მიგრაციის

საკითხთა

სამთავრობო

კომისია

www.migration.commission.ge
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია (მსსკ / კომისია) არის მთავრობის სათათბირო ორგანო. იგი შედგება ორგანიზაციების სამი შიდა ჯგუფისგან, რომელიც თავის მხრივ თემატურ ჭრილში
მჭიდროდ თანამშრომლობს მეოთხე, გარე პარტნიორებისგან შემდგარ ჯგუფთან. კომისიაში გადაწყვეტილებები მიიღება მინისტრის / მოადგილის დონეზე, ხოლო მოსამზადებელი საქმიანობა
ხორციელდება საშუალო მენეჯმენტის (დეპარტამენტის დირექტორი, სამსახურის უფროსი / მოადგილე) დონეზე, რომლისთვისაც განსაზღვრულია 5 თემატური სამუშაო ჯგუფი. მსსკ-ის ანალიტიკურ
და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს მისი სამდივნო, რომელიც ფუნქციონირებს ევროკავშირის მხარდაჭერით.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო
www.police.ge

IV ჯგუფი
გარე პარტნიორები

მსსკ-ის თანათავმჯდომარე
არალეგალ მიგრანტთა დაკავება-გაძევება;
დაბრუნება და რეადმისია;
საზღვრის ინტეგრირებული მართვა;
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული
დანაშაული;
- თავშესაფარი;

მსსკ-ის თავმჯდომარე და სამდივნო
- მოქალაქეობა და მოქ. არმქონეობა;
- ბინადრობის ნებართვები;
- სამოქალაქო რეესტრი, პირადობის
და სამგზავრო დოკუმენტები;
- ტრეფიკინგის საბჭო;
- მექ-ის ეროვნული საკონტაქტო პირი.

-

ს/ჯ წევრობა: * * * * *

- შრომითი მიგრაცია;
- დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია;
- უცხოელთა ინტეგრაცია;
- ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი.

-

საკონსულო საკითხები;
სავიზო საკითხები;
დიასპორასთან ურთიერთობა;
სტრატეგიული კომუნიკაცია;
ევროკავშირში ინტეგრაცია.

WG membership: * * * *

ს/ჯ წევრობა: * * *

სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
www.ssg.gov.ge

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
www.mfa.gov.ge

- ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული დანაშაული;
- ტერორიზმი;
- არალეგალური მიგრაცია.
WG membership: * * * *

ს/ჯ წევრობა: * * * * *

მსსკ-ის ს/ჯ-ს კოორდინატორი
. მიგრაციის ლაბორატორია;
(სტრატეგია, კანონმდებლობა,
სტატისტიკა, მიგრაციის და
განვითარების პოლიტიკა)
. მოქალაქეობის არმქონეობის ს/ჯ
. მეას-ის ს/ჯ
(მონაცემები, ანალიზი)

შემოკლებები
მექ - მიგრაციის ევროპული ქსელი
მეას - მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემა
ს/ჯ - სამუშაო ჯგუფი
ICMPD - მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი
IOM - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
UNHCR - გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

მსსკ-ის ს/ჯ კოორდინატორი

მსსკ-ის ს/ჯ-ს კოორდინატორი
. ინტეგრაციის საკითხთა ს/ჯ
. მიგრაციის რისკების ანალიზის ს/ჯ
(უცხოელთა ინტეგრაცია და დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტთა
რეინტეგრაცია)

სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური
www.geostat.ge

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
www.mes.gov.ge

- მიგრაციის სტატისტიკა;
- მოსახლეობის აღწერა;
- შინამეურნეობის კვლევები.

-

ს/ჯ წევრობა: * * * *

ს/ჯ წევრობა: * * *

პარლამენტი
www.pariament.ge

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
www.moh.gov.ge

განათლების და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია;
სტუდენტთა მობილობა;
უნარების განვითარება;
უცხოური განათლების აღიარება.

მთავრობის ადმინისტრაცია
www.gov.ge
-

- კანონმდებლობა მიგრაციაზე.
-

მთავრობის სამოქმედო
გეგმები;
საჯარო ადმინისტრირების
რეფორმა;
მდგრადი განვითარების
მიზნების კოორდინაცია.

ეკონომიკის და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
www.economy.ge
- უცხოური ინვესტიციები;
- შრომის ბაზრის ანალიზი;
- ტურიზმი.

- მიგრაციის და განვითარების
პოლიტიკა.

-

- საბაჟო;
- სახელმწიფო ბიუჯეტი.

ს/ჯ წევრობა: * *

ს/ჯ წევრობა: * *

გარემოს დაცვის და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
www.mepa.gov.ge

ფინანსთა სამინისტრო
www.mof.gov.ge

ეროვნული ბანკი
www.nbg.gov.ge

ომბუდსმენი
www.ombudsman.ge

ფულადი გზავნილები.

- ადამიანის უფლებების
საკითხები.

III ჯგუფი
კონსულტანტები

II ჯ გ უ ფ ი
დამხმარე ხაზი
მსსკ-ის წევრები

I ჯგუფი
ძირითადი ხაზი
მსსკ-ის წევრი უწყებები

იუსტიციის სამინისტრო
www.justice.gov.ge

საერთაშორისო ორგანიზაციები
- ევროკავშირი, ICMPD, IOM, UNHCR, GIZ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები და აკადემია
- ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ს/ჯ წევრობა: * * * * *

•
•
•
•
•

ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფებზე
მიგრაციის ლაბორატორია
მოქალაქეობის არმქონეობის ს/ჯ
მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური
სისტემის ს/ჯ
მიგრაციის რისკების ანალიზის ს/ჯ
ინტეგრაციის საკითხთა ს/ჯ

და

