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IOM MOBILITY CENTRES SUPPORT GEORGIANS TRAVELLING VISA-FREE TO THE SCHENGEN ZONE
As visa-free travel to Schengen states becomes a reality for citizens of Georgia in the early spring of 2017, the Mobility Centres of the International Organization for Migration 
(IOM) have played an important role in informing prospective travellers. In a situation such as this there are inevitable misunderstandings about what is and what is not allowed 
under the new arrangements. IOM has a long-established role in promoting the benefits of lawful migration and has therefore been ideally placed to converse with Georgians 
who are making plans to take advantage of the new opportunities.  IOM’s Mobility Centres have provided advice on the permissible durations of and reasons for short-term visits, 
on ensuring that adequate documentation is prepared to present to EU border officials and on the dangers of planning to work without legal authority. Face to face consultations 
have taken place as well as group sessions at which any misperceptions have been clarified in an interactive manner between persons planning to travel. 

IOM-ის მობილურობის ცენტრები ხელს უწყობს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ 
შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წლის გაზაფხულის დასაწყისში რეალობად იქცევა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
(IOM) მობილურობის ცენტრებს პერსპექტიული მგზავრების ინფორმირებაში დიდი როლი აქვს. მსგავს სიტუაციაში ხშირია გაუგებრობა იმის შესახებ თუ რა არის და არ არის 
ნებადართული ახალი შეთანხმებების ფარგლებში. IOM უკვე დიდი ხანია მუშაობს კანონიერი მიგრაციის უპირატესობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით 
და შესაბამისად იმყოფება იდეალურ პოზიციაში ესაუბროს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გეგმავენ ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას. IOM-ის მობი- 
ლურობის ცენტრების საშუალებით ვრცელდება ინფორმაცია მოკლევადიანი ვიზიტების დასაშვებ ხანგრძლივობასა და მიზნებზე, მოთხოვნების შესაბამისად ევროკავშირის 
საზღვარზე წარსადგენად მომზადებული დოკუმენტების და საზღვარგარეთ უკანონოდ მუშაობის საფრთხეების შესახებ.  პირისპირ თუ ჯგუფური კონსულტაციების დროს, 
დაინტერესებული პირები, რომლებიც გამგზავრებას გეგმავენ, ინტერაქტიული გზებით იღებენ განმარტებას მათთვის გაუგებარ ყველა საკითხზე.

EU-FUNDED MORE FOR MORE PROJECT ASSISTS 
IN SECURING VISA-FREE TRAVEL 

The overall aim of the EU-funded project “Reinforcing the capacities of the 
Government of Georgia in border and migration management” (More for 
More) has been to enhance the capacities of Georgian authorities in 
integrated border management and migration management and to ensure 
that key targets under the Visa Liberalization Action Plan (VLAP) were met.  
Drawing on EU expertise the project has supported significant advances on 
developing risk analysis in the Ministry of Interior and the handling of 
identity documents across government, has facilitated the sustainable 
reintegration of Georgian migrants returning home and has supported the 
fight against transnational organized crime.  These successful interventions 
have played a notable role in Georgia successfully meeting its targets 
under the Visa Liberalization Action Plan and in doing so securing the goal 
of visa-free travel.  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „მეტი მეტისათვის“
პროექტი ხელს უწყობსუვიზო მიმოსვლის მინიჭების პროცესს 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს მთავ- 
რობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის 
მიმართულებით“ („მეტი მეტისათვის“) ფარგლებში მოხდა საზღვრის 
ინტეგრირებული მართვის და მიგრაციის მართვის სფეროებში საქართ- 
ველოს ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერება და სავიზო 
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში (VLAP) გაწერილი 
ძირითადი მიზნების მიღწევის ხელშეწყობა“. ევროკავშირის ექსპერტიზაზე 
დაყრდნობით პროექტმა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აღმოუჩინა შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს რისკების ანალიზის სფეროს განვითარების კუთხით 
და მასთან ერთად სხვა სამთავრობო სტრუქტურებს საიდენტიფიკაციო 
დოკუმენტებთან მუშაობის მიმართუ-ლებით, ხელი შეუწყო დაბრუნებული 
ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციას და ბრძოლას ტრანსნაციო- 
ნალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. აღნიშნულმა წარმატე- 
ბულმა საქმიანობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს 
მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული 
მიზნების მიღწევაში და, შესაბამისად, უზრუნველყო უვიზო მიმოსვლის მინიჭება. 
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წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე  პასუხისმგებელია მხოლოდ IOM და პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.
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INTEGRATED BORDER MANAGEMENT CONFERENCE 
IN TBILISI
As the EU-funded “Reinforcing the capacities of the Government of 
Georgia in Border and Migration Management” project draws to a 
close, IOM hosts an Integrated Border Management Conference in 
Tbilisi from 22-23 March 2017. The aim of the conference is to 
reflect on project achievements that have successfully supported 
the Visa Liberalization Action Plan for Georgia and also to look 
forward to Phase 2 of the project.  The conference includes speech-
es by the Heads of the Border Police and Revenue Service of 
Georgia and the Director for the Patrol Police of Georgia.  In 
addition the conference includes contributions by EU Member 
State experts on Advance Passenger Information, modern docu-
ment fraud challenges at the EU borders and the fight against 
Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants at Amsterdam’s 
Schiphol airport.  Additionally a government official from Turkey 
speaks about the challenges of balancing regular border checks 
and facilitation with the added challenge of Foreign Terrorist 
Fighters.  IOM’s Border Management Specialist Mark Richmond, 
based in Tbilisi, has expressed his gratitude that not only have 
senior government figures been present for the event but also that 
a range of experts had attended from overseas to lend their knowl-
edge and expertise to the proceedings and to help steer the path 
between the concluding project and the new project soon to begin.  

საზღრის ინტეგრირებული 
მართვის კონფერენცია თბილისში
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „საქართველოს 
მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და 
მიგრაციის მართვის მიმართულებით“ დასასრულს უახლოვდება. 
პროექტის მიღწევების შეჯამების მიზნით IOM 2017 წლის 22–23 
მარტს თბილისში საზღვრის ინტეგრირებული მართვის კონფე- 
რენციას უმასპინძლებს. კონფერენციის ფარგლებში მოხდება იმ 
საქმიანობის მიმოხილვა, რომლის განხორციელებითაც პროექტმა 
ხელი შეუწყო საქართველოს წარმატებით შეესრულებინა სავიზო 
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში გაწერილი მიზნები. 
ამასთან, საუბარი იქნება პროექტის მე-2-ე ფაზაზე. კონფერენციაზე 
მონაწილეებს სიტყვით მიმართავენ სასაზღვრო პოლიციის, 
საქართველოს შემოსავლების სამსახურის და საქართველოს 
საპატრულო პოლიციის უფროსები. ამასთან, კონფერენციაში 
მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერ- 
ტები, რომლებიც ისაუბრებენ ისეთ თმებზე, როგორებიცაა 
წინასწარი სამგზავრო ინფორმაცია, ევროკავშირის საზღვრებზე 
დოკუმენტების გაყალბებასთან დაკავშირებული თანამედროვე 
გამოწვევები და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და 
ამსტერდამის „სხიპჰოლის აეროპორტის“ გავლით მიგრანტთა 
საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანის დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლა. გარდა ამისა, ოფიციალური პირი თურქეთის მთავრო- 
ბიდან ისაუბრებს სასაზღვრო კონტროლის პროცედურების დაცვასა 
და მათ გამარტივებას შორის ბალანსზე უცხოელი ტერორისტი 
მებრძოლების ფენომენთან დაკავშირებული გამოწვევების 
გათვალისწინებით.  IOM-ის თბილისის ოფისის საზღვრის მართვის 
სპეციალისტი მარკ რიჩმონდი მადლიერებას გამოხატავს 
მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენელთა და იმ ექსპერტთა 
მიმართ, რომლებიც უცხო ქვეყნებიდან კონფერენციაში საკუთარი 
ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების და ახალი პროექტის 
კურსის დასახვის ხელშეწყობის მიზნით მიიღებენ მონაწილეობას.
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Taking Stock of Humanitarian Assistance 
to Stranded Migrants | 
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BORDER OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM
(BOMS)

In the summer of 2016, under the EU-funded More for More 
project, IOM took on responsibility for the procurement of approxi-
mately 3 million Euros of equipment. The procurement nears 
completion in the first quarter of 2017 and includes a range of 
surveillance, motion detection, communication and other key 
equipment to significantly bolster protection of the green border 
between Georgia and Turkey. The locations for these green border 
interventions will be Sarpi, Kirnati, Kartsakhi and Vale.  IOM has also 
facilitated the training of Border Police officers in effective use of 
the new equipment.  The equipment procurement for the Geor-
gia/Turkey border is particularly significant as the number of irregu-
lar border crossings or attempts at this border is much higher than 
at the borders with other neighbouring states. Many of the migrants 
detected have expressed the desire to reach Turkey and then 
continue to Western Europe.    

სასაზღვრო ოპერაციების მართვის
სისტემა 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „მეტი მეტისათვის“ პროექტის 
ფარგლებში 2016 წლის ზაფხულში მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციამ (IOM) აიღო დაახლოებით 3 მილიონი ევროს 
ღირებულების აღჭურვილობის შესყიდვის პასუხისმგებლობა. 
შესყიდვა მოიცავს მთელ რიგ სათვალთვალო აღჭურვილობას, 
მოძრაობის დეტექტორებს, საკომუნიკაციო მოწყობილობას და 
საქართველო-თურქეთის მწვანე საზღვრის დაცვის გაძლიერე- 
ბისთვის მნიშვნელოვან სხვა აპარატურას. მწვანე საზღვრისთვის 
განკუთვნილი აღნიშნული ტექნიკა განთავსდება სარფში, კირნათში, 
კარწახში და ვალეში. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ 
ასევე ორგანიზება გაუწია სასაზღვრო პოლიციის ოფიცრების 
ტრენინგს ახალი აღჭურვილობის ეფექტურად გამოყენების 
უზრუნველსაყოფად. საქართველო/თურქეთის საზღვრისთვის 
შესყიდული აპარატურა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან 
აღნიშნულ საზღვარზე უკანონო კვეთების მცდელობის რაოდე- 
ნობა ბევრად მაღალია, ვიდრე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებთან 
არსებულ საზღვრებზე. ბევრი დაკავებული მიგრანტის თქმით, 
ისინი ცდილობენ ჩავიდნენ თურქეთში და შემდეგ გააგრძელონ 
გზა დასავლეთ ევროპის მიმართულებით. 

Google 2017
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RISK ANALYSIS TRAINING OF TRAINERS 

Throughout the More for More project there has been ongoing 
support for the establishment of the Integrated Border Manage-
ment Risk Analysis Unit within the Info-Analytical Department at the 
Ministry of Interior headquarters.  The risk analysis methodology is 
based on the EU Common Integrated Risk Analysis Model 
(CIRAM) for application by the various Georgian Ministry of Interior 
agencies responsible for border management.  Lieutenant-Com-
mander Karol Turzyński from the Border Guard of Poland was 
identified as the ideal person to support the process in Georgia as 
he has prior experience of working with authorities in Moldova to 
develop risk analysis capacity as well as working in a similar vein in 
various countries in Central Asia. Since his first visit to Georgia in 
May 2015 Lieutenant-Commander Turzyński has been instrumen-
tal in supporting the aforementioned process and returned to 
Georgia for the fourth time in February 2017 to complete his final 
assignment under the current project.  The Training of Trainers 
course that he delivered lasted for two weeks and included six key 
officials from the Border Police, Patrol Police, Migration Depart-
ment and the Info-Analytical Department.  The Training of Trainers 
course will be built upon further in the planned follow-up project 
funded by the EU with the development of a comprehensive 
training curriculum for the Academy of the Ministry of Interior.

ტრენერთა ტრენინგი რისკების ანალიზის
სფეროში 
„მეტი მეტისათვის“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარ- 
ტამენტის საზღვრის ინტეგრირებული მართვის რისკების ანალიზის 
განყოფილების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. რისკების ანალიზის 
მეთოდოლოგია ეყრდნობა ევროკავშირის რისკების ანალიზის 
ერთიან ინტეგრირებულ მოდელს (CIRAM), რომელსაც გამოიყე- 
ნებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის 
მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პასუხისმგებელი სხვა- 
დასხვა ორგანოები. აღნიშნულ პროცესში საქართველოს 
ხელშესაწყობად შეირჩა პოლონეთის სასაზღვრო პოლიციის 
მეთაურ-ლეიტენანტი კაროლ ტურჟინსკი, რომელსაც აქვს რისკების 
ანალიზის სფეროში მოლდავეთის ხელისუფლების და ცენტრალური 
აზიის სხვადასხვა ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერების 
ხელშეწყობის გამოცდილება. მეთაურ-ლეიტენანტი ტურჟინსკი 
საქართველოს პირველად 2015 წლის მაისში ესტუმრა და მას 
შემდეგ მან რისკების ანალიზის განყოფილების ჩამოყალიბების 
პროცესში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მიმდინარე პროექტის 
ფარგლებში ის საბოლოო დავალების შესასრულებლად საქართვე- 
ლოს 2017 წლის თებერვალში მეოთხედ ეწვია. ორკვირიან 
ტრენერთა ტრენინგს სასაზღვრო პოლიციის, საპატრულო 
პოლიციის, მიგრაციის დეპარტამენტისა და ზემოთხსენებული 
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ოფიციალური პირები 
ესწრებოდნენ. ტრენერთა ტრენინგის კურსის საფუძველზე შემდგომ 
პროექტში მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიი- 
სთვის ყოვლისმომცველი სასწავლო პროგრამის განვითარება.
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EXPERT PROFILE - ERIC GEESTMAN  
Eric Geestman is a document expert from the Immigration and 
Naturalization Service of the Ministry of Security and Justice in the 
Netherlands.  His initial contribution to the project was the delivery 
of a document fraud training course for the Georgian Patrol Police 
which resulted in a select group of officers being identified and 
trained further in Amsterdam.  Eric returned to Georgia to bring his 
vast knowledge of breeder documents to benefit officials from the 
Public Service Development Agency of the Ministry of Justice in 
their role of accepting and processing resident permit applications 
from foreigners.

ექსპერტის პროფილი - ერიკ ხეესტმანი 
ერიკ ხეესტმანი ნიდერლანდების იუსტიციის სამინისტროს მიგრა- 
ციის და ნატურალიზაციის სამსახურის ექსპერტია. მან პროექტის 
განხორციელების პირველ ეტაპზე საქართველოს საპატრულო 
პოლიციისთვის ყალბი დოკუმენტების შემოწმების თემაზე ტრენინგი 
ჩაატარა. კურსის შედეგად გამოვლინდა ოფიცერთა გუნდი, 
რომლებმაც დამატებითი ტრენინგი ამსტერდამში გაიარეს. მოგვია- 
ნებით ერიკი საქართველოში სამოქალაქო სტატუსის დოკუმენ- 
ტების შემოწმების სფეროში დაგროვილი დიდი გამოცდილების  
გასაზიარებლად დაბრუნდა. მან ხელი შეუწყო  უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეების მიერ ბინადრობის ნებართვის მისაღებად შეტანილი 
განაცხადების მიღებისა და დამუშავების მიმართულებით იუსტიციის 
სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერებას.      

DOCUMENT EXAMINATION EQUIPMENT
Throughout the duration of the project interventions have been made 
to boost the document examination capacities across government.  
This has included travel and identity document training for the Ministry 
of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Revenue Service (Customs), 
Public Service Development Agency of the Ministry of Justice and the 
Ministry of Refugees and Accommodation.  In late 2016 the capacities 
of 10 border checkpoints including the international airports in Tbilisi 
and Kutaisi and land border checkpoints at Sarpi, Red Bridge and 
Sadakhlo were developed further with the provision of VSC 40 units 
manufactured by Foster and Freeman to enable detailed second tier 
document examination. Not only will the equipment provide the 
opportunity to conduct detailed document analysis at the main border 
checkpoints but there will also be the scope to expand the production 
of alert reports for wider distribution to other checkpoints.

დოკუმენტების შემოწმებისთვის საჭირო აღჭურვილობა
პროექტის განხორციელების პროცესში ჩატარდა დოკუმენტების შემოწმების სფეროში საქართველოს ხელისუფლების შესაძლე- 
ბლობების გაძლიერებისკენ მიმართული საშუამავლო საქმიანობა. მათ შორის იყო სამგზავრო და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების 
შემოწმების ტრენინგები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს შემოსავლების 
სამსახურის, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს თანამშრომ- 
ლებისთვის. მეორადი ხაზის დოკუმენტების დეტალური შემოწმების უზრუნველსაყოფად და შესაძლებლობების შემდგომი გაძლიერების 
მიზნით 10 სასაზღვრო გამტარ პუნქტს, მათ შორის თბილისის და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებს და სარფის, წითელი ხიდის 
და სადახლოს სახმელეთო სასაზღვრო გამტარ პუნქტებს 2016 წლის ბოლოს  გადაეცა “ფოსტერ ენდ ფრიმანის“ VSC 40 აპარატურა. 
ტექნიკის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ძირითად სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე როგორც დოკუმენტების დეტალური ანალიზი, 
ასევე სხვა გამტარ პუნქტებზე გავრცელების მიზნით შეტყობინების (”ალერტების”) ანგარიშების მომზადება.
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TRAINING COURSE ON INTERNATIONAL TRANSPORT
AND DELIVERY OF GOODS

In line with the project’s broad ranging engagement in various 
elements of integrated border management, IOM supported the 
Revenue Service of Georgia as it aligns itself with EU procedures 
following the signing of the EU-Georgia Association Agreement.  In 
October 2016 German customs valuation experts carried out 
technical training on International Transport and the Delivery of 
Goods covering matters such as liable goods and assessing the 
declared value of goods. In addition the experts took time to 
explain the impact and significance of recent legal judgements 
from the EU, and how this impacts the ongoing negotiations 
between Georgia and the EU in the framework of the Deep and 
Comprehensive Free Trade Area.

ტრენინგი საქონლის საერთაშორისო
ტრანსპორტირების და მიწოდების სფეროში
პროექტი მოიცავს საზღვრის ინტეგრირებული  მართვის მრავალ 
ელემენტს, მათ შორის არის საქართველოს შემოსავლების 
სამსახურის მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად 
ევროკავშირის პროცედურების დაკმაყოფილების მიმართუ- 
ლებით. გერმანიის საბაჟო ღირებულებების შეფასების 
ექსპერტმა 2016 წლის ოქტომბერში ჩაატარა ტექნიკური ხასიათის 
ტრენინგი საერთაშორისო ტრანსპორტირების და საქონლის 
მიწოდების სფეროში. ტრენინგმა მოიცვა ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა საქონელი რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას და 
საქონლის დეკლარირებული ღირებულების შეფასება. ამასთან, 
ექსპერტმა ისაუბრა ევროკავშირის მიერ გაკეთებული უახლესი 
სამართლებრივი განჩინებების გავლენასა და მნიშვნელობაზე 
და იმაზე, თუ როგორ აისახება ეს ყოველივე ევროკავშირს და 
საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში მიმდინარე 
მოლაპარაკებებზე.
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UNIFIED MIGRATION ANALYTICAL SYSTEM (UMAS) 

IOM provides technical assistance to the Public Service Develop-
ment Agency (PSDA) in the establishment and development of the 
Unified Migration Analytical System (UMAS). The IOM recruited 
experts in business analysis and system administration provide 
day to day support to the PSDA in the software development to 
ensure data protection, analysis, sharing and application for 
informed national migration policy development in the country. 
The capacity building of the PSDA and UMAS key staff envisages 
enhancement of their knowledge and capacities training in data 
protection approaches, principles and to effectively operate in the 
Big Data environment, get familiar with its characteristics, 
overcome challenges and find best solutions for the analysis.

The centralized analytical system operated under UMAS is 
supposed to go live in 2017. Participating ministries that are 
common sources of raw migration data have been capacitated to 
conduct data input quality checks, before those data are fed into 
the central UMAS system for cross-references with migration data 
received from other ministries. The ultimate aim of the UMAS is to 
arrive at migration management policies based on the hard 
evidence of actual developments and to build capacities to predict 
scenarios for future migration trends as they are likely to unfold in 
Georgia and the wider region.

მიგრაციის ანალიზის ერთიანი სისტემა 
IOM სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად 
მონაწილეობს მიგრაციის ანალიზის ერთიანი სისტემის ჩამოყალი- 

ბებასა და განვითარებაში. პროექტის ფარგლებში IOM-მა დაიქირავა 
ბიზნეს-ანალიზის და სისტემის ადმინისტრირების ექსპერტები, 
რომლებიც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების კუთხით 
უზრუნველყოფენ ყოველდღიურ მხარდაჭერას. აღნიშნული საქმია- 
ნობის მიზანია ქვეყანაში ინფორმირებული მიგრაციის პოლიტიკის 
განვითარებისთვის მონაცემთა დაცვის, ანალიზის, გაზიარების და 
გამოყენების ხელშეწყობა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს და მიგრაციის ანალიზის ერთიანი სისტემის ძირითადი 
თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება გულისხმობს 
მათი ცოდნის და უნარების გაღრმავებას მონაცემების დაცვის 
მიდგომების და პრინციპების და „მსხვილი მონაცემების” გარემოში 
ეფექტური მუშაობის, მისი თვისებების გაცნობის და გამოწვევების  
დაძლევის მიმართულებით, ანალიზისთვის საუკეთესო გადაწყვეტი- 
ლებების მისაღებად. 

მიგრაციის ანალიზის ერთიანი სისტემის ფარგლებში არსებული 
ცენტრალიზებული ანალიტიკური სისტემა 2017 წელს ამოქმედდება. 
დაუმუშავებელი მონაცემების მომწოდებელი მონაწილე სამინისტრო- 
ებისთვის უკვე ჩატარდა შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ 
მიმართული აქტივობები; აღნიშნული აქტივობები გულისხმობს 
სხვა სამინისტროებისგან მიღებულ მონაცემებთან შესადარებ- 
ლად ცენტრალურ სისტემაში შეყვანამდე მონაცემების ხარისხის 
კონტროლის უზრუნველყოფას. მიგრაციის ანალიზის ერთიანი 
სისტემის საბოლოო მიზანია განვითარებული მოვლენების 
საფუძველზე ჩამოყალიბებულ მყარ მტკიცებულებებზე დაყრდნო- 
ბით მიგრაციის მართვის პოლიტიკის განვითარება. სისტემა 
ასევე ხელს შეუწყობს საქართველოში და რეგიონში მიგრაციის 
სამომავლო ტენდენციების  პროგნოზირების შესაძლებლობების 
გაძლიერებას.
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TAKING STOCK OF HUMANITARIAN ASSISTANCE TO
STRANDED MIGRANTS
Since 2013, with generous support from the EU, IOM has been 
providing humanitarian assistance to stranded migrants in Geor-
gia, who rely on outside help to address urgent humanitarian 
needs and return to their native countries. In this context, IOM 
actively cooperates with relevant government bodies and has 
involved them, in particular the Migration Department of the MIA, in 
various capacity building activities.

To date, up to 325 foreigners have made use of various forms of 
IOM’s assistance programme, most of whom have actually 
returned to their countries of origin. IOM’s assistance typically 
includes pre-departure assistance (temporary accommodation, 
medical care, cash allowance for food), procurement of travel 
documents in case passports are missing or expired, purchasing 
tickets and actual return home (including IOM’s assistance in 
airports in transit and final destination) and reintegration assistance 
once back home.

While the Georgian authorities have made considerable headway 
over the past 5 years in managing immigration and in return of 
irregular migrants, there are certain areas in which the state bodies 
need to make further progress in order to align with international 
standards. For example, the act of illegal border crossing is a 
criminal offence and is punished by a prison sentence and, often, a 
hefty fine on top. This often aggravates the humanitarian plight of 
irregular migrants and complicates the coordination of return 
issues in conjunction with the Prison Department and other agen-
cies involved.

IOM will continue to be involved in providing assistance to strand-
ed migrants and couple this work with capacity building of those 
state agencies that are responsible for immigration and return 
management.

 

ჰუმანიტარული დახმარება გასაჭირში მყოფი 
მიგრანტებისთვის
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით IOM გასაჭირში მყოფ 
მიგრანტებს საკუთარ ქვეყნებში დასაბრუნებლად გადაუდებელ 
ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას 2013 წლიდან სთავაზობს. ამ მიმარ- 
თულებით IOM აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო 
სტრუქტურებთან და ხელს უწყობს მათ, კერძოდ შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიგრაციის დეპატრამენტის ჩართულობას სხვადასხვა 
შესაძლებლობის განვითარებისკენ მიმართულ ღონისძიებებში. 

დღემდე 325-მა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მიიღო სხვადასხვა 
ფორმის დახმარება IOM-ის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში, 
მათგან უმეტესობა დაბრუნდა საკუთარ წარმოშობის ქვეყანაში.  
IOM-ის მომსახურებაში, როგორც წესი, შედის გამგზავრებამდე 
დახმარება (დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სამედიცინო 
დახმარება, ფინანსური დახმარება ნაღდი ფულის სახით, საკვების 
შესაძენად) და სარეინტეგრაციო დახმარება წარმოშობის ქვეყა- 
ნაში დაბრუნების შემდეგ. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო 5 
წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მიგრაციის 
მართვის და უკანონო მიგრანტების დაბრუნების მიმართულებით, 
არსებობს გარკვეული სფეროები, სადაც საჭიროა სახელმწიფო 
ორგანოებმა მიაღწიონ მეტ პროგრესს საერთაშორისო სტანდარ- 
ტების დასაკმაყოფილებლად.  მაგალითად, საზღვრის უკანონო კვეთა 
არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით და ხშირ შემთხვევაში  სასჯელს ემატება დიდი ჯარიმაც. ეს 
ხშირად ამძიმებს უკანონო მიგრანტების ჰუმანიტარულ მდგომა- 
რეობას და ართულებს აღნიშნული საკითხების სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტთან და სხვა უწყებებთან კოორდინირების პროცესს. 

IOM განაგრძობს გასაჭირში მყოფი მიგრანტების მხარდაჭერას 
და პარალელურად იმ სახელმწიფო უწყებების შესაძლებ- 
ლობების გაძლიერების ხელშეწობას, რომლებიც საემიგრაციო 
და დაბრუნების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არიან 
პასუხისმგებელნი.  
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