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ინტეგრაცია და თანამშრომლობა 2012

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:

სახელი

ვიოლეტა ვაგნერი
პროექტის მენეჯერი

მისამართი
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www.icmpd.org

სახელი

ზურაბ ყორღანაშვილი
ეროვნული პროექტის მენეჯერი

მისამართი

მარჯანიშვილის ქ. 6, პირველი
სართული
თბილისი 0102, საქართველო
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პროგრამა
მომზადებულია
მიგრაციის
პოლიტიკის
განვითარების
საერთაშორისო
ცენტრის მიერ. პუბლიკაციაში გამოთქმული
შინაარსი არავითარ შემთხვევაში არ ასახავს
ევროკავშირის თვალსაზრისს.

“ევროკავშირი არის 28 წევრი სახელმწიფოს
გაერთიანება,
რომლებიც
ეტაპობრივად
ახორციელებენ გამოცდილების, რესურსებისა და
სამომავლო გეგმების ერთმანეთთან გაზიარებას
და დაკავშირებას. უკანასკნელი 50 წლის
განმავლობაში ევროკავშირი გაფართოვდა და
აშენდა სტაბილური, დემოკრატიული და
მდგრადად
განვითარებადი
ზონა,
სადაც
ამავდროულად
შენარჩუნდა
კულტურული
მრავალფეროვნება,
ტოლერანტობა
და
ინდივიდუალური თავისუფლება.
ევორკავშირი მზად არის საკუთარი საზღვრების
გარეთ მდებარე სახელმწიფოებს გაუზიაროს
წარმატებული მიღწევები და ფასეულობები.
ევროკომისია
არის
აღმასრულებელი ორგანო.

ENIGMMA:
მიგრაციის მართვის
გაძლიერება
საქართველოში

ევროკავშირის

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშრის მიერ

პროექტი მოამზადა

მიმოხილვა

პროექტის კომპონენტები

პროექტი
“მიგრაციის
მართვის
გაძლიერება
საქართველოში” (ENIGMMA) ერთ-ერთი შედეგია იმ
მუდმივი წარმატებებისა, რომელსაც საქართველო
აღწევს ევროკავშირი-საქართველოს პარტნიორობისა
და
თანამშრომლობის
ხელშეკრულების,
ევროკავშირი-საქართველოს სამეზობლო პოლიტიკის
სამოქმედო გეგმის, მობილურობის პარტნიორობისა
და სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის
ხელშეკრულებების განხორციელების პროცესში.

ICMPD,
ევროკავშირის
წევრი
სახელმწიფოების
ექსპერტთა აქტიური დახმარებით, ითანამშრომლებს
საქართველოს
ხელისუფლების
შესაბამის
ორგანოებთან შესაძლებლობების გაძლიერებისა და
ინსტიტუციური
რეფორმებისთვის
მიგრაციის
მართვის შემდეგ სფეროებში:

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ,
აღოსავლეთ
პარტნიორობის
ინტეგრაციისა
და
თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. პროექტი
დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში და იგი გაგრძელდება
2017 წლის ივნისამდე.
პროექტი, რომელსაც ერთობლივად წარმართავს
ევროკომისიის
დელეგაცია
საქართველოში
და
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო
ცენტრი
(ICMPD),
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან (IOM) მჭიდრო თანამშრომლობით,
მიზნად ისახავს საქართველოში მიგრაციის მართვის
სისტემის
გაძლიერებას,
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.
ENIGMMA პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს
საქართველოს მთავრობის მიგრაციის სტრატეგიისა
და ევორკავშირი-საქართველოს სავიზო რეჟიმის
გამარტივებისა და ლიბერალიზაციის სამოქმედო
გეგმის პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

ლეგალური მიგრაცია: შრომითი მიგრაციის,
ცირკულარული მიგრაციის, დიასპორის ჩართვის,
სავიზო
პოლიტიკის
და
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლების
სტრატეგიების
განვითარება
ადამიანის
ფუნდამენტური
უფლებები:
საზოგადოების ცნობიერების ზოგადი ამაღლება
ადამიანის უფლებების, მონაცემთა დაცვის,
საერთაშორისო
დაცვის,
არარეგულარულ
მიგრაციასთან
დაკავშირებული
ადამიანის
უფლებების,
ტრეფიკინგის
და
საზღვრის
მენეჯმენტის საკითხებში.
საქართველოში მიგრაციის შესახებ ანალიტიკური
შესაძლებლობებისა და ცოდნის დონის ამაღლება,
განსაკუთრებით,
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებულ საკითხებზე, სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თანამშრომლობის ჩათვლით.
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიგრაციის
პოლიტიკის
სისტემის
განვითარების
მხარდაჭერა, საქართველოს სოციალ-ეკონომიკურ
განვითარებაზე
მიგრაციის
ზემოქმედების
დეტალური ანალიზის ჩათვლით.
მიგრაციის
შესახებ მონაცემთა ერთიანი
ინფორმაციის და ანალიტიკური სისტემის
განვითარების
მხარდაჭერა,
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით.

ევროკავშირი-საქართველოს
თანამშრომლობა
ევროკავშირსა
და
საქართველოს
შორის
ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის საფუძველს
წარმოადგენს
შეთანხმება
პარტნიორობისა
და
თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა
1999 წელს და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის
სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2006 წელს დამტკიცდა.
ინიციატივას ‘პარტნიორობა მობილურობისთვის’
ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავშირის მიერ
2009 წელს, ხოლო სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და
რეადმისიის შეთანხემება ძალაში შევიდა 2011 წელს.
2012 წელს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ოფიციალურად დაიწყო დიალოგი სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციაზე, რამაც საფუძველი ჩაუყარა
სავიზო რეჟიმის ლიბერლიზაციის სამოქმედო გეგმის
(VLAP) მომზადებას. 2013 წლის 25 თებერვალს,
ევროკომისიის კომისარის, ქალბატონ სესილია
მალმსტრომის
ვიზიტის
დროს,
საქართველოს
მთავრობას
გადაეცა
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა.
ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილება და სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა უფლებას
აძლევს ევროკავშირისა და საქართველოს სამთავრობო
უწყებებს შეაფასონ ყველა ტექნიკური მოთხოვნები,
რაც საჭიროა
საქართველოს მოქალაქეებისთვის
სავიზო რეჟიმის გაუქმებისათვის. სამოქმედო გეგმა
განსაზღვრავს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის პროცესში
განსახორციელებელ
ქმედებებს, რომლებიც ოთხ სტანდარტულ ბლოკად
იყოფა,
ესენია:
დოკუმენტების
უსაფრთხება,
არაკანონიერი მიგრაცია, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება და საგარეო ურთიერთობები და
ადამიანის უფლებების დაცვა.

