MIGRATION NEWSLETTER No. 8
A quarterly newsletter published by the ENIGMMA project
Dear Reader!
The ICMPD ENIGMMA project team is
pleased to introduce its eighth Migration
Newsletter. Our Migration Newsletter
series aims to provide our readers with updated information on
migration management in Georgia and recent developments in
EU-Georgia cooperation in the migration field. The newsletter
also gives a general overview of the implemented and planned
activities of ENIGMMA and other ICMPD projects in the region.
In this issue, you will receive information about the results
and outcomes of Georgia’s cooperation with the EU in terms
of visa liberalisation, the newly published Georgian Migration
Strategy for the years 2016-2020, and other related news in
the field of migration. We will also provide you with information
about the forthcoming 2016 ENIGMMA summer school and
information campaign. We will also introduce you to the new
ICMPD MOBILAZE project to be implemented in Azerbaijan. In
addition to this, you can also read an interview with the director
of the Migration Department of the Ministry of Internal Affairs
of Georgia, Mr Zaza Pantsulaia, who talks about the newly
established Migration Department and overviews the general
situation in Georgia in terms of irregular immigration
Please send us your feedback and comments, including
suggestions for improvements, to the e-mail addresses listed
at the end of this newsletter.
The ENIGMMA project team thanks you for your interest. We
hope you will enjoy this issue.
Your ICMPD ENIGMMA project team

In this Issue
News:
• Interview with the Director of the Migration Department
of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, Mr Zaza
Pantsulaia

Interview with the Director of the Migration
Department of the Ministry of Internal Affairs of
Georgia, Mr Zaza Pantsulaia

ENIGMMA: The Migration Department (MD) is a newly
established structural unit within the Ministry of Internal
Affairs of Georgia which implements specific provisions of
the ‘Law of Georgia on Legal Status of Aliens and Stateless
Persons’ related to the fight against and prevention of irregular
migration in Georgia. What is the current situation in this field?
Mr Zaza Pantsulaia: As you are already aware, migration
management has become one of the key priority issues for
Europe and the entire world, and Georgia is no exception in
this regard. In recent years, our country has taken important
steps and significant progress has been achieved at both the
legislative and institutional levels. Namely, the adoption of
the ‘Law of Georgia on Legal Status of Aliens and Stateless
Persons’ and establishment of effective mechanisms has
positively reflected on the country’s migration management
system. In order to ensure effective implementation of the
provisions of the abovementioned law, a number of sub-laws
and regulations has been elaborated and adopted:
continues on page 3

Migration Newsletter regular features:
•
•
•
•

EU-Georgia Relations
News on Migration Regulation in Georgia
Main ICMPD Activities in Georgia and the Region
ENIGMMA Project Activities in Focus and Planned
Activities
• Who is Who? The Migration Department of the Ministry of
Internal Affairs of Georgia

EU-Georgia Relations
European Commission Proposes to Lift Visa Obligations
for Citizens of Georgia
The European Commission proposed to the Council of the
European Union and the European Parliament on 9 March
2016 to lift visa obligations for citizens of Georgia by transferring
Georgia to the list of countries whose citizens can travel without
a visa to the Schengen area. The proposal comes after the
Commission gave a positive assessment in December 2015,
confirming that Georgia successfully met all benchmarks under
the Visa Liberalisation Action Plan.
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The Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship,
Dimitris Avramopoulos, said: “Today we follow up on our
commitment to propose visa-free travel for Georgian citizens to
the EU. Visa-free travel will further facilitate people-to-people
contacts and strengthen business, social and cultural ties
between the European Union and Georgia – it is an important
achievement for the citizens of Georgia. Today’s proposal
recognises the efforts of the Georgian authorities to carry out
far-reaching and difficult reforms with a significant impact on the
rule of law and the justice system. I am very satisfied with the
progress achieved, and I hope that the European Parliament
and the Council will adopt our proposal very soon.”
Once the proposal has been adopted by the European
Parliament and the Council, Georgian citizens with biometric
passports will no longer require visas when travelling for up to
90 days to the Schengen area. The visa-free travel will apply to
all EU Member States except for Ireland and the UK, as well as
the four Schengen associated countries (Iceland, Liechtenstein,
Norway and Switzerland). The exemption concerns only shortstay visas valid for up to 90 days of travel in any 180-day period
for business, tourist or family purposes. The visa exemption
does not provide for the right to work in the EU.
Source: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-702_
en.htm
The President of the European Council Meets the Georgian
Prime Minister

European Commissioner for Migration, Home Affairs and
Citizenship Discusses Georgian Migration Policy
During his visit in Brussels, Prime Minister of Georgia Giorgi
Kvirikashvili and European Commissioner for Migration, Home
Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos discussed
successful implementation of the Visa Liberalisation Action Plan
by Georgia and steps taken in the direction of modernisation of
the migration policy. Mr Kvirikashvili noted that Georgia has
already introduced a modern policy of migration management
and system reforms and that a modern view of emigration and
immigration has already been implemented within the frame of
the Visa Liberalisation Action Plan.
The meeting at the European Commission was attended by
Foreign Minister Mikheil Janelidze and State Minister of Georgia
on European and Euro-Atlantic Integration David Bakradze.
Source: http://belgium.mfa.gov.ge/index.php?lang_
id=ENG&sec_id=223&info_id=35088
European Commission Evaluates Georgian Reforms
Positively
On 20 January 2016, at the first plenary session of the
European Parliament in 2016, Johannes Hahn, Commissioner
for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, gave
a speech on association agreements between EU and EaP
countries on behalf of the High Representative of the European
Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President
of the European Commission, Ms Federica Mogherini.
“As regards Georgia, impressive efforts have been made to
implement the Association Agreement …and we will press
ahead now with legislation to achieve full visa liberalisation as
soon as possible.”
Mr Hahn’s full speech is available here: http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-16-121_en.htm

News on Migration Regulation in Georgia
New Visa Regulations with Iran

Copyright: No commercial use. Credit ‚The Council of the European Union

The President of the European Council, Donald Tusk, met on 9
February 2016 in Brussels with the Prime Minister of Georgia,
Giorgi Kvirikashvili.
“The European Union and Georgia are true partners. As the
Association Agreement enters fully into force, we will be able
to cooperate even more comprehensively in implementing
Georgia’s political association and economic integration with the
EU”, stated President Tusk. Mr Tusk’s full press statement can
be accessed at the website of the European Council: http://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/09tusk-press-statement-prime-minister-georgia-kvirikashvili/
Source: www.enpi-info.eu

In February 2016 the Georgian Government announced its
decision to introduce a visa-free regime for citizens of Iran.
Iranian citizens will be allowed to stay in Georgia visa-free for
up to 45 days. Both countries hope that the visa-free regime
will have a positive influence on the economic situation of their
countries; in particular that it will increase trade flow and tourism.
Source: Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Migration Strategy of Georgia 2016-2020
On 11 December 2015 the Government of Georgia adopted
the Migration Strategy for 2016-2020. The strategy outlines the
main directions in the migration field and reflects the vision and
specific objectives of the State in terms of effective management
of migration as well as harnessing migration potential for the
country’s development.
The English version of the strategy can be found on the website
of the State Commission on Migration Issues: http://migration.
commission.ge/files/migration_strategy_2016-2020.pdf
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Main ICMPD Activities in Georgia and the Region
ICMPD Launches a New Project in Azerbaijan
ICMPD is implementing the project “Support to the Implementation
of the Mobility Partnership with Azerbaijan” (MOBILAZE), funded
by the European Union. The Mobility Partnership agreement
between Azerbaijan and the EU was signed in 2013, therefore
the overall objective of the MOBILAZE project is to support the
implementation of this Mobility Partnership, with a specific focus
on strengthening the capacity of the Azerbaijani government to
develop and implement their national migration policy.
Source: www.icmpd.org

Interview with the Director of the Migration
Department of the Ministry of Internal Affairs of
Georgia, Mr Zaza Pantsulaia
continuation from page 1
Decree #525 of the Government of Georgia on Approval of the
Procedure for Removing Aliens from Georgia was signed and
entered into force on 1 September 2014.
Order #631 of the Minister of Internal Affairs of Georgia on
Approval of the Procedure for Detaining and Accommodating
Aliens in the Temporary Accommodation Centres was signed
and entered into force on 1 September 2014. The order clearly
defines cases when the alien can be detained and/or transferred
to the Temporary Accommodation Centre (TAC), rules for
detention, procedural rights of the alien, accommodation at
the TAC, including personal inspection, medical inspection and
rights, and guarantees to the alien.
Our Department attaches great importance to inter-agency
cooperation in this regard. We actively cooperate with the
Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia.
Besides the existing cooperation, the Migration Department is
still keeping up its efforts to enhance cooperation with other
relevant agencies to improve the effectiveness of its activities. In
order to further effective inter-agency cooperation, the Ministry of
Internal Affairs signed a Memorandum of Understanding (MoU)
with the Ministry of Corrections and the Ministry of IDPs from the
Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia.
Memorandums with the Ministry of Education and Science and
the Ministry of Labour, Health and Social Affairs will be signed in

the near future. Attaching priority to voluntary return programmes
over the implementation of forced return, the Ministry of Internal
Affairs signed a Memorandum of Understanding with the
International Organization for Migration (IOM), which actively
cooperates with the Migration Department in the process of
voluntary return. From July 2015 the Migration Department
started effective implementation of expulsion procedures. As of
February 2016, 77 expulsion decisions have been issued.
ENIGMMA: The Migration Department coordinates the
activities in the field of combating irregular migration
and conducts the removal procedures, while the Patrol
Police performs inland detection of irregular migrants; in
addition, the Criminal Police is responsible for the fight
against irregular migration. How is cooperation between
the relevant agencies coordinated? What means are used
to make it operational?
Mr Zaza Pantsulaia: In order to ensure implementation of
effective procedures for the detection and further response to
aliens illegally staying in Georgia, the Ministry of Internal Affairs
(MIA) elaborated Standard Operative Procedures (SOPs) for
Structural Units and territorial divisions of the MIA. The SOPs
envisage the procedures necessary to identify an alien as well as
to define their legal grounds for stay in the country, the detention
procedure of the alien, the right of the alien during detention
and the procedure followed by the Migration Department in
order to respond to the authorised departments of the MIA.
The Ministry of Internal Affairs competences to fight irregular
migration are shared between four relevant agencies, namely:
the Border Police, the Patrol Police, the Criminal Police and the
Migration Department. In order to ensure effective coordination
in line with Order #730 of 22 September 2014 of the Minister
of Internal Affairs of Georgia, the Coordination Group for the
Fight against Irregular Migration was established. The group
is composed of representatives from different departments
of the MIA. The objective of this group is to develop a unified
policy for migration-related issues and improve the migration
management process. Working group meetings are held on a
regular basis and the group is coordinated by the Migration
Department and headed by the Deputy Minister of the Ministry
of Internal Affairs of Georgia.
ENIGMMA: The Migration Department also serves a
Temporary Accommodation Centre (TAC) for aliens staying
in Georgia without legal grounds before their removal. Can
you briefly explain for our readers how sufficient the TAC
is and the overall capacity of its reception system?
Mr Zaza Pantsulaia: The TAC has been functioning since 1
September 2014. The Centre is used for the accommodation
of foreigners staying in Georgia without the relevant legal
grounds. The construction of the Centre was financed by the
Government of Georgia. It was constructed with the support and
active cooperation of international partners and donors and is
built and equipped in compliance with international standards.
Detainees are provided with medical and psychological support.
Persons with disabilities are placed in respectively adapted
rooms. The Centre also provides protection of children’s
best interests, including the right to education and necessary
conditions for free-time activities. The TAC includes a library,
a computer room and a playground for the detained migrants.
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The Centre is designed for 92 persons. It has two separate
blocks for males and females and another separate block for
families.
ENIGMMA: The Migration Department is one of the very
few European law enforcement institutions which has
volunteered to act as an internal monitoring and control
body for the human rights situation of detained irregular
migrants. What are the measures foreseen in order to
ensure that the human rights of migrants accommodated
in the TAC are fully respected and to prevent potential
violations of human rights?
Mr Zaza Pantsulaia: The Foreigners’ Rights Protection and
Monitoring Unit of the Migration Department of the Ministry of
Internal Affairs of Georgia serves as the internal monitoring
mechanism within the Migration Department. International
practice reveals the fact that the protection of the human rights
of detained foreigners is mainly implemented by the external
monitoring mechanism. The function of the unit is to prevent
improper treatment towards the detained foreigners, as well
as to monitor the protection of the human rights of foreigners
and ensure the realisation of their rights. For this purpose
employees of the Foreigners’ Rights Protection and Monitoring
Unit, without violating the principle of privacy, are authorised
periodically or upon the request of accommodated persons to
conduct interviewing, receive their applications and complaints
and draft the appropriate protocols; the unit controls the timely
implementation of aliens’ legal requirements. Employees of the
Foreigners’ Rights Protection and Monitoring Unit are introduced
to all the documents drafted in connection with the aliens’
detention, placement in the temporary accommodation centre,
and other procedures. According to the monitoring results, the
unit presents specific recommendations to the Director of the
MD. The unit also actively cooperates with non-governmental
and international human rights organisations.
Protection of the human rights of individuals placed in the
Migration Department accommodation centre is one of the
priority issues. The International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD) supports capacity building for the
Foreigners’ Rights Protection and Monitoring Unit. In this
regard a number of experts were invited by ICMPD in order to
establish the operational system for monitoring the protection
of human rights. Respected experts have conducted trainings
on the following issues: basic principles of monitoring the
rights of illegal migrants; internationally recognised duties and
standards of the human rights during detention; accommodation
in the centre; and expulsion/returning. With the support of the
abovementioned organisation, the SOPs of the Foreigners’
Rights Protection and Monitoring Unit of the Migration
Department are being processed.

Science had the opportunity to meet with Lithuanian officials
from various ministries, NGOs and research institutions
working on diaspora engagement projects i.a. within the Global
Lithuania Programme.

The main topics discussed during the study visit dealt with
diaspora engagement, investment, providing employment and
mentorship opportunities to young diaspora graduates and
creating evidence-based diaspora policies. The study visit was
received positively by all participants. The ENIGMMA project
would like to thank all the Lithuanian institutions involved for
the fruitful meetings
Project Steering Committee Meeting
On 26 February 2016, the Sixth Project Steering Committee
Meeting was held at the Public Service Hall, Tbilisi (Georgia).
The meeting was jointly organised by ICMPD and the
Secretariat of the State Commission on Migration Issues. The
meeting gathered representatives from the European Union
Delegation to Georgia, ICMPD, IOM, the State Commission on
Migration Issues, state institutions and local NGOs involved in
migration-related activities in Georgia, as well as experts and
representatives from embassies of EU Member States.

ENIGMMA Project Activities in Focus
ENIGMMA Study Visit to Vilnius on Diaspora Engagement
The ENIGMMA study visit to Vilnius, Lithuania on
diaspora engagement took place in March 2016.
The Georgian delegates from the State Commission on
Migration Issues (SCMI) Secretariat, the State Minister’s Office
for Diaspora Issues, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry
of Sports and Youth Affairs and the Ministry of Education and

Reports on activities carried out by ICMPD and IOM from
November 2015 to February 2016 were presented and
discussed during the meeting. The representatives from the
Georgian state institutions overviewed completed and planned
activities that are being supported by the ENIGMMA project
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in the following areas: personal data protection, diaspora
policy, human rights, visa policy, research and cooperation with
academia and awareness raising.
Training on Schengen Visa Regulations
On 25 February 2016, the ENIGMMA project conducted a
training on Schengen visa regulations. The invited expert
from the Ministry of Foreign Affairs of Austria gave a detailed
presentation on Schengen visa regulations, the legislative
framework of the common EU visa policy, EU Member States’
practices, visa application procedures and the Schengen visa
calculator. In addition, questions on visa-free movement were
raised by the participants.

importance of PDP, scope of application of legislation and specific
exceptions, principles and basis of data processing, processing
of special category data, rights of data subjects, data processing
during investigation etc. The training was highly interactive,
discussing different cases based on real-life examples from the
experience of the PDPI Office and the participants involved.
Study Visit to the Netherlands
From 2-4 February 2016 the ENIGMMA project conducted a
study visit to the Netherlands for officials from the Migration
Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia to
introduce and share Dutch return policy and practice focusing
on protection of human rights of migrants (including preremoval detention). The study visit was supported by the Dutch
Repatriation and Departure Service (R&DS) of the Ministry of
Security and Justice.
The specific topics covered during the meetings included
the Dutch return procedure, with special attention being paid
to certain aspects following the EU Return Directive (such
as voluntary departure, due account of vulnerable groups,
effective remedies, legal assistance, detention as a last resort
and the forced return monitoring system), cooperation and
communication with third-country authorities, acquisition of
travel documents, identification during the asylum procedure
(language test, age and citizenship determination), etc. Best
practices of the Dutch policy and lessons learned regarding
voluntary vs. forced return were shared with the Georgian
colleagues by the representatives of the R&DS.

Representatives from the Public Service Development Agency,
the Public Service Hall, the Community Centres, the NATO and
EU Information Centre and several other stakeholders working
on migration issues participated in the training, which was
conducted within the framework of the information campaign
programme and aimed at spreading accurate and comprehensive
information to state institutions on the Schengen visa regulations.
The training was received positively by all participants.

The study visit also included a visit to the foreigners’ detention
facility in Zeist and an administrative detention centre for
adults, among other types of accommodation facilities in
the Netherlands. During the meeting, information on the
implementation of foreigners’ forced return/removal process and
protection of migrants’ rights in the detention/accommodation
facilities was exchanged.

Training on PDP for Representatives from the MIA

Academia

Improvement of the personal data protection in the migration
area is one of the key components of the ICMPD/ENIGMMA
project. In this regard, the project announced support to the
Ministry of Internal Affairs (MIA) in its request to increase the
capacities of relevant departments in terms of data protection
regulation. A cycle of trainings was agreed between the Office
of the Personal Data Protection Inspector (PDPI) and the MIA
to discuss the specific provisions of the ‘Law of Georgia on
Personal Data Protection’ and its practical implementation.

In April, the ENIGMMA Spring Migration Studies Week on
human rights is planned to take place at the Tbilisi State
University. The three-day event will feature lectures and
seminars by prominent EU human rights experts on the links
between human rights law and migration, particularly forced
migration, forced displacement (concepts, causes, patterns and
consequences), international refugee law and the international
protection framework in Georgia.

The cycle of trainings contained five trainings in total, spanning
from July 2015 to February 2016. As a result of four trainings
conducted in Tbilisi and Kutaisi, where representatives from
MIA territorial units from all over Georgia actively participated,
focal persons were identified to be responsible for managing
data protection issues in their respective departments. The final
Training of Trainers was organised on 17-18 February 2016 with
the participation of the Ministry’s PDP focal persons. The training
was conducted by representatives from the Personal Data
Protection Inspector’s Office and covered the following topics: the

Planned Activities

Summer School
ICMPD is organising its annual “International Summer
School on Migration Research” for 26 June to 2 July 2016 in
Azerbaijan. The summer school is being implemented by the
ENIGMMA project in cooperation with the State Commission
on Migration Issues of Georgia (SCMI) and the MOBILAZE
project implemented by ICMPD (in cooperation with Azerbaijani
state institutions involved in migration management) and will
be delivered by prominent migration researchers and lecturers
from the EU, Georgia and Azerbaijan.

Funded by the European Union

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union

Page 6
Migration Newsletter No.8, January-March 2016

In total, up to 50 students from Georgia and Azerbaijan pursuing
course in the disciplines of media, international law/migration
law, economy, demography and social and political sciences,
as well as Georgian and Azerbaijani diaspora members, will
take part in the summer school. The one-week summer school
will provide research-oriented, multidisciplinary and innovative
academic lectures, seminars and projects on issues related
to the migration situations and migration policies in Georgia,
Azerbaijan and the EU. Teaching will be accompanied by
research work, projects and discussions. The summer school
will be held in English.
Information Campaign 2016
The ENIGMMA project foresees the implementation of
information campaigns which should be related to all aspects
of migration and EU-Georgia relations, in particular EUGeorgia cooperation in the migration management field. The
information campaign applies different awareness raising tools
such as information corners, photo competitions, music and
dance performances, public lectures and trainings on migration
issues, photo exhibitions, and migration quizzes and games.
The ENIGMMA information campaign for 2016 focuses on
Georgia-EU relations, aiming at raising public awareness on
legal migration in line with the Visa Liberalisation Action Plan
(VLAP) and in coordination with the Secretariat of the State
Commission on Migration Issues (SCMI).

The key message of the 2016 ENIGMMA information campaign
is “Legal Migration – Best Choice”.
Taking into account the results of the previous ENIGMMA
information campaigns implemented in 2014 and 2015, it is
beneficial to implement the main information activities in the
regions rather than in Tbilisi. Therefore, the 2016 ENIGMMA
information campaign will focus on the involvement of the
local government, the civil society and the general public of
the Adjara region of Georgia, however, certain activities will be
applicable to the entire Georgian population.
More about the campaign activities, photo contest conditions
and prizes can be seen on our website at www.enigmma.ge
Diaspora
Planning and implementation of the Georgian High-Profile
Diaspora Engagement Programme has been launched.
The ENIGMMA project organised a study visit on diaspora
engagement to Lithuania in March and is planning to organise
a second visit to Ireland in April 2016. As a result of the study
visits, a detailed workplan for the Georgian Diaspora Awards
ceremony will be developed by the Diaspora Office and SCMI
member state institutions. In May 2016, during the Global
Diaspora Days in Georgia, “Young Ambassadorial” will be
held by the State Minister’s Office for Diaspora Issues with
the support of the ENIGMMA project hosting Georgia’s Young
Ambassadors from around 8 countries.
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Personal Data Protection
The ENIGMMA project team together with the Office of the
Personal Data Protection Inspector has been working on
follow-up to the Baseline Study on PDP in order to implement
its recommendations.
As a result of consultations between ICMPD ENIGMMA, the
PDPI Office and the MRA, a baseline study follow-up activity
was developed to ensure bringing the regulations at the Ministry
in line with the Georgian Law on PDP and with Article 8 of the
EU Data Protection Directive. The follow-up activity includes
provision of international expertise and capacity building support
to the MRA. In this regard, the ENIGMMA project envisages
recruitment of an Austrian expert that is already familiar with
the study recommendations and on the ground situation in
Georgia and national expert(s) on PDP. It is also planned to
recruit another international expert with particular experience
in data protection security and asylum procedures.
Human Rights
As a result of the needs assessment mission held in September
2015 by the ENIGMMA project together with an expert from the
Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights (BIM), the project
will continue support to the Migration Department under the
Ministry of the Interior of Georgia and develop the content of
training plans on the legality of detention and removal under
human rights law, according to the gaps potentially identified.
The training plans will be organised in close cooperation with
experts from the Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights.
Asylum
In order to establish close working contacts and exchange
experience, internships in EU Member States are planned to
be conducted according to the specific needs of the Georgian
MRA COI Unit researchers. The methodology of the internships
provides that Georgian COI representatives will continually
work on COI research requests submitted by Georgian asylum
case workers in close cooperation with EU MS experts. Thus,
in March-April the first internship is planned to take place in
Vienna, Austria at ACCORD (the Austrian Red Cross); the COI
Unit, the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum
(BFA); ICMPD Headquarters and local Austrian NGOs.

Who is Who? The Migration Department of the
Ministry of Internal Affairs of Georgia
The Migration Department as a structural unit of the Ministry
of Internal Affairs of Georgia was created in 2014 in order to
support the management of immigration flows in line with the
internationally recognised human rights protection standards.
The main objective of the Migration Department’s activities is
to detect and identify aliens residing without legal grounds in
Georgia and to ensure their safe accommodation and dignified
removal procedure in case their legal status in Georgia cannot
be established in any other way. The Department is located
in the same facility as the Temporary Accommodation Centre
(TAC) that can accommodate up to 92 persons, with male and
female foreigners in separate areas; as well as respectively
adapted rooms for persons with disabilities. In addition, the TAC
offers facilities for family accommodation and other facilities,
such as a dining room, a prayer room, a library, a computer
room, a sports facility and a playground for children and another
separate courtyard for migrants’ outdoor activities. Detainees
are provided with medical aid and psychological support. For
further information, please refer to the following link:
http://police.ge/en/ministry/structure-and-offices/migratsia
In accordance with the ENIGMMA project programme and in
compliance with the agreement reached by the management
of the Migration Department and ICMPD, the ENIGMMA
project supports capacity building for the employees of the
Migration Department and the Temporary Accommodation
Centre. The conception and development of training and onthe-spot support activities (implementation is ongoing) agreed
with the Department is focused on protection of the migrants’
human rights in all procedures related to irregular migration
through applying different methodologies, such as workshops,
on-site support, exchange of practices between experts from
the Georgian state institutions, NGOs and EU Member States,
review and advice on removal decisions and study visits to EU
Member States.

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

In line with past activities carried out within the ICMPD/ENIGMMA
project for MRA Georgia, it is planned to support the MRA in
the development of capacity strengthening activities regarding
quality management of the asylum decisions according to the
needs of the RSD Unit of the MRA.

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

Legal Migration

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

In March-April 2016 ENIGMMA will continue to assist the
Migration and Citizenship Unit of the Public Service Development
Agency in enhancing the capacities of its staff on issues related
to aliens’ residence rules. A workshop on residence permits and
family reunification led by a Polish expert will be held in Tbilisi
in early April will be followed by a study visit to Prague in midApril hosted by the Ministry of Interior of the Czech Republic on
the same topics, in order to get a practical insight on the rules
and procedures applied by EU colleagues while working on the
issues of residence permits and family reunification.

www.enigmma.ge
www.icmpd.org

Please send your feedback and comments to Natia
Mechitishvili
at
natia.mechitishvili@icmpd.org
or
enigmma@icmpd.org.
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ENIGMMA photo contest 2016
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პროექტ ENIGMMA-ს ფოტოკონკურსი 2016

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს
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თავშესაფარი

სამუშაო კავშირების დასამყარებლად და გამოცდილების
გასაცვლელად, MRA-ს COI-ის დანაყოფის მკვლევართა სპეციფიკური
საჭიროებების გათვალისწინებით, იგეგმება სტაჟირების ორგანიზება
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. სტაჟირებების მეთოდოლოგია
უზრუნველყოფს COI-ს ქართველ წარმომადგენელთა მუდმივ
მუშაობას ამ ერთეულის კვლევის მოთხოვნებზე, რომლებსაც
თავშესაფრის საქმეების ქართველი მუშაკები ევროკავშირის
წევრ სახელმწიფოთა ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით
წარადგენენ. ამგვარად, მარტ-აპრილში ვენაში (ავსტრია) პირველი
სტაჟირება იგეგმება ACCORD-ში (ავსტრიის წითელი ჯვარი), COI-ს
დანაყოფში, მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე ავსტრიის
ფედერალურ ოფისში (BFA), ICMPD-ს სათაო ოფისებსა და ავსტრიის
ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
ICMPD/ENIGMMA-ს მიერ MRA-სთვის განხორციელებული წინა
საქმიანობებიდან გამომდინარე, დაგეგმილია ამ სამინისტროს
შესაძლებლობათა გაძლიერების ხელშეწყობა RSD განყოფილების
საჭიროების გათვალისწინებით და თავშესაფრის შესახებ
გადაწყვეტილების ხარისხიან მართვასთან დაკავშირებით.

და ადგილზე დახმარების ღონისძიებათა კონცეფცია (რომელიც
უკვე ხორციელდება) მოიაზრებს არალეგალურ მიგრაციასთან
დაკავშირებულ ყველა პროცედურაში მიგრანტთა უფლებების
დაცვას სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით, როგორიცაა:
სამუშაო შეხვედრები; ადგილზე დახმარება; პრაქტიკის გაზიარება
საქართველოს
სახელმწიფო
სტრუქტურათა
ექსპერტებს,
არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოებს შორის; გაძევების გადაწყვეტილების გადახედვა და
სასწავლო ვიზიტი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ-ნი ვიოლეტა ვაგნერი, ICMPD-ის პროექტის მენეჯერი,
violeta.wagner@icmpd.org
ბ-ნი ზურაბ ყორღანაშვილი, ICMPD-ის პროექტის მენეჯერი,
zurab.korganashvili@icmpd.org
www.enigmma.ge
www.icmpd.org
მარჯანიშვილის ქ. # 6, პირველი სართული, 0102, თბილისი,
საქართველო.

ლეგალური მიგრაცია

2016 წლის მარტ-აპრილში გაგრძელდება დახმარება სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს მიგრაციისა და მოქალაქეობის
სამმართველოსთვის, უცხოელთა ბინადრობის წესებთან მიმართებით
თანამშრომელთა შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. აპრილის
დასაწყისში, თბილისში, პოლონელი ექსპერტის ხელმძღვანელობით
ჩატარდება ღონისძიება ბინადრობის ნებართვებისა და ოჯახის
გაერთიანების შესახებ; შემდეგ კი, აპრილის შუა რიცხვებში, პრაღაში
გაიმართება სასწავლო ვიზიტი, რომელსაც ჩეხეთის რესპუბლიკის
შინაგან საქმეთა სამინისტრო უმასპინძლებს. ვიზიტი იმავე
საკითხებს მოიცავს და მისი მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას იმ
წესებსა და პროცედურებზე, რომლებსაც ევროკავშირის კოლეგები
იყენებენ ბინადრობის ნებართვებისა და ოჯახის გაერთიანების
საკითხებზე მუშაობისას.

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

„ვინ ვინ არის?“ საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი
მიგრაციის დეპარტამენტი, როგორც საქართველოს შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
სტრუქტურული
ერთეული,
2014
წელს შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით და იმიგრაციის ნაკადების მართვის
მიზნით. მისი საქმიანობის ძირითადი მიზნებია საქართველოში
კანონიერი საფუძვლის გარეშე მცხოვრებ უცხოელთა გამოვლენა,
იდენტიფიცირება, მათი უსაფრთხო განთავსება და ღირსეული
გაძევების პროცედურის გამოყენება, თუკი ქვეყანაში მათი ყოფნის
კანონიერი საფუძველი სხვაგვარად არ დგინდება. დეპარტამენტი
მდებარეობს იმავე დაწესებულებაში, სადაც დროებითი განთავსების
ცენტრი (TAC), რომელსაც 92-მდე ადამიანის მიღება შეუძლია.
ცენტრში გამოყოფილია ტერიტორია მამაკაცებისა და ქალებისათვის
და ადაპტირებული ოთახები უნარშეზღუდულ პირთათვის; ასევე
გათვალისწინებულია ოჯახების განთავსების შესაძლებლობა, არის
სასადილო ოთახი, სამლოცველო, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერის
ოთახი, სპორტული დარბაზი, სათამაშო მოედანი ბავშვებისათვის
და ცალკე მოედანი მიგრანტთა გარე საქმიანობებისთვის.
დაკავებულები უზუნველყოფილნი არიან სამედიცინო დახმარებითა
და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით. (დამატებითი ინფორმაცია იხ.
მითითებულ ბმულზე http://police.ge/en/ministry/structure-and-offices/migratsia)
მიგრაციის დეპარტამენტსა და ICMPD-ს შორის მიღწეული
შეთანხმების მიხედვით, პროექტი ENIGMMA ხელს შეუწყობს
მიგრაციის
დეპარტამენტისა
და
დროებითი
განთავსების
ცენტრის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერებას.
დეპარტამენტთან ჩამოყალიბებული და შეთანხმებული ტრენინგისა

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

გვერდი 6
მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენი #8, 2016 წლის იანვარი - მარტი

2016 წლის 26 ივნისიდან 2 ივლისამდე ICMPD „მიგრაციის კვლევის
საერთაშორისო საზაფხულო სკოლას“ უმასპინძლებს აზერბაიჯანში.
სკოლა ორგანიზებულია პროექტ ENIGMMA-ს თანამშრომლობით
საქართველოს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიასთან
(SCMI) და ICMPD-სა და მიგრაციის მართვაში ჩართული
აზერბაიჯანის
სახელმწიფო
სტრუქტურების
ერთობლივი
ძალისხმევით განხორციელებულ პროექტთან, MOBILAZE-სთან.
მას წარუძღვებიან ევროკავშირის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის
წამყვანი მკვლევარები და ლექტორები მიგრაციის საკითხებში.
საერთო ჯამში, საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მიღება
შეუძლია ჟურნალისტიკის, საერთაშორისო სამართლის/მიგრაციის
სამართლის, ეკონომიკის, დემოგრაფიისა და სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების 50 -მდე სტუდენტს
საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან, ასევე მათი დიასპორის
წევრებს. სწავლებასთან ერთად ჩატარდება კვლევითი სამუშაო,
პროექტები და დისკუსიები. საზაფხულო სკოლა ინგლისურ ენაზე
წარიმართება.
2016 წლის საინფორმაციო კამპანია

პროექტი ENIGMMA გეგმავს საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც
უნდა მოიცავდეს მიგრაციის ყველა ასპექტს, ასევე, ევროკავშირისაქართველოს ურთიერთობებს, კონკრეტულად კი თანამშრომლობას
მიგრაციის მართვის სფეროში. საინფორმაციო კამპანიის დროს
გამოიყენება სხვადასხვა მექანიზმი, როგორიცაა: საინფორმაციო
კუთხეები, ფოტოკონკურსები, მუსიკისა და ცეკვის წარმოდგენები,
საჯარო ლექციები და ტრენინგები მიგრაციის საკითხებზე,
ფოტოგამოფენები, ქვიზები მიგრაციის შესახებ და თამაშები.
2016 წლის საინფორმაციო კამპანია ეძღვნება საქართველოევროკავშირის ურთიერთობებს და მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი

ცნობიერების ამაღლებას ლეგალური მიგრაციის შესახებ,
ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) შესაბამისად
და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან
თანამშრომლობით (SCMI). ENIGMMA-ს წლევანდელი საინფორმაციო
კამპანიის ძირითადი მესიჯია „ლეგალური მიგრაცია - საუკეთესო
არჩევანი“.
2014 და 2015 წლებში ENIGMMA-ს საინფორმაციო კამპანიის
შედეგების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ძირითადი
საინფორმაციო ღონისძიებები რეგიონებში ჩატარდეს, და არა
თბილისში. ამიტომ წელს ENIGMMA-ს საინფორმაციო კამპანია
შეეხება ადგილობრივი მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და
ზოგადად ხალხის ჩართულობას საქართველოს აჭარის რეგიონში,
თუმცა, ზოგიერთი ღონისძიება ქვეყნის მთელ მოსახლეობასაც
მოიცავს.
კამპანიის აქტივობების, ფოტოკონკურსის პირობებისა და პრიზების
შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე
www.enigmma.ge
დიასპორა

დაიწყო
საქართველოს
მაღალპროფილური
დიასპორის
ჩართულობის პროგრამის დაგეგმვა და განხორციელება. მარტში,
პროექტ ENIGMMA-ს ძალისხმევით, სასწავლო ვიზიტი შედგა
ლიტვაში დიასპორის ჩართულობის შესახებ; მომდევნო ვიზიტი,
2016 წლის აპრილში, ირლანდიაში იგეგმება. სასწავლო ვიზიტების
შედეგად, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრი
სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოაყალიბებენ ქართული დიასპორის
დაჯილდოების ცერემონიალის დეტალურ სამუშაო გეგმას. 2016
წლის მაისში, გლობალური დიასპორის დღეების ფარგლებში
გაიმართება „ახალგაზრდა ამბასადორიალი“ დიასპორის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ, რომელსაც მხარს უჭერს
პროექტი ENIGMMA. ღონისძიება უმასპინძლებს საქართველოს
ახალგაზრდა ელჩებს დაახლოებით 8 ქვეყნიდან.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

პროექტ ENIGMMA-ს გუნდი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატთან ერთად, მუშაობს ამგვარ მონაცემთა
დაცვის შესახებ შემდგომ საბაზისო კვლევაზე, რეკომენდაციების
განხორციელების მიმართულებით.
ICMPD/ENIGMMA-ს
PDPI-ს
სამდივნოსა
და
MRA-სთან
კონსულტაციის შედეგად, ჩამოყალიბდა საბაზისო კვლევის
შემდგომი
ღონისძიება,
რათა
უზრუნველყოფილი
იქნას
სამინისტროს რეგულაციების შესაბამისობა პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ საქართველოს კანონსა და ევროკავშირის მონაცემთა
დაცვის დირექტივის მე-8 მუხლთან. შემდგომი ღონისძიება
მოიცავს საერთაშორისო ექსპერტიზის მიწოდებას MRA-სთვის
და მისი შესაძლებლობების გაზრდას. ამ კუთხით, პროექტი
ENIGMMA გეგმავს ავსტრიელი ექსპერტის აყვანას, რომელიც
უკვე იცნობს კვლევის რეკომენდაციებს, საქართველოს კონტექსტს
და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ეროვნულ ექსპერტებს.
დაგეგმილია მეორე ექსპერტის აყვანაც, რომელსაც კონკრეტული
გამოცდილება ექნება მონაცემთა დაცვის უსაფრთხოებისა და
თავშესაფრის პროცედურების შესახებ.
ადამიანის უფლებები

2015 წლის სექტემბერში ENIGMMA-ს მიერ ლუდვიგ ბოლცმანის
ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტთან (BIM) ერთად ჩატარებული
საჭიროების შეფასების მისიის შედეგად, პროექტი გააგრძელებს
საქართველოში შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტის მხარდაჭერას და
ჩამოაყალიბებს ტრენინგთა გეგმას ადამიანის უფლებათა კანონიდან
გამომდინარე დაკავებისა და გაძევების კანონიერების შესახებ,
იდენტიფიცირებული პოტენციური ჩავარდნების მიხედვით.
ტრენინგები ჩატარდება ლუდვიგ ბოლცმანის ადამიანის უფლებათა
ინსტიტუტის ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

გვერდი 5
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სამინისტროდან მოწვეულმა ექსპერტმა დეტალური პრეზენტაცია
წარმოადგინა შენგენის სავიზო მოთხოვნების, ევროკავშირის სავიზო
პოლიტიკის ერთიანი საკანონმდებლო ჩარჩოს, მისი წევრი ქვეყნების
პრაქტიკის, სავიზო განაცხადის პროცედურებისა და შენგენის ვიზის
კალკულატორის შესახებ. ამასთანავე, მონაწილეებმა განიხილეს
უვიზო მიმოსვლის საკითხი.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, იუსტიციის
სახლის, სათემო ცენტრების, NATO-სა და ევროკავშირის
საინფორმაციო ცენტრის
წარმომადგენლებმა და მიგრაციის
საკითხებზე
მომუშავე
სხვა
დაინტერესებულმა
პირებმა
მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგში, რომელიც საინფორმაციო
კამპანიის პროგრამის ფარგლებში გაიმართა და მიზნად ისახავდა
სწორი და ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდებას სახელმწიფო
სტრუქტურებისათვის შენგენის სავიზო რეგულაციების შესახებ.
ტრენინგი დადებითად შეაფასა ყველა მონაწილემ.
ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ შინაგან საქმეთა
სამინისტროსათვის

მიგრაციის სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გაუმჯობესება
პროექტ ENIGMMA-ს ერთი-ერთი ძირითადი კომპონენტია. ამ მხრივ,
პროექტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანხმობა განუცხადა
დახმარებაზე შესაბამისი დეპარტამენტის შესაძლებლობათა
გაძლიერებაში მონაცემთა დაცვის რეგულაციების კუთხით.
ტრენინგების ციკლი შეთანხმდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რათა
განეხილათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს
კანონის კონკრეტული დებულებები და მათი პრაქტიკული
განხორციელება.
ეს ციკლი საერთო ჯამში, 2015 წლის ივლისიდან 2016 წლის
თებერვლამდე, 5 ტრენინგს მოიცავდა. თბილისსა და ქუთაისში
ჩატარებული ოთხი ტრენინგის შედეგად, სადაც მონაწილეობა მიიღეს
შსს-ს ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლებმა მთელი
საქართველოდან, დასახელდნენ საკონტაქტო პირები, რომლებიც
პასუხისმგებელნი იქნებიან მონაცემთა დაცვის საკითხებზე
თავიანთ დეპარტამენტებში. 2016 წლის 18-17 თებერვალს ბოლო
ტრენინგი სწორედ ამ საკონტაქტო პირებისათვის ჩატარდა. მას
უძღვებოდნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატის წარმომადგენლები და განიხილეს შემდეგი საკითხები:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობა; საკანონმდებლო
და კონკრეტული გამონაკლისების დაშვების ფარგლები; მონაცემთა
დამუშავების
პრინციპები
და
საფუძვლები;
სპეციალური
კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება; მონაცემთა სუბიექტების
უფლებები; მონაცემების დამუშავება გამოძიების მსვლელობისას
და სხვა. ტრენინგი ინტერაქტიული იყო და განიხილეს რეალურ
მაგალითებზე დაფუძნებული კაზუსები, როგორც პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ასევე მონაწილეთა
გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

იძულებითი დაბრუნების მონიტორინგის სისტემა; მესამე ქვეყნის
სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და კომუნიკაცია; სამგზავრო
დოკუმენტაციის
მიღება;
იდენტიფიცირება
თავშესაფრის
პროცედურების დროს (ენის ტესტი, ასაკისა და მოქალაქეობის
განსაზღვრა) და სხვა. R&DS-ის წარმომადგენლებმა ქართველ
კოლეგებს გაუზიარეს ნიდერლანდების პოლიტიკის საუკეთესო
პრაქტიკა და გამოცდილება ნებაყოფლობითი და იძულებითი
დაბრუნების შესახებ.
სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეებმა მოინახულეს
ქვეყნის სხვა ტიპის განთავსების სტრუქტურებიც, კერძოდ,
ზისტის უცხოელთა დაკავების დაწესებულება და ზრდასრულთა
ადმინისტრაციული დაკავების ცენტრი. შეხვედრისას მათ მიიღეს
ინფორმაცია უცხოელთა დაბრუნების/გაძევების პროცესსა და
დაკავების/განთავსების ცენტრებში მიგრანტთა უფლებების
დაცვაზე.

დაგეგმილი აქტივობები
აკადემიური წრე

აპრილში დაგეგმილია ENIGMMA-ს მიგრაციის სწავლების
საგაზაფხულო კვირეული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
სამდღიანი ღონისძიებისას ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა
ცნობილი ექსპერტები ლექციებსა და სემინარებზე განიხილავენ
ურთიერთკავშირს ადამიანის უფლებათა სამართალსა და
მიგრაციას შორის, კონკრეტულად კი იძულებით მიგრაციასა და
გადაადგილებასთან მიმართებით: ცნებები, გამომწვევი მიზეზები,
პატერნები და შედეგები, ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი
და საერთაშორისო დაცვის ჩარჩო საქართველოში.
საზაფხულო სკოლა

სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებში

2016 წლის 2-4 თებერვალს პროექტმა ENIGMMA-მ საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის
თანამშრომლებისთვის სასწავლო ვიზიტი გამართა ნიდერლანდებში.
ვიზიტის მიზანი იყო ამ ქვეყნის დაბრუნების პოლიტიკისა და
პრაქტიკის გაცნობა მიგრანტთა უფლებების დაცვაზე ყურადღების
გამახვილებით (გაძევებამდე დაკავების ჩათვლით). სასწავლო
ვიზიტი ნიდერლანდების უსაფრთხოებისა და იუსტიციის
სამინისტროს რეპატრიაციისა და გამგზავრების სერვისის (R&DS)
მხარდაჭერით განხორციელდა.
შეხვედრებისას
მონაწილეებმა
აღნიშნული
პროცედურა
განიხილეს დაბრუნების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის
საფუძველზე, ისეთ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით,
როგორიციაა:
ნებაყოფლობითი
დაბრუნება;
მოწყვლადი
ჯგუფების სათანადოდ დაფარვა; ეფექტიანი გადაწყვეტილებები;
სამართლებრივი დახმარება; დაკავება, როგორც უკიდურესი ზომა;
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს
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ასრულებს. საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დაკავებულ
უცხოელთა უფლებების დაცვა ძირითადად ხორციელდება
მონიტორინგის გარე მექანიზმით. სამმართველოს ფუნქციაა
დაკავებულ უცხოელთა არასათანადო მოპყრობის აღკვეთა, მათი
უფლებების დაცვაზე მონიტორინგი და ამ უფლებების რეალიზება.
შესაბამისად, მისი თანამშრომლები დროდადრო, ან განთავსებულ
პირთა მოთხოვნის საფუძველზე, უფლებამოსილნი არიან, ჩაატარონ
გასაუბრება, მიიღონ მათი განაცხადები და საჩივრები და შეადგინონ
შესაბამისი პროტოკოლები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის
პრინციპის დაურღვევლად.
სამმართველო აკონტროლებს
უცხოელთა სამართლებრივი მოთხოვნების დროულ აღსრულებას.
მის თანამშრომლებს ხელი მიუწვდებათ უცხოელთა დაკავების,
TAC-ში მოთავსებისა და სხვა პროცედურების შესახებ შედგენილ
ყველა დოკუმენტზე. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით,
სამმართველო სპეციალურ რეკომენდაციებს წარუდგენს მიგრაციის
დეპარტამენტის დირექტორს. იგი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს
არასამთავრობო და ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან.
TAC-ში მოთავსებულ პირთა უფლებების დაცვა ერთ-ერთი
პრიორიტეტული საკითხია. ICMPD უცხოელთა უფლებების დაცვისა
და მონიტორინგის სამმართველოს შესაძლებლობების გაძლიერებაში
ეხმარება. ამ მიზნით, მან ექსპერტები მოიწვია ადამიანის უფლებათა
დაცვის მონიტორინგის ოპერაციული სისტემის ჩამოსაყალიბებლად.
ექსპერტებმა ტრენინგები ჩაატარეს შემდეგ საკითხებზე: არალეგალ
მიგრანტთა უფლებების მონიტორინგის ძირითადი პრინციპები;
და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და
მოვალეობები დაკავების, ცენტრში განთავსებისა და გაძევების/
დაბრუნების
პროცესში.
ზემოაღნიშნული
ორგანიზაციის
დახმარებით, მუშავდება მიგრაციის დეპარტამენტის უცხოელთა
უფლებებისა და მონიტორინგის სამმართველოს SOP-ები.

ENIGMMA-ს მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობები
ENIGMMA-ს
სასწავლო
ვიზიტი
ჩართულობასთან დაკავშირებით

ვილნიუსში

დიასპორის

კურსდამთავრებულების
დასაქმებისა
და
მენტორობის
შესაძლებლობები;
ინვესტიციები;
და
მტკიცებულებაზე
დაფუძნებული დიასპორული პოლიტიკა. სასწავლო ვიზიტი ყველა
მონაწილემ დადებითად შეაფასა. პროექტ ENIGMMA-ს სურს,
მადლობა გადაუხადოს ლიტვის ყველა დაწესებულებას ნაყოფიერი
თანამშრომლობისათვის.
პროექტის სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა

2016 წლის 26 თებერვალს იუსტიციის სახლში, თბილისში, პროექტ
ENIGMMA-ს სამეთვალყურეო საბჭოს რიგით მეექვსე შეხვედრა
გაიმართა ICMPD-სა და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო
კომისიის სამდივნოს ერთობლივი ორგანიზებით. ღონისძიებას
დაესწრნენ
საქართველოში
ევროკავშირის
დელეგაციის,
ICMPD-ს, IOM-ის, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის,
სახელმწიფო დაწესებულებებისა და მიგრაციის ღონისძიებებში
ჩართული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, ასევე, ექსპერტები და ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოთა საელჩოების თანამშრომლები.
შეხვედრისას წარმოადგინეს და განიხილეს 2015 წლის
ნოემბრიდან 2016 წლის თებერვლამდე ICMPD-სა და IOM-ის მიერ
განხორციელებულ ღონისძიებათა ანგარიშები. საქართველოს
სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს პროექტ
ENIGMMA-ს ფარგლებში ჩატარებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე
შემდეგი მიმართულებებით: პერსონალურ მონაცემთა დაცვა,
დიასპორის პოლიტიკა, ადამიანის უფლებები, სავიზო პოლიტიკა,
კვლევა და აკადემიურ წრესთან თანამშრომლობა და ცნობიერების
ამაღლება ამ თვალსაზრისით.
ტრენინგი შენგენის სავიზო მოთხოვნების შესახებ

2016 წლის მარტში გაიმართა ENIGMMA-ს სასწავლო ვიზიტი
ვილნიუსში (ლიტვაში) დიასპორის ჩართულობის შესახებ. ქართველ
დელეგატებს - საქართველოს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო
კომისიის სამდივნოს, ასევე, საგარეო საქმეთა, სპორტისა და
ახალგაზრდობის საკითხთა და განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროების წარმომადგენლებს - შესაძლებლობა ჰქონდათ,
ლიტვის გლობალური პროგრამის ფარგლებში შეხვედროდნენ ამ
ქვეყნის სახელმწიფო მოხელეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა
და დიასპორის ჩართულობის პროექტებზე მომუშავე კვლევით
ორგანიზაციებს.
სასწავლო ვიზიტისას მონაწილეებმა განიხილეს ისეთი საკითხები,
როგორიცაა: დიასპორის ჩართულობა; მისი ახალგაზრდა

2016 წლის 25 თებერვალს პროექტმა ENIGMMA-მ ჩაატარა ტრენინგი
შენგენის სავიზო რეგულაციებზე. ავსტრიის საგარეო საქმეთა

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს
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ამოცანაა მისი განხორციელება მიგრაციის ეროვნული პოლიტიკის
ჩამოსაყალიბებლად და დასანერგად, მთავრობის შესაძლებლობის
გაძლიერების კუთხით.
წყარო: www.icmpd.org

ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორთან, ბატონ ზაზა
ფანცულაიასთან
დასაწყისი იხილეთ პირველ გვერდზე
2014 წლის 1 სექტემბერს ხელი მოეწერა და ძალაში შევიდა
საქართველოს მთავრობის # 525 დადგენილება „უცხოელის
საქართველოდან გაძევების წესის დამტკიცების შესახებ“. ამავე
დღიდან ამოქმედდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
#631 ბრძანება „უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების
ცენტრში მოთავსების წესის შესახებ“. დოკუმენტი ნათლად
განსაზღვრავს, თუ როდის არის შესაძლებელი უცხოელის
დაკავება და/ან გადაყვანა დროებითი განთავსების ცენტრში (TAC),
ასევე, მოიცავს ინფორმაციას დაკავების წესებზე, უცხოელთა
პროცედურულ უფლებებზე TAC-ში განთავსებისას (მათ შორის,
პერსონალურ თუ სამედიცინო შემოწმებაზე) და მათ უფლებებსა და
გარანტიებზე.
ჩვენი დეპარტამენტი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს უწყებათაშორის
თანამშრომლობას ამ კუთხით და აქტიური ურთიერთობები
გვაქვს საქართველოს იუსტიციისა და საგარეო საქმეთა
სამინისტროებთან. სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ურთიერთობის
გაძლიერებაც
აუმჯობესებს
ღონისძიებათა
ეფექტიანობას.
წარმატებული უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის მიზნით,
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხელი მოაწერა მემორანდუმს
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
და
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროებთან
ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. მომავალში გაფორმდება
მემორანდუმები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებთან.
ვინაიდან ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროგრამებს უპირატესობა
ენიჭებათ იძულებით დაბრუნებასთან შედარებით, შინაგან
საქმეთა სამინისტრომ ხელი მოაწერა მემორანდუმს მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (IOM), რომელიც აქტიურად
თანამშრომლობს ჩვენს დეპარტამენტთან ამ კუთხით. 2015 წლის
ივლისიდან მიგრაციის დეპარტამენტმა გაძევების პროცედურების
ეფექტიანი განხორციელება დაიწყო. 2016 წლის თებერვლისათვის
გაძევების შესახებ გამოცემული იყო 77 გადაწყვეტილება.
ENIGMMA: მიგრაციის დეპარტამენტი კოორდინირებას უწევს
არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს
და ახორციელებს გაძევების პროცედურებს; საპატრულო პოლიცია
პასუხისმგებელია არალეგალურ მიგრანტთა გამოვლენაზე ქვეყნის

მასშტაბით; კრიმინალურ პოლიციას კი ევალება არალეგალური
მიგრაციის
წინააღმდეგ
ბრძოლა.
როგორ
მიმდინარეობს
კოორდინირება შესაბაბამის სტრუქტურებს შორის და რა მექანიზმებით
მიიღწევა მათი ოპერატიული და შეთანხმებული მუშაობა?
ბ-ნი ზაზა ფანცულაია: საქართველოს ტერიტორიაზე არალეგალურად
მცხოვრებ უცხოელთა გამოსავლენად და შემდგომი რეაგირებისათვის
ეფექტიან ღონისძიებათა განსახორციელებლად, საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სტანდარტული ოპერაციული
პროცედურები
(SOP)
შეიმუშავა
თავისი
სტრუქტურული
ერთეულებისა და ტერიტორიული დანაყოფებისათვის. SOPით გათვალისწინებულია უცხოელთა იდენტიფიცირებისათვის
საჭირო პროცედურები, ასევე, ქვეყნის ტერიტორიაზე მათი ყოფნის
სამართლებრივი საფუძვლები, დაკავების წესები, დაკავების
განმავლობაში უცხოელის უფლებები და მიგრაციის დეპარტამენტის
მიერ გამოყენებული პროცედურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს
უფლებამოსილი დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სამუშაოს
პასუხად. სამინისტროს კომპეტენციები არალეგალური მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადანაწილებულია 4 შესაბამის
სააგენტოზე: სასაზღვრო პოლიცია, საპატრულო პოლიცია,
კრიმინალური პოლიცია და მიგრაციის დეპარტამენტი. ეფექტიანი
კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრომ, 2014 წლის 22 სექტემბრის #730 ბრძანების
საფუძველზე, ჩამოაყალიბა არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც ამ სამინისტროს
სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდა.
ჯგუფის მიზანია ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბება მიგრაციის
საკითხების შესახებ და ამ სფეროს მართვის გაუმჯობესება.
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები რეგულარულად იმართება. მის
საქმიანობას კოორდინირებას უწევს მიგრაციის დეპარტამენტი
და თავმჯდომარეობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
მოადგილე.
ENIGMMA: მიგრაციის
დეპარტამენტი
საქართველოში
სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მყოფ უცხოელებს სთავაზობს
დროებითი განთავსების ცენტრის (TAC) მომსახურებას გაძევებამდე.
თუ შეიძლება, მოკლედ აუხსენით მკითხველებს, რამდენად
ეფექტიანია TAC და განუმარტეთ ცენტრში მიღების სისტემის ზოგადი
შესაძლებლობები?
ბ-ნი ზაზა ფანცულაია: TAC 2014 წლის 1 სექტემბრიდან
ფუნცქიონირებს. ცენტრში შესაძლებელია იმ უცხოელთა განთავსება,
რომლებიც საქართველოში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე
იმყოფებიან. ის აშენდა საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით,
ასევე, საერთაშორისო პარტნიორებისა და დონორების მხარდაჭერითა
და აქტიური თანამშრომლობით, და აღჭურვილია საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად. ცენტრში განთავსებული პირები
უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო და ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის
გამოყოფილია შესაბამისად ადაპტირებული ოთახები. ასევე
გათვალისწინებულია ბავშვთა ინტერესები, მათ შორის, განათლების
უფლება და თავისუფალი დროის გასატარებელი პირობები. TAC-ში
მოწყობილია ბიბლიოთეკა, კომპიუტერისა და სათამაშო ოთახები
მიგრანტებისათვის და შესაძლებელია 92 ადამიანის განთავსება. იგი
მოიცავს ორ დამოუკიდებელ ბლოკს - (1)მამაკაცებისა და ქალების
და (2) ოჯახებისათვის.
ENIGMMA: მიგრაციის დეპარტამენტი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე
ევროპული ქვეყნის სამართალდამცველ დაწესებულებათა შორის,
რომლებიც ასრულებენ შიდა მონიტორინგისა და დაკავებულ
არალეგალ მიგრანტთა უფლებების მაკონტროლირებელი ორგანოს
ფუნქციებს. რა ზომებია გათვალისწინებული TAC-ში განთავსებულ
მიგრანტთა უფლებების სრულად დაცვისა და პოტენციურ დარღვევათა
პრევენციისათვის?
ბ-ნი
ზაზა
ფანცულაია:
საქართველოს
შსს-ს
მიგრაციის
დეპარტამენტში უცხოელთა უფლებების დაცვისა და მონიტორინგის
სამმართველო შიდა მონიტორინგის მექანიზმის ფუნქციას

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

გვერდი 2
მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენი #8, 2016 წლის იანვარი - მარტი

მიმოსვლის შეთავაზების შესახებ. უვიზო მიმოსვლა ხელს შეუწყობს
ხალხთა შორის კონტაქტებს, გააძლიერებს ბიზნესს, სოციალურ და
კულტურულ ურთიერთობებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.
ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
დღევანდელი შეთავაზება ეხმიანება საქართველოს სახელმწიფო
სტრუქტურების მცდელობას, განახორციელონ გრძელვადიანი და
რთული რეფორმები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ
კანონის უზენაესობასა და მართლმსაჯულების სისტემაზე. ძალიან
კმაყოფილი ვარ მიღწეული პროგრესით და ვიმედოვნებ, რომ
ევროპარლამენტი და საბჭო მალე მიიღებს ჩვენს შეთავაზებას.“
მას შემდეგ, რაც ეს მოხდება, ბიომეტრიული პასპორტების მფლობელ
საქართველოს მოქალაქეებს არ დასჭირდებათ ვიზა შენგენის ზონაში
90-დღიანი მგზავრობის შემთხვევაში. უვიზო მიმოსვლა შეეხება
ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს, ირლანდიისა და დიდი
ბრიტანეთის გამოკლებით და შენგენის ოთხი ასოცირებული ქვეყნის
(ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია) ჩათვლით. ეს
შეღავათები ვრცელდება მხოლოდ მოკლევადიან ვიზიტებზე, რაც
გულისხმობს ბიზნესის, ტურისტული თუ ოჯახური მიზნებით
მოგზაურობას 90 დღის განმავლობაში ნებისმიერ 180-დღიან
პერიოდში. სავიზო მოთხოვნისგან გათავისუფლება არ ანიჭებს პირს
ევროკავშირში მუშაობის უფლებას.
წყარო: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-702_en.htm
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს
ხვდება

მიერ და მიგრაციის პოლიტიკის მოდერნიზაციის კუთხით
გადადგმული ნაბიჯები. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ
საქართველომ უკვე შეიმუშავა მიგრაციის მართვის თანამედროვე
პოლიტიკა და ემიგრაციისა და იმიგრაციის მხრივ სისტემური
რეფორმები განახორციელა ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში.
ევროკომისიაში შეხვედრას ასევე დაესწრნენ საგარეო საქმეთა
მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე და საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში, დავით ბაქრაძე.
წყარო: http://belgium.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_
id=223&info_id=35088
ევროპის კომისია საქართველოს რეფორმებს დადებითად აფასებს

2016 წლის 20 იანვარს ევროპის პარლამენტის წლის პირველ
პლენარულ სესიაზე ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებათა
საკითხებში, იოჰანეს ჰანი, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების
საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა და
ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის, ფედერიკა მოგერინის სახელით,
სიტყვით გამოვიდა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორ
ქვეყნებს შორის ასოცირების ხელშეკრულებათა შესახებ.

„საქართველოსთან
დაკავშირებით,
შთამბეჭდავი
ნაბიჯები
გადაიდგა ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების კუთხით
... ჩვენ კი გავაგრძელებთ მუშაობას კანონმდებლობაზე, რათა რაც
შეიძლება მალე მივაღწიოთ სრულ ვიზალიბერალიზაციას.“
ბ-ნი ჰანის სიტყვის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია: http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-16-121_en.htm

საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული
სიახლეები
ახალი სავიზო რეგულაციები ირანთან

2016 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობამ გამოსცა
გადაწყვეტილება ირანის მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის
დაწესებაზე. მათ საქართველოში 45 დღემდე ვადით დარჩენის
უფლება ექნებათ. ორივე ქვეყანა იმედოვნებს, რომ უვიზო მიმოსვლა
დადებით გავლენას მოახდენს ქვეყნების ეკონომიკურ ვითარებაზე,
კონკრეტულად კი გაზრდის ვაჭრობასა და ტურიზმს.
საავტორო უფლება: არაკომერციული გამოყენებისათვის, წყარო: ევროკავშირის საბჭო

2016 წლის 9 თებერვალს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ
ტუსკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გიორგი კვირიკაშვილს
შეხვდა.

„ევროკავშირი და საქართველო პარტნიორები არიან. ასოცირების
ხელშეკრულების ძალაში სრულად შესვლასთან ერთად, ჩვენ
შევძლებთ კიდევ უფრო ღრმა თანამშრომლობის ხელშეწყობას
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური ასოცირებისა
და ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით“, - აღნიშნა პრეზიდენტმა

ტუსკმა. მისი განცხადების სრული ვერსია პრესისთვის
ხელმისაწვდომია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე: http://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/-09/02/2016tusk-pressstatement-prime-minister-georgia-kvirikashvili/
წყარო: www.enpi-info.eu
ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში
საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკა განიხილა

ბრიუსელში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა
და ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში,
დიმიტრის ავრამოპოლუსმა, განიხილეს ვიზალიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის წარმატებული განხორციელება საქართველოს

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია

2015 წლის 11 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო 20162020 წლების მიგრაციის სტრატეგია. დოკუმენტში განხილულია
მიგრაციის სფეროს ძირითადი მიმართულებები და ასახავს
სახელმწიფოს ხედვასა და კონკრეტულ ამოცანებს მიგრაციის
ეფექტიანი მართვისა და ქვეყნის განვითარებისათვის მიგრაციის
პოტენციალის გამოყენების კუთხით.
სტრატეგიის ინგლისური ვერსია ხელმისაწვდომია მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიის ვებგვერდზე:
http://migration.
commission.ge/files/migration_strategy_2016-2020.pdf

ICMPD-ს ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და
რეგიონში
ICMPD ახალ პროექტს იწყებს აზერბაიჯანში

ICMPD ახორციელებს პროექტს „აზერბაიჯანთან პარტნიორობა
მობილურობისათვის
ხელშეკრულების
განხორციელების
მხარდაჭერა“ (MOBILAZE), რომელიც ევროკავშირმა დააფინანსა.
აზერბაიჯანსა და ევროკავშირს შორის ამ ხელშეკრულებას
2013 წელს მოეწერა ხელი. შესაბამისად, პროექტ MOBILAZE-ს

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენი #8
პროექტ ENIGMMA-ს კვარტალური გამოცემა
ძვირფასო მკითხველო!
პროექტ
ICMPD/ENIGMMA-ს
გუნდს
პატივი აქვს, წარმოგიდგინოთ რიგით მერვე
საინფორმაციო ბიულეტენი მიგრაციის
საკითხებზე. ამ ბიულეტენების სერიის მიზანია მკითხველისათვის
განახლებული ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მიგრაციის
მართვასა და მიგრაციის სფეროში ევროკავშირი-საქართველოს
ურთიერთობებზე.
ამასთანავე,
საინფორმაციო
ბიულეტენი
ზოგადად მიმოიხილავს ENIGMMA-სა და ICMPD-ს სხვა პროექტთა
ფარგლებში რეგიონის მასშტაბით განხორციელებულ და დაგეგმილ
აქტივობებს.
გამოცემაში
ასევე
გაეცნობით
საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობის შედეგებსა და მიღწევებს ვიზალიბერალიზაციის
კუთხით, ახლახან გამოქვეყნებულ 2020-2016 წლების საქართველოს
მიგრაციის სტრატეგიას და მიგრაციის სფეროსთან დაკავშირებულ
სხვა საკითხებს; მოგაწვდით ინფორმაციას ENIGMMA-ს მიერ
დაგეგმილი საზაფხულო სკოლისა და 2016 წლის საინფორმაციო
კამპანიის შესახებ; წარმოგიდგენთ ICMPD-ს ახალ პროექტსაც MOBILAZE - რომელიც აზერბაიჯანში განხორციელდება. გარდა
ამისა, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორთან, ბატონ
ზაზა
ფანცულაიასთან, რომელიც
ახლად ჩამოყალიბებულ
მიგრაციის დეპარტამენტზე საუბრობს და მიმოიხილავს ზოგად
მდგომარეობას საქართველოში არალეგალურ მიგრაციასთან
მიმართებით.
გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები და კომენტარები, ასევე რჩევები
მუშაობის გასაუმჯობესებლად, გამოგვიგზავნოთ საინფორმაციო
ბიულეტენის ბოლოს მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.
ENIGMMA-ს
პროექტის
დაინტერესებისათვის.

გუნდი

მადლობას

გიხდით

ICMPD/ENIGMMA-ს პროექტის გუნდი

ამ გამოცემაში წარმოდგენილი იქნება
სიახლეები:
·

ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორთან, ბატონ ზაზა
ფანცულაიასთან

მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენის მუდმივი რუბრიკები:
·
·
·
·
·

ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები
საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული
სიახლეები
ICMPD-ს ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და
რეგიონში
პროექტ ENIGMMA-ს მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობები
„ვინ ვინ არის?“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის დეპარტამენტი

ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორთან, ბატონ ზაზა
ფანცულაიასთან

ENIGMMA: მიგრაციის დეპარტამენტი საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროში ახლად ჩამოყალიბებული სტრუქტურული
ერთეულია, რომელიც ახორციელებს „უცხოელთა და მოქალაქეობის
არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“
საქართველოს კანონის კონკრეტულ დებულებებს არალეგალური
მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პრევენციასთან დაკავშირებით.
რა მდგომარეობაა ამჟამად ამ სფეროში?
ბ-ნი ზაზა ფანცულაია: მოგეხსენებათ, მიგრაციის მართვა ევროპისა
და მთელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია და
საქართველოც არ არის გამონაკლისი. ბოლო წლებში ჩვენმა ქვეყანამ,
ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და განსაკუთრებული
წინსვლა
შეინიშნება
საკანონმდებლო
და
ინსტიტუციურ
დონეებზე. კერძოდ, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე
პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონის მიღება
და ეფექტიანი მექანიზმების ჩამოყალიბება დადებითად აისახა
ქვეყნის მიგრაციის მართვის სისტემაზე. ამ კანონის დებულებათა
ეფექტიანადვე განსახორციელებლად, შეიქმნა და მიღებულია
მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები და რეგულაციები:

გაგრძელება 3-ე გვერდზე

ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები
ევროკომისიის შემოთავაზება საქართველოს
სავიზო მოთხოვნათა გაუქმების შესახებ

მოქალაქეებისათვის

2016 წლის 9 მარტს ევროკომისიამ ევროკავშირის საბჭოსა და
ევროპარლამენტს შესთავაზა სავიზო ვალდებულების მოხსნა
საქართველოს მოქალაქეებისათვის და მისი გადაყვანა იმ ქვეყნების
სიაში, რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ შენგენის ზონაში
უვიზო რეჟიმით მიმოსვლა. ეს იყო შედეგი 2015 წლის დეკემბერში
კომისიის მიერ გამოქვეყნებული დადებითი შეფასებისა, რომლითაც
დადასტურდა,
რომ
საქართველომ
ვიზალიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის ყველა ნიშნული წარმატებით შეასრულა.
ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში,
დიმიტრის ავრამოპოლუსმა აღნიშნა: „დღეს ჩვენ ვასრულებთ

პირობას საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროპაში უვიზო

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

