უზრუნველყო შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ 

(SDC) და ევროკავშირმა, შესაბამისად. ამრიგად, ნათელი არ არის, თუ რა ფარგლებში მოხდა ამ 

სტრატეგიების შემუშავება ეროვნულ მთავრობათა მიერ. 

მიგრაციის სტრატეგიებში განსაზღვრული სტრატეგიული ამოცანების შესრულებისა და მათი 

მოქმედებებად გარდაქმნის ფარგლები დამოკიდებულია ეროვნული მთავრობების ინტერესებზე 

და რეალურ საჭიროებებზე.  

4 მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი ამოცანები  

ა. შედარებითი ანალიზი 

ცხრილი 11: მიგრაციის სტრატეგიების საერთო, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი 

ამოცანები  

ქვეყნები საერთო ამოცანები დაუყოვნებელი პრიორიტეტები 

(მოკლე და საშუალოვადიანი) 

გრძელვადიანი 

პრიორიტეტი 

ალბანეთი ალბანეთის უზრუნველყოფა 

უფრო დეტალური მიგრაციის 

პოლიტიკით, რომელიც 

შეძლებს მიგრაციის 

არარეგულარული ნაკადების 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

პოლიტიკიდან უფრო 

თანმიმდევრულ 

პოლიტიკაზე გადასვლას 

მიგრაციის მართვის 

სფეროში.  

მიგრაციის ნაკადების მართვა, იხ. 

ქვემოთ, ნაწილი II.5.  
 

იმიგრაციისა და 

თავშესაფრის სფეროში 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობის 

ინკორპორირება  

ბელგია  თანმიმდევრული, ეფექტური 

და ხარისხიანი თავშესაფრისა 

და მიგრაციის პოლიტიკის 

შემუშავება, რომელიც სრულ 

შესაბამისობაში იქნება 

საერთაშორისო 

ვალდებულებებთან. 

 ერთიანი ევროპული 

თავშესაფრის სისტემისა და 

მიგრაციის პოლიტიკის 

შემუშავება  

 დაბრუნებისა და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

განვითარების 

თანამშრომლობის მეშვეობით 

 სწრაფი და უფრო ქმედითი 

თავშესაფრის პროცედურები, 

სისტემის დარღვევის 

 ევროპის მიგრაციის 

პოლიტიკა 

 მიგრაციის მართვის 

სწრაფი და 

ჯეროვანი 

პროცედურები 

 საზღვრის 

გაუმჯობესებული 

მართვა 

 ადამიანთა 

ტრეფიკინგის 



36 

წინააღმდეგ ბრძოლა 

 ხელახალი განსახლება 

 საინფორმაციო კამპანიები 

წარმოშობის ქვეყნებში 

 მიღების სისტემის 

გაუმჯობესება 

 მიგრაციის გამჭვირვალე 

რეგულაციები 

 ბინადრობის ნებართვის 

დებულებათა გადასინჯვა 

 ბინადრობის შეზღუდვა 

კრიმინალებისთვის 

 ფიქტიური ქორწინებების 

წინააღმდეგ ბრძოლა 

 სოციალური სისტემის 

ხელყოფის წინააღმდეგ 

ბრძოლა  

 ოჯახების გაერთიანების 

დებულებათა მოდიფიცირება 

 თანმხლების გარეშე მყოფ 

მცირეწლოვანთა დაცვა 

 ადამიანის ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა უკეთესი დაცვა 

 მიგრანტი მუშაკისა და 

მიგრანტი სტუდენტის 

დეფინიციის მოდიფიცირება 

 ევროკავშირის დირექტივების 

განხორციელება 

 პროცედურების შემუშავება 

ქვეყანაში ჰუმანიტარული 

საფუძვლით და სამედიცინო 

მიზეზით ცხოვრებისთვის  

 მოქალაქეობის არქონის 

აღიარება 

 ქვეყანაში ცხოვრებისა და 

მუშაობისთვის ერთიანი 

პროცედურის შემუშავება 

 ბინადრობის ბიომეტრიული 

ნებართვა 

 კრიმინალების დაბრუნება 

 ბავშვიანი ოჯახების 

დასაბრუნებლად პირობების 

შექმნა 

 რეადმისიის ხელშეკრულებე-

ბის გაფორმების პროცედუ-

რების შეფასება 

 შეიარაღებულ კონფლიქტში 

მიგრანტთა მონაწილეობის 

პრევენცია; ტერიტორიაზე 

შესვლის მოთხოვნაზე უარის 

თქმა და ბინადრობის 

ნებართვაზე უარის თქმა 

პირთათვის, რომლებმაც 

მონაწილეობა მიიღეს  

შეიარაღებულ 

კონფლიქტებში. 

წინააღმდეგ 

ბრძოლა 

 ნებაყოფლობითი 

დაბრუნებისთვის 

ხელშეწყობა 

 იძულებითი 

დაბრუნების უფრო 

ეფექტური 

ორგანიზება 

 ბრძოლა 

საერთაშორისო 

ტერორიზმისა და 

რადიკალიზმის 

წინააღმდეგ 

 

ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა 

მიგრაციისა და თავშესაფრის 

მაღალი ხარისხის სისტემის 

შექმნა ეროვნულ დონეზე, 

მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

იხ. ქვემოთ, II.5 ნაწილში.  

იმიგრაციისა და 

თავშესაფრის შესახებ 

ევროკავშირის 
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რომელიც ჰარმონიზებული 

იქნება ევროკავშირის 

სტანდარტებთან და 

ლტოვილთა შესახებ 

საერთაშორისო 

სამართალთან; აქტიური 

მონაწილეობა იმიგრაციის და 

თავშესაფრის პოლიტიკის 

განსაზღვრასა და 

განვითარებაში რეგიონულ 

დონეზე.   

კანონმდებლობის 

ინკორპორირება  

ბულგარეთი პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნა 

მასშტაბური და მდგრადი 

მარეგულირებელი და 

ინსტიტუციური ბაზის 

შესაქმნელად ლეგალური 

მიგრაციის და ინტეგრაციის 

წარმატებული მართვისთვის, 

რომელიც იმავდროულად 

უზრუნველყოფს 

არარეგულარული მიგრაციის 

პრევენციას და მის 

საწინააღმდეგო ზომების 

მიღებას. 

 მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

იხ. ქვემოთ, II.5 ნაწილში. 

 არალეგალური 

მიგრაციის პრევენცია 

და საწინააღმდეგო 

ზომების მიღება 

 ეკონომიკური 

მიგრაციისა და 

ინტეგრაციის უკეთესი 

მართვა 

 მიგრაციული და 

მობილურობის 

გარდაქმნა პოზიტიურ 

ფაქტორად 

ეკონომიკისა და 

დემოგრაფიული 

განვითარებისთვის 

ფინეთი უფრო აქტიური და 

წინდახედული მიგრაციის 

პოლიტიკისთვის გზის 

გაკვალვა  

ფინეთში მცხოვრებ მიგრანტთა 

დასაქმების დონე უნდა 

გაიზარდოს  

მდგრადი ეკონომიკური 

ზრდის, დასაქმებისა და 

კონკურენტუნარიანობის 

განმტკიცება 
 

მოლდოვა მიგრაციისა და თავშესაფრის 

პროცესების მართვის 

დეტალური რეგულაციის 

უზრუნველყოფა; 

აღიარებული საყოველთაო 

პრინციპებისადმი და 

მოლდოვის რესპუბლიკის 

მიერ ხელმოწერილი 

დოკუმენტების აღიარება; 

ადამიანთა გადაადგილების 

რეგულირება, რომელიც 

ხელს უწყობს სოციალურ და 

ეკონომიკურ განვითარებას; 

ევროინტეგრაციის ამოცანის 

მიღწევა.  

არსებული სტრატეგიული ჩარჩოს 

ინტეგრირება, მიგრაციის 

მართვასთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის დაკავშირება 

მიგრაციისა და თავშესაფრის 

პროცესების მართვასთან, 

სტრატეგიული მოქმედებების 

დაგეგმვასთან.  გარდა ამისა,  

მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

იხ. ქვემოთ, II.5 ნაწილში. 

მიგრაციის ევროპული 

პოლიტიკის 

ინკორპორირება  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

სლოვაკეთი  ადეკვატური პირობების 

შექმნა, განსაკუთრებით 

ლეგალური მიგრაციის 

სფეროში 

 საზღვრის კონტროლის 

ადეკვატური პირობების 

შექმნა, განსაკუთრებით 

ლეგალური მიგრაციის 

სფეროში 

 საზღვრის კონტროლის 

ეფექტურობის 

მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

იხ. ქვემოთ, II.5 ნაწილში. 

სლოვაკეთის 

მცხოვრებთა ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლებაში 

წვლილის შეტანა   
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განმტკიცება, ადამიანთა 

გადაადგილების და 

არარეგულარული 

მიგრაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კონტექსტში 

 თავშესფრის ერთიანი 

ევროპული სისტემის 

დანერგვისთვის 

ხელშეწყობა 

 გლობალური პარტნიორო-

ბის განვითარებაში მონა-

წილეობა წარმოშობისა და 

ტრანზიტის ქვეყნებთან, 

რათა განმტკიცდეს 

მიგრაციასა და 

განვითარებას შორის 

შექმნილი 

ურთიერთქმედება 

 და ამით სლოვაკეთის 

მცხოვრებთა ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლებაში 

წვლილის შეტანა   

 

1. გაანალიზებულ სტრატეგიათა უმრავლესობა ფოკუსირებულია არა გრძელვადიან, არამედ 

გადაუდებელ პრიორიტეტებზე. მაგალითად, ალბანეთის სტრატეგიაზე ზეგავლენას 

ახდენს „ევროკავშირთან ურთიერთობების“ განმსაზღვრელები, ამიტომ იმიგრაცია 

ალბანეთის სტრატეგიაში განსაკუთრებით ხშირად ნახსენებია შესავალ ნაწილში, თუმცა 

ქვეთემათა უმრავლესობა ემიგრაციაზეა ფოკუსირებული. მიუხედავად ამისა, სტრატეგიაში 

ერთმანეთთან მკაფიოდაა დაკავშირებული გადაუდებელი და გრძელვადიანი 

პრიორიტეტები. 

2. ბოსნია-ჰერცეგოვინას სტრატეგია ფოკუსირებულია მხოლოდ მიგრაციის მართვის 

სისტემის შესაბამისობაზე ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ანუ, არარეგულარული 

მიგრაციის, იმიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის საკითხებზე.  მიუხედავად იმისა, რომ 

ემიგრაცია ბოსნია-ჰერცეგოვინასთვის მწვავე პრობლემაა, ემიგრაციის საკითხები 

მიგრაციის სტრატეგიაში საერთოდ არ არის გაშუქებული.  ბულგარეთის სტრატეგია 

ფოკუსირებულია იმიგრაციაზე, ემიგრაციის გათვალისწინების გარეშე, თუმცა ქვეყანაში 

ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს უჩვენებს, რომ განხილულია მხოლოდ გადაუდებელი 

პრიორიტეტები, მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაციის შემუშავების მიზნებისთვის 

გამოყენება ერთ-ერთ გრძელვადიან ამოცანად არის დასახული. მოლდოვის სტრატეგია 

ძირითადად იმიგრაციას ეხება, თუმცა ემიგრაციის საკითხი უფრო დეტალურად არის 

განხილული.  

3. ფინეთის სტრატეგიის საერთო მიზანია უფრო აქტიური და წინდახედული მიგრაციის 

პოლიტიკის შექმნა. მასში ნავარაუდევი ამოცანა ფოკუსირებულია იმიგრაციის შესახებ 

საზოგადოებრივი აზრის შეცვლაზე, რისთვისაც გამოყენებულია პოზიტიური მესიჯები 

იმიგრაციის შესახებ, ხოლო არამართებული წარმოდგენის აღმოფხვრა ერთ-ერთ 

ქვეპრიორიტეტად არის გამოცხადებული.  
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4. პრიორიტეტებთან მჭიდროდ დაკავშირებული არიან სტრატეგიათა მიზნობრივი ჯგუფები. 

საინტერესოა, რომ გაანალიზებული შვიდი მიგრაციის სტრატეგიიდან მხოლოდ ერთში 

არის განსაზღვრული მიზნობრივი ჯგუფი (ბულგარეთის სტრატეგიაში).    

5. პირველადი მიზნობრივი ჯგუფების გარდა (მიუხედავად იმისა, რომ მკაფიოდ არ არის 

განსაზღვრული, ესენი არიან სხვადასხვა კატეგორიის იმიგრანტები და ემიგრანტები), 

სტრატეგიებში ასევე გამოვლენილია მეორადი მიზნობრივი ჯგუფი, ან, სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, სტრატეგიის აუდიტორია. მაგალითად, ფინეთის სტრატეგიაში განხილულია 

ფართო საზოგადოება და იგი მიზნად ისახავს მიგრაციის შესახებ პოზიტიური იმიჯის 

შექმნას (‘მიგრაცია იქნება განჭვრეტადი და კონტროლირებული’). ალბანეთის, ბოსნია-

ჰერცეგოვინას და მოლდოვის სტრატეგიები უჩვენებს, რომ ისინი მზად არიან მათი 

მიგრაციის მართვის სისტემები შეუსაბამონ ევროკავშირის სტანდარტებს. გარდა ამისა, ამ 

სტრატეგიათა მიზანია თანმიმდევრული სისტემის შექმნა და მიგრაციაში ჩართული 

სახელმწიფო ინსტიტუტების ორიენტირება.   

ბ. დასკვნები და რეკომენდებული პრაქტიკა 

ცხადია, რომ მიგრაციის სტრატეგიათა დიდი უმრავლესობა მხოლოდ საშუალოვადიან 

პრიორიტეტებზეა ორიენტირებული, განსაკუთრებით, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 

გათანაბრების კუთხით (II.5, იხ. აქტუალური პრიორიტეტების ანალიზი).  თუმცა, ჭეშმარიტად 

აქტუალური სტრატეგია ორიენტირებული უნდა იყოს გრძელვადიან ამოცანებზე, რომლებიც 

პრიორიტეტებთანაა დაკავშირებული და მოცემული ქვეყნის საჭიროებებს ასახავენ. 

ზოგ შემთხვევებში (მაგ., ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, მოლდოვა) სტრატეგიებში მეტი 

ყურადღებაა გადატანილი გრძელვადიან ან პოლიტიკურ/სტრატეგიულ პრიორიტეტებზე, თუმცა 

სამივე ქვეყანაში ემიგრაცია მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მას ადეკვატური პრიორიტეტული 

მნიშვნელობა არ ენიჭება.  

როდესაც სტრატეგიის შემუშვება ხდება გარეშე მხარდაჭერით (მაგ., ტექნიკური ან ფინანსური 

დახმარება ევროკავშირის, საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სხვა დონორების მხრიდან), ეს 

ბლოკი 5: მიზნობრივი ჯგუფის დეფინიცია ბულგარეთის მიგრაციის სტრატეგიაში  

ა) მესამე ქვეყნის მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებიც უკანონოდ 

გადაკვეთენ ჩვენს ეროვნულ საზღვარს ან უკანონოდ ცხოვრობენ ბულგარეთის ტერიტორიაზე 

ნებადართული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ან როდესაც ქვეყანაში დარჩენის სამართლებრივი 

საფუძვლები აქტუალური აღარ არის; 

ბ) ლტოლვილები და თავშესაფრის მაძიებლები ან პირები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 

დამატებითი ან დროებითი დაცვა, ასევე, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები; 

გ) მესამე ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალქეობის არმქონე პირები, რომლებიც კანონიერად 

შემოდიან და ცხოვრობენ (ხანმოკლე ან უფრო ხანგრძლივი პერიოდით) ბულგარეთში 

დასაქმების, განათლების ან ოჯახის გაერთიანების მიზნით; 

დ) ბულგარული წარმოშობის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები; 

ე) ბულგარეთის გარეთ მცხოვრები ბულგარელები; 

ვ) ბულგარეთის მოქალაქეები - პირველი და მეორე თაობის მიგრანტები;ზ) 

მაღალკვალიფიციური მიგრანტები. 
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შესაძლებლობა (უკეთ) უნდა იქნეს გამოყენებული სოლიდური მტკიცებულების საფუძვლის 

შესაქმნელად და კარგად გააზრებული და თანმიმდევრული სტრატეგიების შესამუშავებლად. 

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გრძელვადიანი ამოცანები მკაფიოდაა განსაზღვრული ან სრული 

ხედვა მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული, კავშირი მოკლე/საშუალო ვადიან ამოცანებსა და 

გრძელვადიან ამოცანებს შორის ნათლად დადგენილი არ არის.  ერთი დადებითი მაგალითი არის 

ალბანეთის სტრატეგია, სადაც თვალსაჩინოდაა განსაზღვრული გადაუდებელი პრიორიტეტები, 

რომლებიც ეფუძნება არსებული მიგრაციის სიტუაციის ანალიზს და, ამავდროულად, მკაფიოდ 

არის ჩამოყალიბებული გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც ეფუძნება სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, 

რომლებმაც მსგავსი პროცესი გამოიარეს (აქ იგულისხმება ევროკავშირთან თანდათანობითი 

დაახლოვება  და ინტეგრაცია).  

მიზნობრივი სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრისა და მორგებული პროგრამირების 

განხორციელების მიზნით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრას. 

ეს ამავდროულად ხელს უწყობს მთავრობის კოორდინირებულ მიდგომას, რადგან 

დაინტერესებულ მხარეებს საშუალება აქვთ ადვილად განიხილონ აქტუალური სტრატეგიები, რაც 

მათ მიზნობრივ ჯგუფთან ურთიერთობისთვის არის საჭირო.  

5. პრიორიტეტული თემები 

ამ ნაწილში შედარებულია გაანალიზებული მიგრაციის სტრატეგიების აქტუალური, 

მნიშვნელოვანი თემები და ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმები, რაც ეფუძნება II.3 ნაწილში 

განხილულ განმსაზღვრელებს. გარდა ამისა, მიგრაციის სიტუაციის ანალიზს ეფუძნება თემატური 

პრიორიტეტების განსაზღვრა, რაც მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიებისთვის დამახასიათებელი 

ელემენტია.  

ა. შედარებითი ანალიზი 

ცხრილი 12: ეროვნული სტრატეგიების პრიორიტეტები 

ქვეყნები პრიორიტეტული თემები  

ალბანეთი 1. არარეგულარული მიგრაციის დამარცხება (ემიგრაციის გამომწვევი მიზეზების 

აღმოფხვრა, დაბრუნება) 

2. ალბანელთა ემიგრირებისა და ალბანეთის განვითარების დაკავშირება 

(საზღვარეგარეთ მყოფი ალბანელებისაგან სარგებლობის მიღება, ადეკვატური 

საემიგრაციო პოლიტიკის მიღება) 

3. სათანადო სამართლებრივი ბაზის შექმნა ემიგრაციისათვის და იმიგრაციისათვის 

4. ინსტიტუციური ჩარჩო მიგრაციის პოლიტიკისთვის, განსაკუთრებით მიგრაციის 

ეროვნული სტრატეგიის განხორციელებისთვის 

ბელგია  1. მიგრაციის პოლიტიკა საერთაშორისო პერსპექტივის ჭრილში (ევროპული 

პოლიტიკა თავშესაფრისა და მიგრაციის შესახებ; თავშესაფარი, მიგრაცია და 

განვითარების თანამშრომლობა) 

2. თავშესაფარი, დამატებითი დაცვა და მიღება 

3. მიგრაციის პოლიტიკა (მართებული და სწრაფი პროცედურები; ტერიტორიაზე 

ხელმისაწვდომობა; გაჩერება და ცხოვრება; რეზიდენტობის წესების რეფორმა) 

4. დაბრუნების პოლიტიკა - „ნებაყოფლობითი - თუკი შესაძლებელია, იძულებითი - 

თუკი აუცილებელია“ (ნებაყოფლობითი დაბრუნებისთვის ხელშეწყობა; 

იძულებითი დაბრუნება; კრიმინალებისა და ყოფილი პატიმრების გაყვანა; 

ბავშვიანი ოჯახების დაბრუნება; რეადმისიის ხელშეკრულება და 

ადმინისტრაციული თანამშრომლობის ხელშეკრულება; ბრძოლა საერთაშორისო 

ტერორიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ) 

ბოსნია და 1. ბოსნია და ჰერცეგოვინაში უცხოელთა შესვლისა და გაჩერების კონტროლის 



41 

ჰერცეგოვინა სისტემის განმტკიცება  

2. საერთაშორისო და დროებითი (თავშესაფარი) დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება 

ბოსნია და ჰერცეგოვინაში 

3. ბოსნია და ჰერცეგოვინას სახელმწიფო საზღვრის მონიტორინგისა და 

კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება 

4. არარეგულარული მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება ბოსნია და 

ჰერცეგოვინაში 

5. ადამიანის ტრეფიკინგის შემცირების ხელშეწყობა ბოსნია და ჰერცეგოვინაში 

6. ინსტიტუციური შესაძლებლობების განმტკიცება ბოსნია და ჰერცეგოვინაში 

მიგრაციისა და განვითარების დაკავშირების მიზნით 

7. უცხოელთა მჭიდრო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა, რომლებიც ლეგალურად 

ცხოვრობენ ბოსნია და ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე 

8. კოორდინაციის მუდმივი სისტემის შექმნა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მიგრაციის 

პოლიტიკის რეალიზაციის მიზნით 

ბულგარეთი 1. ევროკავშირის გარე საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

2. ეფექტური ბრძოლა არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ; 

3. ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა; 

4. თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 

პირთა დაცვის მაღალი დონის უზრუნველყოფა სამართლიანი, ეფექტური და 

გამჭვირვალე გზით; 

5. ლეგალური მიგრაციის რეგულირებაში კარგი მმართველობის პრინციპების 

დანერგვა, ბულგარეთის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის მიზნით; 

6. ბულგარეთის მაღალკვალიფიციურ მოქალაქეთა მოზიდვა - ემიგრანტების, ასევე, 

ბულგარული წარმოშობის უცხოეთის მოქალაქეების, რათა მათ წვლილი 

შეიტანონ ბულგარეთის ეკონომიკის განვითარებაში; 

7. მიგრანტთა ფუნდამენტური უფლებების უზრუნველყოფა - პოლიტიკური, 

სოციალური, ეკონომიკური, და ა.შ. 

8. ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. 

ფინეთი 1. ფინეთი ღია და უსაფრთხო ქვეყანაა (მობილურობა ფინეთისთვის ხელსაყრელი 

ფაქტორია; ფინეთი, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებელი 

წევრი; მეტი მოქნილობა მიგრაციის ადმინისტრირებაში და უფრო ეფექტური 

პროცედურები) 

2. ყველას შეუძლია იპოვოს როლი, რომელსაც შეასრულებს (მიგრანტები 

მონაწილეობენ საზოგადოების საქმიანობაში, მიგრანტებს აქვს შესაძლებლობა 

გამოიყენონ  თავიანთი უნარები, შესაბამისი სამსახურები ხელს უწყობენ 

ინტეგრაციის პროცესს) 

3. მრავალფეროვნება ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია (თანასწორი უფლებები 

ყველასთვის; არაჯეროვანი შეხედულებების აღმოფხვრა) 

მოლდოვა 1. კონტროლირებული მიგრაცია (ემიგრაცია, იმიგრაცია, თავშესაფარი, 

მოქალქეობის არქონა, ინტეგრაცია) 

2. არალეგალური მიგრაციის და მიგრანტთა საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანის  

წინააღმდეგ ბრძოლა 

3. მიგრაციის კონტროლის მექანიზმები (სავიზო პოლიტიკა, დოკუმენტების და 

პირადი მონაცემების უსაფრთხოების დაცვა, საზღვრის კონტროლი, დაბრუნება 

და რეადმისია) 

4. საინფორმაციო მხარდაჭერა  

სლოვაკეთი 1. ლეგალური მიგრაცია 

2. ინტეგრაცია 

3. კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის ემიგრაცია 

4. არალეგალური მიგრაცია, დაბრუნება და ადამიანთა ტრეფიკინგი 

5. საზღვრის დაცვა 

6. საერთაშორისო დაცვა, მიგრაცია და განვითარება 

ავსტრია 1. ენა და განვითარება 

2. სამუშაო და კარიერა 

3. სამართლის უზენაესობა და ღირებულებები 

4. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა 
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5. ინტერკულტურული დიალოგი 

6. სპორტი და დასვენების დრო 

7. საცხოვრებელი და  რეგიონული, სათემო და ადგილობრივი ინტეგრაციის 

განზომილება 

გერმანია 1. ბავშვთა ადრეული განათლება 

2. განათლება, მომზადება, უწყვეტი მომზადება და განათლება 

3. შრომის ბაზარი და დასაქმება 

4. მიგრაციული ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები საჯარო სამსახურში 

5. ჯანმრთელობა და მზრუნველობა 

6. ადგილობრივი ინტეგრაცია 

7. ენა_-სარეინტეგრაციო კურსები 

8. სპორტი 

9. სამოქალაქო ჩართულობა 

10. მასმედია 

11. კულტურა  

 

1. განხილულ მიგრაციის სტრატეგიათა უმრავლესობა შეიცავს მიგრაციის სიტუაციის 

ანალიზს. ზოგიერთი ქვეყნის სტრატეგიაში ასევე მოცემულია მიგრაციის პროფილი (მაგ. 

ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, მოლდოვა, სლოვაკეთი). ზოგიერთი ქვეყნის 

სტრატეგიაში ჩართულია მიგრაციის მონაცემები და ძირითადი მიგრაციის ტენდენციების 

ანალიზი (ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ფინეთი), დეტალური სტატისკიკური 

მონაცემები თითოეული მიგრაციის კატეგორიისთვის (ბულგარეთი, მოლდოვა) ან 

ზემოქმედების მოკლე ანალიზი (ალბანეთი). ბელგიის პოლიტიკურ დოკუმენტში და 

სლოვაკეთის მიგრაციის პოლიტიკაში რაიმე ანალიზი არ არის (სლოვაკეთის მიგრაციის 

პროფილი არსებობს, მაგრამ მისი ანალიზი მიგრაციის პოლიტიკაში ჩართული არ არის).  

2. მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, განმსაზღვრელებთან ერთად, შესაბამისი მიგრაციის 

სტრატეგიების საერთო ფოკუსსა და პრიორიტეტს ავლენს (იხ. ნაწილი II.4, მოკლე და 

გრძელვადიანი პრიორიტეტების შესახებ). ალბანეთის შემთხვევაში თემატური 

პრიორიტეტები მკაფიოდ უკავშირდება ემიგრაციას; ბელგიის პოლიტიკის დოკუმენტში 

დომინირებს თავშესაფრისა და დაბრუნების საკითხები; ხოლო ფინეთის სტრატეგია 

მტკიცედ არის ორიენტირებული იმიგრაციაზე და მიგრანტთა ინტეგრაციაზე. 

3. თვალსაჩინოა იმიგრაციაზე ფოკუსი: 37 თემატური სფეროდან, რომლებიც ნახსენებია 

მიგრაციის სტრატეგიებში (გერმანიისა და ავსტრიის ეროვნული ინტეგრაციის სამოქმედო 

გეგმების გარდა), მხოლოდ ხუთი მათგანი არის მკვეთრად ორიენტირებული ემიგრაციაზე. 

გამონაკლისია ალბანეთის სტრატეგია, სადაც ემიგრაციაზე დიდი აქცენტია გაკეთებული. 

4. ყველა გაანალიზებული სტრატეგია (თუკი არ გავითვალსიწინებთ გერმანიისა და ავსტრიის 

ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმებს), უპირველეს პრიორიტეტებს შორის მოიცავს 

‘არარეგულარული მიგრაციის პრობლემის მოგვარებას’. შვიდიდან ოთხ სტრატეგიაში 

‘ეროვნული საზღვრების კონტროლი’ ჩართულია, როგორც პრიორიტეტული სფერო (მაგ., 

ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, მოლდოვა და სლოვაკეთი). შვიდიდან სამ 

სტრატეგიაში თემატურ პრიორიტეტად აღიარებულია ადამიანთა ტრეფიკინგის 

საწინააღმდეგო ღონისძიებები (მაგ. ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი და სლოვაკეთი).  

5. განვითარებასთან დაკავშირებული მიზნები შვიდიდან ოთხ სტრატეგიაში  მნიშვნელოვან 

პრიორიტეტად არის მოხსენებული. ალბანეთს სურს ემიგრაცია დააკავშიროს ეროვნულ 

განვითარებასთან; ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ბულგარეთისა და სლოვაკეთის სტრატეგიები 
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მიუთითებს მიგრაციასა და განვითარებას შორის არსებულ კავშირზე. ბელგიისა და 

ფინეთის სტრატეგიებში განვითარებასთან კავშირი ქვეთემით არის წარმოდგენილი.  

6. სფეროები ასევე მოიცავს პროცედურულ პრიორიტეტებს: მიგრაციის და განვითარების 

სფეროში ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება და კოორდინაციის მუდმივი 

სისტემის შექმნა პრიორიტეტად არის გამოცხადებული ბოსნია-ჰერცეგოვინას 

სტრატეგიაში. მოლდოვას სტრატეგიაში საუბარია ‘საინფორმაციო მხარდაჭერაზე’, კერძოდ, 

ინსტიტუციური მონაცემების შეგროვების საშუალებათა განმტკიცებაზე, ხოლო 

ბულგარეთის სტრატეგია ფოკუსირებულია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. 

7. შიდა მიგრაციაზე მითითებულია შვიდიდან ორ სტრატეგიაში: შიდა მიგრაცია და მასთან 

დაკავშირებული მოსახლეობის არათანაბარი სიმჭიდროვე ალბანეთის სტრატეგიაში; და 

შიდა გადააადგილება მოლდოვას სტრატეგიაში. 

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

ეროვნულ სტრატეგიებში დომინირებს უსაფრთხოების მიმართულება, სადაც ძლიერი აქცენტი 

კეთდება საზღვრის მართვაზე და არარეგულარულ მიგრაციის საწინააღმდეგო მოქმედებებზე. ამ 

თვალსაზრისით გამონაკლისია ფინეთის მიგრაციის სტრატეგია, რადგან იგი არ არის 

სტრუქტურირებული თემატური სფეროების შესაბამისად - მასში სამი მთავარი მესიჯია 

გამოკვეთილი. გარდა ამისა, ბულგარეთის სტრატეგია მოიცავს ‘მიგრანტთა ფუნდამენტური 

უფლებების უზრუნველყოფას’, ანუ, მიგრანტთა უფლებებზე მტკიცე მითითება მნიშვნელოვან 

პრიორიტეტად არის აღიარებული. 

განვითარებაზე აქცენტი ყველა სტრატეგიაში კეთდება - მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული სფეროს, 

ქვეთემის ან ტექსტში მითითების სახით. გარდა ამისა, ზოგიერთ ეროვნულ 

სტრატეგიაში/პოლიტიკაში ფორმულირებულია მკაფიოდ ჩამოყალიბებული განვითარების 

მიზნები (იხ. ნაწილი II.6). განვითარების კავშირი ნიშნავს: განვითარებას ემიგრანტთა 

მონაწილეობის მეშვეობით, ან ემიგრაციის ნეგატიური ზემოქმედების შერბილებას (ალბანეთი, 

ბოსნია-ჰერცეგოვინა); იმიგრაციისა და ემიგრაციის მეშვეობით (ბულგარეთი); და იმიგრაციას, 

ფინეთის სტრატეგიის შემთხვევაში.  

გაანალიზებულ სტრატეგიებში, როგორც ჩანს, ემიგრაცია სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი, რაც 

საფრთხეს უქმნის მიგრაციის სტრატეგიის პოტენციალს, რათა იგი იყოს აქტუალური ყველა 

სახელმწიფო ინსტიტუტისთვის, რომლებიც მიგრაციის საკითხზე მუშაობენ. ამ თვალსაზრისით 

გამონაკლისია ალბანეთი, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს სწორედ ემიგრაციაზე აკეთებს.   

6. პოლიტიკის თანმიმდევრობა და უწყებათაშორისი კოორდინაცია 

ა. შედარებითი ანალიზი 

1. სტრატეგიების უმრავლესობა მიუთითებს, რომ შექმნილი იყო სამუშაო ჯგუფი ან მსგავსი 

სტრუქტურა, რომელშიც სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ 

გაერთიანებულნი (მაგ. ალბანეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ფინეთში, მოლდოვაში). ამ 

უწყებათაშორისი სტრუქტურების როლები განსხვავებულია: სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

და პროგრამირების განხორციელება (ალბანეთი), სტრატეგიით გათვალისწინებული 

აქტივობების მონიტორინგი და ახალი პოლიტიკის შეთავაზება (მაგ. ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა). 
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2. ნათელი არ არის, ეს უწყებათაშორისი სტრუქტურები იქნა თუ არა შენარჩუნებული 

სტრატეგიის შემუშავების შემდეგ. ალბანეთის მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელების 

შესახებ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ „[...] ალბანეთის სახელმწიფოში არ არის რაიმე 

სტრუქტურა ან ინსტიტუტი, რომელიც წარუძღვება მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიისა 

და ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესს (როგორც ამას 

ითვალსიწინებს მიგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა), რომელმაც პროცესის 

კოორდინაცია და მონიტორინგი უნდა უზრუნველყოს. [...] მიგრაციის 

სამინისტროთაშორისო კომიტეტმა უნდა განაახლოს რეგულარული შეხვედრები, როგორც 

მინისტრთა საბჭოს საკონსულტაციო სტრუქტურამ [...].37  

3. გაანალიზებულ მიგრაციის სტრატეგიებში გარკვეულწილად გადატანილია სხვა არსებული 

სტრატეგიები, რომლებიც მოიცავს მიგრაციასთან დაკავშირებულ სფეროებს: ალბანეთის 

სტრატეგია მიზნად ისახავს შეავსოს ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ეროვნული სტრატეგია, საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სტრატეგია და დასაქმებისა 

და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიები. მსგავსი მიზნებია ასახული 

ბოსნია-ჰერცეგოვინას სტრატეგიაში.  სტრატეგიის შემუშავება მოიცავდა დაინტერესებული 

მხარეების განსაზღვრას და მათი კომპეტენციების ანალიზს, ასევე ყველა პოლიტიკის 

განხილვას, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს მიგრაციაზე. ბულგარეთის სტრატეგიაში 

მითითებულია ყველა აქტუალურ ეროვნულ კანონზე, მაგრამ იგი არ მიუთითებს 

ბულგარეთის დემოგრაფიულ სტრატეგიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელში 

ჩართულია მიგრაციის საკითხები. 

4. მიგრაცია სხვადასხვა ფარგლებში ნახსენებია ეროვნული განვითარების სტრატეგიებში ან 

სიღარიბის შემცირების სტრატეგიულ დოკუმენტებში (PRSPs): ალბანეთის PRSP 

მიუთითებს გარე მიგრაციაზე, ევროკავშირის კანონმდებლობაზე, შიდა მიგრაციაზე და 

ემიგრაციითა და შიდა მიგრაციით გამოწვეულ პრობლემებზე.38 ალბანეთის PRSP 

პირდაპირ მიუთითებს სტრატეგიულ ამოცანებზე და ეროვნული მიგრაციის 

სტრატეგიასთან დაკავშირებული პოლიტიკის სფეროებზე და პირდაპირ კავშირს ქმნის ამ 

ორ დოკუმენტს შორის. 

5. მიგრაციის ნეგატიურ შედეგებზე გადაჭარბებული აქცენტია გაკეთებული როგორც 

მიგრაციის სტრატეგიებში, ისე PRSP-ში (მაგ. ალბანეთის, ბელგიის, ბოსნია და 

ჰერცეგოვინის).  თუმცა ამავდროულად ნახსენებია მიგრაციის პოტენციალიც, მაგრამ უფრო 

შეზღუდული ფორმით: დიასპორის წვლილი; ფულადი გზავნილები და ბიზნეს-

ინვესტიციები (ალბანეთი); ცირკულარული მიგრაციის პოტენციალი (ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა); მიგრაცია, როგორც ეკონომიკური განვითარების რესურსი (ბულგარეთი).   

6. ცენტრალურ დონეზე უწყებათაშორის კოორდინაციასთან ერთად თანაბარი მნიშვნელობის 

მატარებელია თანამშრომლობა და კოორდინაცია რეგიონულ, ადგილობრივ და 

ცენტრალურ დონეებს შორის, განსაკუთრებით, მიგრაციის სფეროში. ავსტრიის ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა მიუთითებს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

განხორციელების დეცენტრალიზაციაზე, რაც ერთ-ერთ პრინციპად არის აღიარებული, 

ბელგიის პოლიტიკური დოკუმენტის მსგავსად. 

                                                      
37

 ტოტოზანი, იგლი, ონორატო, მარტა, კეტა, მარინე, 2007. 

 
38

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 2008, Albania: Poverty Reduction Strategy Paper-National Strategy for Development and Integration., 

ვოშინგტონი: IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08269.pdf (accessed14 February 2015).  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08269.pdf


45 

7. როგორც უკვე აღინიშნა, მიგრაციასა და განვითარებას შორის კავშირზე ყველა 

სტრატეგიაში იყო მითითებული, მაგრამ სხვადასხვა გზებით: ბელგიის პოლიტიკურ 

დოკუმენტში და სლოვაკეთის სტრატეგიაში საუბარია პირობითობასთან დაკავშირებულ 

მიგრაციასა და განვითარებაზე, ანუ, მიზანი არის განვითარების თანამშრომლობის 

დაკავშირება მიგრანტთა წარმოშობის ქვეყნების მზაობასთან ითანამშრომლონ 

მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ბელგიის პოლიტიკურ დოკუმენტში ნათქვამია: 

„განვითარების თანამშრომლობა ძირითადად ფოკუსირებული იქნება რამდენიმე 

გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში შემომავალ 

მიგრაციის ნაკადზე [...]. განსაკუთრებით უნდა იქნეს შესწავლილი განვითარების 

თანამშრომლობის კავშირი ნებაყოფლობით დაბრუნებასთან და რეინტეგრაციის 

პროექტებთან წარმოშობის ქვეყნებში“39.   

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

მიგრაციის ყველა სტრატეგია შემუშავდა ინსტიტუტთაშორისი პროცესის მეშვეობით, თუმცა ამ 

ნაშრომში განხილული არ არის ამ პროცესების ხარისხი და ცნობილი არ არის, მიგრაციის 

სტრატეგიათა შემუშავების შემდეგ იქნა თუ არა შენარჩუნებული ეს ინსტიტუტთაშორისი 

სტრუქტურები. მაშასადამე, მიგრაციის სტრატეგიები უნდა მოიცავდეს სტრატეგიულ ამოცანას, 

რომელიც დაკავშირებულია ინსტიტუტთაშორის პროცესებთან, ხოლო სამოქმედო გეგმა უნდა 

მოიცავდეს ამ პროცესის შესაბამის ღონისძიებებს. გარდა ამისა, განვითარების პროცესში ჩართული 

ინსტიტუტები ასევე ჩართული უნდა იყვნენ სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგსა 

და შეფასებაში. 

მიგრაციის სტრატეგია ასევე მკაფიოდ უნდა ამყარებდეს კავშირს სხვა სამთავრობო სტრატეგიებსა 

და პოლიტიკურ ხედვებთან და დეტალურად გაანალიზოს ურთიერთშევსებადობა და 

პოტენციური გადაფარვები. სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა მნიშვნელოვანი დეტალია, რათა 

მოხდეს მიგრაციის სტრატეგიის პოტენციალის გამოყენება კოორდინებული სამთავრობო მიზნის 

მისაღწევად. სხვა სამთავრობო სტრატეგიების და პოლიტიკური ხედვების მხედველობაში მიღება 

ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში.  

 

7. კავშირი განხორციელებასთან: სტრატეგიული ამოცანების 

რეალიზაცია  

წინა ნაწილისგან განსხვავებით, ამ ნაწილში შედარებულია მხოლოდ ორი სამოქმედო გეგმა, რადგან 

ისინი წარმოადგენენ საერთო სტრატეგიული ამოცანების რეალიზების კარგ მაგალითს მიგრაციის 

მართვის ქვესფეროში; ესენია, ავსტრიის „ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (მიღებულია 

2010 წელს)“ და გერმანიის „ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (მიღებულია 2012 წელს)“.  

ა. შედარებითი ანალიზი 

ავსტრია - ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NAP.I) 

ავსტრიის ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NAP.I) ავსტრიის მთავრობამ 2010 წლის 19 

იანვარს მიიღო. ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში თავმოყრილია ინტეგრაციის ყველა პოლიტიკა, 

პროგრამა და ღონისძიება, რომლებიც ხორციელდება ფედერალურ, ადგილობრივ, ქალაქის და 
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სოციალური პარტნიორების დონეზე. ‘NAP.I’ იყო მრავალი სახელმწიფო დაინტერესებული მხარის, 

ჯგუფისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის მასშტაბური შრომის შედეგი. დამატებითი წვლილი 

შეიტანეს საერთაშორისო ექსპერტებმა, მიგრანტთა ასოციაციებმა და ავსტრიელმა მოქალაქეებმა. 

სამოქმედო გეგმამ უნდა შექმნას პლატფორმა ეროვნული თანამშრომლობისთვის, რამაც ხელი 

უნდა შეუწყოს ღონისძიებათა წარმატებულ ინტეგრაციას და მათი განხორციელების 

ოპტიმიზაციას. 

‘NAP.I’-ში განსაზღვრულია იმიგრანტთა ინტეგრაციის სფეროს მიზნობრივი ჯგუფები, ზოგადი 

სახელმძღვანელო პრინციპები და მოქმედების კონკრეტული სფეროები. ინტეგრაციის ყველა 

კონკრეტული პოლიტიკა, პროგრამა და ღონისძიება თავმოყრილია ღონისძიებათა კატალოგში.40  

კატალოგში შეტანილია გამოწვევები, პრინციპები და ამოცანები მოქმედების შემდეგ სფეროებში: 

ენა და განათლება; შრომა და დასაქმება; კანონის უზენაესობა და ღირებულებები; ჯანმრთელობა 

და სოციალური საკითხები; კულტურათაშორისი დიალოგი; სპორტი და გაჯანსაღება; ასევე 

ინტეგრაციის საყოფაცხოვრებო და რეგიონული განზომილებები.41 

‘NAP.I’-ის განხორციელების შეფასება ხდება ინდიკატორების გამოყენებით, რომლებიც უშუალოდ 

ამ მიზნით არის ჩამოყალიბებული. ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასება 

ხდება ინტეგრაციის ყოველწლიური მოხსენების მეშვეობით.  

კავშირი ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმას, ღონისძიებათა კატალოგსა და ინტეგრაციის მოხსენებას 

შორის მოცემულია მომდევნო ცხრილში. 

ავსტრიის ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელება  

 მიზანი ძირითადი ელემენტები 

ინტეგრაციის 

ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა 

(NAP.I) 

 განსაზღვრავს ინტეგრაციის 

პოლიტიკის, პროგრამებისა და 

ღონისძიებების საერთო 

ამოცანებს ავსტრიაში. 

 ერთმანეთთან აკავშირებს 

დაინტერესებულ მხარეებს 

ფედერალურ, რეგიონულ, 

ადგილობრივ და სოციალური 

პარტნიორების დონეზე.  

 ინტეგრაციის პოლიტიკის, 

პროგრამებისა და ღონისძიებების 

სამიზნე ჯგუფები. 

 ინტეგრაციის პოლიტიკის, 

პროგრამებისა და ღონისძიებების 

ზოგადი სახელმძღვანელო 

პრინციპები. 

 შვიდი სფერო ინტეგრაციის 

პოლიტიკის, პროგრამებისა და 

ღონისძიებების მოქმედებისთვის. 

NAP.I – 

ღონისძიებათა 

კატალოგი 

  ‘NAP.I.’-ის რეალიზაციის საერთო 

ამოცანები 

 მოიცავს გამოწვევებს, 

პრინციპებსა და ამოცანებს 

მოქმედების შვიდი სფეროს 

ფარგლებში.  

 ჩამოთვლილია კონკრეტული 

ინტეგრაციის პოლიტიკა, პროგრამები 

და ღონისძიებები შემდეგ სფეროებში: 

ენა და განათლება; შრომა და 

დასაქმება; კანონის უზენაესობა და 

ღირებულებები; ჯანმრთელობა და 

სოციალური საკითხები; 

კულტურათაშორისი დიალოგი; 

სპორტი და გაჯანსაღება; ასევე 

ინტეგრაციის საყოფაცხოვრებო და 
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რეგიონული განზომილებები. 

 განსაზღვრავს ამ თითოეულ 

ღონისძიებას: სახელწოდება, 

კონკრეტული ამოცანა, კონკრეტული 

სამიზნე ჯგუფი, მოკლე აღწერილობა, 

განხორციელების პერიოდი.  

‘NAP.I’-ის მოხსენება 

ინტეგრაციის შესახებ  

 შეფასებულია ‘NAP.I’-ის 

განხორციელება. 

 შეფასება ინტეგრაციის 25 

ინდიკატორის გამოყენებით. 

 

გერმანია - ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NAP-I) 

ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა National Action Plan for Integration (NAP-I) ძალაში 

შევიდა 2012 წლის იანვარში, რითაც პირველად მოხდა გერმანიის ინტეგრაციის პოლიტიკის 

მიზნების სრული ამოქმედება.  

‘NAP-I’-ის მიზანი იყო გერმანიაში ინტეგრაციის პოლიტიკის ახალი ფაზის დაწყება. ამოცანა 

ითვალისწინებს ინტეგრაციის ფარგლების გაფართოებას და ინტეგრაციის პოლიტიკის შედეგების 

დადასტურების შესაძლებლობის შექმნას. ავსტრიისაგან განსხვავებით, NAP-I’ უფრო მკაფიოდ 

ისწრაფვის გერმანიის ინტეგრაციის პოლიტიკის განხორციელების დონის გაზომვის 

შესაძლებლობის შექმნისაკენ. პოლიტიკის პრაქტიკული განხორციელების მიზნით, გერმანიის 

ინტეგრაციის პოლიტიკის ზოგადი პრინციპებისა და სახელმძღვანელო პინციპების საფუძველზე 

გამოიკვეთა ოპერატიული ამოცანები. ამ მიდგომით, პოლიტიკის პრინციპები და სახელმძღვანელო 

მეთოდები უნდა იქნეს უფრო კონკრეტული და სავალდებულო ყველა ჩართული მხარესთვის.   

გერმანიის ‘NAP-I’ 400-ზე მეტ მოქმედებას შეიცავს 11 თემატური სფეროში. თითოეული 

სფეროსთვის ფორმულირებულია სტრატეგიული ამოცანები, რომლებსაც თან სდევს ოპერატიული 

ამოცანები, აქტივობები, განხორციელების საშუალებები, პასუხისმგებელი შემსრულებლები, 

ვადები და თითოეული მოქმედების წარმატებისა და წარუმატებლობის მონიტორინგისა და 

შეფასებისთვის საჭირო ინდიკატორები. 

ინდიკატორები, უპირველეს ყოვლისა, ფოკუსირებულია პრაქტიკული განხორციელების 

ღონისძიებებზე, ანუ, ისინი წარმოადგენენ საქმიანობისა და შედეგის ინდიკატორებს და არ არის 

აუცილებელი, რომ ორიენტირებულნი იყვნენ პოლიტიკის შემდგომ ზემოქმედებაზე. მიუხედავად 

ამისა, გერმანიის ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის მიდგომა ასევე მოიცავს ინტეგრაციის 

პოლიტიკის ზემოქმედების ანალიზის მოთხოვნას, ზოგადი მიზნების სტრატეგიის მიზნებთან, 

ოპერატიული მიზნების კონკრეტულ მიზნებთან ურთერთდაკავშირებით, რომელთა წარმატება 

იზომება სამიზნე ინდიკატორების საშუალებით. 

‘NAP-I’ განსაზღვრავს წარმატებული ინტეგრაციის მთავარ ამოცანებს (მაგ. იმიგრანტთა მიერ ენის 

შესწავლა). ეს ამოცანები შეიძლება დაიყოს სტრატეგიულ ამოცანებად (მაგ. ყველა იმიგრანტმა 

უნდა იცოდეს გერმანული ენა განსაზღვრულ დონეზე), ოპერატიულ ამოცანებად (მაგ. 

იმიგრანტებისთვის საკმარისი რაოდენობის ენის კურსების შეთავაზება), კონკრეტულ 

ღონისძიებებად (მაგ. ყოველ მუნიციპალიტეტში განსაზღვრული რაოდენობის ენის კურსების 

შექმნა, დაფინანსება და განხორციელება), ინსტრუმენტებად/მეთოდებად (მაგ.A 1 დონის ენის 

კურსები; აკრედიტებული პროვაიდერების მიერ განხორციელებული); პასუხისმგებელ 

შემსრულებლებად (მაგ. აკრედიტებული კურსის პროვაიდერები; კურსის კურიკულუმის 

შემმუშავებელი, მონიტორინგისა და შეფასების საიმიგრაციო ორგანო); ვადებად (მაგ. კურსები 
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2015-2017 წწ), და ინდიკატორებად, რომლებიც წარმატებას გაზომავენ (მაგ. მონაწილეთა 

რაოდენობა, კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, განთესვის კოეფიციენტი, დასაქმების დონე 

კურსის დამთავრებამდე/დამთავრების შემდეგ, და სხვა). 

ქვემოთ ცხრილში მოცემულია მაგალითი, რომელიც ეფუძნება გერმანიის ‘NAP-I’-ის ინტერვენციის 

ლოგიკას.   

ამოცანა:  “წარმატებული ინტეგრაცია ნიშნავს, რომ მიგრანტი საკმარისად ფლობს გერმანულ ენას“  

სტრატეგიული ამოცანა: “ყველა მიგრანტმა უნდა იცოდეს გერმანული ენა განსაზღვრულ დონეზე” 

ოპერატიული ამოცანა (ამოცანები) მოქმედება (მოქმედებები) მეთოდოლოგია/ინსტრუმენტი 

ენის კურსების საკმარისი 
რაოდენობა იმიგრანტებისთვის.  

ენის კურსების განსაზღვრული 
რაოდენობის შექმნა, დაფინანსება 
და განხორციელება ყველა 
მუნიციპალიტეტში.  

 ენის კურსის დონე  A 1; 

 კურსს ატარებს 
აკრედიტებული პროვაიდერი  

პასუხისმგებელი შემსრულებელი ვადები ინდიკატორები 

 კურსის აკრედიტებული 
პროვაიდერი; 

 მიგრაციის ორგანო კურსის 
კურიკულუმის 
შემუშავებისათვის, 
მონიტორინგისა და 
შეფასებისთვის  

 კურსის წლები 2015 – 2017; 

 კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე. 

 სულ საათების რაოდენობა: 
200 საათი. 

 მონაწილეთა რაოდენობა; 
 კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობა; 
 განთესილთა კოეფიციენტი; 
 დასაქმების დონე კურსების 

დამთავრებამდე/კურსების 
დამთავრების შემდეგ; და ა.შ.  
 

 

ბ. დასკვნები და რეკომენდირებული პრაქტიკა 

ორივე სამოქმედო გეგმაში არის მთელი რიგი ხელსაყრელი ასპექტები, რომლებიც შეიძლება 

გადატანილი იქნეს სხვა სიტუაციებში:  

გერმანული ‘NAP-I’-ის მიერ არჩეული მიდგომა: 

 განსაზღვრავს ამოცანის განხორციელებისთვის საჭირო მოქმედების ტიპსაც და 

მეთოდოლოგიასაც, რომელიც მოქმედებას უნდა მიესადაგოს. 

 მკაფიოდ განსაზღვრავს უწყებებს/ორგანიზაციებს, რომლებმაც უნდა განახორციელონ 

მოქმედება. 

 ახდენს კონკრეტული მოქმედებების ინდიკატორების მონიტორინგსა და შეფასებას, რათა 

შეაფასოს მისი წარმატება და მეთოდოლოგიის  შესაბამისობა. 

ავსტრიული ‘NAP’-ის მიერ არჩეული მიდგომა: 

 უზრუნველყოფს იტნეგრაციის სფეროში კონკრეტულ ღონისძიებებსა და ზოგად ამოცანებს 

შორის  კავშირს. 

 ახდენს პოლიტიკის, პროგრამებისა და ღონისძიებების შეფასებას და ანალიზს, რათა 

მოხდეს ზოგადი და კონკრეტული ამოცანების შესრულება განსაზღვრული 

ინდიკატორების მეშვეობით. 

 უზრუნველყოფს შეფასებას, რაც წარმოადგენს საფუძველს ამოცანების ადაპტირებისთვის 

და კონკრეტული მოქმედებების უწყვეტი გაუმჯობესებისთვის. 
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ნაწილი III  რეკომენდაციები საქართველოსათვის მიგრაციის 

ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების შესახებ  

 

ამ ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაციები ეროვნული მიგრაციის სტრატეგიის 

შემუშავებისთვის, რომლებიც დაფუძნებულია შედარებით ანალიზზე. ეს რეკომენდაციები 

შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა მთავრობამ, თუმცა ისინი შემუშავდა საქართველოში მიგრაციის 

სიტუაციისა და მიგრაციის მართვის გათვალისწინებით (განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანი 

რეკომენდაციების ნაწილში). რეკომენდაციები დაჯგუფებულია შემდეგი სფეროების მიხედვით: 

სტრატეგიის შემუშავება; სტრატეგიის სტრუქტურა; და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

(საქართველოზე ფოკუსით).   

1. მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება  

ა.  ზოგადად რეკომენდირებულია სამინისტროთაშორისო სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც 

მეთვალყურეობას გაუწევს მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავების პროცესს. რეკომენდირებულია 

საქართველოში შეიქმნას მსგავსი სამუშაო ჯგუფი მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის 

(SCMI) ფარგლებში, სადაც უკვე არსებობს კონკრეტული ჯგუფი მიგრაციის სტრატეგიის 

შემუშავების მიზნით. თუმცა ეს სამინისტროთაშორისო ჯგუფი ჩართული უნდა იქნეს არა 

მხოლოდ სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, არამედ მას უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ 

განსაზღვრული როლები სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესის მონიტორინგშიც. მან 

უნდა დააგროვოს გამოცდილება რეკომენდაციების შესამუშვებლად შემდგომი სამოქმედო 

გეგმისა და სტრატეგიისთვის. აქედან გამომდინარე, სამუშო ჯგუფი ჩართული უნდა იყოს 

პოლიტიკის მთელი ციკლის განმავლობაში. ეს სამუშო ჯგუფი უნდა მოიცავდეს ორ დონეს: 

მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებს (გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს) და ტექნიკურ 

დონეს (ექსპერტებს).   

ბ.  გარდა ამისა, უნდა შეიქმნას მრავალდარგოვანი სამუშაო ჯგუფი ან მრჩეველთა საბჭო.  მისი 

შემადგენლობა შეიძლება იცვლებოდეს განსახილველი საგნის შესაბამისად, მაგრამ უნდა 

მოიცავდეს რეგიონების, პროფკავშირების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, 

სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს და სხვა ექსპერტებს. ამ სამუშაო ჯგუფს შეუძლია 

კონსულტაციები აწარმოოს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით და პროცესის 

განმავლობაში შეიკრიბოს ერთხელ ან ორჯერ, ასევე სტრატეგიის საბოლოო განხილვის დროს.  

გ. რეკომენდირებულია საზოგადოების ჩართვა ჯერ კიდევ მიგრაციის სტრატეგიის 

შემუშავების პროცესში. ეს მონაწილეობა და კონსულტაცია უნდა გაგრძელდეს სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების განმავლობაში და უნდა მოიცავდეს მიზნობრივ ჯგუფსა და 

ინსტიტუტებს, რომლებიც სამიზნე ჯგუფთან მუშაობენ. ‘საკომუნიკაციო მომენტების’ 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მხარეს წარმოადგენს ახალი სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის მიღება, მის განხორციელებაზე მოხსენებების პრეზენტაცია სტრატეგიის სხვადასხვა 

ეტაპზე და მისი ვადის დასრულებისას. ამ ‘საკომუნიკაციო მომენტების’ დროს ძირითადი 

მიღწევები და ხარვეზები უნდა წარმოჩინდეს გამჭვირვალე გზით.  ეფექტური მიგრაციის 

პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტია მასმედიასთან თანამშრომლობა. პროცესში 

საზოგადოებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართვისთვის შეიძლება სხვადასხვა 

მექანზიმები და მეთოდები იქნეს გამოყენებული: სამუშაო შეხვედრები, მრგვალი მაგიდის 
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დისკუსიები, პრესრელიზები, ელექტრონული კონსულტაციები და მოსაზრებებისა და 

წინადადებების გაზიარების სხვა საშუალებები. 

დ.  ფართო მონაწილეობასა და ინფორმაციის გავრცელებას ასევე ხელს შეუწყობს ცენტრალური 

პლატფორმა, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია მიგრაციის სტრატეგიის პროცესისა 

და მისი სამოქმედო გეგმის შესახებ. საქართველოში საკონსულტაციო მიზნით შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ვებგვერდი. ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის გავრცელება და მონაწილეობის შესაძლებლობები 

უზრუნველყოფილი იქნეს არა მხოლოდ დედაქალაქის დონეზე, იგი თანაბრად უნდა 

განიხილებოდეს ადგილობრივ დონეებზეც. ამ ხარვეზის შესავსებად ასევე მნიშვნელოვანია 

სოციალური და ონლაინ მასმედიის ფუნქციების გამოყენება. 

ე.  მნიშვნელოვანია მოხდეს მიგრაციის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დემონსტრირება 

სტრატეგიის ტექსტში, რათა იგი იყოს უფრო გამჭვირვალე და გასაგები არამხოლოდ ჩართული 

სახელმწიფო უწყებებისთვის, არამედ, სამოქალაქო და ფართო საზოგადოებისთვის. ამ 

მოხსენებაში გაანალიზებული ევროპის ქვეყნების პრაქტიკის შესაბამისად, ასევე მეორადი 

ლიტერატურის შესწავლის საფუძველზე, შეიძლება რეკომენდირებული იქნეს შემუშვების 

შემდეგი პროცესი:  

 

დაგეგმვა:  

1-2 თვე 

• სამუშაო ჯგუფების შექმნა 

• საინფორმაციო საჭიროებების განსაზღვრა 

• დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრა 

• სამუშაო სქემისა და გრაფიკის შემუშავება და შეთანხმება  

 

ინფორმაციის 

შეგროვება: 

4-5 თვე 

• საწყისი სიტუაციის შესწავლა ან მიგრაციის პროფილის განახლება 

• SWOT ანალიზი 

• ინსტიტუციური ჩარჩოს განხილვა და ანალიზი 

• სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების მხედველობაში მიღება და გაანალიზება 

 

პროექტის 

შემუშავება: 

1 - 2 თვე 

• სტრატეგიის სტრუქტურის შემუშავება 

• საერთო და კონკრეტული ამოცანების ანალიტიკური შეფასება, მნიშვნელოვანი საჭიროებების 

გათვალისწინებით, რომლებიც განსაზღვრულია საწყისი სიტუაციის შესწავლისას 

• ტექსტის პროექტის შემუშავება 

• ტექსტის განხილვა და პირველადი პროექტის დამტკიცება 

კონსულტაცია: 

3-4 თვე 

• საჯარო დისკუსიის ორგანიზება (უნივერსიტეტებში, არასამთავრობო სექტორთან, და ა.შ.) 

• პროექტის განთავსება ვებგვერდზე, რეკლამირება და კომენტარების გაკეთებისათვის მოწვევა 

• თემატური კონფერენციების ორგანიზება და მრგვალი მაგიდის დისკუსიები ეროვნულ და 

საერთაშორისო ექსპერტებთან კონკრეტული საკითხების განხილვის მიზნით 

• კონსულტაციის პროცესის განხილვა და სტრატეგიის შეჯერება 

 

მიღება: 

1-2 თვე 

• მთავრობისთვის წარდგენა, შემუშავების პროცესის და სამოქმედო გეგმის პერსპექტივების 

აღწერასთან ერთად 

• დისკუსია და მიღება 
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 მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის სტრუქტურა  2.

ა.  მიგრაციის სტრატეგია უნდა შეიცავდეს პრინციპებს, რომლებიც წარმართავს მიგრაციის 

სტრატეგიას და ზოგადად მიგრაციას. ეს პრინციპები მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული 

ქვეყნის კონტექსტთან; მათი მნიშვნელობა გასაგები უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული 

მხარისათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელებაში. 

ამიტომ, ეს პრინციპები ფართოდ უნდა იქნეს განხილული და გავრცელებული ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს შორის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაცხადებული პრინციპები 

აისახოს მიგრაციის სტრატეგიის მეთოდებში და სტრატეგიულ ამოცანებში. 

გარდა ამისა, მიგრაციის ნებისმიერი სტრატეგია უნდა უზრუნველყოფდეს შესაბამისობას 

ადამიანის საერთაშორისო უფლებებთან, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარულ და მიგრანტი 

მუშაკების პრინციპებთან და სხვა კანონებთან. 

მიგრაციის სტრატეგია უფრო მეტად უნდა ეფუძვნებოდეს მიგრანტებზე ორიენტირებული 

მიდგომის პრინციპს და არა უსაფრთხოებაზე და რეგულაციაზე ორიენტირებულ პარადიგმას. 

ეს ნიშნავს, რომ მიგრაციის პროცესის გაგება აუცილებელია მოხდეს ადამიანური ფაქტორის,  

ქსელური მიგრაციის, მიგრანტების ცხოვრების ციკლის და მიგრაციის მიზეზების 

გათვალისწინებით. პირდაპირი დიალოგი მიგრანტთა ჯგუფებთან, დიასპორულ 

ორგანიზაციებთან და მიგრანტებთან მომუშავე ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც 

მიგრანტების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 

წარმოადგენს აღნიშნული მიდგომის მნიშვნელოვან განზომილებას.  

ამავდროულად ჩართული უნდა იქნეს პოლიტიკის თანმიმდევრობის პრინციპიც, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ მიგრაციის სტრატეგია ამყარებს კავშირს სხვა სახელმწიფო სტრატეგიებთან და 

პოლიტიკურ დოკუმენტებთან და ახდენს ურთიერთშევსებისა და პოტენციური 

ურთიერთგადაფარვის დეტალურ ანალიზს. 

ბ.  მიგრაციის სტრატეგია უნდა შეიცავდეს მითითებას ანალიზზე მიგრაციის არსებული 

სიტუაციის თაობაზე, საწყისი სიტუაციის კვლევის ან მიგრაციის პროფილის შესახებ და უნდა 

იძლეოდეს ანალიზის ძირითადი შედეგების შეჯამებას.  ეს ანალიზი უნდა შეიცავდეს:   

 ქვეყანაში იმიგრაციას და ქვეყნიდან ემიგრაციას, ასევე შიდა მიგრაციას; 

 შიდა ფაქტორებს, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს მიგრაციის ნაკადებზე (როგორიცაა 

სამართლებრივი ჩარჩო, პროცედურები, ეკონომიკური და/ან შრომის ბაზრის სიტუაცია);  

 გარეშე ფაქტორებს, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს მიგრაციის სიტუაციაზე (როგორიცაა 

ქვეყნის გეოპოლიტიკური სიტუაცია, სიტუაცია მეზობელ ქვეყნებში ან რეგიონში, 

ძირითადი დანიშნულების ქვეყნების ანალიზი); 

 მიგრაციის ზემოქმედებას პოლიტიკის სხვა სფეროებზე (როგორიცაა, სოფლის მეურნეობა, 

დემოგრაფია, ეკონომიკა და საინვესტიციო კლიმატი); 

 ინსტიტუციურ ჩარჩოს მიგრაციის მართვისთვის, რომელმაც უნდა შეძლოს რეაგირება 

მიგრაციასთან დაკავშირებულ გამოწევებზე, SWOT ანალიზის ჩათვლით. 

რეკომენდირებულია, რომ მიგრაციის სიტუაციის ანალიზის სტრუქტურირება მოხდეს ისეთივე 

გზით, როგორც ეს ხდება კონკრეტული ამოცანების ან მიგრაციის თემების განხილვის 

შემთხვევაში, რადგან ასე უფრო ადვილია მიგრაციის პოლიტიკის თითოეული სფეროს 

საინფორმაციო ბაზის აღქმა. 
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გ.  უნდა გაანალიზდეს ასევე განმსაზღვრელები, ანუ მიგრაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბების 

ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორები. ამ განმსაზღვრელებმა უნდა ასახონ მიგრაციის 

სიტუაცია, ზემოაღნიშნული ანალიზის შედეგები და უნდა დაეფუძნოს შიდა და გარე 

ფაქტორების ერთობლიობას. უნდა დაბალანსდეს შიდა განმსაზღვრელები (როგორიცაა - 

მიგრაციის საკითხებისადმი კოორდინირებული და თანმიმდევრული მიდგომის საჭიროება, 

მიგრაციის მართვის საჭიროებებზე რეაგირება ან მოსახლეობაში მიგრაციის შესახებ 

პოზიტიური იმიჯის გავრცელება) და გარეშე განმსაზღვრელები (როგორიცაა - მიგრაციის 

მართვის შესაბამისობა ევროკავშირის კანომდებლობასთან), რათა ქვეყანამ მაქსიმალურად 

გამოიყენოს მიგრაციის სტრატეგიის პოტენციალი.   

დ. განმსაზღვრელთა ლოგიკური შედეგი (არსებულ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, 

მაგალითად, მიგრაციის სიტუაციის ანალიზზე) უნდა იქნეს სტრატეგიის საერთო ამოცანა. 

ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ საერთო ამოცანამ უნდა მიუთითოს იმ ცვლილებებზე, 

რომელთა მიღწევაც არის სტრატეგიის მიზანი; თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს 

ცვლილებები ვერ იქნება მიღწეული მხოლოდ იმ ღონისძიებების განხორციელებით, 

რომლებიც განსაზღვრულია სტრატეგიაში და მის თანმდევ სამოქმედო გეგმაში. მაშასადამე, 

მიგრაციის მართვაში განხორციელებულ კონკრეტულ ცვლილებებს შეუძლიათ მხოლოდ ხელი 

შეუწყონ საერთო ამოცანის მიღწევაში. იგივე ვრცელდება კონკრეტულ გრძელვადიან 

ამოცანებზეც.  

ე.  და პირიქით, კონკრეტული ამოცანები - მოკლე და საშუალოვადიანი ამოცანების ჩათვლით, 

უნდა აღწერდეს ცვლილებებს, რომელთა მიღწევისაკენაც ისწრაფვის ქვეყანა სტრატეგიის 

განხორციელების ფარგლებში. ამ მიღწევათა ზემოქმედების შეფასება და გადამოწმება ასევე 

შეიძლება სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში (და სამოქმედო გეგმის, რომელიც 

კონკრეტულ ამოცანებს აქტივობებად გარდაქმნის). კონკრეტული ამოცანები უნდა წარმოიშვას 

კონკრეტული საკითხებიდან, რომელთა იდენტიფიცირება ხდება მიგრაციის სიტაუციის 

ანალიზის საფუძველზე.  

ვ.  მიზნობრივი სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრისა და კონკრეტული პროგრამირების 

ჩატარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიზნობრივი ჯგუფის შექმნა. ეს ასევე ხელს 

უწყობს მთავრობის კოორდინირებულ მიდგომას, რადგან მონაწილე დაინტერესებულ 

მხარეებს შეუძლიათ განსაზღვრონ, არის თუ არა მოცემული სტრატეგია მათთვის აქტუალური. 

სამიზნე ჯგუფის გარდა მთავრობას შეუძლია განსაზღვროს მიგრაციის სტრატეგიის 

აუდიტორია. ამ შემთხვევაში უნდა გაირკვეს, მიგრაციის სტრატეგია გამოყენებული უნდა 

იქნეს როგორც ინსტრუმენტი (სხვა სოციალურ მექანიზმებთან ერთად), რომელმაც უნდა 

ჩამოაყალიბოს საზოგადოებრივი აზრი მიგრაციის შესახებ, თუ იგი უნდა იყოს მხოლოდ 

საილუსტრაციო სქემა სამთავრობო ინსტიტუტებისთვის. 

ქვემოთ მოცემულია სქემა, სადაც ახსნილია ლოგიკური ურთიერთდამოკიდებულება 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მიგრაციის ანალიზს, სტრატეგიის შემუშავების 

განმსაზღვრელებსა (საჭიროებები) და მის ამოცანებს (სტრატეგიული მიმართულებები) შორის. 
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ზ.  მიგრაციის სტრატეგია უნდა ასახავდეს ინფორმაციას და მითითებას სტრატეგიისა და მისი 

შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ. ეს მოიცავს ინსტიტუციური 

საკოორდინაციო მექანიზმის (იხ. ზემოთ, რეკომენდაცია 1.1), მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმისა და მოხსენების სტრუქტურის აღწერას.  მონიტორინგი უწყვეტად უნდა ჩატარდეს, 

განხორციელების პროცესის დროს; შეფასება კი მხოლოდ იმპლემენტაციის გარკვეულ ეტაპზე. 

საჭიროა არსებობდეს მონაცემები წარმატების თუ წარუმატებლობის გასაზომად. მაშასადამე, 

უნდა განისაზღვროს ინდიკატორები, მიზნობრივ ჯგუფთან და იდენტიფიცირებულ 

რისკებთან ერთად, თითოეული მოქმედებისთვის. რეკომენდებულია მონიტორინგისა და 

შეფასების პროცესის შედეგების დოკუმენტირება, მაგალითად, ყოველწლიური ანგარიშის 

სახით. 

 პრიორიტეტული საკითხები (საქართველოს მაგალითზე) 3.

ზოგადად მიგრაციის სტრატეგია უნდა იყოს თემატურად დაბალანსებული და მოიცავდეს 

მიგრაციის ყველა აქტუალურ სფეროს.  სხვაგვარად არსებობს  სტრატეგიული ამოცანების 

შეუსრულებლობის საფრთხე, რადგან ყურადღების ცენტრში ექცევა მიგრაციის მხოლოდ 

კონკრეტული  ელემენტები.  ამასთანავე, მნიშვნელოვანია ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ადგილი ქონდეს ინტერესთა და საჭიროებათა კონფლიქტს 

სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და თვით მიგრანტთა სხვადასხვა ჯგუფებს შორისაც კი.  ეს ნიშნავს, 

რომ მიგრაციის სტრატეგია უნდა მოიცავდეს ყველა ტიპის იმიგრაციას და ემგირაციას, 

გადაადგილების მოკლე თუ უფრო ხანგრძლივ პერიოდებს. 

მიგრაციის სტრატეგიაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ასევე შიდა მიგრაცია, მიგრაცია 

სოფლებიდან და ურბანზიაციის პროცესები, თუკი ისინი არ არის ჩართული დემოგრაფიულ 

რა საჭიროებები უნდა 

იქნეს დაკმაყოფილებული 

მოკლე, საშუალო და 

გრძელვადიან 

პერსპექტივაში 

კონკრეტული 

საჭიროებები, რატომ უნდა 
შემუშავდეს სტრატეგია 

 

მიგრაციასთან 

დაკავშირებული 

კონკრეტული 

პრობლემები - "დღის 

წესრიგის შექმნა" 

კონკრეტულ მოხსენებაზე, 

მიგრაციის პროფილზე, 

ანალიზზე და სხვა 

ფაქტორებზე 

დაყრდნობით 

მიგრაციის 

სიტუაციის 

ანალიზი 

კონკრეტული 

საკითხი No 3... 

განმსაზღვრელი   
No 3... 

კონკრეტული 

ამოცანები 

(სხვადასხვა 

დროს) 

კონკრეტული 

საკითხი No 2 

განმსაზღვრელი 
No 2 

კონკრეტული
ამოცანები 

(სხვადასხვა 

დროს) 

კონკრეტული 

საკითხი No 1 

განმსაზღვრელი 
No 1  

კონკრეტული 

ამოცანები 

(სხვადასხვა 

დროს) 

სა
ერ

თ
ო

 ა
მო

ც
ან

ა 



54 

სტრატეგიაში. ეს მოიცავს მიგრაციულ გადაადგილებებს, რომლებიც გამოწვეულია ეკოლოგიური 

ცვლილებებით და/ან გარემოს დეგრადაციით.   

დაბალანსებული მიდგომა ასევე ნიშნავს, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნეს მიგრაციის 

როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური შედეგები. ნეგატიური შედეგებში მოიაზრება: ბავშვები, 

რომლებიც ჩამორჩებიან ნორმალური განვითარების დონეს; მოწყვლადობა, რომელიც 

გამოწვეულია არარეგულარული სტატუსით ან დისკრიმინაციით; უნარებისა და კვალიფიკაციის 

არქონა; და სხვა. პოზიტიური შედეგები მოიცავს მრავალფეროვნებას, პოზიტიურ დემოგრაფიულ 

განვითარებას, მიგრაციით განპირობებულ დამატებით უნარებს და კომპეტენციებს, ინვესტიციებს 

და ფულად გზავნილებს, და ა.შ. 

ქვემოთ მოცემულია რეკომენდაციები მიგრაციის სხვადასხვა სფეროსთვის. ისინი შეიძლება 

გარდაიქმნას კონკრეტულ ამოცანებად. ეს რეკომენდაციები გამომდინარეობს მოხსენებიდან 

„მიგრაციის მდგომარეობა საქართველოში“42, რომელიც შეიქმნა ‘ENIGMMA’ პროექტის ფარგლებში, 

რომელიც, როგორც უკვე ითქვა, შეიძლება გამოყენებული იქნეს საწყისი სიტუაციის კვლევად 

საქართველოს მიგრაციის ახალი სტრატეგიისთვის. ამიტომ, რეკომენდაციების ეს ნაწილი 

კონკრეტულად საქართველოზეა ფოკუსირებული.   

ა. იმიგრაციასთან და თავშესაფართან დაკავშირებული საკითხები 

ბოლო ათი წლის განმავლობაში საქართველოში ხდება თანდათანობითი ტრანსფორმაცია - 

ემიგრაციის ქვეყნიდან იგი გარდაიქმნა ტრანზიტისა და იმიგრაციის ქვეყნად. უნდა აღინიშნოს, 

რომ საქართველოში იმიგრანტები ჩამოდიან არა მხოლოდ მეზობელი ქვეყნებიდან, არამედ 

შორეული რეგიონებიდანაც, რომლებსაც საქართველოსთან მანამდე მჭიდრო კულტურული თუ 

ეკონომიკური კავშირები არ ჰქონიათ. ამით იზრდება მრავალფეროვნება ქვეყანაში, რომლისთვისაც 

ახლო წარსულში იმიგრაციის ნაკადები დამახასიათებელი არ იყო. იმიგრანტები საქართველოში 

სხვადასხვა მიზნით შემოდიან: სწავლა, მუშაობა, ინვესტირება, საერთაშორისო დაცვის ძიება ან 

ქვეყანაში ოჯახის დაფუძნება. მათ ნაწილობრივ იზიდავდა იმგირაციის ლიბერალური რეჟიმი, 

რომელიც ძალაში იყო 2014 წლის 1 სექტემბრამდე. თუმცა იმგირაცია საქართველოს 

მთავრობისთვის პრიორიტეტული სფერო აღარ არის, რის გამოც დადგინდა გარკვეული ხარვეზები 

და განისაზღვრა ასპექტები, რომლებიც გაუმჯობესებას მოითხოვს:    

 უნდა შემუშავდეს დეტალური საიმიგრაციო პოლიტიკა, რომელიც იმიგრანტთა კანონიერ 

სტატუსთან ერთად გაითვალსიწინებს მათი ინტეგრაციის საკითხებს. პოლიტიკის 

ფარგლებში უნდა განისაზღვროს ინსტიტუციური ჩარჩო, რომელიც განსაზღვრავს 

ნაბიჯებსა და მიდგომებს, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს იმიგრანტთა წარმატებულ 

იტნეგრაციას. 

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, უცხოელთა ინტეგრირებაზე 

პასუხისმგებელ ინსტიტუტებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, უნდა 

შეიმუშავოს იმიგრანტთა ინტეგრაციის გაზომვის მეთოდოლოგია, შეაგროვოს მონაცემები 

და გააკეთოს იმიგრანტთა ცხოვრების ხარისხისა და მათი ინტეგრაციის პროცესის 

ანალიზი.  

 საქართველოში იმიგრაციისა და იმიგრანტთა საკითხების შესწავლას მეტი კვლევა 

სჭირდება სოციალური კვლევის ინსტიტუტებისა და მეცნიერების მხრიდან, რაც ამ ეტაპზე 

პრაქტიკულად არ ხდება. ეს ხელს შეუწყობდა მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

იმიგრაციის პოლიტიკის შემუშავებას. გარდა ამისა, საჭიროა განხორციელდეს მიგრაციის 
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სფეროს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების (ძალაში შევიდა 2014 წლის 

სექტემბერში) მონიტორინგი, რათა გაიზომოს საქართველოში იმიგრაციის ნაკადებზე ამ 

ცვლილებათა ზემოქმედება (მაგ., ლიბერალური სავიზო პოლიტიკიდან უფრო 

რეგულირებულ პროცედურაზე გადასვლით და/ან საცხოვრებლის მოთხოვნით 

გამოწვეული ცვლილებები). 

 რეკომენდირებულია უფრო ენერგიული მონიტორინგი თავშესაფრის მაძიებელთა 

რეგისტრაციისა და სტატუსის განმსაზღვრელი პროცედურების განხროციელებაზე, ასევე, 

უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების გამომწვევ მიზეზებზე, რათა შეიქმნას 

მტკიცებულების ბაზა სამომავლო პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და დაგეგმვისთვის. 

 ამასთანავე, არ ხდება თავშესაფრის განსაზღვრის არსებული პროცედურის 

დამოუკიდებელი და უწყვეტი შეფასება. ასეთი შეფასება შეიძლება განხორციელდეს 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც უფრო ფართო 

ხელმისაწვდომობა უნდა ჰქონდეთ საქართველოში თავშესაფრის პროცედურებთან 

დაკავშირებულ ინფორმაციაზე.  

 თავშესაფართან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესისთვის საჭიროა 

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დოკუმენტირება და ანალიზი. ეს 

ასევე ითვალისწინებს გადაწყვეტილებას გაძევების შესახებ, რაც მიღებული უნდა იქნეს 

საქართველოს მიერ გაძევების დაუშვებლობის პრინციპის სრული დაცვით. აქედან 

გამომდინარე, უნდა განმტკიცდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არსებული 

‘წარმოშობის ქვეყნის განყოფილება’ და მისი საქმიანობა.    

 რეკომენდირებულია მოხდეს საზღვარზე უარის თქმის შემთხვევების მონიტორინგი, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უცხოელები მოდიან ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც 

უსაფრთხო მდგომარეობა არ არის (მაგალითად, ერაყიდან - 2014 წლის პირველი ექვსი 

თვის განმავლობაში სწორედ მათზე მოდის უარყოფითი გადაწყვეტილების დიდი 

უმრავლესობა), რათა ამ ადამიანებს არ მოესპოთ ხელმისაწვდომობა თავშესაფრის 

პროცედურაზე.   

ბ. ინტეგრაცია და რეინტეგრაცია 

როგორც უკვე ითქვა, საქართველოში არ არის სრულყოფილი პოლიტიკური დოკუმენტი 

მიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ, სადაც განხილული და გაანალიზებული იქნებოდა ის 

გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგანან უცხოელები ინტეგრაციის პროცესის განმავლობაში და 

განისაზღვრებოდა ამ გამოწვევათა დაძლევის გზები. ინტეგრაციის განხორციელებისათვის საჭირო 

ინსტიტუციური ჩარჩო საქართველოში ჯერ კიდევ შესაქმნელია. 

საქართველოში დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის საკითხს მრავალი მოხსენება და კვლევა ეძღვნება, 

სადაც ძირითად გამოწვევად აღიარებულია ადგილობრივ შრომის ბაზარზე ინტეგრაცია. 

საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი ფრაგმენტული ხასიათისაა, ისევე როგორც არსებული 

უნარების ინვენტარიზაცია. ყოველივე ეს კიდევ უფრო ართულებს დაბრუნებულთა 

რეინტეგრაციას. 

და ბოლოს, მთავრობამ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს მასმედიაში იმიგრანტთა შესახებ 

საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას, მიგრანტთა ყველა ისეთი ტიპის ჩათვლით როგორიც 

არის, ახლაშემოსულები, დაცვის სტატუსის მქონე პირები და დაბრუნებულები. სტერეოტიპების 
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თავიდან აცილება და მიგრანტთა შესახებ დადებითი იმიჯის შექმნა ხელს შეუწყობს ქართულ 

საზოგადოებაში მათ ჩართვასა და ინტეგრირებას.  

რეკომენდაციები უფრო დეტალურად შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: 

 ინტეგრაციის საკითხები უნდა ჩაერთოს იმიგრაციის პოლიტიკის ზოგად დოკუმენტში, 

რომელშიც დადგენილია საქართველოს სახელმწიფოს პრიორიტეტები უცხოელთა 

ინტეგრირების მიმართებით. ამავე დოკუმენტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

ინტეგრაციის ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნა. შემდეგი ეტაპი იქნება იმიგრანტთა და 

დაბრუნებულ მიგრანტთა ინტეგრირების პროცესის მონიტორინგის და მათი ჩართულობის 

დამაბრკოლებელი ასპექტების ინდიკატორების შემუშავება. ეს საჭიროა ინტეგრაციის 

სფეროში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებისთვის. 

 საქართველოში იმიგრაციის სფეროს ფუნდამენტური კვლევისთვის საჭიროა დიალოგი 

ინტეგრაციის და ჩართულობის საჭიროებების შესახებ, იმიგრანტთა და დაბრუნებულ 

მიგრანტთა წვლილის მნიშვნელობის ჩათვლით. ასეთი კვლევა, რომელიც რეგულარულად 

უნდა განახლდეს, აღწერს სახელმწიფოს ძალისხმევის ეფექტურობას უცხოელთა 

ინტეგრირებისთვის ხელშეწყობის კუთხით. იგი ასევე უზრუნველყოფს ქვეყანაში 

ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის პროცესების ზოგადი მიმართულებების მონიტორინგსა 

და შეფასებას.    

 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ, აგრეთვე ინტეგრირებაზე პასუხისმგებელმა 

ინსტიტუტებმა, უნდა განამტკიცონ თანამშრომლობა მასმედიასთან, რათა ქართულ 

საზოგადოებაში უცხოელთა და დაბრუნებულთა მიმართ ჩამოყალიბდეს საზოგადოებრივი 

აზრი საქართველოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესაბამისად.  

პასუხისმგებელმა სახელმწიფო ინსტიტუტებმა, მასმედიის და სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებმა ერთად უნდა იმუშაონ გავრცელებული სტერეოტიპების 

აღმოსაფხვრელად. ქართულმა მასმედიამ, მიგრაციის მართვაზე და ინტეგრაციაზე 

პასუხისმგებელ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი როლი უნდა 

შეასრულოს ქსენოფობიის, სტერეოტიპებისა და სიძულვილის ენის დაძლევაში, რითაც 

ხელი უნდა შეუწყოს ინტეგრაციასა და ჩართულობას.  

 უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლების გააქტიურება ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის 

აქტივობებისა და ღონისძიებების შესახებ.   

 რეგულარულად უნდა მოხდეს შრომის ბაზრის ანალიზი და ხელმისაწვდომი თუ 

დეფიციტური უნარების ინვენტარიზაცია, საქართველოს შესახებ ზოგადი ინფორმაციისა 

და რეგიონებში არსებული კონკრეტული სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. ამ 

ანალიზის შედეგები გამოყენებული უნდა იქნეს უკვე ადრეულ ეტაპზე იმ პირთათვის, 

რომლებიც დაბრუნებას აპირებენ. ეს ხელს შეუწყობს მათი რეინტეგრაციის პროცესს.  

გ. ემიგრაცია 

მიგრაციის სტატისტიკისა  და მონაცემთა უზრუნველყოფის სფეროში არსებული ხარვეზების გამო 

საჭიროა ყურადღებით მოხდეს ქართველ ემიგრანტთა რაოდენობისა და ნაკადების შეფასება და 

მონაცემები უნდა გადამოწმდეს სხვა წყაროების გამოყენებით. მიუხედავად ამისა, არსებობს 

საკმარისი მტკიცებულება, რომ დღეს საქართველოდან მიგრაცია ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში, 

სადაც საქართველოსთან შედარებით უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობები და ცხოვრების 

პირობებია. მოსალოდნელია საქართველოდან ემიგრანტთა ნაკადის შემდგომი ზრდა, ბოლო 
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წლებში განვითარებული მიგრაციული ქსელების გამო, რაც ხელს უწყობს შემდგომ ემიგრაციას და 

პროცესს უფრო მარტივსა და ხელმისაწვდომს ხდის. 

საჭიროა ყურადღება მიექცეს ინსტიტუციურ პრობლემებს, რათა შესაძლებელი გახდეს უფრო 

დეტალური მონაცემების შეგროვება ემიგრაციის შესახებ, რომლებიც გამოყენებული იქნება 

შემდგომი ანალიზისთვის და პოლიტიკის შემუშავებისთვის. 

უნდა მოხდეს მიგრაციის სტატისტიკის მეთოდოლოგიის ადაპტირება ქართულ რეალობასთან.  ეს 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად ასევე ეხება სოციალური კვლევის 

ცენტრებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და სამეცნიერო წრეებს. 

ემიგრაციასთან დაკავშირებით რეკომენდირებულია შემდეგი: 

 უნდა მოხდეს მიგრაციის ეროვნული სტატისტიკის გაფართოვება, რათა სქესის, ასაკისა და 

მოქალაქეობის გარდაც სტატისტიკამ მოიცვას ცვლადები დაბადების და 

წარმოშობის/მიმართულების ქვეყნების შესახებ. 

 საჭიროა მოხდეს მიგრაციის ბარომეტრული შესწავლა, რათა არსებობდეს მაღალი 

ხარისხისა და სანდო მონაცემები მიგრირების განზრახვის, მოტივების, მიგრაციული 

ქსელების, ტრანსნაციონალური ურთიერთობების და მიგრანტთა დაბრუნების პრაქტიკის 

შესახებ.  ასევე საჭიროა არსებობდეს შესაბამისი ინდიკატორები იმიგრანტებისთვის. 

 უნდა შეიქმნას მოსახლეობის ერთიანი რეესტრი, რომელიც მოითხოვს ყველა რეზიდენტის 

რეგისტრირებას, სადაც უნდა დარეგისტრირდეს ყველა იმიგრანტი, თუკი იგი აპირებს 

ქვეყანაში გაჩერებას გარკვეული პერიოდით (მაგ., სამ ან ექვს თვეზე მეტი პერიოდით); 

შესაბამისად, საჭირო იქნება რეგისტრაციის გაუქმება ყველა რეზიდენტისთვის, თუ ისინი 

აპირებენ ქვეყნის დატოვებას გარკვეული პერიოდით. 

 უნდა მოხდეს საზღვარგარეთ ქართველ მიგრანტთა დასაქმების სააგენტოთა საქმიანობის 

რეგულირება და უნდა მოხდეს ასეთ სააგენტოთა საქმიანობის მუდმივი მონიტორინგი,  ეს 

ხელს შეუწყობს ქართველ ემიგრანტთა უფლებების დაცვას და შრომითი ექსპლუატაციის 

შემთხვევების პრევენციას. 

 რეგულარული და უწყვეტი ღონისძიებების მეშვეობით უნდა ამაღლდეს ცნობიერება 

არალეგალური მიგრაციის და/ან არალეგალური დასაქმების რისკების შესახებ.  

 

დ. კავშირი მიგრაციასა და განვითარებას შორის 

საქართველოში იმიგრანტთა პროფილის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა ხელს უშლის ქვეყნის 

განვითარებაზე იმიგრაციის ზემოქმედების შეფასებას. არ მოიპოვება ინფორმაცია მათი უნარების, 

განათლების, პროფესიის და საქართველოში ყოფნის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ. ასევე 

მნიშვნელოვანია საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების ცოდნა, რათა ბოლომდე იქნეს 

გააზრებული უნარების და ცვლილებების ფორმირების ზემოქმედება, რომელსაც მიგრაცია იწვევს, 

და მისი ზეგავლენა შრომის ბაზარზე. ცოტა რამ არის ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ 

სახლდებიან იმგირანტები საქართველოში, როგორ ხდება მათი ინტეგრირება, და ახდენს თუ არა 

იმგირაციაზე ზეგავლენას ქართული კულტურა, ენა და სოციალური ცხოვრების სხვა ასპექტები. 

ამვადროულად საჭიროა მეტი ინფორმაცია ქართული დიასპორისა და ექსპატრიანტების შესახებ, 

მათი შესაძლებლობების ჩათვლით (ფინანსები, უნარები და გავლენა მასპინძელ ქვეყნებში), რათა 

შეფასდეს საქართველოს განვითარებაზე მათი ზემოქმედება გრძელვადიან პერსპექტივაში. 
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ამრიგად, მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მიგრაციის განვითარების გრძელვადიან ზემოქმედებას, 

რისთვისაც საჭიროა ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი უნარების განვითარების და გადაცემის, 

ჯანმრთელობასა და განათლებაში ინვესტიციების, წარმოშობის ქვეყანაში სოციალური 

თანასწორობის ზემოქმედების და სოციალური ერთობის შესახებ, ასევე, მიმღებ საზოგადოებაში 

ჩართულობისა და კეთილგანწყობილი ატმოსფეროს შესახებ. 

საქართველოსთვის ფულადი გზავნილების როლის შესახებ მრავალი კვლევა არსებობს, თუმცა 

არსებული ანალიზი ტენდენციების გარკვევის საშუალებას ვერ იძლევა, რადგან ეს კვლევები არის 

კროსსექტორალური და არა პარალელური. ამ სფეროს ძირითადი ხარვეზი დაკავშირებულია 

მონაცემებთან, კვლევის საშუალებებთან, პოლიტიკასთან და ინსტიტუტებთან, რამაც შეიძლება 

ხელი შეუწყოს ფულადი გზავნილების მოხმარებას, რაც, თავის მხრივ, უკეთეს შედეგებს მოუტანს 

მიგრანტებს და მათ ოჯახებს.   

პოლიტიკასთან მიმართებით შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახის დეტალური 

რეკომენდაციები: 

 უნდა მოხდეს საქართველოში მყოფ იმიგრანტთა და ქართველ ემიგრანტთა პროფილის 

დეტალური კვლევა და მათი რეგულარული განახლება საჭიროებების, გრძელვადიანი 

პერსპექტივის, უნარებისა და განათლების თვალსაზრისით. აღნიშნული კვლევების 

შედეგები  შექმნის საფუძველს  იმიგრაციისა და ემიგრაციის საქართველოს განვითარებაზე 

ზემოქმედების გაზომვისათვის. 

 რეგულარულად უნდა შეფასდეს საქართველოს შრომის ბაზარი და იგი უნდა გაიზომოს 

იმიგრანტთა და ემიგრანტთა (რომელთა შორისაც ასევე შეიძლება იყვნენ ისინი, ვინც 

დაბრუნებას აპირებს) პროფილის მიმართებით. ამის მეშვეობით შეიძლება შეფასდეს 

სავარაუდო უნარების შეუსაბამობა და განისაზღვროს სკოლებში პროფორიენტაციების 

ღონისძიებები. ყურადღება უნდა მიექცეს გარკვეული უნარების მქონე იმიგრანტთა 

მოზიდვას. 

 საჭიროა შეგროვდეს მონაცემები ფულადი გზავნილების  და მათი გამოყენების შესახებ, 

რათა მოხდეს მათი მაკრო/მიკრო შედეგების შეფასება. ამ მიზნით უნდა შემუშავდეს 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგია, ხოლო მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი უნდა 

დაევალოს „საქ-სტატს“, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად. მიგრაციის ბარომეტრულ 

კვლევაში ან „საქ-სტატის“ რეგულარულ კვლევაში უნდა ჩაერთოს ფულადი გზავნილების 

ცვლადები.  

 მაკრო და მიკრო დონეებზე ფულადი გზავნილების გააზრების მიზნით მნიშვნელოვანია 

გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა სახის სოციაოლოგიური, სტატისტიკური და 

ეკონომიკური/ეკონომეტრიკული ანალიზი. ეს უნდა გახდეს ჯეოსტატის, საქართველოს 

ბანკის და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიაში ჩართული ინსტიტუტების 

ამოცანა, კომისიის სამდივნოს ჩათვლით. ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს 

თანამშრომლობა სამეცნიერო წრეებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, და მათი 

ჩართულობა. 

 კერძო ან სახელმწიფო სექტორის დაწესებულებებს რაიმე სპეციალური საბანკო 

მომსახურების პაკეტი არა აქვთ არც ემიგრანტებისთვის და არც ფულადი გზავნილის 

მიმღები ოჯახებისთვის. ასევე გათვალისწინებული არ არის კონკრეტული ფონდები 

საწყისი კაპიტალისთვის, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნებიან ის პირები, რომლებსაც 

ფულადი გზავნილების ბიზნესში ინვესტირება სურთ. ფულადი გზავნილების მიმღები 

სხვა ქვეყნების გამოცდილება უჩვენებს, რომ სპეციალური საბანკო ან ფინანსური 
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პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებულია ოჯახების მიერ ფულადი გზავნილების მიღებაზე, 

ხელს უწყობს მათ უფრო გონივრულ და წარმატებულ გამოყენებას, ფულადი გზავნილების 

მიმღები ოჯახების ეკონომიკურ მდგრადობასა და სოციალურ კეთილდღეობას, ასევე ქმნის 

უფრო კეთილგანწყობილ გარემოს შესაძლო დაბრუნებისთვის. 

 საქართველოში უნდა განხორციელდეს პილოტირებული ცირკულარული მიგრაციის 

სქემების ზემოქმედების სიღრმისეული ანალიზი. ორგანიზებული ცირკულარული 

მიგრაცია საქართველოში მიგრაციის ახალი ფორმაა, რომელიც კვლევას მოითხოვს, რათა 

სარგებლობა მიიღონ მასში ჩართულმა მხარეებმა, განსაკუთრებით მიგრანტებმა, მათი 

ოჯახების წევრებმა და მთლიანად ქართულმა ეკონომიკამ. მხოლოდ ასეთი ანალიზის 

შემდეგ შეიძლება შემუშავდეს ცირკულარული მიგრაციის ახალი და პერმანენტული 

სქემები, რომელსაც შემდეგ ხელს შეუწყობს სახელმწიფო. 

ე. შიდა მიგრაცია 

შიდა მიგრაცია ქვეყანაში მუდმივად ვითარდება, თუმცა მას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ როგორც 

პოლიტიკოსები, ისე მეცნიერ-მკვლევარები. პოლიტიკის შემქმნელებისა და სახელმწიფო 

ინსტიტუტების ყურადღების ქვეშ ექცევა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა და ეკოლოგიურ მიგრანტთა საკითხები. სოფლიდან ქალაქში მიგრირების სიღრმისეულმა 

ანალიზმა შეიძლება შეარბილოს ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგები, როგორიცაა ზოგიერთი რაიონის 

დაცლა და ზოგიერთ რაიონში მოსახლეობის სიმჭიდროვის ზრდა. შიდა მიგრაციის ანალიზი და 

სტრატეგიულ დაგეგმვაში მისი ჩართვა ხელს უწყობს შიდა შრომის ბაზრის პოზიტიურ 

განვითარებას და იმიგრაციის, ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის სტრატეგიების კიდევ უფრო 

ეფექტურ განხორციელებას.  

შიდა მიგრაციის სფეროსთვის შემუშავებულია შემდეგი რეკომენდაციები:     

 უნდა განისაზღვროს ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაუყოვნებელი 

და საშუალოვადიანი საჭიროებები, განსაკუთრებით სოციალური და ეკონომიკური 

პირობების გაუმჯობესების (საცხოვრებლის ჩათვლით) და შრომის ბაზარზე მათი 

ინტეგრირების კუთხით. ეს აგრეთვე შეიძლება ჩართული იქნეს ქვეყნის შიგნით იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საარსებო საშუალებათა სტრატეგიაში, რომელიც ამჟამად 

შემუშავების სტადიაზეა. 

 დღეისათვის არ არსებობს ეკოლოგიური მიზეზებით გადაადგილებულ პირთა 

სამართლებრივი სტატუსის დეფინიცია და არც მათი მდგრადი დაცვის მექანიზმები, რის 

გამოც საჭიროა მათი შემუშავება. ამ სფეროში შექმნილი სამართლებრივი დოკუმენტები 

(კანონები და კანონქვემდებარე აქტები) უნდა იყოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ანუ, 

ისინი უნდა ასახავდეს ეკომიგრანტების რეალურ სიტუაციას, მოკლე და გრძელვადიანი 

პროგნოზების ჩათვლით.  

სასურველია შემუშავდეს ადეკვატური მექანიზმები ეკომიგრანტების რეგისტრირებისთვის, მათი 

გადაადგილების დაფიქსირებისთვის და მათ საცხოვრებელთან დაკავშირებული რისკების 

შეფასებისთვის. შიდა მიგრაციის მონაცემები საჭიროა და ისინი უნდა შეგროვდეს ოფიციალური 

ორგანოს (მაგალითად, ჯეოსტატის) მიერ. ამ მონაცემების ანალიზი გამოყენებული უნდა იქნეს 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაფასებლად, საქართველოში უნარების ინვენტარიზაციისთვის, 

რეგიონული განვითარების პერსპექტივისთვის, ინვესტიციების პრიორიტეტებისთვის და ა.შ.    
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დანართი 

1. მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების 

სქემა 

ქვეყნა სახელი პერიოდი 

გაანალიზებული სტრატეგიები, სამოქმედო გეგმები და პოლიტიკა  

ალბანეთი მიგრაციის ეროვნული სტრატეგია. გზა მიგრაციის 

მართვისკენ.  

2005-2010 

მიგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

ავსტრია ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა  მიღებულია 2010 

წლის იანვარში  

ბელგია თავშესაფრის და მიგრაციის სახელმწიფო მდივნის 

პოლიტიკური დოკუმენტი, სოციალური ინტეგრაცია და 

სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა თავშესაფრის და მიგრაციის 

სფეროში (ფრანგულ ენაზე)  

2014/2015 

ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა 

მიგრაციის და თავშესაფრის სფეროს სტრატეგია  2012-2015 

სამოქმედო გეგმა 

ბულგარეთი მიგრაციის, თავშესაფრისა და ინტეგრაციის ეროვნული 

სტრატეგია  

2011-2020 

2013 წლის სამოქმედო გეგმა მიგრაციის, თავშესაფრისა და 

ინტეგრაციის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 

შესახებ (მხოლოდ ბულგარულ ენაზე)  

2013 

ფინეთი  მთავრობის რეზოლუცია მიგრაციის მომავლის შესახებ  

სტრატეგია 2020  

-2020 

გერმანია ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა  მიღებულია 2012 

წლის იანვარში 

მოლდოვა სტრატეგია მიგრაციისა და თავშესაფრის  მართვის შესახებ 

მოლდოვის რესპუბლიკაში  

2011-2020 

სლოვაკეთი სლოვაკეთის რესპუბლიკის მიგრაციის პოლიტიკა, 

პერსპექტივა 2020 წლამდე  

-2020 

შრომის, სოციალურ საკითხთა და ოჯახის სამინისტროს 

სამოქმედო გეგმა მიგრაციის პოლიტიკის 

განხორციელებისთვის (მხოლოდ სლოვაკურ ენაზე)  

2014 – 2015 

სტრატეგიები, სამოქმედო გეგმები და პოლიტიკა 

კოსოვო43 მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა  2013-2018 

კოსოვოში რეპატრირებულთა რეინტეგრაციის ეროვნული 

სტრატეგია44  

2013-2018  

სამოქმედო 

გეგმა: 2014-2016 

მონტენეგრო მიგრაციის ინტეგრირებული მართვის სტრატეგია 

მონტენეგროში  

2008-2013 

                                                      
43

 UNSCR 1244 საფუძველზე 
44

 UNSCR 1244 საფუძველზე 
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სერბეთი მიგრაციის მართვის სტრატეგია გამოცემულია 

2009 წელს 

საქართველო საქართველოს მიგრაციის სტრატეგია  2013-2015 

ხორვატია ხორვატიის რესპუბლიკის მიგრაციის პოლიტიკის 

წინადადების პროექტი  

2013-2015 

მაკედონია მაკედონიის რესპუბლიკის რეზოლუცია მიგრაციის შესახებ  2009-2014 

სომხეთი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების კონცეფცია სომხეთის 

რესპუბლიკაში  

2010 

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის პროგრამა  2008 – 2012 

უნგრეთი მიგრაციის სტრატეგია და თავშესაფართან დაკავშირებული 

შვიდწლიანი დოკუმენტი და ევროპის კავშირის მიერ 

შექმნილი მიგრაციის ფონდი  

2014-20 

ყაზახეთი ყაზახეთის რესპუბლიკის მიგრაციის პოლიტიკის კონცეფცია  2000 წლიდან 

პოლონეთი პოლონეთის მიგრაციის პოლიტიკა - არსებული მდგომარეობა 

და მომავალი მოქმედებები (მხოლოდ პოლონურ ენაზე)   

2012 წლიდან 

უკრაინა მიგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფცია  მიღებულია 2011 

ლიტვა მიგრაციის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები  

რუსეთის 

ფედერაცია 

  

ბულგარეთი ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული დემოგრაფიული 

სტრატეგია  

2006-2020 

ესტონეთი განვითარების გეგმა: ინტეგრირებული ესტონეთი 2020  2014-2020 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის რეზოლუცია 

ეკონომიკური მიგრაციის, შრომითი მიგრანტების უფლებების 

დაცვის და დაბრუნების პრაქტიკის მართვის ღონისძიებების 

შესახებ  

 

გერმანია დემოგრაფიული სტრატეგია (გერმანულ ენაზე)  

იტალია იტალია 2020: ინტეგრირების გეგმა: უსაფრთხოება, იდენტობა 

და ჩართულობა  
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2. მაგალითები 

ესტონეთის სტრატეგია 2020 
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ავსტრიის ეროვნული სამოქმედო გეგმა ინტეგრაციისთვის 

 

  
გაცნობითი  დოკუმენტი 

ექსპერტთა კონსულტაცია 

(1-ლი რაუნდი) 

საჯარო კონსულტაცია 

კვლევა „ინტეგრაცია ავსტრიაში“ 

ექსპერტთა კონსულტაცია 

(მე-2  რაუნდი) 

 

დიალოგი მიგრანტთა ასოციაციებთან 

ინდიკატორები 

შუალედური მოხსენება 

ღონისძიებათა განხორციელება  

საზომი  ინტეგრაციის 

ინდიკატორები 
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