საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის
2021 წლის სამოქმედო გეგმა
შემოკლებები
DTRA

ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო

EMN
EU
FRONTEX

მიგრაციის ევროპული ქსელი (ევროკომისია)
ევროკავშირი
საზღვრის და სანაპირო დაცვის ევროპული სააგენტო

ICMPD
IDF
ICAO PKD
IOM
Norwegian MFA
PMCG
UNHCR

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განვითარების ფონდი
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღია გასაღებების დირექტორია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პოლიტიკის და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფი
გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი

განათლების სამინისტრო

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

ეკონომიკის სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
მეას
მსსკ
პროკურატურა
საქსტატი
საკანონმდებლო მაცნე
სსგს
სსიპ
სუს
ტრეფიკინგის საბჭო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემა
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია
საქართველოს გენერალური პროკურატურა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

უსდ

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

შრომის სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შსს

სტრატეგიის გრძელვადიანი ხედვა: მიგრაციის უარყოფითი შედეგების შემცირება, დადებითი ეფექტის გაზრდა და მისი გამოყენება ქვეყნის განვითარებისთვის
სექტორული პრიორიტეტი 1. მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება
მიზანი: ძლიერ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული მიგრაციის მართვის სისტემის განვითარება, პოლიტიკის დაგეგმვის და

ანალიზის საშუალებების გაუმჯობესების, საყოველთაო ჩართულობის და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების
გზით

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

10; 17;

ამოცანა 1.1. მიგრაციის სტრატეგიული მართვის გაუმჯობესება, კოორდინაციის არსებული მექანიზმის (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია და მისი სამდივნო) გაძლიერების გზით
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

1.1.1

2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმების განხორციელების
დონე

N/A

მინ. 75%

მინ. 85%

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: კვალიფიციური კადრების დეფიციტი კომისიის წევრ უწყებებში და სამდივნოში
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.1.1.1

საქართველოს 2021-2030 წლების
მიგრაციის სტრატეგიის 2022 წლის
სამოქმედო გეგმის მომზადება

მსსკ-ის მიერ დამტკიცებულია
1. სამოქმედო გეგმა;
საქართველოს 2021-2030 წწ. მიგრაციის
სტრატეგიის 2022 წლის სამოქმედო
2. მსსკ-ის სხდომის ოქმი ან უწყებათა
გეგმა
წერილობითი თანხმობები.

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

12.2021

15,000 ₾

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

15,000 ₾

ამოცანა 1.2. მიგრაციის სფეროში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობა
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

1.2.1

მიგრაციის საკითხებზე კომისიის წევრი 2 კვლევის პრეზენტაცია/განხილვა
უწყებების ინიციატივით ან/და მათ
მიერ ჩატარებული კვლევების
შედეგების პრეზენტაცია/ განხილვების
რაოდენობა უწყებათაშორის ფორმატში

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

მინ. 10 კვლევის პრეზენტაცია
/განხილვა

მინ. 20 კვლევის პრეზენტაცია
/განხილვა

1. კვლევის ანგარიშები;
2. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები.

1.2.2

მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის საბაზისო მაჩვენებელი 2020
საფუძველზე შემუშავებული
რეკომენდაციების შესრულების
ანგარიშების რაოდენობა

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის საფუძველზე მიღებული რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

EU

1.2.2

1.2.3

მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის
საფუძველზე შემუშავებული
N/A
რეკომენდაციების შესრულების
ანგარიშების რაოდენობა

მეას-ის რამდენიმე წყაროზე
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
დაფუძნებული ანგარიშების რაოდენობა
2 ანგარიში

მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის საფუძველზე მიღებული რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში
მომზადებულია 3 ანგარიში

მომზადებულია 7 ანგარიში

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

მინ. 20 ანგარიში

მინ. 40 ანგარიში

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

რისკები: 1. ფინანსური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა კვლევების დასაგეგმად და განსახორციელებლად; 2. მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის სისტემაში მონაწილე უწყებების არასაკმარისი ჩართულობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.2.1.1

მსსკ-ის წევრი უწყებების საჭიროებებზე 1. მომზადებულია კვლევის ანგარიში; 1. კვლევის ანგარიში;
მორგებული მიგრაციის საკითხებზე
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
2. უწყებათაშორის ფორმატში
2. კვლევის შედეგების
ჩატარება
განხილულია კვლევის შედეგები.
პრეზენტაცია/განხილვაში მონაწილე
უწყებების წარმომადგენელთა სია.

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

1.2.1.2

საქართველოს 2021 წლის მიგრაციის
პროფილის მომზადება

საქართველოს 2021 წლის მიგრაციის
მსსკ-ის სხდომის ოქმი ან უწყებათა
პროფილი მოწონებულია მსსკ-ის მიერ წერილობითი დასტური

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

1.2.1.3

საქართველოს 2016-2020 წლების
მიგრაციის სტრატეგიის 2020 წლის
სამოქმედო გეგმის შეფასება

შეფასებულია 2020 წლის სამოქმედო
გეგმის აქტივობების შესრულება და
შესაბამისი რეკომენდაციები
განხილულია მსსკ-ის ფარგლებში

1.2.1.4

საქართველოს 2016-2020 წლების
მიგრაციის სტრატეგიის საბოლოო
შეფასება

სტრატეგიის შეფასების შედეგები და
რეკომენდაციები განხილულია მსსკის ფარგლებში

1.2.1.5

1.2.1.6

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

12.2021

50,000 ₾

50,000 ₾

EU

ICMPD

12.2021

19,750 ₾

19,750 ₾

EU

სამოქმედო გეგმის შეფასების ანგარიში იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

ICMPD

06.2021

8,750 ₾

8,750 ₾

EU

სტრატეგიის შეფასების ანგარიში

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

ICMPD

12.2021

9,500 ₾

9,500 ₾

EU

მეას-ს შიდა და გარე მომხმარებლებთან გენერირებული მინ. 3 ანგარიში
თანამშრომლობით სტანდარტული და
პერიოდულად განახლებადი
ანგარიშების გენერირება

ანგარიშების დამკვეთი უწყების
დამადასტურებელი შეტყობინება

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

მიგრაციის ერთიანი რისკების ანალიზის მიგრაციის ერთიანი რისკების
სისტემის საერთო კოორდინაცია
ანალიზის უწყებათშორისი სამუშაო
ჯგუფის შეხვედრა (მინ. 2)

შეხვედრის დღის წესრიგი ან
შეხვედრის ოქმი

შსს

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 1.3. მიგრაციის მონაცემების მართვის შემდგომი გაუმჯობესება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

1.3.1

მეას-ში დამატებული მონაცემთა ახალი 7 წყარო
წყაროების რაოდენობა

დამატებულია მინ. 2 ახალი წყარო

დამატებულია მინ. 4 ახალი წყარო

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

1.3.2

მიგრაციული სტატისტიკის ხარისხის
გაზრდის მიზნით გამოქვეყნებული
ახალი მონაცემების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2022

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

N/A

შეფასებულია მინ. 1 მონაცემთა წყარო გამოქვეყნებულია მინ. 1 ახალი
და არსებობს შესაბამისი
ტიპის მონაცემი
მეთოდოლოგია

1. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები;
2. საქსტატის ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემები.

არსებობს მოსახლეობის პროგნოზების
მეთოდოლოგიის საფუძველზე
დამუშავებული მონაცემები

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

N/A

შემუშავებულია მეთოდოლოგია

გამოქვეყნებულია შესაბამისი
მონაცემები

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

1.3.3

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

1. მეთოდოლოგიის დოკუმენტი;
2. საქსტატის ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემები.

რისკები: N/A
N

აქტივობა

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.3.1.1

მეას-ისთვის ემიგრაციასთან
დაკავშირებული მონაცემთა წყაროების
იდენტიფიცირება

იდენტიფიცირებულია მონაცემთა მინ. მონაცემების წყაროების მოკვლევის
2 წყარო
ანგარიში

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

1.3.1.2

მეას-ის მონაცემთა მოწყობის
მოდიფიკაცია

1. მონაცემთა ნაკადი
ავტომატიზებულია;
2. შექმნილია მონაცემთა მიწოდების
პლატფორმა;
3. მონაცემთა წყაროებში მონაცემების
ცვლილებების იდენტიფიცირების
მექანიზმი შემუშავებულია;
4. მონაცემთა მოდელი
განახლებულია.

ტექნიკური სამუშაოების შესრულების იუსტიციის სამინისტრო
ანგარიში
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

IOM

09.2021

250,000 ₾

1.3.1.3

მეას-ისთვის შრომის სამინისტროს
მონაცემების წამოღება

მეას-ში ინტეგრირებულია შრომის
სამინისტროს მონაცემები

მიღება-ჩაბარების აქტი

შრომის სამინისტრო

09.2021

ადმინ.
ხარჯი

1.3.1.4

მეას-ის ტექნიკური ინფრასტრუქტურის 1. მომხმარებელთა წვდომები
მოდიფიკაცია
განსაზღვრულია;
2. სისტემის ვერსია განახლებულია;
3. საერთო პროგრამული
განვითარების სერვერი
განახლებულია.

ტექნიკური სამუშაოების შესრულების იუსტიციის სამინისტრო
ანგარიში
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

IOM

09.2021

ადმინ.
ხარჯი

1.3.1.5

მიგრაციის სტატისტიკის
გასაუმჯობესებლად მონაცემთა ახალი
წყაროების იდენტიფიცირება და
შესწავლა

სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

1. იდენტიფიცირებულია მინ. 1
მონაცემთა წყარო;

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

საქსტატი

2. განხორციელებულია
საერთაშორისო რეკომენდაციების და
სხვა ქვეყნების პრაქტიკის მოკვლევა.

250,000 ₾

EU

ამოცანა 1.4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა და ჩართულობის გაზრდა მიგრაციის მართვაში
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

1.4.1

მუნიციპალიტეტებში მიგრაციის
სფეროში განხორციელებული
პროექტების რაოდენობა

0 პროექტი

მინ. 3 პროექტი

მინ. 6 პროექტი

1. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები;
2. მიგრაციის პროექტების მატრიცა.

1.4.2

მიგრაციის სფეროში პროექტების
განმახორციელებელი
მუნიციპალიტეტების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

0 მუნიციპალიტეტი

მინ. 2 მუნიციპალიტეტი

მინ. 4 მუნიციპალიტეტი

1. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები;
2. მიგრაციის პროექტების მატრიცა.

რისკები: მუნიციპალიტეტების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა ან/და თემის დაბალი პრიორიტეტულობა მათ მენეჯმენტში
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.4.1.1

შერჩეულ მუნიციპალიტეტში
თანამშრომელთა ცნობიერების
ამაღლება მიგრაციის თემატიკაზე

ჩატარებული მიზნობრივი ტრენინგი
(მინ.1)

1.4.1.2

შერჩეულ მუნიციპალიტეტში მიგრაციის საპილოტე პროექტი
თემატიკაზე საპილოტე პროექტის
გათვალისწინებულია მინ. 1
განხორციელების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის პროგრამულ
ბიუჯეტში

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

ტრენინგის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

შრომის სამინისტრო;
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო;
IOM;
შერჩეული
მუნიციპალიტეტი

12.2021

10,000 ₾

10,000 ₾

EU/IDF (IOM)

საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილება

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

IOM

12.2021

15,000 ₾

15,000 ₾

IDF (IOM)

შერჩეული
მუნიციპალიტეტი

ამოცანა 1.5. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება მიგრაციის მართვის კუთხით სიახლეების დანერგვის და მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

1.5.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ან/და 14 პროექტი
სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობით
საქართველოში მიგრაციის სფეროში
მიმდინარე პროექტების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

პროექტების რაოდენობა გაზრდილია
მინ. 5%-ით

პროექტების რაოდენობა
გაზრდილია მინ. 10%-ით

მიგრაციის პროექტების მატრიცა

რისკები: საერთაშორისო/დონორი ორგანიზაციების ან/და სხვა ქვეყნების მთავრობების მხრიდან საქართველოში მიგრაციის სფეროში ღონისძიებების ან/და პროექტების განხორციელებისადმი ნაკლები ინტერესი ან საპროექტო თანხების შემცირება
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

შენიშვნა

N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

შენიშვნა
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

EMN-ის მიგრაციისა და თავშესაფრის
ლექსიკონის (V. 7.0) ქართულენოვანი
ვერსიის მომზადება

ლექსიკონი შემუშავებულია და
მოწონებულია მსსკ-ის მიერ

მიგრაციის სფეროში მიმდინარე
საერთაშორისო და ადგილობრივი
პროექტების საერთო კოორდინაცია და
საპროექტო მატრიცის რეგულარული
განახლება

1. გამართულია მინ. 2
საკოორდინაციო შეხვედრა;

1. ლექსიკონი;
2. მსსკ-ის სხდომის ოქმი ან წევრი
უწყებების წერილობითი დასტური.

1. შეხვედრის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია;

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

EMN

კოდი
[პროგრამული]

სხვა
ოდენობა

ორგანიზაცია

12.2021

10,000 ₾

10,000 ₾

EU (ICMPD)

12.2021

9,000 ₾

9,000 ₾

EU

06.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

65,000 ₾

65,000 ₾

Norwegian MFA

ICMPD

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

2. განახლებული საპროექტო მატრიცა 2. საპროექტო მატრიცის ბმული მსსკგამოქვეყნებულია მსსკ-ის
ის ვებგვერდიდან.
ვებგვერდზე.

მიგრაციის მართვის საკითხებზე
საქართველოს საჯარო მოხელეების,
საერთაშორისო (მათ შორის
პარტნიორი ქვეყნების/
რეგიონული) გამოცდილების გაზიარება ორგანიზაციების და აკადემიური
წრეების წარმომადგენლების მიერ
საერთაშორისო კონფერენციის
ფორმატში განხილულია მიგრაციის
მართვის ინოვაციური საშუალებები
და კორპორატიული მართვის
მიდგომები

1. კონფერენციის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია;

მიგრაციის ტენდენციების და
1. საერთაშორისო (რეგიონული)
თანამედროვე გამოწვევების შესახებ
კონფერენცია (მინ. 1);
საერთაშორისო (მათ შორის
რეგიონული) გამოცდილების გაზიარება 2. მონაწილე ქვეყნების რაოდენობა
(მინ. 10).

1. დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია;

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

2. ორგანიზატორთა ვებგვერდზე ან
სოციალურ ქსელში განთავსებული
სიახლის ბმული.

2. ორგანიზატორთა ვებგვერდზე ან
სოციალურ ქსელში განთავსებული
სიახლის ბმული.

EMN
ICMPD
PMCG

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

IOM

ამოცანა 1.6. ევროკავშირთან ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიგრაციის სფეროში განხორციელებული რეფორმების მდგრადობის უზრუნველყოფა და გამოწვევებზე ეფექტიანი რეაგირება
N
1.6.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის
შესახებ ევროკომისიის ანგარიშებში
საქართველოსთან მიმართებით
წარმოდგენილი რეკომენდაციების
შესრულების მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
რეკომენდაციების 70%
შესრულებულია

შუალედური მაჩვენებელი 2025
რეკომენდაციების მინ. 90%
შესრულებულია

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
რეკომენდაციების მინ. 90%
შესრულებულია

დადასტურების წყარო
ევროკომისიის ანგარიშები

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: N/A
N

აქტივობა

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

1.6.1.1

სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
არსებული გრძელვადიანი
ვალდებულების შესრულების
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება
და ევროკომისიისთვის წარდგენა

ევროკომისიისთვის წარდგენილი
ანგარიში

ანგარიშის გაგზავნის წერილის
რეკვიზიტები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შსს;
იუსტიციის სამინისტრო;
შრომის სამინისტრო;
ფინანსთა სამინისტრო;
პროკურატურა;
შერიგების და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახური;
სუს

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

8; 10;

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

დადასტურების წყარო

სექტორული პრიორიტეტი 2. ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა
მიზანი: განვითარებაზე ორიენტირებული ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების გაფართოება და დახვეწა

ამოცანა 2.1. შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2022

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

2.1.1

საქართველოში შრომითი მიგრაციის
(ემიგრაცია/იმიგრაცია)
მარეგულირებელი კანონმდებლობა
შეესაბამება საერთაშორისო
სტანდარტებს

არსებობს შრომითი მიგრაციის
რეგულირების სამართლებრივი ბაზა,
რომელიც საჭიროებს შემდგომ
დახვეწას (ნორმატიულ აქტებში
ცვლილებების საჭიროება და
დასაბუთება წარმოდგენილი იქნება
შესაბამის განმარტებით ბარათში)

1. შრომითი მიგრაციის რეგულირების
გაუმჯობესების მიზნით შეტანილია
ცვლილებები შესაბამის ნორმატიულ
აქტებში.
2. მიღებულია შესაბამისი
კანონქვემდებარე აქტები.

მომზადებულია საქართველოს
კანონმდებლობის საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობის
შესახებ ანალიზის დოკუმენტი

1. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კანონმდებლობა;
2. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ ანალიზის დოკუმენტი.

2.1.2

საქართველოში შექმნილია და
ეფექტურად ფუნქციონირებს შრომითი
მიგრაციის (ემიგრაცია/იმიგრაცია)
მარეგულირებელი კანონმდებლობის
აღსრულებისათვის საჭირო
ორგანიზაციული სისტემა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2022

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

1. სტრუქტურული ერთეულების დებულებები;
2. ორგანიზაციული სისტემის ანალიზის დოკუმენტი;
3. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები.

საქართველოს ოკუპირებული
საბაზისო მაჩვენებელში მითითებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
საშტატო ერთეულები სრულად
შრომის, ჯანმრთელობისა და
დაკომპლექტებულია
სოციალური დაცვის სამინისტროს
პოლიტიკის დეპარტამენტის
ფარგლებში შექმნილია „შრომითი
მიგრაციის საკითხთა სამმართველო“(4 საშტატო ერთეული) და
დაარსებულია სსიპ - დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო,
რომლის ფარგლებშიც
ფუნქციონირებს შრომითი მიგრაციის
დეპარტამენტი – (14 საშტატო
ერთეული). შრომითი მიგრაციის
კანონმდებლობის აღსრულების
ორგანიზაციული სისტემა და
მექანიზმი საჭიროებს შემდგომ
დახვეწას

არსებობს შრომითი მიგრაციის
(ემიგრაცია/იმიგრაცია)
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
აღსრულებისათვის საჭირო
ორგანიზაციული სისტემის
ეფექტიანი ფუნქციონირების
შესახებ ანალიზის დოკუმენტი

რისკები: არ შედგეს შეთანხმება შესაბამის ნორმატიულ აქტებში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო უწყებებს შორის განსხვავებული პოზიციების შესაძლო არსებობის გამო
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.1.1.1

შრომითი მიგრაციის სფეროში მოქმედი
მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწის
მიზნით მარეგულირებელი
სამართლებრივი აქტების ანალიზის
განხორციელება (კვლევა ან არსებული
ნორმებისა და სტატისტიკური
მონაცემების შეფასება) და შესაბამისი
რეკომენდაციების მომზადება

2.1.1.2

2.1.1.3

სამართლებრივი აქტების ანალიზის
საფუძველზე მომზადებულია
შესაბამისი რეკომენდაციების
დოკუმენტი

რეკომენდაციების დოკუმენტი

შრომის სამინისტრო

09.2021

ადმინ.
ხარჯი

შრომითი მიგრაციის სფეროში მოქმედი მომზადებულია შრომითი მიგრაციის
მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწის მარეგულირებელ ნორმატიულ
მიზნით მარეგულირებელი
აქტებში ცვლილების პროექტი
სამართლებრივი აქტების ანალიზისა და
შესაბამისი რეკომენდაციების
საფუძველზე, შრომითი მიგრაციის
მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში
ცვლილებების პროექტის მომზადება

ცვლილების პროექტის დოკუმენტი

შრომის სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

შრომითი მიგრაციის სფეროს
რეგულირებაზე პასუხისმგებელი
სტრუქტურული ერთეულების
ინსტიტუციური გაძლიერება

კადრების დანიშვნის ბრძანების
რეკვიზიტები

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

12.2021

286,800 ₾

1. შრომითი მიგრაციის სფეროს
რეგულირებაზე პასუხისმგებელი
სამინისტროს სტრუქტურული
ერთეული დაკომპლექტებულია
ადამიანური რესურსით (მინ. 1
კადრი);
2. შრომითი მიგრაციის საკითხებზე
მომუშავე დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტოს შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეული
დაკომპლექტებულია ადამიანური
რესურსით (მინ. 14 კადრი).

286,800 ₾

კოდი
[პროგრამული]

27 01

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

2.1.1.4

შრომის ბაზრის საკითხებზე კვლევის
განხორციელება

1. მომზადებული კვლევის ანგარიში;
2. კვლევის შედეგები წარდგენილია
ფართო აუდიტორიისათვის.

1. შრომის ბაზრის საინფორმაციო
ეკონომიკის სამინისტრო
სისტემის ვებგვერდზე (LMIS.GOV.GE)
გამოქვეყნებული კვლევის ანგარიში;

საქსტატი;

2. კვლევის ანგარიშის ფართო
აუდიტორიისათვის წარდგენის
თაობაზე ინფორმაცია განთავსებულია
შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის ვებგვერდზე (LMIS.GOV.GE).

შრომის სამინისტრო.

12.2021

170,000 ₾

170,000 ₾

24 01

განათლების სამინისტრო;

ამოცანა 2.2. საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) ხელშეწყობა და განვითარება
N
2.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად
დასაქმების (ცირკულარული შრომითი
მიგრაციის) სფეროში, შესაბამის
პარტნიორ ქვეყნებთან გაფორმებული
ორმხრივი შეთანხმებებისა ან/და
საცდელი პროექტის ფარგლებში
შეჯერებული სქემის რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
1. შეთანხმება გაფორმებულია 3
ქვეყანასთან;
2. ყველა მოქმედ
სახელმწიფოთაშორის სქემაში
გათვალისწინებულია საქართველოს
მოქალაქეთა უკან დაბრუნების
ვალდებულება.

შუალედური მაჩვენებელი 2025
1. დამატებით მინ. 3 ქვეყანასთან
გაფორმებული შეთანხმება ან/და
ამოქმედებული საცდელი პროექტი;
2. ყველა მოქმედ სახელმწიფოთაშორის
სქემაში გათვალისწინებულია
საქართველოს მოქალაქეთა უკან
დაბრუნების ვალდებულება.

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
1. დამატებით მინ. 5 ქვეყანასთან
გაფორმებული შეთანხმება ან/და
ამოქმედებული საცდელი პროექტი;
2. ყველა მოქმედ
სახელმწიფოთაშორის სქემაში
გათვალისწინებულია
საქართველოს მოქალაქეთა უკან
დაბრუნების ვალდებულება.

დადასტურების წყარო
1. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები;
2. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დოკუმენტები.

2.2.2

საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად
დასაქმების (ცირკულარული შრომითი
მიგრაციის) ხელშეწყობის მიზნით,
სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული
ორმხრივი შეთანხმებების და/ან
საცდელი პროექტის ფარგლებში
დასაქმებული საქართველოს
მოქალაქეების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
საქართველოს მოქალაქეების
საზღვარგარეთ დასაქმება ჯერ არ
განხორციელებულა

შუალედური მაჩვენებელი 2025
წელიწადში მინ. 3000 შრომითი
ემიგრანტი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
წელიწადში მინ. 5000 შრომითი
ემიგრანტი

ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული ორმხრივი შეთანხმებების და/ან საცდელი პროექტების ფარგლებში
დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ შესაბამისი საინფორმაციო ბაზა

რისკები: პარტნიორი ქვეყნის მხრიდან სხვადასხვა შესაძლო მიზეზის (მათ შორის, გლობალურ, რეგიონულ, ეროვნულ დონეებზე შეცვლილი მიგრაციული პოლიტიკის) გამო:
ა) არ შედგეს ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში შესაბამისი თანამშრომლობის სქემაზე შეჯერება;
ბ) გაჭიანურდეს შეთანხმების ხელმოწერის ან ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელება.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.2.1.1

ცირკულარული მიგრაციის სფეროში
პილოტური პროექტის ინიცირების
მიზნით პარტნიორი სახელმწიფოების
გამოვლენა

თანამშრომლობის მიზნით
იდენტიფიცირებული სახელმწიფო
(მინ. 1)

წერილი თანამშრომლობის თაობაზე
შესაბამის უწყებაში გადაგზავნის
შესახებ

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

2.2.1.2

შრომითი მიგრაციის სფეროში
სახელმწიფოთაშორისი
თანამშრომლობის განვითარების და
საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური
დასაქმების შესაძლებლობების
გაფართოების მიზნით ევროკავშირის
და სხვა მაღალგანვითარებულ
ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოება

მიღწეულია შეთანხმება შრომითი
მიგრაციის სფეროში ორ ქვეყანას
შორის სახელმწიფოთაშორისი
თანამშრომლობის თაობაზე (მინ. 1
ქვეყანა)

გაფორმებული ორმხრივი
შრომის სამინისტრო
შეთანხმება/მემორანდუმი ან
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
შეთანხმების/მემორანდუმის პროექტი სახელმწიფო სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

2.2.1.3

საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად სახელმწიფო სქემების ფარგლებში
დასაქმების (ცირკულარული შრომითი საზღვარგარეთ დასაქმებული
მიგრაციის) ხელშეწყობის მიზნით,
მოქალაქეების რაოდენობა (მინ. 500)
გერმანიასთან და ისრაელთან
გაფორმებული ორმხრივი
შეთანხმებების ფარგლებში
საქართველოს მოქალაქეების
საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად
დასაქმების ხელშეწყობა

2.2.1.4

შრომის სამინისტროსთან
კოორდინაციით, ცირკულარული
მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების
გაფორმების მიზნით პოტენციურ
ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოება

სამინისტროს მიერ მომზადებული
ანგარიშის დოკუმენტი

ცირკულარული მიგრაციის შესახებ
შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის
ხელშეკრულების გაფორმების
შემცველი კორესპონდენციის
შესაძლებლობა განხილულია
რეკვიზიტები
პოტენციურ ქვეყნებთან ორმხრივი და
მრავალმხრივი შეხვედრების
ფარგლებში (მინ. 4 შეხვედრა)

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

IOM

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შრომის სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 2.3. ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების თაობაზე მოსახლეობის, მათ შორის ქალების, ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობების და მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

N
2.3.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საქართველოს მოსახლეობის
ინფორმირებულობის დონე შრომითი
მიგრაციის სფეროში საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობისა და
საზღვარგარეთ დასაქმების კანონიერი
შესაძლებლობების შესახებ, ასევე
არალეგალური მიგრაციის/დასაქმების
რისკების თაობაზე

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
შედეგების მიხედვით:
1. მოსახლეობის 61% სახელმწიფოს
ხელშეწყობით (პროგრამებით)
საზღვარგარეთ ლეგალურად
დასაქმებას სანდო გზად მიიჩნევს;
2. მოსახლეობის 55% საზღვარგარეთ
არალეგალურად/უკანონოდ მუშაობას
ყოველთვის გაუმართლებლად
მიიჩნევს.

შუალედური მაჩვენებელი 2025
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
საბაზისო მაჩვენებლები
გაუმჯობესებულია მინ. 15%-ით

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
საბაზისო მაჩვენებლები
გაუმჯობესებულია მინ. 25%-ით

დადასტურების წყარო
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ანგარიში

2.3.2

ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში
უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე (მათ
შორის, მიმოსვლის პირობების,
მოქალაქეთა უფლება-მოვალეობების,
რეჟიმის დარღვევის შესაძლო
შედეგების შესახებ) მოსახლეობის
ინფორმირებულობის დონე

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
შედეგების მიხედვით:
1. გამოკითხულთა 79%-დან 86%-მდე
ინფორმირებულია
ევროკავშირის/შენგენის საზღვრის
გადაკვეთისთვის აუცილებელი
დოკუმენტაციის თაობაზე;
2. გამოკითხულთა 59% არასწორ
ინფორმაციას ფლობს უვიზო რეჟიმით
გათვალისწინებულ ვადებთან
დაკავშირებით.

შუალედური მაჩვენებელი 2023
1. გამოკითხულთა 84-91%
ინფორმირებულია
ევროკავშირის/შენგენის საზღვრის
გადაკვეთისთვის აუცილებელი
დოკუმენტაციის თაობაზე;
2. გამოკითხულთა 45% ფლობს სწორ
ინფორმაციას უვიზო რეჟიმით
გათვალისწინებულ ვადებთან
დაკავშირებით.

საბოლოო მაჩვენებელი 2025
1. გამოკითხულთა 89-96%
ინფორმირებულია
ევროკავშირის/შენგენის საზღვრის
გადაკვეთისთვის აუცილებელი
დოკუმენტაციის თაობაზე;
2. გამოკითხულთა 50% ფლობს
სწორ ინფორმაციას უვიზო
რეჟიმით გათვალისწინებულ
ვადებთან დაკავშირებით.

1. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები;
2. უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანიის შეფასების ანგარიშები.

რისკები: 1. შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის დასაგეგმად საჭირო ფინანსური ან/და ადმინისტრაციული რესურსის არქონა; 2. დეზინფორმაცია, მცდარი წარმოდგენები და სტერეოტიპები; 3. ახალი კორონავირუსის ეპიდემიის გავლენა როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე ევროკავშირის/შენგენის
ქვეყნების პოლიტიკაზე საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით, მათ შორის, მიმოსვლის აღდგენის ეტაპების და პირობების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.3.1.1

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფის
(ადგილობრივი დამსაქმებლები,
შრომითი მიგრაციის საკითხებზე
მომუშავე ორგანიზაციები და ა.შ.)
ინფორმირება შრომითი მიგრაციის
სფეროში დანერგილი რეგულაციების
და მექანიზმების გაცნობის მიზნით

საინფორმაციო შეხვედრების
რაოდენობა (მინ. 1)

შეხვედრის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

2.3.1.2

საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად
დასაქმების შესაძლებლობების
(პარტნიორ ქვეყანაში დასაქმების
პირობებისა და პროცედურების,
ვაკანსიების, დამსაქმებლის
მოთხოვნების) შესახებ მოსახლეობის
ინფორმირება

1. საქართველოს მოქალაქეების
საზღვარგარეთ დასაქმების
შესაძლებლობების თაობაზე
მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით
შექმნილია სპეციალური ვებგვერდი
და უზრუნველყოფილია მასზე
მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა.

1. შესაბამისი ვებგვერდის ბმული;

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

2. საქართველოს მოქალაქეების
საზღვარგარეთ დასაქმების
შესაძლებლობების თაობაზე
მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით
მომზადებული სხვდასხვა
საინფორმაციო მასალა/რესურსები
(ბეჭდური მასალა (მინ. 1000
საინფორმაციო ბუკლეტი),
სოციალური ქსელის საშუალებით
გავრცელებული ინფორმაცია (მინ. 1
საინფორმაციო კამპანია).

2. საინფორმაციო
მასალები/რესურსები: საინფორმაციო
ბუკლეტები, სოციალური ქსელის
საშუალებით გავრცელებული
ინფორმაციის ვებბმულები.

IOM

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

105,000 ₾

105,000 ₾

კოდი
[პროგრამული]

27 01

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

2.3.1.3

საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად
დასაქმების მსურველი საქართველოს
მოქალაქეებისთვის, მათი უფლებებისა
და სარგებელის შესახებ, ისევე როგორც
არალეგალურ მიგრაციასთან
დაკავშირებული რისკების თაობაზე,
წინასაემიგრაციო ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობა

1. საზღვარგარეთ დროებით
ლეგალურად დასაქმების მსურველი
საქართველოს მოქალაქეებისათვის
ჩატარებული სატელეფონო და
პირისპირ კონსულტაციები და ამის
საფუძველზე (სურვილის
შემთხვევაში) საზღვარგარეთ
დასაქმების მსურველთა ბაზაში
დარეგისტრირებულთა რაოდენობა
(მინ. 500 პირი);

1. საზღვარგარეთ დროებით
შრომის სამინისტრო
ლეგალურად დასაქმების მსურველთა (სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
საინფორმაციო ბაზა;
სახელმწიფო სააგენტო)

IOM

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

შსს;
იუსტიციის სამინისტრო;
შრომის სამინისტრო;
შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
სსიპ - საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ

03.2021

ადმინ.
ხარჯი

შსს;
იუსტიციის სამინისტრო;
სსიპ - საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ;
ICMPD;
IOM

12.2021

17,282 ₾

სსიპ - საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ;
ICMPD;
IOM

09.2021

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

06.2021

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

12.2021

2. ტრენინგის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია.

2. სახელმწიფო სქემების ფარგლებში
საზღვარგარეთ დროებით
ლეგალურად დასაქმების მსურველი
საქართველოს მოქალაქეებისათვის
ჩატარებულია გამგზავრებისწინა
ორიენტაციის (მინ. 1) ტრენინგი.

2.3.1.4

ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის
საკითხებთან დაკავშირებით,
საინფორმაციო კამპანიის გზავნილების
და გეგმის შემუშავება-შეთანხმება

2.3.1.5

ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში 1. გავრცელებული გრაფიკული ვიდეო
მგზავრობის მიზნით, საქართველოდან კლიპი (2);
გასვლის კანონმდებლობაში
ცვლილებების შესახებ ვიზუალური
2. გავრცელებული ინფოგრაფიკა (5).
მასალის მომზადება-გავრცელება

1. მომზადებული ვიზუალური
მასალის გავრცელების ანგარიში;

ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის
საკითხებზე მედია (მათ შორის
სოციალური მედია) კამპანიის
განხორციელება

1. ვიდეო რგოლები, სხვა სახის მასალა; საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2.3.1.6

შეთანხმებული გეგმა და გზავნილები პასუხისმგებელი/ჩართული უწყებების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
(5)
წარმომადგენლებისგან შემდგარი
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი

1. საინფორმაციო ვიდეო რგოლი,
შესაბამისი ინფოგრაფიკა სოც.
მედიისთვის;
2. მინ. 1 ტელე-გადაცემაში თემის
ინკორპორირება;

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2. IOM-ის ფეისბუქ გვერდის „უვიზოდ
ევროპაში“ ბმული.

2. გავრცელების არხების შესაბამისი
ბმულები (მათ შორის IOM-ის ფეისბუქ
გვერდის „უვიზოდ ევროპაში“ ბმული).

12,282 ₾

EU (ICMPD)

5,000 ₾

EU (IOM)

14,000 ₾

EU (ICMPD)

15,000 ₾

EU (IOM)

20,000 ₾

20,000 ₾

EU

40,000 ₾

40,000 ₾

EU

29,000 ₾

3. ვებინარი უვიზო მიმოსვლაზე
შესაბამისი სამიზნე ჯგუფისთვის.
2.3.1.7

2.3.1.8

Schengen/EU მობილური აპლიკაციის
განახლება

შემუშავებულია ახალი ფუნქციონალი,
რომელიც ევროკავშირი/შენგენის
ზონის კონკრეტული ქვეყნის და
მასთან დაკავშირებული სიახლეების
არჩევის შესაძლებლობას იძლევა

უვიზო მიმოსვლის საკითხებთან
მომზადებულია კვლევის ანგარიში
დაკავშირებით მოქალაქეების
ინფორმირებულობის დონის
განსაზღვრის მიზნით საზოგადოებრივი
აზრის კვლევის ჩატარება

1. აპლიკაციის აღწერის საბოლოო
დოკუმენტი და მართვის
სახელმძღვანელო;
2. Play Store და Apple Store-ის
ბმულები.

კვლევის ანგარიშის დოკუმენტი

ამოცანა 2.4. სახელმწიფო ინტერესებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, საქართველოს სავიზო და ბინადრობის პოლიტიკის დახვეწა
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2022

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

დადასტურების წყარო

2.4.1

სავიზო და ბინადრობის პოლიტიკის
განმსაზღვრელი სამართლებრივი
რეგულაციები შეესაბამება
საქართველოს სახელმწიფო
ინტერესებსა და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკას

სავიზო და ბინადრობის პოლიტიკა
განსაზღვრულია
ურთიერთდაკავშირებული
ნორმატიული აქტების
ერთობლიობით,
რომელიც საჭიროებს საქართველოს
სახელმწიფო ინტერესებისა და
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის
შესაბამისად შემდგომ დახვეწას და
გაუმჯობესებას. (საკანონმდებლო
ცვლილებების საჭიროება და
დასაბუთება წარმოდგენილი იქნება
საკანონმდებლო პაკეტის
განმარტებით ბარათში)

1. იდენტიფიცირებულია სავიზო და
ბინადრობის პოლიტიკის
გასაუმჯობესებელი მიმართულებები,
საქართველოს სახელმწიფო
ინტერესებისა და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით და შეფასებულია
რეგულაციების გავლენა;
2. შემუშავებული და ინიცირებულია
საკანონმდებლო ცვლილებები.

მომზადებულია სავიზო და
ბინადრობის პოლიტიკის
განმსაზღვრელი სამართლებრივი
რეგულაციების საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკასთან და
სახელმწიფო ინტერესებთან
შესაბამისობის შესახებ ანალიზის
დოკუმენტი

1. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ნორმატიული აქტები;
2. საკანონმდებლო რეგულაციების საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან (სამთავრობო სტრატეგიები, დარგობრივი პრიორიტეტული მიმართულებები და
ა.შ.) შესაბამისობის ანალიზის და რეგულაციების გავლენის შეფასების დოკუმენტი.

რისკები: 1. სამართლებრივი რეგულაციების გავლენის შეფასებისათვის საჭირო მონაცემების სრულყოფილად დამუშავების სირთულე; 2. გავლენის შეფასებისა და ანალიზის განხორციელებისათვის ფინანსური ან/და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.4.1.1

მოქმედ კანონმდებლობაში
ცვლილებების ინიცირება, რათა
სავალდებულო გახდეს საქართველოს
ვიზის გაცემის მიზნით ბიომეტრიული
მონაცემების ჩაბარება

შესაბამის ნორმატიულ აქტებში (მინ.
2) ინიცირებული ცვლილებები

ნორმატიული აქტ(ებ)ის პროექტ(ებ)ი
და მათი მთავრობაში გაგზავნის
წერილის რეკვიზიტები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 2.5. უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა
N
2.5.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საქართველოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
კურსდამთავრებული უცხოელი
სტუდენტების და ამავე
დაწესებულებებში მომუშავე უცხოელი
აკადემიური პერსონალის რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
1. უცხოელი კურსდამთავრებული 6,416;

შუალედური მაჩვენებელი 2025
საბაზისო მაჩვენებლები გაზრდილია
მინ. 5%-ით

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
საბაზისო მაჩვენებლები
გაზრდილია მინ. 10 %-ით

დადასტურების წყარო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები

2. აკადემიური პერსონალი -154.

რისკები: 1. ახალი კორონავირუსის გლობალური პანდემიისა და მის შემდგომ პერიოდში დაბალი საერთაშორისო აქტივობა და მობილობის მაჩვენებელი; 2. უსდ-ების მხრიდან მზადყოფნისა და ინტერესის ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.5.1.1

პოტენციური უცხოელი
სტუდენტებისათვის ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამების
გაცნობის მიზნით საერთაშორისო
გამოფენებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა

გამოფენებში ჩართული მინ. 3
უნივერსიტეტი

განათლების სამინისტროს ანგარიში

09.2021

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

განათლების სამინისტრო

საჯარო და კერძო
უნივერსიტეტები

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 10 ახალი ქვეყანა

დადასტურების წყარო
1. გაფორმებული ხელშეკრულება/ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დამადასტურებელი სამართლებრივი აქტი;
2. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები.

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 2.6. საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობების გაზრდა
N
2.6.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
იმ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც
საქართველოს ორდინალური
პასპორტის მქონე მოქალაქეებს
შეუძლიათ უვიზოდ გადაადგილება

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
65

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 5 ახალი ქვეყანა

რისკები: მეორე მხარის მიერ პოლიტიკური ნების არქონა ან შესაბამისი პროცედურების გაჭიანურება
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.6.1.1

საქართველოს მოქალაქის
ორდინალური პასპორტების
მფლობელებისათვის უვიზო
მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების
ინიცირება

პოტენციურ ხელშემკვრელ მხარესთან შეთანხმების ინიცირების შესახებ
გაგზავნილი ხელშეკრულების
გაგზავნილი წერილის/ნოტის
პროექტი (მინ. 1)
რეკვიზიტები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

2.6.1.2

საქართველოს მოქალაქის
ორდინალური პასპორტების
მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის
შესახებ შეთანხმების გაფორმება

ხელმოწერილია უვიზო მიმოსვლის
შესახებ შეთანხმება (მინ. 1)

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ვებგვერდის ბმული

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 2.7. საკონსულო სერვისების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება
N
2.7.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საზღვარგარეთ საქართველოს იმ
მისიების რაოდენობა, სადაც
ხორციელდება საკონსულო საქმიანობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
70 მისია და 69 საპატიო კონსული

შუალედური მაჩვენებელი 2025
დამატებით მინ. 1 მისია და
მინ. 15 საპატიო კონსული

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
დამატებით მინ. 3 მისია და
მინ. 30 საპატიო კონსული

დადასტურების წყარო
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება დაწესებულების გახსნის შესახებ

2.7.2

საქართველოს გარე მომსახურების
სავიზო ცენტრების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
18

შუალედური მაჩვენებელი 2025
21

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
25

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის წლიური ანგარიში

2.7.3

საკონსულო საქმიანობის მართვის
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
ელექტრონული სისტემის (GeoConsul)
1
განახლებების/ახალი ფუნქციონალების
რაოდენობა

შუალედური მაჩვენებელი 2025
5

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
10

სისტემის მონიტორინგის/ცვლილების ანგარიშები

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: 1. ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; 2. შესაბამისი პროცედურების გაჭიანურება მიმღები ქვეყნის მიერ.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.7.1.1

საქართველოს საკონსულო
დაწესებულებების დაფარვის არეალის
გაფართოება

2.7.1.2

2.7.1.3

საზღვარგარეთ დანიშნული
საქართველოს ახალი საპატიო
კონსულების რაოდენობა (მინ. 3)

საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება
დაწესებულების გახსნისა და საპატიო
კონსულის დანიშვნის შესახებ

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ელექტრონული ვიზის აპლიკაციის
კომპანია "VFS Global"-თან
დამუშავების, ვიზის გაცემის
გაფორმებული ხელშეკრულება
პროცედურების დახვეწის და
უსაფრთხოების მიზნით, კომპანია "VFS
Global"-თან ხელშეკრულების გაფორმება

კომპანია "VFS Global"-თან
გაფორმებული ხელშეკრულების
რეკვიზიტები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

საკონსულო საქმიანობის მართვის
ელექტრონული სისტემის (GeoConsul)
პროგრამული განახლება

სისტემის მონიტორინგის ან/და
ცვლილების ანგარიში

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

50,000 ₾

პროგრამული განახლებების
რაოდენობა (მინ. 1)

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

დეფიციტი 50,000 ₾
(ციფრები აღებულია
საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ
ჩატარებული ბაზრის
მოკვლევის საშუალო
მაჩვენებლის
მიხედვით)

ამოცანა 2.8. მზადყოფნის გაუმჯობესება საზღვარგარეთ შესაძლო კრიზისულ სიტუაციებში სამოქმედოდ
N
2.8.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
საზღვარგარეთ საქართველოს იმ
მისიების 28%-ს სახელმძღვანელო
მისიების პროცენტული რაოდენობა,
შედგენილი აქვს
რომლებსაც გააჩნიათ რეგულარულად
განახლებადი, კრიზისულ სიტუაციებში
მოქმედების სახელმძღვანელო

რისკები: N/A
N
აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

შუალედური მაჩვენებელი 2023
მისიების 80%-ს სახელმძღვანელო
შედგენილი აქვს

საბოლოო მაჩვენებელი 2025
დადასტურების წყარო
მისიების 100%-ს სახელმძღვანელო კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების სახელმძღვანელოები
შედგენილი აქვს

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.8.1.1

საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური მისიების მიერ
კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების
სახელმძღვანელოს შედგენა

საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური მისიების
რაოდენობა, რომლებმაც საგარეო
საქმეთა სამინისტროს მიაწოდეს მათ
მიერ შედგენილი კრიზისულ
სიტუაციებში მოქმედების
სახელმძღვანელოები (მინ. 50 მისია)

სახელმძღვანელო და საგარეო საქმეთა საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სამინისტროსათვის გაგზავნილი
წერილის რეკვიზიტები

12.2021

ამოცანა 2.9. ლეგალური მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე თანამშრომელთა პროფესიული შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2019

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

2.9.1

საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს გადამზადებული
თანამშრომლების რაოდენობა

40-მდე თანამშრომელი

2.9.2

სახელმწიფო სერვისების განვითარების საბაზისო მაჩვენებელი 2019
სააგენტოს გადამზადებული
6 თანამშრომელი
თანამშრომლების რაოდენობა

მინ. 30 თანამშრომელი
ყოველწლიურად

მინ. 30 თანამშრომელი
ყოველწლიურად

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 16 თანამშრომელი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 16 თანამშრომელი

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: 1. კონკრეტულ პერიოდში გადამზადების საჭიროების არარსებობა; 2. ფინანსური რესურსების ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

2.9.1.4

შრომითი მიგრაციის სფეროს
რეგულირებასა და მართვაზე
პასუხისმგებელ შრომის სამინისტროს
და დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტოს
თანამშრომლების პროფესიული
შესაძლებლობებისა და უნარების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა

1. გადამზადებული თანამშრომელი
(მინ. 18);

ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე
მომუშავე სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოს
თანამშრომელთა პროფესიული
შესაძლებლობებისა და უნარების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა

1. გადამზადებული თანამშრომელი
(მინ. 16);

სსგს-ს თანამშრომელთა პროფესიული
შესაძლებლობებისა და უნარების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა
მოქალაქეობის არმქონე პირის
სტატუსის დადგენის საკითხებში

1. გადამზადებული თანამშრომელი
(მინ. 16);

საკონსულო თანამდებობის პირთა
საკოორდინაციო შეხვედრის ჩატარება
მიმდინარე საკანონმდებლო და სხვა
აქტუალური საკითხების შესახებ მათი
ინფორმირების მიზნით

გამართულია საკოორდინაციო
საკოორდინაციო შეხვედრის დღის
შეხვედრა მინ. 30 საკონსულო
წესრიგი და მონაწილეთა სია
თანამდებობის პირის მონაწილეობით

2. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ღონისძიებების რაოდენობა (მინ. 1).

2. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ღონისძიებების რაოდენობა (მინ. 4).

2. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ღონისძიებების რაოდენობა (მინ. 1).

1. მონაწილეთა სია;
2. ტრენინგის ან სასწავლო ვიზიტის
დღის წესრიგი.

1. მონაწილეთა სია;
2. ტრენინგის ან სასწავლო ვიზიტის
დღის წესრიგი.

1. მონაწილეთა სია;
2. ტრენინგის ან სასწავლო ვიზიტის
დღის წესრიგი.

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო)

IOM

12.2021

130,000 ₾

130,000 ₾

EU/IDF (IOM)

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

ICMPD

12.2021

41,512 ₾

41,512 ₾

EU

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

UNHCR

12.2021

16,500 ₾

16.500 ₾

UNHCR

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

12.2021

180,000 ₾

28,000 ₾

EU (ICMPD)

20,000 ₾

EU (IOM)

IOM

დეფიციტი 132,000 ₾

სექტორული პრიორიტეტი 3. არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა
მიზანი: არალეგალური მიგრაციისა და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა გაეროს მდგრადი განვითარების
და სასაზღვრო უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

5; 8; 10; 16;

ამოცანა 3.1. უკანონო მიგრაციის და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება
N
3.1.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
გაფორმებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და
თანამშრომლობის მემორანდუმების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
შუალედური მაჩვენებელი 2025
49 საერთაშორისო ხელშეკრულება და მინ. 5 ახალი საერთაშორისო
19 თანამშრომლობის მემორანდუმი
ხელშეკრულება და 2
თანამშრომლობის მემორანდუმი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 10 ახალი საერთაშორისო
ხელშეკრულება და 4
თანამშრომლობის მემორანდუმი

დადასტურების წყარო
გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმების ტექსტები

3.1.2

FRONTEX-ის ეგიდით
განხორციელებული ერთობლივი
ღონისძიებების რაოდენობა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
საქმეებზე უცხო ქვეყნების
სამართლებრივი დახმარების
შუამდგომლობების შესრულების და
საქართველოს კომპეტენტური
ორგანოების სამართლებრივი
დახმარების შუამდგომლობების
გადაგზავნის ვადები

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
1. მინ. 20 ერთობლივი ოპერაცია;
2. მინ. 25 ერთობლივი შეხვედრა,
რომლის ფარგლებშიც მოხდა
ინფორმაციის გაცვლა.
საბოლოო მაჩვენებელი 2030
1. შესრულების ვადა 2 თვე;
2. გადაგზავნის ვადა 20 დღე.

სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

3.1.3

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
1. 3 ერთობლივი ოპერაცია:
2. ერთობლივი შეხვედრები არ
გამართულა (Covid-19-ის პანდემიის
გამო).
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
1. შესრულების ვადა - 4 თვე;
2. გადაგზავნის ვადა - 45 დღე.

შუალედური მაჩვენებელი 2025
1. მინ. 10 ერთობლივი ოპერაცია;
2. მინ. 10 ერთობლივი შეხვედრა,
რომლის ფარგლებშიც მოხდა
ინფორმაციის გაცვლა.
შუალედური მაჩვენებელი 2025
1. შესრულების ვადა 2 თვე;
2. გადაგზავნის ვადა 20 დღე.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის სტატისტიკური მონაცემები

რისკები: 1. პარტნიორი ქვეყნების მთავრობების მხრიდან საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტების გაფორმებისადმი ნაკლები ინტერესი; 2. საქართველოს პროკურატურაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

3.1.1.1

3.1.1.2

სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე
მესამე ქვეყნებთან უნებართვოდ
მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ
შეთანხმებების გაფორმება
დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის/სამართალდაცვით სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ
საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან
მემორანდუმების გაფორმება

გაფორმებული შეთანხმებების
რაოდენობა (მინ. 1)

გაფორმებული შეთანხმებები

შსს

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

გაფორმებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებების ან
მემორანდუმების რაოდენობა (მინ.1)

გაფორმებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებები ან მემორანდუმები

შსს

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

10,000 ₾

3.1.1.3

სასაზღვრო სფეროში პარტნიორ
გაფორმებული 2021-2022 წლების
გაფორმებული თანამშრომლობის
ქვეყნებთან თანამშრომლობის გეგმების სასაზღვრო თანამშრომლობის გეგმები გეგმები
გაფორმება
ლიეტუვას, ლატვიის, მოლდოვის,
სომხეთის, გერმანიისა და პოლონეთის
რესპუბლიკებთან

შსს

3.1.1.4

ევროპის საზღვრისა და სანაპირო
დაცვის სააგენტოს (FRONTEX) ეგიდით
ერთობლივი ოპერაციების
განხორციელება

ჩატარებული ერთობლივი ოპერაცია
(მინ. 5)

სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები
(უწყება, გამომცემი პირი, ნომერი,
თარიღი)

შსს

FRONTEX

12.2021

21,000 ₾

3.1.1.5

FRONTEX-ის ეგიდით აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების რისკის
ანალიზის პლატფორმის ფარგლებში
საქმიანობის საერთო კოორდინაცია

ჩატარებული სამუშაო შეხვედრა (მინ.
2)

სამუშაო შეხვედრის დღის განრიგი და შსს
მონაწილე დანაყოფების შესახებ
ინფორმაცია

FRONTEX

12.2021

5,000 ₾

10,000 ₾

200 ₾

30 02

30 02

21,000 ₾

FRONTEX

4,800 ₾

FRONTEX

ამოცანა 3.2. უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების ეფექტიანი იმპლემენტაცია
N
3.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2019
სარეადმისიო განაცხადებზე მიღებული 97%
დადებითი გადაწყვეტილებების
პროცენტული მაჩვენებელი

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 94-97%

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 94-97%

დადასტურების წყარო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები

3.2.2

რეადმისიის განაცხადების მართვის
საბაზისო მაჩვენებელი 2019
ელექტრონული სისტემის (RCMES)
1
განახლებების/ახალი ფუნქციონალების
რაოდენობა

შუალედური მაჩვენებელი 2025
2

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
4

სისტემის მონიტორინგის/ცვლილების ანგარიშები

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: დაუსაბუთებელი სარეადმისიო განაცხადების გაზრდილი რაოდენობა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.2.1.1

„საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ჩატარებული ერთობლივი კომიტეტის კომიტეტის შეხვედრის დღის წესრიგი საგარეო საქმეთა სამინისტრო
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა
შეხვედრა (მინ. 1)
რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“
განხორციელების მონიტორინგი
ევროკავშირის ქვეყნების
წარმომადგენლებთან ერთად

შსს

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

3.2.1.2

საქართველოს მიერ შემუშავებულ
რეადმისიის განაცხადების მართვის
ელექტრონულ სისტემაში ახალი
სახელმწიფოების ჩართვის წახალისება
და მისი პოპულარიზაცია მესამე
ქვეყნებთან

3.2.1.3

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული საიმპლემენტაციო
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა
ოქმების რაოდენობა (მინ. 1)
რეადმისიის შესახებ შეთანხმების
მონაწილე სახელმწიფოებთან ორმხრივი
საიმპლემენტაციო ოქმების გაფორმება

დაინტერესებული ქვეყნების
შესაბამისი უწყებებთან ჩატარებული
შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 2)

შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის
შემცველი კორესპონდენციის
რეკვიზიტები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

IOM

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

გაფორმებული საიმპლემენტაციო
ოქმები

შსს

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

ამოცანა 3.3. კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ პირთა გაძევების მექანიზმების შემდგომი განვითარება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2019

შუალედური მაჩვენებელი 2025

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

3.3.1

აღსრულებული გაძევების
გადაწყვეტილებების პროცენტული
წილი

აღსრულდა გამოტანილი
გადაწყვეტილებების 84%

აღსრულებული გადაწყვეტილებების
წილი შეადგენს გამოტანილი
გადაწყვეტილებების
მინ. 85%-ს

აღსრულებული
გადაწყვეტილებების წილი
შეადგენს გამოტანილი
გადაწყვეტილებების
მინ. 85%-ს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: დაბრუნების პროცესში მიმღები ქვეყნის მხრიდან თანამშრომლობის და პოლიტიკური ნების ნაკლებობა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.3.1.1

უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის მიმართულებით
საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის
მიზნით სამართლებრივი აქტის
პროექტების მომზადება

მომზადებული სამართლებრივი
აქტების პროექტი (მინ. 2)

სამართლებრივი აქტების პროექტები

შსს

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

3.3.1.2

შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
დროებითი განთავსების ცენტრში
მოთავსებული პირებისთვის გარე
სივრცეში ყოფნისთვის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

1. მოწყობილი ინფრასტრუქტურა
ფიზიკური დატვირთვისთვის;

მიღება-ჩაბარების აქტი

შსს

12.2021

125,000 ₾

125,000 ₾

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

30 01

2. მოწყობილი ბავშვთა სათამაშო
მოედანი.

ამოცანა 3.4. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოება
N
3.4.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
დანაშაულზე დაწყებული
გამოძიებებიდან იმ საქმეების
პროცენტული წილი, რომლებზეც
დაიწყო სისხლისსამართლებრივი
დევნა

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
23%

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 23%

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 26%

დადასტურების წყარო
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის თაობაზე წარმოებული ერთიანი მონაცემთა ბაზა

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: 1. ადამიანური რესურსის ნაკლებობა; 2. პირთა მხრიდან სამართალდამცავებთან თანამშრომლობის ნაკლებობა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

სამართალდამცავი ორგანოების
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული შემოწმების
მობილური ჯგუფებისა და
სპეციალისტების ჯგუფის (Task Force)
მიერ ტრეფიკინგის მიზნებისთვის
მაღალ რისკს მიკუთვნებული
ადგილების შემოწმება და დასაქმებულ
პირთა გამოკითხვა ტრეფიკინგის
ფაქტების გამოვლენის მიზნით

1. შემოწმებულია ტრეფიკინგის
მიზნებისთვის მაღალ რისკს
მიკუთვნებული მინ. 50
დაწესებულება;

შრომის ინსპექციის სამსახურსა და შსს-ს
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობა
შრომითი ექსპლუატაციის ნიშნების
გამოვლენის, რეფერირებისა და
დროული რეაგირების მიზნით

1. შრომის ინსპექციის სამსახურის
მიერ შემოწმებულია მინ. 120
დაწესებულება;

გამომძიებლების, პროკურორების და
სპეციალისტების ჯგუფის (Task Force)
წევრების გადამზადება და მათთვის
ახალი მიდგომების გაცნობა
ტრეფიკინგის საქმეების გამოვლენისა
და მსხვერპლთან/ დაზარალებულთან
მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით

გადამზადებულია:
1. მინ. 10 გამომძიებელი;
2. მინ. 10 პროკურორი;
3. სპეციალისტების
ჯგუფის (Task Force) მინ. 4
თანამშრომელი.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
მოწოდებული ინფორმაცია

შსს

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

შსს

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

პროკურატურა

12.2021

34,455 ₾

2. გამოკითხულია მინ. 150
დასაქმებული პირი.

2. შრომის ინსპექციის სამსახურის
მომართვის საფუძველზე შრომითი
ექსპლუატაციის ფაქტებზე
დაწყებული გამოძიებების
რაოდენობა.

1. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
შრომის სამინისტრო
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანების რეკვიზიტები;
2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
მოწოდებული ინფორმაცია.

ტრენინგის დღის წესრიგი და
ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ

შსს

IOM

ამოცანა 3.5. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის პრევენცია
N

კოდი
[პროგრამული]

საბაზისო მაჩვენებელი 2019

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

34,455 ₾

IOM

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

3.5.1

საზოგადოების, მათ შორის, ეთნიკური
უმცირესობების რაოდენობა, ვინც
ინფორმირებულია ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შესახებ

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
მიხედვით, გამოკითხული პირებიდან
10-დან 5-მა არ იცის, რა არის
ტრეფიკინგი, ხოლო ეთნიკური
უმცირესობებიდან ასეთი ყოველი 6-ია

გამოკითხული პირებიდან 10-დან 7-მა გამოკითხული პირებიდან 10-დან 8- შესაბამისი კვლევის ანგარიში
იცის, რა არის ტრეფიკინგი, ხოლო
მ იცის, რა არის ტრეფიკინგი,
ეთნიკური უმცირესობებიდან 10-დან 6- ხოლო ეთნიკური
მა იცის, რა არის ტრეფიკინგი
უმცირესობებიდან 10-დან 7-მა
იცის, რა არის ტრეფიკინგი

რისკები: 1. საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ჩასატარებლად არასაკმარისი ფინანსური და ადამიანური რესურსი; 2. სამიზნე ჯგუფების ინტერესის ნაკლებობა, ჩაერთონ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.5.1.1

3.5.1.2

ტრეფიკინგის ფაქტების პრევენციის
მიზნით საინფორმაციო ღონისძიებების
განხორციელება ტრეფიკინგთან
ბრძოლის ერთიანი საინფორმაციო
სტრატეგიით განსაზღვრულ ფართო
საზოგადოების სამიზნე ჯგუფებთან

1. ჩატარებულია მინ. 10
საინფორმაციო შეხვედრა;
2. ინფორმირებულია მინ. 200
ადამიანი.

ტრეფიკინგის საფრთხეებისა და მისგან გავრცელებულია მინ. 2000
თავის დაცვის საშუალებების შესახებ
საინფორმაციო ბროშურა
საინფორმაციო მასალების გავრცელება
სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში და შსს-ს
მიგრაციის დეპარტამენტში

ანგარიშის სახით წარმოდგენილი
იუსტიციის სამინისტრო
ინფორმაცია განხორციელებული
(ტრეფიკინგის საბჭო)
საინფორმაციო შეხვედრებისა და
დამსწრე პირთა რაოდენობის თაობაზე

შრომის სამინისტრო (სსიპ
- სახელმწიფო ზრუნვისა
და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დახმარების სააგენტო);
შსს;
პროკურატურა;
IOM

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

საინფორმაციო მასალების
გავრცელების შესახებ ინფორმაცია

შსს

შრომის სამინისტრო (სსიპ
- სახელმწიფო ზრუნვისა
და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დახმარების სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

ამოცანა 3.6. სახელწიფო საზღვრის ტექნიკური აღჭურვის გაუმჯობესება
N
3.6.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
განახლებული/დამატებითი ტექნიკური
საშუალებებით აღჭურვილი სასაზღვრო
გამტარი პუნქტების პროცენტული
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
ყველა სასაზღვრო გამტარი პუნქტი
აღჭურვილია ძირითადი ტექნიკური
საშუალებებით

შუალედური მაჩვენებელი 2025
სასაზღვრო გამტარი პუნქტების 50%
აღჭურვილია განახლებული/
დამატებითი ტექნიკური
საშუალებებით

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
სასაზღვრო გამტარი პუნქტების
100% აღჭურვილია
განახლებული/დამატებითი
ტექნიკური საშუალებებით

დადასტურების წყარო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

3.6.2

სასაზღვრო ინციდენტების აღმოჩენისა
და მათზე რეაგირების საშუალებებით
აღჭურვილი სასაზღვრო სექტორების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

მიმდინარეობს 7 სასაზღვრო
სექტორის შესაბამისი
აღჭურვილობით, ტექნიკითა და
სატრანსპორტო საშუალებებით
აღჭურვის პროცესი

10 სასაზღვრო სექტორი

30 სასაზღვრო სექტორი

რისკები: 1. შესაბამისი ფინანსური რესურსის არქონა; 2. საერთაშორისო/დონორი ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლები ინტერესი.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

3.6.1.1

სასაზღვრო სექტორების სასაზღვრო
ინციდენტების აღმოჩენის
საშუალებებით უზრუნველყოფა

მობილური დაკვირვების მანქანით
აღჭურვილი მინ. 1 სასაზღვრო
სექტორი

მიღება-ჩაბარების აქტი

შსს

DTRA

12.2021

528,000 ₾

528,000 ₾

3.6.1.2

სასაზღვრო სექტორების სასაზღვრო
ინციდენტებზე რეაგირების
საშუალებებით უზრუნველყოფა

სატრანსპორტო საშუალებით
აღჭურვილი მინ. 8 სასაზღვრო
სექტორი

მიღება-ჩაბარების აქტი

შსს

IOM

12.2021

3,139,650 ₾

2,723,850 ₾

EU

415,800 ₾

DTRA

სასაზღვრო სექტორების პირადი
შემადგენლობის აღჭურვა

პირადი აღჭურვილობით
უზრუნველყოფილი მინ. 10
სასაზღვრო სექტორი

მიღება-ჩაბარების აქტი

3.6.1.3

DTRA

შსს

12.2021

ამოცანა 3.7. სასაზღვრო უსაფრთხოების სფეროს ინფორმაციის მართვის გაციფრულება და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური პლატფორმის განვითარება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2022

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

დადასტურების წყარო

122,356 ₾

122,356 ₾

30 02

DTRA

3.7.1

3.7.2

საინფორმაციო სისტემის განვითარების 10%
მაჩვენებელი, რომლის მეშვეობით
სასაზღვრო დანაყოფების მიერ
არალეგალურ მიგრაციასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის და
მონაცემების ციფრულ ფორმატში
რეგისტრაცია ხორციელდება
უსაფრთხოების სფეროს შესაბამისი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
სამსახურების მიერ არალეგალურ
მიგრაციასთან დაკავშირებული
10%
ინფორმაციის და მონაცემების
სტატისტიკური დამუშავების (ციფრულ
ფორმატში) მიზნით შექმნილი,
საინფორმაციო სისტემის განვითარების
მაჩვენებელი

50%

100%

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

50%

100%

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

რისკები: N/A
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.7.1.1

სასაზღვრო ოპერაციების მოხსენების
სისტემის (BORS) IV მოდულის
(საზღვაო ნავიგაციის სიტუაციური
მონიტორინგი) ამოქმედება

1. ტექნიკური მოთხოვნების
შესაბამისად შექმნილია საზღვაო
ნავიგაციის სიტუაციური
მონიტორინგის მოდული;

სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

12.2021

200,000 ₾

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

დეფიციტი 200,000 ₾

2. არანაკლებ 6 შესაბამისი დანაყოფი
იყენებს სასაზღვრო ოპერაციების
მოხსენების სისტემის IV მოდულს
(საზღვაო ნავიგაციის სიტუაციური
მონიტორინგი).

3.7.1.2

სასაზღვრო ოპერაციების მოხსენების
სისტემის (BORS) IV მოდულის
(საზღვაო ნავიგაციის სიტუაციური
მონიტორინგი) სწავლების მიზნით
უფლებამოსილი დანაყოფების
თანამშრომლების გადამზადება

შესაბამისი თანამშრომლების
ტრენინგის დღის წესრიგი და
სწავლებისთვის ჩატარდა 3 ტრენინგი, ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ
გადამზადდა არანაკლებ 35
თანამშრომელი

ამოცანა 3.8. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო და საზღვაო მონაკვეთებზე ელექტრონული დაკვირვების შესაძლებლობების გაძლიერება
N
3.8.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
სასაზღვრო დანაყოფების პროცენტული 15%
რაოდენობა, რომლებიც ელექტრონული
დაკვირვების საშუალებებით უწყვეტ
რეჟიმში ახორციელებენ სახელმწიფო
საზღვრის, სასაზღვრო ზოლის და
სასაზღვრო ზონის კონტროლს და
სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის
ფაქტების გამოვლენას

შუალედური მაჩვენებელი 2025
50%

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
100%

დადასტურების წყარო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

რისკები: ფინანსური ან ეკონომიკური კრიზისის გამო საბიუჯეტო და საერთაშორისო პარტნიორების ფინანსური მხარდაჭერის შემცირება
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.8.1.1

3.8.1.2

საქართველო-აზერბაიჯანის
სახელმწიფო საზღვარზე
ელექტრონული დაკვირვების სისტემის
მოწყობა

ელექტრონული დაკვირვების სისტემა სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში
მოწყობილია და გამართულად
ფუნქციონირებს არანაკლებ 1
სასაზღვრო სექტორზე

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

მაღალი გამავლობის ავტომანქანებზე
მობილური დაკვირვების სისტემის
მოწყობა

არანაკლებ 2 მაღალი გამავლობის
ავტომანქანაზე მოწყობილია
მობილური დაკვირვების სისტემა

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

ოდენობა

ორგანიზაცია

12.2021

3,995,000 ₾

3,995,000 ₾

EU

12.2021

1,998,480 ₾

1,998,480 ₾

DTRA

IOM

DTRA

ამოცანა 3.9. არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის სასაზღვრო უსაფრთხოების დანაყოფებისთვის მაღალსიჩქარიანი საკომუნიკაციო ქსელის განვითარება
N

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

დადასტურების წყარო

3.9.1

სასაზღვრო დანაყოფების პროცენტული 10%
მაჩვენებელი, რომლებიც
საკომუნიკაციო ქსელის საშუალებით
შეუფერხებლად ახორციელებენ მაღალი
მოცულობის ინფორმაციის და
მონაცემების გაზიარებას, აგრეთვე,
შესაბამის მონაცემთა ბაზებთან
წვდომას

50%

100%

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: N/A
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.9.1.1

3.9.1.2

პრიორიტეტის შესაბამისად,
საკომუნიკაციო ქსელში ჩასართავი
სასაზღვრო დანაყოფების განსაზღვრა
და მაღალსიჩქარიანი საკომუნიკაციო
ქსელის მოწყობა/ინსტალაცია

პრიორიტეტის შესაბამისად
განსაზღვრულ დანაყოფებში
(არანაკლებ 2 სასაზღვრო სექტორი)
მოწყობილია მაღალსიჩქარიანი
საკომუნიკაციო
ქსელი/განხორციელდა სამონტაჟო
სამუშაოები

სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში

სასაზღვრო დანაყოფების
მაღალსიჩქარიან საკომუნიკაციო
ქსელში ჩართვა

სასაზღვრო დანაყოფებში (არანაკლებ
2 სასაზღვრო სექტორი) ჩართულია
მაღალსიჩქარიანი საკომუნიკაციო
ქსელი

სამოქმედო გეგმის პროგრეს ანგარიში

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

სუს
(სსიპ-საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტო)

შსს

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

12.2021

3,920,000 ₾

3,920,000 ₾

DTRA

12.2021

1,990,000 ₾

1,990,000 ₾

DTRA

DTRA

DTRA

ამოცანა 3.10. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სადელიმიტაციო-სადემარკაციო სამუშაოების გაგრძელება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2023

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

დადასტურების წყარო

3.10.1

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციის საკითხებზე
გამართული კომისიებისა და
შეხვედრების რაოდენობა

2

7

5

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

3.10.2

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის
დემარკაციის საკითხებზე გამართული
კომისიებისა და შეხვედრების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

2

7

5

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

რისკები: მეორე მხარის არასაკმარისი პოლიტიკური ნება პროცესის გააქტიურებაზე
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.10.1.1 საქართველოსა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციისა და დემარკაციის
კომისიების ექსპერტთა ჯგუფების
შეხვედრების და კომისიების სხდომის
გამართვა

კომისიის სხდომების და ექსპერტთა
შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 1)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ოფიციალურ ვებგვერდზე
(www.mfa.gov.ge) გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციისა და
დემარკაციის
სამთავრობო კომისიაში
შემავალი შესაბამისი
უწყებები

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

3.10.1.2 საქართველოსა და სომხეთის
რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციისა და დემარკაციის
კომისიების ექსპერტთა ჯგუფების
შეხვედრების და კომისიების სხდომის
გამართვა

კომისიის სხდომების და ექსპერტთა
შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 1)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ოფიციალურ ვებგვერდზე
(www.mfa.gov.ge) გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციისა და
დემარკაციის
სამთავრობო კომისიაში
შემავალი შესაბამისი
უწყებები

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

ამოცანა 3.11. დოკუმენტების უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
N

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

3.11.1

სახელმწიფო სერვისების განვითარების არცერთი ბიზნესპროცესი, რომელზეც
სააგენტოში არსებული
აღებულია საერთაშორისო
ბიზნესპროცესების რაოდენობა,
სერტიფიკატი ISO 27001
რომლებზეც სააგენტოს აღებული აქვს
ISO 27001 საერთაშორისო სერტიფიკატი
(Information Security Management)

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

საერთაშორისო სერტიფიკატი
აღებულია მინ. 10 ძირითად
ბიზნესპროცესზე; გავლილია
რესერტიფიცირება.

საერთაშორისო სერტიფიკატი
აღებულია მინ. 20 ძირითად
ბიზნესპროცესზე; გავლილია
რესერტიფიცირება.

საერთაშორისო სერტიფიკატი

3.11.2

სახელმწიფო სერვისების განვითარების საბაზისო მაჩვენებელი 2020
სააგენტოში ბიზნესპროცესების
რაოდენობა, რომელშიც გამოიყენება
თითის ანაბეჭდების შედარების სისტემა

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

3.11.2

სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოში ბიზნესპროცესების
რაოდენობა, რომელშიც გამოიყენება
თითის ანაბეჭდის შედარების სისტემა თითის ანაბეჭდის შედარების სისტემა თითის ანაბეჭდის შედარების
თითის ანაბეჭდების შედარების სისტემა არ გამოიყენება არც ერთ
გამოიყენება მინ. 4 ბიზნესპროცესზე. სისტემა გამოიყენება მინ. 8
ბიზნესპროცესზე
ბიზნესპროცესზე.

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

3.11.3

მატერიალური ფორმის სამოქალაქო
აქტის ჩანაწერების სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს
მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში
ასახვის პროცენტული მაჩვენებელი

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

რისკები: N/A
N
აქტივობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2023

საბოლოო მაჩვენებელი 2025

დიგიტალიზირებულია მატერიალური დიგიტალიზირებულია მატერიალური დიგიტალიზებულია
ფორმის სამოქალაქო აქტების 65%
ფორმის სამოქალაქო აქტების 80%
მატერიალური ფორმის
სამოქალაქო აქტების 100%

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.11.1.1 ISO 27001 საერთაშორისო
სერტიფიკატის (Information Security
Management) მიღების მიზნით
შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება

1. ონლაინ ტრენინგები და ტესტირება
გავლილი აქვს მინ. 500
თანამშრომელს;
2. ჩატარებულია 2 „ფიშინგის
სიმულაციის“ სავარჯიშო;
3. რისკები შეფასებულია გავრცელების
სფეროში მოხვედრილ პროცესებზე;
4. განახლებულია და დამტკიცებულია
ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული მინ. 3 დოკუმენტი.

1. ტრენინგების და ტესტირების
შედეგების ანგარიში;
2. ფიშინგის სიმულაციის ანგარიში;
3. რისკების შეფასების ანგარიში;
4. ინფორმაციული უსაფრთხოების
საბჭოს მიერ დამტკიცებული
დოკუმენტები.

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

3.11.1.2 სსგს-ს, იუსტიციის სახლის და
საზოგადოებრივი ცენტრების
თანამშრომლების გადამზადება
დოკუმენტების უსაფრთხოების
საკითხებში

1. დოკუმენტების უსაფრთხოების
კუთხით ჩატარებულია მინ. 1
ტრენინგის ციკლი;

ტრენინგის მონაწილეთა სია და დღის
წესრიგი

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

3.11.1.3 ICAO NPKD-ს სისტემის დანერგვა

საქართველოს სერტიფიკატი (GEO
Country signing CA) განთავსებულია
ICAO PKD-ს სისტემაში

ICAO PKD-ს ვებგვერდის ბმული

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

3.11.1.4 სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია
სსგს-ს ათწლიანი სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად

დიგიტალიზებულია 1,000,000 აქტის
ჩანაწერი

სამოქმედო გეგმის პროგრეს
ანგარიშები

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

IOM

12.2021

28,000 ₾

28,000₾

EU

IOM

09.2021

487,500 ₾

487,500 ₾

EU

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

2. ტრენინგი გავლილი აქვს მინ. 100
მონაწილეს.

ამოცანა 3.12. უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში შესაბამის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
N
3.12.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში
მომზადებულ/გადამზადებულ
თანამშრომელთა რაოდენობა
რისკები: N/A
N
აქტივობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
1417 თანამშრომელი

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 2000 თანამშრომელი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 3000 თანამშრომელი

დადასტურების წყარო
სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

3.12.1.1 უკანონო მიგრაციის და ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხებზე
მოსამართლეთა გადამზადება

1. უკანონო მიგრაციის საკითხებზე
გადამზადებული არანაკლებ 15
მოსამართლე;
2. ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) საკითხებზე
გადამზადებული არანაკლებ 15
მოსამართლე.

1. ტრენინგის დღის წესრიგი;
2. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
ვებგვერდზე განთავსებული
ინფორმაციის ვებბმული.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

IOM
ICMPD
(უკანონო მიგრაციაზე
ტრენინგის ნაწილში)

12.2021

5,200 ₾

5,200 ₾

კოდი
[პროგრამული]

09 02

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

მომზადებული/გადამზადებული
3.12.1.2 უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლაზე შინაგან საქმეთა
თანამშრომლების რაოდენობა (მინ.
სამინისტროს უფლებამოსილი პირების 300)
მომზადება/გადამზადება

1. სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის
რექტორის სამართლებრივი აქტები
(ჩარიცხვისა და დამთავარების
ბრძანებები);

შსს

IOM

12.2021

78,500₾

ICMPD

66,500 ₾

EU (IOM)

12,000 ₾

EU (ICMPD)

150,000 ₾

Norwegian MFA

2. ტრენინგის დღის წესრიგი.

3.12.1.3 შსს-ს (უფლებათა დაცვისა და
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტის, მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორის
სამსახურის და ტურისტული
პოლიციის) თანამშრომლების
შესაძლებლობების გაძლიერება

ჩატარებული ტრენინგი მიგრაციის
საერთაშორისო სამართლის და
კულტურებს შორის კომუნიკაციის
თემებზე (მინ. 3)

1. მონაწილეთა სია და ტრენინგის
დღის წესრიგი;

შსს

IOM

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

10;

06.2021

150,000 ₾

2. მონაწილეთა შეფასების ფორმები.

სექტორული პრიორიტეტი 4. დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია
მიზანი: სამშობლოში დაბრუნებულ მოქალაქეთა მდგრადი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

ამოცანა 4.1. დაბრუნებულ მიგრანტთა ჯგუფების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამის შესაძლებლობების გაზრდა
N
4.1.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
დაბრუნებული მიგრანტების
რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ
სარეინტეგრაციო დახმარება

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
162

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 250

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 350

დადასტურების წყარო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიშები

4.1.2

დაბრუნებული მიგრანტების
სარეინტეგრაციო პროგრამის
კომპონენტების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

პროგრამის დამტკიცების შესახებ გამოცემული სამართლებრივი აქტი

სარეინტეგრაციო პროგრამის
სარეინტეგრაციო პროგრამის
ფარგლებში მოქმედებს 4 კომპონენტი ფარგლებში ამოქმედდა მინ. 1 ახალი
კომპონენტი

სარეინტეგრაციო პროგრამის
ფარგლებში ამოქმედდა დამატებით
მინ. 1 ახალი კომპონენტი

რისკები: 1. დამატებითი საბიუჯეტო რესურსის მობილიზება ვერ განხორციელდა; 2. ვერ მოხდა შეთანხმება სარეინტეგრაციო პროგრამების ახალ კომპონენტებზე.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

4.1.1.1

4.1.1.2

დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეინტეგრაციის სახელმწიფო
პროგრამის განვითარების მიზნით
დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეინტეგრაციის საჭიროებების
იდენტიფიკაცია

შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 2)

დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეინტეგრაციის სახელმწიფო
პროგრამის განვითარების მიზნით
იდენტიფიცრებული საჭიროებებიდან
გამომდინარე საპილოტე პროექტის
შემუშავება

მიღებული სამართლებრივი აქტი
საპილოტე პროექტის დამტკიცების
შესახებ

შეხვედრის ოქმი

სამართლებრივი აქტი

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

IOM

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

IOM

09.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

ICMPD

ICMPD

ამოცანა 4.2. დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის შესახებ ერთიანი მიდგომების ჩამოყალიბება
N
4.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
მიღებულია სამართლებრივი აქტი,
N/A
რომელიც ასახავს/განსაზღვრავს ერთიან
მიდგომას დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეინტეგრაციის საკითხებზე

შუალედური მაჩვენებელი 2022
საბოლოო მაჩვენებელი 2025
დამტკიცებული სამართლებრივი აქტი შეტანილია ცვლილებები
სამართლებრივ აქტში

დადასტურების წყარო
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სამართლებრივი აქტი

რისკები: დაინტერესებული მხარეები ვერ შეთანხმდნენ ბრძანების ან ცვლილებების შესახებ
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

4.2.1.1

დაბრუნებულ მიგრანტთა
რეინტეგრაციის ერთიანი მიდგომების
შესახებ სამართლებრივი აქტის
პროექტის მომზადება

მომზადებული სამართლებრივი აქტის სამართლებრივი აქტის პროექტი
პროექტი

შრომის სამინისტრო

მსსკ-ის ინტეგრაციის
საკითხთა სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები
და ორგანიზაციები

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

ამოცანა 4.3. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში არსებული სარეინტეგრაციო შესაძლებლობების შესახებ
N
4.3.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
დაბრუნებული მიგრანტების
პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც
ინფორმირებული არიან
სარეინტეგრაციო პროგრამების შესახებ

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
შუალედური მაჩვენებელი 2025
საბოლოო მაჩვენებელი 2030
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
საბაზისო მაჩვენებელი შემცირებულია საბაზისო მაჩვენებელი
შედეგების მიხედვით: დაბრუნებული მინ. 15%-ით
შემცირებულია მინ. 30%-ით
მიგრანტების 72%-მა არ იცოდა
ქვეყანაში არსებული სარეინტეგრაციო
პროგრამების შესახებ

დადასტურების წყარო
შესაბამისი კვლევის ანგარიში

რისკები: შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის დასაგეგმად საჭირო ფინანსური ან/და ადმინისტრაციული რესურსის არ ქონა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

4.3.1.1

საინფორმაციო კამპანია საქართველოში 1. დამზადებული საინფორმაციო
არსებული დაბრუნებულ მიგრანტთა
ბუკლეტი (მინ. 1000);
რეინტეგრაციის სახელმწიფო
პროგრამის შესახებ
2. სახელმწიფო პროგრამის შესახებ
ინფორმაცია გავრცელებულია მედია
საშუალებებითა და სოციალური
ქსელის საშუალებით.

1. დამზადებული საინფორმაციო
მასალის ნიმუში;
2. მედია-საშუალებებითა და სოც.
ქსელებით გავრცელებული
ინფორმაციის ბმულები.

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

IOM

06.2021

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
შესაბამისი მონაცემები
გამოქვეყნებულია ქვეყნის
მიგრაციის პროფილში ან სხვა
მსგავსი ტიპის ანალიტიკურ
დოკუმენტში

დადასტურების წყარო
მიგრაციის პროფილი ან სხვა მსგავსი ტიპის ანალიტიკური დოკუმენტი

კოდი
[პროგრამული]

8,000 ₾

ICMPD

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

4,000 ₾

IDF (IOM)

4,000 ₾

EU (ICMPD)

ამოცანა 4.4. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა შესახებ მონაცემების გაუმჯობესება
N
4.4.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
ლეგალური და არალეგალური
სტატუსით დაბრუნებული მიგრანტების
შესახებ ხელმისაწვდომია
დამუშავებული მონაცემები

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
ხელმისაწვდომია მხოლოდ
არალეგალური სტატუსით
დაბრუნებული მიგრანტების შესახებ
მონაცემები

შუალედური მაჩვენებელი 2025
არსებობს ახალი მონაცემების
გამოთვლის მეთოდოლოგია

რისკები: შესაბამისი მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე პასუხისმგებელ უწყებებს შორის მეთოდოლოგიაზე შეუთანხმებლობა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

4.4.1.1

დაბრუნებულ მიგრანტთა
მომზადებული შეფასების დოკუმენტი შეფასების დოკუმენტი
რეინტეგრაციის სახელმწიფო
პროგრამის ბიზნეს პროცესების
ანალიზის საფუძველზე დაბრუნებული
მიგრანტების მონაცემთა ბაზის
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
საჭიროებების შეფასება

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

IOM

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები

ICMPD

ამოცანა 4.5. დაბრუნებული მიგრანტების ადგილობრივ შრომით ბაზარზე რეინტეგრაციის მხარდაჭერა
4.5.1

საქართველოში დაბრუნებულ
მიგრანტთა რაოდენობა, რომელთაც
ისარგებლეს პროფესიული
საკვალიფიკაციო პროგრამებით და
პროფესიული მომზადებისა და
გადამზადების პროგრამებით

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

7

მიმართვიანობის/მოთხოვნის
შესაბამისად

მიმართვიანობის/მოთხოვნის
შესაბამისად

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

რისკები: სამიზნე ჯგუფის მხრიდან დაბალი მიმართვიანობა
N
აქტივობა
აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა,
ეკომიგრანტთა და
საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის
სააგენტო)

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

4.5.1.1

პროფესიული მომზადებაგადამზადების პროგრამების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის

პროგრამებზე ჩარიცხული
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტების რაოდენობა

სექტორული პრიორიტეტი 5. დიასპორის ჩართულობა ქვეყნის განვითარებაში

შრომის სამინისტროს (სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და
საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო) მიერ
გაზიარებული ბაზის საფუძველზე
განათლების სამინისტროს (სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემა) სტატისტიკა

განათლების სამინისტრო

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

მიზანი: ქართულ დიასპორასთან კავშირების გაძლიერება და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისთვის ფართო

შესაძლებლობების შექმნა ქვეყნის განვითარებაში ჩართულობისთვის

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

10;

ამოცანა 5.1. საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებში ეროვნული იდენტობისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების მხარდაჭერა
N
5.1.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა
და სიმღერის ანსამბლების რაოდენობა,
რომლებმაც ისარგებლეს ეროვნული
იდენტობისა და თვითმყოფადობის
შენარჩუნების მიზნით გაწეული
სახელმწიფო დახმარებით

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
6

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 30

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 50

დადასტურების წყარო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიში

5.1.2

ქვეყნების და საჯარო სკოლების
რაოდენობა, სადაც ტარდება ქართული
ენის გაკვეთილები

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე და/ან დიასპორულ ვებპორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია;
2. სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში.

1. 2 ქვეყანა;
2. 3 სკოლა.

1. მინ. 2 ქვეყანა;
2. მინ. 5 სკოლა.

1. მინ. 4 ქვეყანა;
2. მინ. 7 სკოლა.

საგანმანათლებლო ხასიათის
პროგრამებისა და პროექტების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2019

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

10

მინ. 30

მინ. 80

5.1.3

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე და/ან დიასპორულ ვებპორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია;
2. სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში.

რისკები: 1.ფინანსური რესურსების არარსებობა; 2. მიმღები ქვეყნების ხელისუფლებასთან შეთახმების მიუღწევლობა; 3. სამიზნე ჯგუფის მხრიდან ინტერესის არქონა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

კოდი
[პროგრამული]

5.1.1.1

უცხოეთში მოქმედი ქართული
საკვირაო სკოლების მხარდაჭერა
სახელმძღვანელოებით

საკვირაო სკოლების რაოდენობა,
რომელთაც გადაეცათ
სახელმძღვანელოები (მინ. 5)

მიღება- ჩაბარების აქტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

50,000 ₾

50,000 ₾

28 01

5.1.1.2

უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა
და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერა
ეროვნული სამოსით და საკრავებით

ანსამბლების რაოდენობა, რომელთაც
გადაეცათ ეროვნული სამოსი და
საკრავები (მინ. 10)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
ვებპორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

12.2021

150,000 ₾

150,000 ₾

28 01

5.1.1.3

„უცხოეთში მცხოვრები
თანამემამულეებისა და დიასპორული
ორგანიზაციების შესახებ“ კანონში
ცვლილების პროექტის მომზადება

მომზადებული სამართლებრივი აქტის სამართლებრივი აქტის პროექტი
პროექტი

12.2021

35,000 ₾

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

35,000 ₾

EU

ამოცანა 5.2. ემიგრაციაში მყოფი მაღალკვალიფიციური თანამემამულეების ქვეყნის განვითარებაში ჩართულობის ხელშეწყობა
N
5.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც
ემსახურება მაღალკვალიფიციური
თანამემამულეების ქვეყნის
განვითარებაში ჩართულობას

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
2

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 8

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ.16

დადასტურების წყარო
1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე და/ან დიასპორულ ვებპორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია;
2. სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში.

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

რისკები: 1.ფინანსური რესურსების არარსებობა; 2. სამიზნე ჯგუფის მხრიდან ინტერესის არქონა.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

5.2.1.1

უცხოეთში სხვადასხვა სფეროში
დაჯილდოებულია მინ. 10
მოღვაწე თანამემამულეების წახალისება თანამემამულე
მათი დაჯილდოების გზით

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
ვებპორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

5.2.1.2

დიასპორული ინიციატივების
მხარდაჭერის პროგრამის
განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს
გამარჯვებული პროექტების
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
რაოდენობა (მინ. 20)
ვებპორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

კოდი
[პროგრამული]

12.2021

55,000 ₾

45,000 ₾

28 01

12.2021

500,000 ₾

500,000 ₾

28 01

ოდენობა

10,000 ₾

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

EU

5.2.1.3

ახალგაზრდა ელჩების პროგრამის
განხორციელება

1. ახალგაზრდა ელჩი (მინ. 15);

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
2. დაფინანსებული პროექტი (მინ. 15). ვებ. პორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ICMPD

12.2021

220,000 ₾

5.2.1.4

მაღალპროფილური დიასპორის
მონაცემთა ბაზის განახლება

დამატებულია მინ. 300 პროფილი
(ქვეყნის, პროფესიის და სფეროს
მიხედვით)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
სტატისტიკური მონაცემები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

IOM

12.2021

5.2.1.5

მაღალპროფილური დიასპორის
წარმომადგენლების მონაწილეობით
საქართველოში არსებული კერძო
ორგანიზაციების ექსპერტულ
დახმარებაში ხელშეწყობა

მაღალპროფილური დიასპორის
წევრების მიერ გამოცდილების
გაზიარების მიზნით
განხორციელებული ექსპერტული
დახმარება მინ. 2 ორგანიზაციისთვის

1. საგარეო საქმეთა სამინისტროს
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
ვებპორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები;

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

IOM

12.2021

150,000 ₾

28 01

70,000 ₾

EU

25,000 ₾

25,000 ₾

EU

24,000 ₾

24,000 ₾

EU

2. საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ანგარიში.

ამოცანა 5.3. სახელმწიფოსა და საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებს შორის კავშირების გაღრმავება და ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა
N
5.3.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
დიასპორულ ვებპორტალზე
განთავსებულ სიახლეებსა და
პორტალის თემატურ სექციებში
საზღვარგარეთიდან შემოსული
ვიზიტორების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
N/A

შუალედური მაჩვენებელი 2025
მინ. 1000

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 2000

დადასტურების წყარო
დიასპორული ვებპორტალის ვიზიტორების ანგარიში

5.3.2

საქართველოს ეკონომიკური და
საინვესტიციო გარემოს, კულტურულსაგანმანათლებლო, ტურისტული
პოტენციალის, რეინტეგრაციის და
ადგილსამყოფელ ქვეყნებში
ინტეგრაციის შესაძლებლობის შესახებ
ინფორმირებული თანამემამულეების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიში

N/A

მინ. 1000

მინ. 2000

რისკები: 1. პარტნიორი უწყებების მიერ შესაბამისი მასალის ვერმიწოდება; 2. ვებპორტალის განვითარებისთვის არასაკმარისი ფინანსური რესურსები.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

5.3.1.1

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

ღონისძიებაზე დამსწრე მინ. 100
მონაწილე

1. საგარეო საქმეთა სამინისტროს
(www.mfa.gov.ge) და დიასპორული
ვებპორტალის (www.gda.ge)
ინფორმაციული ბმულები;

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

IOM

12.2021

250,000 ₾

ICMPD

200,000 ₾

კოდი
[პროგრამული]

28 01

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

25,000 ₾

EU (IOM)

25,000 ₾

EU (ICMPD)

25,000 ₾

EU

2. რეგისტრაციის ხელმოწერილი
ფურცელი.
5.3.1.2

დიასპორის ვებპორტალის ტექნიკური
და თემატური განვითარება

1. განახლებულია ინფორმაცია
დიასპორის პორტალის სექციებში;

დიასპორული ვებპორტალის
(www.gda.ge) ბმული

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

IOM

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

10;

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

დადასტურების წყარო

2. დამატებულია მომხმარებლის
რეგისტრაციის ფუნქციონალი.

სექტორული პრიორიტეტი 6. თავშესაფრის სისტემის განვითარება
მიზანი: საერთაშორისო დაცვის სისტემის განვითარება თავშესაფრის პროცედურის და ინსტიტუციური ჩარჩოს შემდგომი

დახვეწის გზით
ამოცანა 6.1. თავშესაფრის პროცედურის შემდგომი დახვეწა
N
ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

12.2021

25,000 ₾

6.1.1

საქართველოს საერთაშორისო დაცვის
შესახებ კანონმდებლობა
დაახლოებულია ევროკავშირის
თავშესაფრის კანონმდებლობასთან

საერთაშორისო დაცვის
კანონმდებლობა, რომელშიც
ნაწილობრივ ასახულია ევროკავშირის
თავშესაფრის კანონმდებლობის
დებულებები, საჭიროებს შემდგომ
დახვეწას (საკანონმდებლო
ცვლილებების საჭიროება და
დასაბუთება წარმოდგენილი იქნება
საკანონმდებლო პაკეტის
განმარტებით ბარათში)

საქართველოს საერთაშორისო დაცვის
შესახებ კანონმდებლობა
დაახლოებულია მინ. 1 ევროკავშირის
დირექტივასთან

საქართველოს საერთაშორისო
დაცვის შესახებ კანონმდებლობა
დაახლოებულია მინ. 3
ევროკავშირის დირექტივასთან

6.1.2

იმ თავშესაფრის მაძიებელთა
რაოდენობა, რომლებიც ჩაერთნენ
მიღების გაუმჯობესებულ
პროცედურებში

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

N/A

1. თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების
პროცედურების განხორციელებისას
საჭიროებაზე მორგებული სამედიცინო
შემოწმება გაიარა სამიზნე ჯგუფში
მყოფ თავშესაფრის მაძიებელთა 50%მა;

1.საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კანონმდებლობა;
2. საქართველოს საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების ევროკავშირის დირექტივებთან დაახლოების შესახებ
ანალიზის დოკუმენტი.

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები;
2. სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში.
1. თავშესაფრის მაძიებელთა
მიღების პროცედურების
განხორციელებისას საჭიროებაზე
მორგებული სამედიცინო
შემოწმება გაიარა სამიზნე ჯგუფში
მყოფ თავშესაფრის მაძიებელთა
80%-მა;

2. შემუშავებულია სპეციფიკური
საჭიროების მქონე პირების ადრეული 2. თავშესაფრის პროცედურის
იდენტიფიცირების მექანიზმის
მიმდინარეობისას, საქმეთა 100%განმსაზღვრელი დოკუმენტი.
ში გამოიყენება სპეციფიკური
საჭიროების მქონე პირთა
ადრეული იდენტიფიცირების
მექანიზმი.

რისკები: შესაბამისი ფინანსური რესურსის არქონა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

6.1.1.1

6.1.1.2

„საერთაშორისო დაცვაზე
განმცხადებელთა მიღების ერთიანი
სტანდარტების შესახებ“
ევროდირექტივასთან საქართველოში
თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების
პროცედურების სამართლებრივი
რეგულირების შესაბამისობის შეფასება

შემუშავებული შეფასების დოკუმენტი შსს-ს ანგარიშის დოკუმენტი
(1)

შსს

UNHCR
ICMPD

სპეციფიკური საჭიროების მქონე პირთა შემუშავებული ანალიტიკური
ადრეული იდენტიფიცირების
ანგარიში (1)
მექანიზმის შესახებ ანალიტიკური
ანგარიშის შემუშავება

ანალიტიკური ანგარიში

შსს

ამოცანა 6.2. თავშესაფრის სისტემის ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა
N
6.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე
გადამზადებული თანამშრომლების
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
შუალედური მაჩვენებელი 2025
თავშესაფრის სისტემაში ჩართული 231 თემატური მიმართულებების
პირი არის გადამზადებული
გათვალისწინებით, გადამზადებულია
ასეთი საჭიროების მქონე,
თავშესაფრის სისტემაში ჩართული
მინ.100 თანამშრომელი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
თემატური მიმართულებების
გათვალისწინებით,
გადამზადებულია ასეთი
საჭიროების მქონე, თავშესაფრის
სისტემაში ჩართული მინ. 100
თანამშრომელი

დადასტურების წყარო
სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში

6.2.2

თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე
პირთა რეზერვში ჩარიცხულთა
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში

არ არსებობს თავშესაფრის
1. სტაჟირების პროგრამა მინ.2;
საკითხებზე მომუშავე პირთა რეზერვი 2. მინ. 3 პირი რეზერვში.

1. სტაჟირების პროგრამა მინ. 5;
2. მინ. 6 პირი რეზერვში.

თავშესაფრის მაძიებელთა და
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა
რაოდენობა, რომელთა რეფერირებაც
მოხდა სერვისების განმახორციელებელ
უწყებებთან

საბაზისო მაჩვენებელი 2019

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

განხორციელდა 34 თავშესაფრის
მაძიებლისა და საერთაშორისო
დაცვის მქონე პირის რეფერირება
სერვისების განმახორციელებელ
უწყებებთან (რეფერირების მექანიზმი
საჭიროებს შემდგომ დახვეწას)

თავშესაფრის საკითხებზე უწყებებს
შორის რეფერირების მექანიზმის
მარეგულირებელ დოკუმენტებში
დეტალურადაა გაწერილი
რეფერირების პროცედურები და
ინფორმაციის მიმოცვლის წესი

რეფერირების დადგენილი წესით
სარგებლობის შესაძლებლობა
ჰქონდა იმ ბენეფიციართა 100%-ს,
რომლებმაც მიმართეს
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს და განისაზღვრნენ
რეფერირების საჭიროების მქონე
ბენეფიციარებად

6.2.3

შუალედური მაჩვენებელი 2025

1. სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის წლიური ანგარიში;
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები.

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

რისკები: შესაბამისი ფინანსური ან/და ადმინისტრაციული რესურსის არქონა
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

6.2.1.1

6.2.1.2

ლტოლვილთა სამართალსა და
თავშესაფრის საკითხებზე
მოსამართლეთა გადამზადება

გადამზადებული მოსამართლე (მინ.
15)

თავშესაფრის პროცედურაში ჩართული
შსს-ს უფლებამოსილი პირების
მომზადება/გადამზადება

1. ტრენინგი/სამუშაო
შეხვედრა/სასწავლო კურსი (მინ. 2);

6.2.1.4

საერთაშორისო სასამართლოების, მათ
შორის, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოსა და
ევროკავშირის მართლმსაჯულების
სასამართლოს მიერ თავშესაფრის
მიმართულებით მიღებული
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების
გაცნობა და განხილვა თავშესაფრის
პროცედურაში ჩართული
უფლებამოსილი პირებისათვის

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

UNHCR

12.2021

16,600 ₾

შსს

UNHCR

12.2021

9,900 ₾

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

2,600 ₾

კოდი
[პროგრამული]

09 02

ოდენობა

ორგანიზაცია

14,000 ₾

UNHCR

9,900 ₾

UNHCR

2. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
ვებგვერდზე განთავსებული
ინფორმაცია.

2. შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
საერთაშორისო დაცვის საკითხთა
სამმართველოს ხარისხის
უზრუნველყოფის განყოფილების
ანგარიში (1).

6.2.1.3

1. ტრენინგის დღის წესრიგი;

შენიშვნა
სხვა

1. ჩატარებული
ტრენინგის/შეხვედრის/სასწავლო
კურსის დღის წესრიგი და
მონაწილეთა სია;
2. შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
საერთაშორისო დაცვის საკითხთა
სამმართველოს ხარისხის
უზრუნველყოფის განყოფილების
დასკვნა.

1. ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების 1. შეხვედრის დღის წესრიგი და
რაოდენობა (მინ. 3);
მონაწილეთა სია;
2. თავშესაფრის მინიჭების შესახებ
დასკვნების რაოდენობა, რომლებშიც
გამოყენებულია ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოსა და
ევროკავშირის მართლმსაჯულების
სასამართლოს გადაწყვეტილებები
(მინ. 10).

1. სტაჟირების პროგრამის
გამოცხადების შესახებ
სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები;

2. სტაჟიორთა რაოდენობა (მინ. 2).

2. სტაჟიორთა აყვანის შესახებ
სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები.

თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე
შეხვედრის რაოდენობა (მინ. 1)
უწყებებს შორის თავშესაფრის
მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის
მქონე პირთა რეფერირების მექანიზმის
შემუშავების მიზნით უწყებებს შორის
განსახორციელებელი სამუშაოების
იდენტიფიცირება

6.2.1.6

იუსტიციის სახლების და
საზოგადოებრივი ცენტრების
თანამშრომელთა გადამზადება
თავშესაფრის საკითხებში

შსს

ICMPD

2. შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
საერთაშორისო დაცვის საკითხთა
სამმართველოს ხარისხის
უზრუნველყოფის განყოფილების
ანგარიში.

თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე
1. სტაჟირების განხორციელებული
პირთა რეზერვის შექმნის მიზნით
პროგრამა (მინ. 1);
სტაჟირების პროგრამის განხორციელება

6.2.1.5

ICMPD

შეხვედრის ოქმი და დღის წესრიგი

გადამზადებული თანამშრომელი (მინ. ჩატარებული ტრენინგის/
100)
შეხვედრის/სასწავლო კურსის დღის
წესრიგი და მონაწილეთა სია

შსს

შსს

განათლების სამინისტრო;
შრომის სამინისტრო;
იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტო);
UNHCR

12.2021

16,500 ₾

16,500 ₾

UNHCR

იუსტიციის სამინისტრო
(სსიპ - იუსტიციის სახლი)

UNHCR

12.2021

16,500 ₾

16,500 ₾

UNHCR

გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

4; 8; 10;

სექტორული პრიორიტეტი 7. უცხოელთა ინტეგრაცია
მიზანი: საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებული მიდგომების დახვეწა და ისეთი

საინტეგრაციო პროგრამების განვითარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათი პოტენციალის გამოყენებას ქვეყნის
განვითარებისთვის

ამოცანა 7.1. საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის განვითარება
N
7.1.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
პროგრამით გათვალისწინებული
კომპონენტების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
4

შუალედური მაჩვენებელი 2025
პროგრამის ფარგლებში ამოქმედდა
მინ. 1 ახალი კომპონენტი

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
დადასტურების წყარო
პროგრამის ფარგლებში ამოქმედდა პროგრამის დამტკიცების შესახებ გამოცემული სამართლებრივი აქტი
დამატებით მინ. 1 ახალი
კომპონენტი

7.1.2

პროგრამის ბენეფიციართა წლიური
რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2020

შუალედური მაჩვენებელი 2025

საბოლოო მაჩვენებელი 2030

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიში

7.1.2

პროგრამის ბენეფიციართა წლიური
რაოდენობა
110
რისკები: დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება ვერ განხორციელდა
N
აქტივობა
აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიში
მინ. 150

მინ. 200

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

7.1.1.1

ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის
განვითარების მიზნით საინტეგრაციო
საჭიროებების იდენტიფიკაცია

შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 2)

შეხვედრის ოქმი

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

UNHCR

06.2021

ადმინ.
ხარჯი

7.1.1.2

ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის
განვითარების მიზნით
იდენტიფიცრებული საჭიროებებიდან
გამომდინარე, საპილოტე პროექტის
შემუშავება

შემუშავებული სამართლებრივი აქტი
საპილოტე პროექტის დამტკიცების
შესახებ

სამართლებრივი აქტი

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

UNHCR

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

ამოცანა 7.2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
N
7.2.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2019
ტრეფიკინგის
4 დაზარალებული
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის
და დახმარების სერვისების
მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

შუალედური მაჩვენებელი 2025
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დაცვის და დახმარების სერვისების
მოსარგებლეთა რაოდენობა
გაზრდილია 20 %-ით

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
დადასტურების წყარო
ტრეფიკინგის
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სერვისების მოსარგებლეთა შესახებ წარმოებული ერთიანი მონაცემთა ბაზა
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დაცვის და დახმარების სერვისების
მოსარგებლეთა რაოდენობა
გაზრდილია 30 %-ით

რისკები: 1. 2019 წელთან შედარებით იდენტიფიცირებულ მსხვერპლთა და დაზარალებულთა ნაკლები რაოდენობა; 2. მსხვერპლთა და დაზარალებულთა სურვილის არქონა, ისარგებლონ სერვისებით.
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

12.2021

23,150 ₾

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

კოდი
[პროგრამული]

7.2.1.1

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
განხორციელებულია მინ. 2
მსხვერპლთათვის/დაზარალებულთათვ მონიტორინგი
ის არსებული თავშესაფრებისა და
კრიზისული ცენტრების საქმიანობის
მონიტორინგის განხორციელება

სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტოს მონიტორინგის ამსახველი
შესაბამისი ბრძანება

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო)

7.2.1.2

სახელმწიფო ზრუნვისა და
გადამზადებულია მინ. 10
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
თანამშრომელი
დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტოს ცენტრალური აპარატის,
თავშესაფრებისა და კრიზისული
ცენტრების პერსონალის კვალიფიკაციის
ამაღლება

ტრენინგის დღის წესრიგი და
ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო)

ICMPD

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
მინ. 5 ღონისძიება
გათვალისწინებულია სამოქმედო
გეგმაში

დადასტურების წყარო
1. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სამართლებრივი აქტი;
2. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები.

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

IOM

5,650 ₾

EU (ICMPD)

17,500 ₾

EU (IOM)

ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი:
იუსტიციის
სამინისტრო
(ტრეფიკინგის საბჭო)

ამოცანა 7.3. იმიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ ერთიანი მიდგომების ჩამოყალიბება
N
7.3.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი 2020
შემუშავებული სამართლებრივი აქტი,
N/A
რომელიც ასახავს/განსაზღვრავს ერთიან
მიდგომას იმიგრანტთა ინტეგრაციის
საკითხებზე

შუალედური მაჩვენებელი 2025
1. დამტკიცებულია შესაბამისი
სამართლებრივი აქტი;
2. მინ. 2 ღონისძიება
გათვალისწინებულია სამოქმედო
გეგმაში.

რისკები: დაინტერესებული მხარეები ვერ შეთანხმდნენ ბრძანების ან ცვლილებების შესახებ
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

7.3.1.1

იმიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ
ერთიანი მიდგომების შესახებ
სამართლებრივი აქტის პროექტის
მომზადება

მომზადებული სამართლებრივი აქტის სამართლებრივი აქტის პროექტი
პროექტი

შრომის სამინისტრო

მსსკ-ის ინტეგრაციის
საკითხთა სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები
და ორგანიზაციები;
IOM;
ICMPD

12.2021

ადმინ.
ხარჯი

კოდი
[პროგრამული]

ოდენობა

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

7.3.1.2

იმიგრანტთა ინტეგრაციის საკითხებზე 1. ჩატარებული სამუშაო შეხვედრა
შრომის სამინისტროს შესაბამისი
(მინ. 2);
სტრუქტურული ერთეულების და სსიპების შესაძლებლობების გაძლიერება
2. ჩატარებული ტრენინგი (მინ. 2 ).
მიგრანტებისთვის მომსახურების
მიწოდების გასაუმჯობესებლად

1. მონაწილეთა სია და დღის წესრიგი;

შრომის სამინისტრო

IOM

06.2021

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
საბაზისო მაჩვენებლები
გაზრდილია მინ. 5%-ით

დადასტურების წყარო
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ანგარიში

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

50,000 ₾

50,000 ₾

IDF (IOM)

2. მონაწილეთა შეფასების ფორმები.

ამოცანა 7.4. იმიგრანტთა პოტენციალის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
N
7.4.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
ქვეყნის განვითარებაში იმიგრანტთა
პოტენციალის შესახებ საზოგადოების
დადებითი დამოკიდებულების
მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი 2019
შუალედური მაჩვენებელი 2025
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
საბაზისო მაჩვენებლები გაზრდილია
მიხედვით ქვეყანაში ხანგრძლივი
მინ. 2%-თ
პერიოდით მცხოვრები უცხოელების
მიმართ გამოკითხულთა
დამოკიდებულება შემდეგნაირია:
• 34%-ს მიაჩნია, რომ ისინი
საქართველოში დააბანდებენ ფულს
• 23%-ს მიაჩნია, რომ ისინი
განავითარებენ საქართველოს
ეკონომიკას;
• 14%-ს მიაჩნია, რომ ისინი გაზრდიან
ქვეყნის პოპულარობას
საზღვარგარეთ;
• 9%-ს მიაჩნია, რომ ისინი შემოიტანენ
ახალ ტექნოლოგიებს.

რისკები: გარეშე ფაქტორების ზეგავლენა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე
N

აქტივობა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

7.4.1.1

ქვეყნის განვითარებაში იმიგრანტთა
პოტენციალის შესახებ საინფორმაციო
კამპანიის წარმოება

1. დამზადებული საინფორმაციო
ვიდეორგოლი;
2. ვიდეორგოლი განთავსებულია
სამინისტროსა და სააგენტოს
ვებგვერდსა და ფეისბუქის
ოფიციალურ გვერდზე.

სამინისტროსა და სააგენტოს
ვებგვერდისა და ფეისბუქის გვერდის
ბმულები, სადაც განთავსდა
დამზადებული ვიდეორგოლი

შრომის სამინისტრო
(სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო)

IOM

12.2021

5,000 ₾

5,000 ₾

კოდი
[პროგრამული]

შენიშვნა
სხვა

ოდენობა

ორგანიზაცია

27 06

ICMPD
UNHCR

ამოცანა 7.5. იმიგრანტებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლის ფართო შესაძლებლობების შექმნა
N
7.5.1

ამოცანის შედეგის ინდიკატორი
საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით
მცხოვრები უცხოელების რაოდენობა,
რომლებიც ფლობენ სახელმწიფო ენის
ცოდნის დამადასტურებელ
(აღიარებულ) სერტიფიკატს

საბაზისო მაჩვენებელი 2020
100 -მდე

რისკები: სამიზნე ჯგუფის მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
N
აქტივობა
აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

შუალედური მაჩვენებელი 2025
გაზრდილია მინ. 5 %-ით

საბოლოო მაჩვენებელი 2030
გაზრდილია მინ. 10 %

დადასტურების წყარო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშები

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

შესრულების
ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ოდენობა

7.5.1.1

7.5.1.2

თავშესაფრის მაძიებელ და
ბენეფიციართა რაოდენობა,
საერთაშორისო დაცვის მქონე 6-18 წლის რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს
ასაკის პირთათვის ქართული ენის
პროგრამა (მინ. 20)
სწავლება

განათლების სამინისტროს
სტატისტიკა

თავშესაფრის მაძიებელ და
ბენეფიციართა რაოდენობა,
საერთაშორისო დაცვის მქონე 16 წლის რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს
და ზემოთ ასაკის პირთათვის ქართული პროგრამა (მინ. 20)
ენის სწავლება

განათლების სამინისტროს
სტატისტიკა

განათლების სამინისტრო

შსს

კოდი
[პროგრამული]

12.2021

82,730 ₾

36,730 ₾

32 02

12.2021

26,200 ₾

26,200 ₾

32 03

UNHCR

განათლების სამინისტრო
შსს
(სსიპ - ზ. ჟვანიას სახ. სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა)

ოდენობა

46,000 ₾

შენიშვნა
სხვა
ორგანიზაცია

UNHCR

7.5.1.3

ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა
ნატურალიზაციის ხელშეწყობისთვის
ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის
სწავლების პროგრამის განხორციელება
16 წლის და ზემოთ ასაკის
ლტოლვილებისათვის

პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა განათლების სამინისტროს
(მინ. 100)
სტატისტიკა

განათლების სამინისტრო
შრომის სამინისტრო
(სსიპ - ზ. ჟვანიას სახ. სახელმწიფო (სსიპ - დევნილთა,
ადმინისტრირების სკოლა)
ეკომიგრანტთა და
საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის
სააგენტო)
UNHCR

12.2021

135,500 ₾

65,500 ₾

32 03

70,000 ₾

UNHCR

