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მიზანი 

გლობალური მიგრაციული პროცესების აღწერის თვალსაზრისით, საქართველო 

მიეკუთვნება სამხრეთ-აღმოსავლეთ, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონს 

(SEEECA)1. ამ რეგიონისკენ, მის შიგნით, მისი გავლით და რეგიონიდან უკანონო მიგრაციის 

ნაკადების  შესაძლო გაძლიერება როგორც მასში მოქცეული სახელმწიფოების, ასევე, მათი 

მეზობლების შეშფოთებას იწვევს. რეგიონისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ამ 

ნაკადებთან ასოცირებული კონტრაბანდული, ადამიანთა ტრეფიკინგის, მიგრანტების 

ექსპლუატაციის და ტერორისტული ხასიათის  კრიმინალი. დაუცველი და 

არარეგულირებადი მიგრაცია მიგრანტებს და მათ ოჯახებს, ასევე, მასპინძელ თემებს უფრო 

მოწყვლადს ხდის. გარდა ამისა, რეგიონის ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია 

მიგრაციით გამოწვეული ისეთი შედეგები, როგორიცაა ოჯახების გაყოფა, ინტელექტის 

გადინება, ასევე, ქსენოფობია და დისკრიმინაცია. თუმცა, ამ და სხვა ნეგატიური ასპექტების 

მიუხედავად, რეგიონის ქვეყნების მთავრობები და სამოქალაქო საზოგადოება  სულ უფრო 

მეტად აღიარებენ, რომ მიგრაციას შეუძლია ინკლუზიური და მდგრადი სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, როგორც მიგრანტთა წარმოშობის, ასევე, მათი 

დანიშნულების ქვეყნებში.  

პუბლიკაციის მიზანია საქართველოში იმიგრაციის სფეროზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესწავლა, მის 

საფუძველზე იმიგრაციული ნაკადების ანალიზი და მათთვის ფაქტებზე დაფუძნებული 

რეკომენდაციების მიწოდება.  

ანგარიში შედგენილია არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე კავკასია“-ს მიერ, ფონდ 

„ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „მულტიკულტურული 

თბილისი დღეს“ ფარგლებში, სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის 

საკუთარი პრაქტიკისა და მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე.   

პუბლიკაციაში ასევე მოცემულია სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებული და სხვა ღია 

წყაროებიდან მოპოვებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ბოლო პერიოდის 

იმიგრაციული ნაკადების ანალიზი, ასევე, რეკომენდაციები ცალკეული 

სამინისტროებისათვის, მათი გამჭვირვალობისა და იმიგრაციის საკითხებზე მუშობის 

ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. 

ანგარიში მომზადებულია 2018 წლის აპრილში და განახლებულია საქსტატის უახლესი 

(2017 წლის) მონაცემების მიხედვით 2018 წლის მაისში. 

                                                           
1 South Eastern Europe, Eastern Europe and Central Asia - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)  
https://www.iom.int/about-region 
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ინფორმაციის წყაროები 

ინფორმაციის გამოთხოვა „მოქალაქის პორტალის“  my.gov.ge მეშვეობით  

ანგარიშის მოსამზადებლად სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვა უმთავრესად  „მოქალაქის პორტალის“  my.gov.ge საჯარო ორგანიზაციებთან 

ელექტრონული კომუნიკაციის სერვისის მეშვეობით მოხდა, რომელიც ძალზე ამარტივებს და 

მოსახერხებელს ხდის საჯარო სამსახურებთან კომუნიკაციას.  

პორტალზე რეგისტრაცია შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. 

ფიზიკური პირისათვის ეს შესაძლებელია ახალი პირადობის მოწმობისა და ბარათის 

წამკითხველს გამოყენებით, ასევე, იუსტიციის სახლის ნებისმიერი ფილიალის 

ოპერატორისათვის პირადი მიმართვით. ბიზნეს-პორტალზე რეგისტრაცისთვის საჭიროა 

შემოსავლების სამსახურის rs.ge-ის მიერ მინიჭებული მომხმარებლის სახელი და პაროლი. 

პლატფორმით სარგებლობის ორივე შემთხვევაში, ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს 

შესაძლებლობა ეძლევა ელექტრონულად გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია ყველა იმ 

სახელმწიფო უწყებიდან, რომელიც ჩართულია საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემაში. 

თუმცა, ორგანიზაციის  ანგარიშიდან სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციის სერვისით 

სარგებლობა, ტექნიკური გაუმართაობის გამო, შეუძლებელი აღმოჩნდა და საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვა მოხდა პირადი ანგარიშის მეშვეობით.  

პორტალის ადმინისტრაციის განმარტებით, my.gov.ge-ზე არსებული ადრესატების 

სიაში ორგანიზაციების ჩამონათვალში არსებობის საკითხს წყვეტს თავად ეს ორგანიზაცია, 

my.gov.ge წარმოადგენს მხოლოდ დამაკავშირებელ, ტექნიკურ არხს მოქალაქესა და ადრესატ 

ორგანიზაციას შორის. ამჟამად my.gov.ge-ს მეშვეობით ასეულობით საჯარო 

დაწესებულებასათან არის შესაძლებელი კავშირი, თუმცა ყველა მათგანი ჯერ არ არის 

ჩართული პორტალის ადრესატების სიაში.  

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, 

საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. მასში 12 სახელმწიფო უწყება 

არის გაერთიანებული. კომისია მთავრობის სათათბირო ორგანოა, რომელიც მსჯელობს და 

გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ 

საკითხზე. კომისიის ვებ-საიტზე  პროაქტიულად ქვეყნდება დიდი მოცულობის ინფორმაცია, 

მ.შ. მიგრაციული პროცესების ანალიზი, „მიგრაციის პროფილების“ სახით. გამოქვეყნებულია 

4 ასეთი პუბლიკაცია: „მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი - ფულადი გზავნილები“ 

(2016), „მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი - უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“ 

(2017), „საქართველოს 2015 წლის მიგრაციის პროფილი“ და „საქართველოს 2017 წლის 

მიგრაციის პროფილი“. 
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

საქსტატმა მოახდინა მიგრაციის მონაცემების ჰარმონიზაცია 2014 წლის მოსახლეობის 

აღწერის შედეგებთან და საერთაშორისო რეკომენდაციებთან, ამჟამად  იმიგრაციის შესახებ 

სტატისტიკური მონაცემები ხელმისაწვდომია 2002 წლიდან. 2012 წლიდან საქსტატი 

ეყრდნობა შსს სასაზღვრო პოლიციის მონაცემებს და ყოველწლიურად აქვეყნებს 

სტატისტიკურ მონაცემებს მიგრაციული პროცესების შესახებ.   

საქსტატის ვებ-საიტის geostat.ge  განყოფილებიდან „მოსახლეობა - მიგრაცია“ 

შესაძლებელია Excel ფაილების: „ემიგრანტთა და იმიგრანტთა განაწილება მოქალაქეობის 

მიხედვით“, „ემიგრანტებისა და იმიგრანტების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით” და 

„ემიგრანტებისა და იმიგრანტების საშუალო ასაკი სქესის მიხედვით“ გადმოწერა. ყველა 

ფაილში მოცემულია მიგრაციის 2012-2016 წლის სტატისტიკა, ხოლო პირველ ფაილში არის 

მხოლოდ ცალკეული ქვეყნების ათეულის მონაცემები.  

გარდა ამისა, „უმაღლესი განათლების“ გვერდზე არის ფაილები „უცხოელ სტუდენტთა 

რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით“ (2015-

2017), ასევე, „სტუდენტთა გაგზავნა საზღვარგარეთ და უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობა“ და 

„სტუდენტთა გაგზავნა საზღვარგარეთ და უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობა სქესის 

მიხედვით“, სადაც მოყვანილია  2005-2017 წლების მონაცემები. 

http://geostat.ge/
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უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად საქსტატიდან შესაძლებელია 

ინფორმაციის გამოთხოვა, რომელიც ფასიანია როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური 

პირებისათვის (შეღავათით სარგებლობენ სტუდენტები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000–ზე ნაკლები ქულით რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, 

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები). გამოქვეყნებულია ასევე 

საქსტატის საბჭოს 2010 წლის 22 ნოემბრის N23 დადგენილებით დამტკიცებული ტარიფები. 

აღსანიშნავია, რომ უფასოა სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება მოსახლეობის 2014 აღწერის 

შედეგებით, ასევე, ბუნებრივი მოძრაობისა და მიგრაციული მონაცემების შესახებ.   

საქსტატი არ არის „მოქალაქის პორტალის“  my.gov.ge ადრესატთა სიაში და 

ინფორმაციის გამოთხოვა ელექტრონულად შესაძლებელია info@geostat.ge ელ-ფოსტით. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (სსგს) ერთ-ერთი ძირითადი 

ამოცანაა საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

სხვა პირთა აღრიცხვა/დოკუმენტირების ეფექტური სისტემის შექმნა და მისი შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება, ასევე, უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს მოქალაქეობისა და 

მიგრაციის საკითხებზე ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება. იმიგრაციის შესახებ 

სტატისტიკური ინფორმაცია სააგენტოს საიტზე sda.gov.ge  გამოქვეყნებული არ არის.  

ჩვენს მიერ საჯარო ინფორმაციის რამდენჯერმე მოთხოვნის მიუხედავად, სააგენტომ 

უგულებელყო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისი ნორმები და არ გასცა ბოლო 

წლებში ბინადრობის მოწმობების გაცემისა და მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე 

სტატისტიკური ხასიათის ინფორმაცია, ხოლო მისმა ზემდგომმა ორგანომ -  იუსტიციის 

სამინისტრომ იგნორირება გაუკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენს ადმინისტრაციულ 

საჩივარს, რის გამოც ანგარიშში გამოყენებულ იქნა აღნიშნული უწყების მიერ ცალკეული 

ქვეყნებიდან იმიგრანტებისათვის 2004-20018 წლებში საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების 

თაობაზე მედიის განვითარების ფონდისთვის გაცემული ინფორმაცია2  და სხვა 

ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია 2005-2013 წლებში 

ბინადრობის მოწმობების გაცემის თაობაზე. 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური 

მომსახურების სააგენტო 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-

საიტზე moh.gov.ge არ არის გამოქვეყნებული შრომითი იმიგრაციის მარეგულირებელი 

ნორმატიული აქტები, როგორიცაა საქართველოს მთავრობის დადგენილება  N417 ,,შრომითი 

იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის) 

                                                           
2 იუსტიციის სამინისტროს პასუხი მედიის განვითარების ფონდის 2018 წლის 29 მარტის №60606 განცხადებაზე. 

mailto:info@geostat.ge
https://sda.gov.ge/
http://moh.gov.ge/
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ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი 

საქმიანობის განხორციელების წესის შესახებ“ და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 04.11.2015წ. N01-54/ნ ბრძანება „ადგილობრივი 

დამსაქმებლის მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ „სოციალური მომსახურების 

სააგენტოსთვის“ საქართველოში კანონიერად მყოფი იმიგრანტის დასაქმების შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის შესახებ“. ამ უკანასკნელის ნახვა შესაძლებელია სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს საიტზე. 

სამინისტროს საიტის „საჯარო ინფორმაციის გვერდზე“ განსაახლებელია საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის 

მონაცემები. საიტის გვერდზე გამოქვეყნებულია სამინისტროს ელ-ფოსტა info@moh.gov.ge, 

ასევე, არის  საიტის მეშვეობით წერილის გაგზავნის სერვისი. სამინისტროსთან და მის 

დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო დაწესებულებებთან კომუნიკაცია მარტივად არის 

შესაძლებელი პორტალის my.gov.ge საჯარო ორგანიზაციებთან ელექტრონული კომუნიკაციის 

სერვისის მეშვეობით. სამინისტრო დროულად ახდენს my.gov.ge-ს მეშვეობით შესული 

მოთხოვნის რეგისტრაციას და პასუხის გაცემას. 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

საიტის ssa.gov.ge  „საჯარო ინფორმაციის 

გვერდზე“ განსათავსებელია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 

პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის საკონტაქტო 

მონაცემები, ასევე, სააგენტო არ არის 

„მოქალაქის პორტალის“  my.gov.ge 

ადრესატთა სიაში. სააგენტოდან საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროსთვის პორტალიდან my.gov.ge წერილის გაგზავნით. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

სამინისტროს ვებგვერდი mra.gov.ge არის საკმაოდ ინფორმატიული, პროაქტიულად 

გამოქვეყნებულია დიდი მოცულობის ინფორმაცია დევნილთა, მიგრაციის, ლტოლვილთა და 

რეპატრიაციის საკითხებზე, ასევე, სხვა საჯარო ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე მითითებულია 

(http://mra.gov.ge/geo/static/725), რომ სამინისტროსთან ელექტრონული კომუნიკაციის 

წარმოება შესაძლებელია „მოქალაქის პორტალით“, თუმცა, ამ პორტალით წერილის გაგზავნა 

ვერ მოხერხდა, რამდენადაც ადრესატების ჩამონათვალში ეს სამინისტრო არ არის.  

mailto:info@moh.gov.ge
http://ssa.gov.ge/
http://www.mra.gov.ge/
http://mra.gov.ge/geo/static/725
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სამინისტროსთან დაკავშირება შეიძლება ცხელის ხაზის სატელეფონო ნომრებით და 

ელ-ფოსტით  info@mra.gov.ge. მოქალაქეებთან ურთიერთობის კარგი პრაქტიკის მაგალითია 

ვებ-საიტის მომხმარებელთან ოპერატორის მეშვეობით ინტერაქციული კომუნიკაციის 

ფუნქცია (ონლაინ-კონსულტაციები), რომლის მეშვეობით მარტივად ხდება სამინისტროსთან 

კომუნიკაცია. სამინისტროსთნ კომუნიკაცია შესაძლებელია ასევე Facebook გვერდის   

ოპერატორის დახმარებით, რომელიც ასევე აქტიურად ეკონტაქტება მომხმარებლებს. 

ელექტრონულად გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის გაცემა დროულად და 

სრულყოფილად ხდება. 

ამ ვებგვერდის მიმართ გვქონდა ერთადერთი შენიშვნა,  რომ „მიგრაციის საკითხების“ 

გვერდზე „მარეგულირებელი აქტების“ ველში  იყო ტექნიკური ხარვეზი, კერძოდ, მასზე 

განთავსებული იყო 2005 წლის 27 დეკემბრის კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე 

პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“,  რომელიც 2014 წლის 5 მარტიდან ახალი 

კანონის (N 2045-IIს) მიღების შედეგად, ძალადაკარგულია. აღნიშნული ხარვეზი ჩვენგან 

ინფორმაციის მიღებისთანავე გამოსწორდა. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

სამინისტროს ვებ-საიტზე mes.gov.ge განთავსებულია საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვის დეტალური ინსტრუქცია და 

მოცემულია ასლის გადაღების ფასები. 

მითითებულია, რომ წერილობით განცხადების 

გარდა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა ასევე 

შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით, ვებ-

საიტიდან  (გვერდი „მოითხოვე საჯარო 

ინფორმაცია“), აგრეთვე მოქალაქეთა 

ელექტრონული პორტალის – my.gov.ge 

საშუალებით. გამოქვეყნებულია სამინისტროს 

ელ-ფოსტა pr@mes.gov.ge, ასევე, არის  Facebook-

mailto:info@mra.gov.ge
http://mes.gov.ge/publicInfo/
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ის მეშვეობით კითხვის დასმისა და ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრით დაკავშირების 

შესაძლებლობა. სამინისტრო დროულად ახდენს my.gov.ge-ს მეშვეობით შესული მოთხოვნის 

რეგისტრაციას და პასუხის გაცემას. 

საიტის ინგლისურენოვან ვერსიაში არ არის ნათარგმნი გვერდები: „უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამები“, „უცხო ქვეყნის მოქალაქეე-ბისათვის/ 

საქართველოს მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის გაგრძელება“, და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი ბრძანება (№155/ნ 05.09.2017), რაც საქართველოში 

სწავლის მსურველი უცხოელებისათვის ინფორმაციას ნაკლებად ხელმისაწვდომს ხდის. 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საიტის eqe.gov.ge  

მეშვეობით ასევე არის შესაძლებელი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა. არის განთავსებული 

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ინსტრუქცია, ინფორმაციის გამოთხოვის საკანონმდებლო 

ბაზა და მოცემულია ასლის გადაღების / დისკზე ჩაწერის ფასები. გარდა ამისა, საიტზე 

განთავსებულია საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია. ცენტრი დროულად  და 

სრულყოფილად გასცემს ელექტრონულად გამოთხოვილ ინფორმაციას.  

სხვა ღია რესურსები 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებ-საიტი www.iom.int, სადაც განთავსებულია UN 

DESA-ს მონაცემები 2017 წლის ჩათვლით და მსოფლიოში მიმდინარე მიგრაციული 

პროცესების ანალიზი.  

http://eqe.gov.ge/
http://www.iom.int/
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იმიგრაციული ნაკადები 

მიგრაციული პროცესები რეგიონში 

 მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია International Organization for Migration (IOM) 

საქართველოს მიაკუთვნებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 

აზიის რეგიონს (SEEECA). ორგანიზაციის შეფასებით,3  სავარაუდოდ,  რეგიონის ქვეყნების 

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები მიგრაციული პროცესების ძირითად მამოძრავებლად 

მომავალშიც დარჩება.  

კერძოდ, რეგიონსა და ევროპის კავშირს შორის  არსებული ეკონომიკური 

უთანასწორობისა და შრომის ბაზრის არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

(განსაკუთრებით -  ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში, ასევე სამშენებლო და 

მომსახურების სექტორებში) სამუშაოს ძიება კვლავ იქნება მიგრაციის მთავარი მიზეზი. 

 SEEECA-ს რეგიონში მნიშვნელოვანი ტენდენციაა ქვეყნებიდან ახალგაზრდობის 

გადინება, რადგან მაღალია ახალგაზრდების უმუშევრობის  დონე, შესაბამისად, ეკონომიკური 

შესაძლებლობების ნაკლებობა უფრო და უფრო მეტ ახალგაზრდას აიძულებს, დატოვოს 

თავისი წარმოშობის ქვეყანა, საზღვარგარეთ დასაქმების მიზნით. ახალგაზრდობის ნაწილი ამ 

ქვეყნებიდან უცხოეთში განათლების მიღების მიზნით მიემგზავრება, ასევე, ამ ქვეყნებში 

ჩამოდიან სასწავლებლად, რაც დადებითი ტენდენციაა და მთავრობების მიერ ხელშეწყობას 

საჭიროებს.  

გარდა ამისა, ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება 

რეგიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მიგრანტებისა და თავშესაფრის მაძიებლების 

მნიშვნელოვან ნაკადებს წარმოქმნის.  

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ SEEECA-ს რეგიონიდან ევროპის კავშირისკენ მიგრაციის 

გარდა, აღსანიშნავია შიდარეგიონული მიგრაციული ნაკადების არსებობა. რეგიონის 

ქვეყნებში ასევე შემოდიან კანონიერ და უკანონო მიგრანტთა ნაკადები მსოფლიოს სხვა 

ნაწილებიდან, როგორიცაა სუბ-საჰარული აფრიკა, ახლო აღმოსავლეთი, სამხრეთ და 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია.  

საქართველო, როგორც SEEECA-ს რეგიონში შემავალი ქვეყანა, განიცდის იმ 

ტენდენციების გავლენას, რაც დამახასიათებელია მთლიანად რეგიონისათვის, თუმცა 

იმიგრაციულ პროცესებს აქ აქვს საკუთარი სპეციფიკაც. კერძოდ, უცხოელი სტუდენტების 

რაოდენობის ზრდის მაღალი დინამიკა, მსხვილ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებული 

უცხოელი მუშახელის  შემოსვლა  და მისთ.  

                                                           
3 Migration Facts and Trends: South-Eastern Europe, Eastern Europe ans Central Asia, International Organization for Migration, 2015 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_facts_and_trends_seeeca.pdf  

http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_facts_and_trends_seeeca.pdf
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იმიგრაციული პროცესების სტატისტიკა  

 „საქართველოს 2017 წლის მიგრაციის პროფილის“ მიხედვით, საქართველოში 

იმიგრანტთა რაოდენობის შესახებ მონაცემთა რამდენიმე წყარო არსებობს (საქსტატის, UN 

DESA-ს და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემები). თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ არცერთი მათგანი არ იძლევა სრულყოფილ და ზუსტ სურათს საქართველოში 

იმიგრანტთა რაოდენობისა და დინამიკის შესახებ. 

საქსტატის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო და ეფუძნება საზღვრის კვეთის შესახებ მონაცემებს. გამოყენებული 

მეთოდოლოგიის თანახმად, სუბიექტი (მოქალაქეობრივი კუთვნილების მიუხედავად) 

ითვლება იმიგრანტად, თუ მან გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი და ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში სულ მცირე 183 დღე იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და 

საქართველო არ იყო მისთვის მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყანა (ანუ მას საქართველოს 

საზღვრებს გარეთ წინა 12 თვეში გატარებული აქვს, სულ მცირე, 183 დღე).4  

საქსტატის ამ მეთოდოლოგიის საფუძველზე მიღებული მონაცემებით იმიგრანტებად 

მიჩნეულთა რიცხვს თუ გამოვაკლებთ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირთა 

რაოდენობას, მივიღებთ, რომ  უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტების რაოდენობა  2017 წელს  

იყო 34 896, რაც ქვეყნის მოსახლეობის (2018 წლის 1 იანვრისათვის - 3 729.6 ათასი) 0,94%-ს 

შეადგენს. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტები, 2017 წელი (საქსტატი) 

მოქალაქეობის ქვეყანა 
იმიგრანტი 

ორივე სქესი მამაკაცი ქალი 

სულ 34 896 21 499 13 397 

რუსეთის ფედერაცია 9 723 5 391 4 332 

თურქეთი 4 365 3 396 969 

უკრაინა 2 275 1 170 1 105 

სომხეთი 2 042 1 097 945 

აზერბაიჯანი 3 501 2 064 1 437 

ჩინეთი 904 717 187 

ა.შ.შ. 1 075 632 443 

ინდოეთი 2 686 2 055 631 

საბერძნეთი 569 319 250 

ისრაელი 429 268 161 

პოლონეთი 310 182 128 

გერმანია 358 205 153 

ერაყი 224 161 63 

ირანის ისლამური რესპუბლიკა 1 335 833 502 

უზბეკეთი 272 64 208 

                                                           
4 საქსტატის წერილი მწვანე კავკასიას  N 11-697 14/03/2018 
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მოლდოვა 709 366 343 

ყაზახეთი 439 230 209 

დიდი ბრიტანეთი 239 175 64 

საფრანგეთი 199 99 100 

ბელორუსი 225 94 131 

ნიგერია 79 49 30 

სხვა ქვეყნების მოქალაქეები 2 857 1 879 978 

მოქალაქეობის არმქონე პირები 81 53 28 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტებში მამაკაცთა წილი (62%) არაბუნებრივად 

მაღალია ქალთა წილთან შედარებით (38%), რაც იმის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს, რომ 

იმიგრანტთა დიდ ნაწილს ოჯახები წარმოშობის ქვეყნებში  ჰყავთ დატოვებული. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტების რაოდენობა 2017 წელს, წინა წელთან შედარებით, 

19%-ით (8246 იმიგრანტით) შემცირდა. წინა წელთან შედარებით მკვეთრად (30 პროცენტული 

პუნქტით და მეტით) იკლო იმიგრანტების რაოდენობამ კუვეიტიდან, არაბთა გაერთიანებული 

საემიროებიდან, ერაყიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და თურქეთიდან, ხოლო მოიმატა 

იმიგრანტების რაოდენობამ ირანიდან, მოლდოვადან, ეგვიპტიდან და ინდოეთიდან. უცხო 

ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტების საერთო რაოდენობის დინამიკა ბოლო წლებში ასეთია: 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა (წყარო: საქსტატი) 

 

იმიგრაცია მეზობელი ქვეყნებიდან 

იმიგრანტების ნახევარზე მეტი (56% -19 631 იმიგრანტი) უშუალო მეზობელი 

ქვეყნებიდან (რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი) არის ჩამოსული, რაც 

მათთან მჭიდრო ეკონომიკური და სხვა კავშირებითაა განპირობებული. მათი რაოდენობის 

დინამიკა ბოლო 6 წელიწადში, ქვეყნების მიხედვით,  განსხვავებულია: რუსეთის 

ფედერაციიდან და აზერბაიჯანიდან იმიგრანტების რაოდენობა მზარდია, ხოლო 

თურქეთიდან და სომხეთიდან იმიგრანტებისა - კლებადი. 
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მეზობელი ქვეყნებიდან იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა (წყარო: საქსტატი) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

იმიგრაციის ნაკადები რუსეთის ფედერაციიდან 

2006-2013 წლებში მეზობელი ქვეყნების მოქალაქეებისათვის გაცემული მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვებიდან უდიდესი წილი რუსეთის მოქალაქეებზე გაცემულ ნებართვებს 

უკავია, რომლებიც ყველაზე დიდი რაოდენობით 2010-2011 წლებში გაიცა (შესაბამისად, 1927 

და 1306 ნებართვა). 

მეზობელი ქვეყნების მოქალაქეებისათვის გაცემული მუდმივი ბინადრობის ნებართვები 

 

სავარაუდოა, რომ 2008 წლიდან დაწყებული რუსეთის მოქალაქეების იმიგრაციის დიდ 

ნაკადში, რომელსაც პიკი 2010 წელს ჰქონდა, ძირითადი წილი საქართველოს ყოფილ 

მოქალაქეებზე, განსაკუთრებით - ეთნიკურად ქართველებზე მოდიოდა, რამდენადაც 

რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოში შეიარაღებულ კონფლიქტს იქიდან ქართული წარმოშობის 

რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში დაბრუნება შეიძლება გამოეწვია. 
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იმიგრაცია რუსეთის ფედერაციიდან                             2013-2017 წლებში რუსეთის ფედერაციის 

მოქალაქეების იმიგრაციის ნაკადს კვლავ 

ზრდის ტენდენცია აქვს, მასში ძალზე 

მცირეა ლტოლვილებისა და 

სტუდენტების წილი (ტურისტი მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევაში თუ რჩება 

ქვეყანაში 183 დღეზე მეტი ხნით, 

შესაბამისად, არ აღირიცხება), ამდენად, 

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების 

საქართველოში იმიგრაციის ზრდა 2012-13 

წლების შემდგომ პერიოდში უკვე სხვა 

ფაქტორებით არის განპირობებული. 

საქსტატის 2017 წლის 

მონაცემებით, საქართველოში ყველაზე 

მეტი იმიგრანტი რუსეთიდან არის - 28%, 

9723 ადამიანი.  

იმიგრაცია ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 

მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა იმიგრანტების რაოდენობა აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნებიდან (უკრაინა, ბელორუსი, მოლდოვა).  ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის 

ქვეყნებიდან (საბერძნეთი, პოლონეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, 

საფრანგეთი, იტალია, ბელგია) იმიგრანტების რაოდენობა სტაბილურია, ხოლო აშშ-დან 

იმიგრანტების რაოდენობას შემცირების ტენდენცია აქვს. ამ ქვეყნებიდან იმიგრანტების 

რიცხვში ხვდებიან საქართველოს ყოფილი მოქალაქეებიც, ვინც ევროპისა და აშშ-ს 

მოქალაქეობა მიიღო და შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში.    

ევროპიდან და აშშ-დან იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა  (წყარო: საქსტატი) 
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მუდმივი ბინადრობის ნებართვების გაცემის სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, წინა 

პერიოდში - 2006-2013 წლებში ასევე ყველაზე დიდი რაოდენობით მუდმივი ბინადრობის 

ნებართვები გაიცემოდა მეზობელი ქვეყნებისა და ევროპის (მ.შ. აღმოსავლეთ ევროპის) 

ქვეყნების მოქალაქეებზე. 

გაცემული მუდმივი ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა 2006-2013 წლებში 

იმიგრაცია ცენტრალური და აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნებიდან 

ბოლო წლებში იმიგრანტების მზარდი რაოდენობა ფიქსირდება ინდოეთიდან, რაც 

დაკავშირებული უნდა იყოს უმაღლესი განათლების მიზნით ჩამოსული სტუდენტების 

რაოდენობასთან (იხ. თავი „უცხოელი სტუდენტები“), ხოლო აღმოსავლეთ  (ჩინეთი, 

მალაიზია, ფილიპინები, ბანგლადეში) და ცენტრალური აზიის (ყაზახეთი, უზბეკეთი) 

ქვეყნებიდან  იმიგრანტების რაოდენობის შემცირების ტენდენციაა. 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიდან იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა  (წყარო: საქსტატი) 
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მოქალაქეობა 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

მეზობელი ქვეყნები 284 249 128 716 2116 1589 1001 752 

ცენტრალური და აღმოსავლეთი აზია 12 18 10 4 19 41 29 40 

ახლო აღმოსავლეთი  15 14 11 9 10 18 26 28 

ევროპა (მ.შ. აღმოსავლეთი ევროპა)  49 78 48 79 145 171 221 233 

ჩრდ. და სამხრ. ამერიკა, ავსტრალია და 

ოკეანეთი 
8 10 8 7 17 20 30 39 

აფრიკა 0 0 0 0 5 13 22 22 
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რამდენადაც საქსტატი იმიგრანტებად  აღრიცხავს საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ 

ბოლო 12 თვის განმავლობაში 183 დღეზე მეტი ხნით საქართველოში მყოფ პირებს, 

ინდოეთიდან იმიგრანტების აღრიცხული რაოდენობა უმთავრესად  სასწავლებლად ჩამოსულ 

იმ სტუდენტებს უნდა ასახავდეს, ვინც აღნიშნულ ვადაზე მეტი ხნით რჩება ქვეყანაში. ეს 

ნათლად ჩანს სტუდენტებისა და იმიგრანტთა რიცხოვნობის დინამიკის  შედარებისას: 

ინდოეთიდან სტუდენტების და იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იმიგრაცია ახლო აღმოსავლეთიდან  

2012-2017 წლებში ახლო აღმოსავლეთის არაბული ქვეყნებიდან (ერაყი, ეგვიპტე, 

არაბთა გაერთიანებული საემიროები, კუვეიტი) იმიგრანტების რაოდენობა მზარდი იყო 2014 

წლამდე, რაც ნაწილობრივ დაკავშირებული უნდა იყოს უმაღლესი განათლების მიზნით 

ჩამოსული სტუდენტების რაოდენობასთან (იხ. თავი „უცხოელი სტუდენტები“), 2015 წლის 

შემდეგ კი მას კლების ტენდენცია აქვს. ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან  იმიგრანტების 

რაოდენობა წლიდან წლამდე მერყევია, თუმცა მცირე ზრდის ტენდენცია აქვს. ასევე მცირე 

ზრდის ტენდენცია აქვს ისრაელიდან იმიგრანტების რაოდენობასაც, რაც, შესაძლოა, 

დაკავშირებული იყოს იმ ქართველი ებრაელების ჩამოსვლასთან, ვინც ისრაელის მოქალაქე 

გახდა.   

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა (წყარო: საქსტატი) 
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თუ  დროებითი (1-წლიანი) ბინადრობის ნებართვების გაცემის დინამიკით 

ვიმსჯელებთ, ახლო აღმოსავლეთიდან და აზიის ქვეყნებიდან იმიგრანტების რაოდენობა  

მზარდი ტენდენციით გამოირჩეოდა  2009 წლიდან: 

დროებითი ბინადრობის ნებართვების გაცემის დინამიკა 2006-2013 წლებში 

გაცემული დროებითი ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა 2006-2013 წლებში 

2010-13 წლებში ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან იმიგრანტთა რაოდენობის ზრდა 

უმთავრესად ირანისა და ეგვიპტის მოქალაქეებისათვის გაცემული ბინადრობის დროებითი 

ნებართვების რაოდენობით არის განპირობებული. 

როგორც ზემოთ მოყვანილი დიაგრამიდან (იხ. „ცენტრალური და აღმოსავლეთ აზიის 

ქვეყნებიდან იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა“) ჩანს, სავარაუდოდ, აზიის ქვეყნებიდან 

იმიგრანტების ნაკადმა შემდგომ წლებში იკლო, ჩინეთიდან დროებითი იმიგრანტების 

შემცირების ხარჯზე. უფრო ზუსტი დასკვნების გაკეთება შესაძლებელია ბინადრობის 

ნებართვების ცალკეული სახეების გაცემის სტატისტიკის გაანალიზების საფუძველზე. 

მოქალაქეობა 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

მეზობელი ქვეყნები 923 1400 1286 1110 1121 1380 1343 1171 

ცენტრალური და აღმოსავლეთი აზია 334 1037 1030 993 2478 2789 2919 2206 

ახლო აღმოსავლეთი  69 166 178 165 204 952 1558 1017 

ევროპა (მ.შ. აღმოსავლეთი ევროპა)  119 241 225 214 209 225 265 295 

ჩრდ. და სამხრ. ამერიკა, ავსტრალია და 

ოკეანეთი 
98 261 177 110 118 116 84 89 

აფრიკა 12 42 34 28 82 99 249 54 
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ჩრდ. და სამხრ. ამერიკა, ავსტრალია და ოკეანეთი აფრიკა

Экспоненциальная (მეზობელი ქვეყნები) Экспоненциальная (ცენტრალური და აღმოსავლეთი აზია)

Экспоненциальная (ახლო აღმოსავლეთი )
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იმ ქვეყნების მოქალაქეთა რაოდენობების დინამიკა, რომლებზეც გაიცა ყველაზე მეტი ბინადრობის 

დროებითი ნებართვები 2006-2013 წლებში 

საქართველოში იმიგრანტების რაოდენობა UN DESA-ს მიხედვით 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთობათა 

დეპარტამენტი UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) იმიგრანტთა 

რაოდენობას ითვლის „საზღვარგარეთ დაბადებულთა“ კატეგორიაზე დაყრდნობით. ამ 

კატეგორიაში შესაძლებელია შედიოდეს მოსახლე-ობის ის ნაწილი, რომელიც წარმოშობით 

საქართველოდანაა, მაგრამ დაბადებულია ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, (საბჭოთა 

კავშირის პერიოდში, ან მისი დაშლის შემდეგ), რომლებიც შემდგომ წლებში გადმოსახლდნენ 

საქართველოში.  

     საქართველოში იმიგრანტების რაოდენობის დინამიკა (UN DESA)5       UN DESA-ს ამ მიდგომის თანახმად, 

საქართველოში იმიგრანტების 

რაოდენობას ზრდის ტენდენცია 

აქვს და 2017 წელს 78 218 

იმიგრანტი იყო, რაც ქვეყნის 

მოსახლეობის 2,1%-ს შეადგენს 

(საქსტატის მიხედვით, 2017 წლის 

2017 წლის საშუალო წლიური 

მოსახლეობის რიცხოვ-ნობა 3 

728 ათასი  იყო). 

                                                           
5  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Trends in International Migrant Stock: The 2017 

Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). 

0

500

1000

1500

2000

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

თურქეთი             ჩინეთი              

ინდოეთი             ირანი               

რუსეთი              ეგვიპტე             

Экспоненциальная (თურქეთი             ) Экспоненциальная (ჩინეთი              )

Экспоненциальная (ინდოეთი             ) Экспоненциальная (ირანი               )

Экспоненциальная (რუსეთი              ) Экспоненциальная (ეგვიპტე             )

76 117

72 311

73 034

76 685

78 218

2000. 2005. 2010. 2015. 2017.

Total migrant stock at mid-year 



 
 

19 
 

მიგრანტთა ამ რაოდენობაში უდიდესი წილი - 46,9%  რუსეთში დაბადებულ 

მოქალაქეებს აქვთ (36 654 ადამიანი), ასევე, მნიშვნელოვანია სომხეთიდან (12 605 - 16,1%) და 

უკრაინიდან (12 027 - 15,4%) იმიგრანტთა რაოდენობა, ხოლო აზერბაიჯანში დაბადებული და 

შემდეგ საქართველოში ჩამოსულია   5 937 პირი (7,6% ).                           

იმიგრანტები საქართველოში, წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით (UN DESA) 
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ტრანზიტული მიგრაციის რისკები 

საქართველოს კანონი „მიგრანტთა ინსპექტირების შესახებ“6 ტრანზიტულ მიგრაციას 

განმარტავს, როგორც მიგრანტთა ერთი ქვეყნიდან მეორეში მესამე შუალედური ქვეყნის 

(ქვეყნების) გავლით გადაადგილების პროცესს. ტრანზიტული მიგრაცია ბუნებრივი 

პროცესია, თუმცა, კანონის გვერდის ავლით ასეთი ნაკადების წარმოშობა რისკების შემცველია 

როგორც საქართველოსთვის, ასევე მიგრანტების დანიშნულების ქვეყნებისათვის.  

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, რამდენადაც მიგრანტების 

გადაადგილების საბოლოო დანიშნულების ადგილი ხშირად ევროკავშირია, დღესდღეობით 

ტრანზიტული მიგრაცია  SEEECA-ს რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი ტენდენციაა. რეგიონის 

ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოების და მასში გაწევრიანების და  პროცესში 

არიან, განსაკუთრებით განიცდიან ტრანზიტულ მიგრაციას, რამდენადაც აქვთ მისთვის 

მიმზიდველი გარემოება, როგორიცაა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი.7  

2017 წლის 8 მარტს გამოქვეყნდა ევროკავშირის საბჭოს N539/2001 რეგულაციის 

ცვლილება, რომლის თანახმად, საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის 

მქონე ქვეყნების სიაში შევიდა და 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს, 

რომლებიც ფლობენ ბიომეტრულ პასპორტს, შეუძლიათ ვიზის გარეშე 

ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში გამგზავრება. ეს გარემოება განსაკუთრებით 

მიმზიდველს ხდის საქართველოს ევროკავშირში მოხვედრის მსურველი მიგრანტებისთვის, 

რაც ქვეყანას უკანონო ტრანზიტული მიგრაციის გამოწვევის წინაშე აყენებს. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსთან ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედების 

პარალელურად, ევროკავშირმა მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის ე.წ. 

სწრაფი შეჩერების ახალი მექანიზმი დაამტკიცა, რომელიც  ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ 

საქართველოდან საგრძნობლად გაიზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც 

საზღვარზე ევროკავშირის სახელმწიფოში შეშვებაზე უარს ეტყვიან და რომლებიც შენგენის 

ზონაში უვიზოდ დარჩენის ვადებს დაარღვევენ. შენგენის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლა 

შეიძლება შეწყდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ უსაფუძვლოდ თავშესაფრის მაძიებელთა 

მიმართვიანობა საგრძნობლად გაიზრდება, ქვეყანა ნაკლებად ითანამშრომლებს 

ევროკავშირთან რეადმისიის კუთხით (უკანონო მიგრაციის ბრძოლის საკითხებში) და 

საქართველოდან ჩასული ადამიანები საფრთხეს შეუქმნიან ევროკავშირის კონკრეტული 

სახელმწიფოს საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას.  

                                                           
6 საქართველოს კანონი „მიგრანტთა ინსპექტირების შესახებ“ N1478 26/06/1998 
7 Migration Facts and Trends: South-Eastern Europe, Eastern Europe ans Central Asia, International Organization for Migration, 2015 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_facts_and_trends_seeeca.pdf 

 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_facts_and_trends_seeeca.pdf
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ზემოაღნიშნული გარემოებების გამო  საქართველოს გავლით მესამე ქვეყნებიდან 

ევროპის კავშირში ტრანზიტული მიგრაციის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია იმ 

თვალსაზრისით, რომ საქართველოს გავლით მიგრაციის ნაკადები მოქცეული იყოს 

კანონიერების ჩარჩოებში. საამისოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 

კანონმდებლობასა და მისი აღსრულების პრაქტიკაში არსებული „ხვრელები“ არ იქნას 

გამოყენებული თაღლითური და კორუფციული სქემების ასამოქმედებლად, რომლებიც 

შესაძლებელს გახდის საქართველოს გავლით ევროკავშირში უკანონო მიგრაციის ნაკადების 

წარმოშობას. ამიტომ უცხოელთათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების 

პროცედურების დახვეწა იქნება საჭირო.   

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, სხვა სამინისტროების ღიაობის ფონზე, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულმა სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ არ გასცა საჯარო ინფორმაცია ბოლო 

წლებში უცხოელებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე, რაც 

თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს ამ საკითხთან მიმართებაში. 

ამ მხრივ განსაკუთრებით ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ მხოლოდ 2005-2013 წლებში 

საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო 53067-მა პირმა, რაც 6-ჯერ აღემატება ამავე წლებში 

მუდმივი ბინადრობის ნებართვების გაცემას (8856 შემთხვევა).  

მოქალაქეობის მინიჭების და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის  გაცემის დინამიკა 2005-2013 წლებში 

  

საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება შესაძლებელია დაბადებით და საქართველოს 

მოქალაქეობის მიღებით (ნატურალიზაციით).  საქართველოს მოქალაქეობას  დაბადებით 

მოიპოვს პირი, რომლის დაბადების მომენტისათვის ერთ-ერთი მშობელი საქართველოს 

მოქალაქეა; საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილი, 
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დროებითი ბინადრობის ნებართვები Линейная (მოქალაქეობის მინიჭება)

Линейная (მუდმივი ბინადრობის ნებართვები) Линейная (დროებითი ბინადრობის ნებართვები)
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რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დაიბადა ან, თუ ერთ-ერთი მშობელს ასეთი სტატუსი 

აქვს, ხოლო მეორე მშობელი უცნობია; აგრეთვე, საქართველოს ტერიტორიაზე 

ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად (სუროგაციით) დაბადებული პირი, თუ მისი 

არცერთი მშობლის მოქალაქეობის ქვეყანა მას საკუთარ მოქალაქედ არ  მიიჩნევს. 

ნატურალიზაციის შემთხვევაში, სრულწლოვანი პირი საქართველოს მოქალაქეობას 

ჩვეულებრივი წესით მიიღებს, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: 

ა) მუდმივად ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე უკანასკნელი 5 წლის 

განმავლობაში; 

ბ) დადგენილ ფარგლებში იცის სახელმწიფო ენა;   

გ) დადგენილ ფარგლებში იცის საქართველოს ისტორია და სამართლის ძირითადი 

საფუძვლები;   

დ) საქართველოში აქვს სამუშაო ადგილი ან უძრავი ქონება, ან საქართველოს 

ტერიტორიაზე ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას, ანდა საქართველოს საწარმოში ფლობს 

წილს ან აქციებს. 

საქართველოს მოქალაქეობა გამარტივებული წესით შეიძლება მიიღოს პირმა, 

რომელიც დაქორწინებულია საქართველოს მოქალაქეზე, ბოლო 2 წლის განმავლობაში 

კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრობს საქართველოში, დადგენილ ფარგლებში იცის 

საქართველოს სახელმწიფო ენა, საქართველოს ისტორია და სამართლის ძირითადი 

საფუძვლები. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ,,საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც 

საქართველოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული დამსახურება ან მისთვის საქართველოს 

მოქალაქეობის მინიჭება გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან“. საგამონაკლისო 

წესით პრეზიდენტს შეუძლია პირი საქართველოს მოქალაქედ მიიღოს მიუხედავად იმისა, 

აკმაყოფილებს თუ არა იგი საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ზოგად პირობებს (ანუ, 

მიუხედავად იმისა, მუდმივად ცხოვრობს თუ არა საქართველოში უკანასკნელი 5 წლის 

განმავლობაში, იცის თუ არა სახელმწიფო ენა, ისტორია და ა.შ.). 

გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება  პირს მიენიჭოს აღდგენის წესით, 

იმ შემთხვევაში, თუ მას ის შეწყვეტილი აქვს არამართლზომიერად, მოქალაქეობიდან გასვლის 

შედეგად ან მშობელთა არჩევანის შედეგად.  

საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა უფლებები აღიარებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის  47-ე მუხლით, კერძოდ, „საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს და 

მოქალაქეობის არმქონე პირებს საქართველოს მოქალაქის თანაბარი უფლებანი და 

მოვალეობანი აქვთ, გარდა კონსტიტუციითა და კანონით გათვალისწინებული 

გამონაკლისებისა“. ეს უფლება გამყარებულია „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით (მუხლი 25). პრაქტიკაში 
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დაცულია ამ კანონის 31-ე მუხლიც, რომლის მიხედვითაც, „საქართველოში მუდმივად 

მცხოვრებ უცხოელს აქვს დახმარების, პენსიისა და სხვაგვარი სოციალური უზრუნველყოფის 

ისეთივე უფლება, როგორიც – საქართველოს მოქალაქეს“, კერძოდ, დროებით და მუდმივად 

მობინადრეები, ასევე, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები სოციალურ 

შეღავათებს, დახმარებებს და სახელმწიფო პენსიას იღებენ ისევე, როგორც საქართველოს 

მოქალაქეები. ქვემოთ მოყვანილია სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015-17 წლების 

მონაცემები:8  

იმიგრანტების მიერ სახელმწიფო სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა 2015-2017 წლებში 

სტატუსები 

2015 

სოციალური 

რეაბილიტაციისა 

და ბავშვზე 

ზრუნვის 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

მიზნობრივი 

სოციალური 

დახმარება 

(საარსებო 

შემწეობა) 

საყოველთაო 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამა 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სხვა 

სახელმწიფო 

პროგრამები 

თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა 

დროებითი მობინადრე 3 850 2 3 520 17 16 638 25 13 566 42 

ლტოლვილის სტატუსის მქონე - - 7 990 16 14 416 34 592 5 

მუდმივი მობინადრე 1 472 3 45 550 113 35 656 57 49 080 105 

ნეიტრალური მოწმობის 

მფლობელი 
- - - - 9 404 7 47 918 26 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე - - 2 370 16 28 138 79 2 355 10 

სულ 5 322 5 59 430 162 104 252 202 113 511 188 

 

სტატუსები 

2016 

სოციალური 

რეაბილიტაცი

ისა და 

ბავშვზე 

ზრუნვის 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

დემოგრაფიული 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის 

მიზნობრივი 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

მაღალმთიან 

დასახლებაში 

მცხოვრები 

ექიმების და 

ექთნების 

დანამატი 

მიზნობრივი 

სოციალური 

დახმარება 

(საარსებო 

შემწეობა) 

საყოველთაო 

ჯანმრთელობის 

დაცვის 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სხვა 

სახელმწიფო 

პროგრამები 

თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა 

დროებითი 

მობინადრე 
308 1 - - - - 7 430 34 6 907 13 7 664 35 

ლტოლვილის 

სტატუსის მქონე 
- - - - - - 14 640 47 22 056 47 587 5 

მუდმივი მობინადრე 4 006 3 450 1 5 400 5 58 070 194 38 551 63 82 702 114 

ნეიტრალური 

მოწმობის მფლობელი 
38 920 1 - - - - - - 7 554 6 15 168 17 

ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე 
- - - - - - 8 290 19 42 746 97 3 778 7 

სულ 43 234 5 450 1 5 400 5 88 430 294 117 813 226 109 899 178 

                                                           
8 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი მწვანე კავკასია-ს № 04/8906 15.02.2018 
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იმიგრანტების მიერ სახელმწიფო სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა 2015-2017 წლებში 

სტატუსები 

2017 

სოციალური 

რეაბილიტაცი

ისა და 

ბავშვზე 

ზრუნვის 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

დემოგრაფიული 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის 

მიზნობრივი 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

მაღალმთიან 

დასახლებაში 

მცხოვრები 

ექიმების და 

ექთნების 

დანამატი 

მიზნობრივი 

სოციალური 

დახმარება 

(საარსებო 

შემწეობა) 

საყოველთაო 

ჯანმრთელობის 

დაცვის 

სახელმწიფო 

პროგრამა 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სხვა 

სახელმწიფო 

პროგრამები 

თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა თანხა რ-ბა 

დროებითი 

მობინადრე 
1 756 2 - - - - - - 10 485 11 3 213 21 

ლტოლვილის 

სტატუსის მქონე 
- - - - - - - - 48 509 42 655 3 

მუდმივი მობინადრე 3 935 2 750 1 17 280 4 78 090 229 75 447 56 29 215 71 

ნეიტრალური 

მოწმობის მფლობელი 
- - - - - - - - 5 769 8 9 138 11 

ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე 
- - - - - - - - 63 209 77 4 875 5 

სულ 5 691 4 750 1 17 280 4 78 090 229 203 419 194 47 096 111 

იმიგრანტების მიერ სახელმწიფო პენსიითა და სოციალური პაკეტით სარგებლობა 2015-2017 წლებში 

  2015 წ. 2016 წ. 2017 წ. 

  რაოდენობა თანხა რაოდენობა თანხა რაოდენობა თანხა 

სახელმწიფო პენსია 131 241040 147 299880 159 343440 

სოციალური პაკეტი 22 28600 24 31800 22 28920 

სულ 153 269640 171 331680 181 372360 

საქართველოს მოქალაქისაგან განსხვავებით, დროებითი და მუდმივი ბინადრობის 

უფლების მქონე პირებს უფლებრივად მხოლოდ 2 განსხვავება აქვთ:  

 იმიგრანტები ვერ დასაქმდებიან საჯარო სამსახურში (კონტრაქტით დაქირავების გარდა); 

 იმიგრანტებს არ აქვთ პოლიტიკური უფლებები (არჩევნებში მონაწილეობა, პოლიტიკური 

პარტიის შექმნა და მისთ.) 

საქართველოში კანონით გარანტირებული და დაცულია უცხოელის ყველა სხვა 

უფლება,  როგორიცაა: 

 საინვესტიციო და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება; 

 შრომითი საქმიანობის უფლება; 

 ჯანმრთელობის დაცვის უფლება; 

 სოციალური უზრუნველყოფის უფლება; 
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 ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები. 

აქედან გამომდინარე, უცხოელს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების პროცედურების 

გავლის მნიშვნელოვანი პრაგმატული მოტივაცია მხოლოდ საჯარო/სახელმწიფო სამსახურში 

შესვლის ან პოლიტიკური მოღვაწეობის დაწყების სურვილის შემთხვევაში აქვს (თუ ის 

ემიგრაციაში არ იყო წასული და მას გარემოებათა გამო ადრე არ აქვს დაკარგული 

მოქალაქეობა), სხვა ასპექტებში ის პრაქტიკულად გათანაბრებულია საქართველოს 

მოქალაქესთან. ამდენად, საქართველოში ბინადრობის უფლების მიღების პროცედურული 

გამართულობის შემთხვევაში, ქვეყანაში არ უნდა იყოს მოქალაქეობისა და მუდმივი 

ბინადრობის უფლების მიღების რაოდენობებს შორის მნიშვნელოვანი დისპროპორცია, 

(როგორიც აღინიშნებოდა 2005-2013 წლებში  - იხ. დიაგრამა „მოქალაქეობის მინიჭების, 

დროებითი და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის  გაცემის დინამიკა“) 

2017 წლიდან უცხოელთათვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ერთ-ერთი შესაძლო 

მოტივატორი ხდება ვიზალიბერალიზაციის პირობებში ევროკავშირში მოხვედრის 

გამარტივებული გზა. ამის გამო ჩნდება რისკები, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისა 

და შემდგომ ევროკავშირში მოხვედრის მიზნით გაჩნდეს ფიქტიური ქორწინებების, 

კორუფციის და სხვა უკანონო სქემების გაჩენის რისკები. ამდენად, სახელმწიფოს წინაშე, 

ტრანზიტული მიგრაციის რისკების თავიდან აცილების მიზნით, ერთი მხრივ, დგას 

მოქალაქეობის მინიჭების კრიტერიუმებისა და პროცედურების იმგვარი ცვლილების 

აუცილებლობა, რომ ამ ფაქტორის გავლენა მაქსიმალურად შესუსტდეს, მაგალითად, 

საქართველოს ტერიტორიაზე ბოლო წლების განმავლობაში ცხოვრების ვადის გონივრულად 

გაზრდის სახით; ხოლო, მეორე მხრივ, საჭიროა მუდმივი ბინადრობის უფლების გაცემის 

წესის შეძლებისდაგვარად გამარტივება, რომ ხელი შეეწყოს მოქალაქეობის მიღების ნაცვლად, 

ბინადრობის უფლებით სარგებლობისათვის უპირატესობის მინიჭებას.  
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მეზობელი ქვეყნებიდან იმიგრანტებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება (2009-2017) 

შენიშვნა: 2013 წელს საქართველოს პრეზიდენტმა მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით მიანიჭა  თურქეთის 2766 მოქალაქეს. 

ტრანზიტული მიგრაციის რისკების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საყურადღებოა 

უშუალო მეზობელი და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან იმიგრანტებისათვის 

მოქალაქეობის მინიჭების დინამიკაზე დაკვირვება. 

ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთი ქვეყნიდან იმიგრანტებისათვის მოქალაქეობის მინიჭება (2009-2017) 
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2009-2017 წლებში იმიგრანტებისათვის მოქალაქეობის მინიჭების შემთხვევების 

სიმცირე, ჯერ-ჯერობით, არ იძლევა ამ მხრივ ტრანზიტული მიგრაციის თვალსაზრისით 

შეშფოთების საფუძველს. ამ თვალსაზრისით საინტერესო იქნება წინა წლების იმიგრაციისა და 

მოქალაქეობის მინიჭების დინამიკასთან 2017 წლის შემდგომი წლების მონაცემების შედარება, 

როდესაც საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღეს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საშუალება. 

აღსანიშნავია სახელმწიფოს მიერ ბოლო დროს ზემოაღნიშნული რისკების რედუცირების 

მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი, კერძოდ, მნიშვნელოვანია „საქართველოს 

მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის საკომიტეტო განხილვები უკვე ჩატარდა 

პარლამენტში და დადებითი დასკვნა იქნა გაცემული საქართველოს პარლამენტის 

იურიდიული (N97 29.05.2017) და საბიუჯეტო (N8956 28.05.2017) კომიტეტების მიერ. 

აღნიშნული კანონპროექტით იცვლება მოქალაქეობის მინიჭებისათვის საქართველოში 

ცხოვრების ცენზები. კერძოდ, ჩვეულებრივი წესით მოქალაქეობის მინიჭებისას 5 წლიანი 

ცხოვრების ცენზი იზრდება 10 წლამდე, ხოლო გამარტივებული წესით მოქალაქეობის 

მინიჭებისას კი, 2 წლიანი ცხოვრებისცენზი იზრდება 5 წლამდე. კანონპოექტი, ასევე, 

ითვალისწინებს მოქალაქეობის თაობაზე განცხადებით მიმართვის ინტენსივობის შემცირებას 

(მუხლი 26). კერძოდ, პირს ხელმეორედ განცხადების წარდგენის უფლება ექნება პირველი 

განცხადებიდან 1 წლის შემდგომ (6 თვის ნაცვლად). შესაბამისად, მოქალაქეობის თაობაზე 

განმეორებით მიმართვიანობა შესაძლოა შემცირდეს. 

ვფიქრობთ, საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისათვის ქვეყენაში ცხოვრების 

ცენზების ხანგრძლივობის გაზრდა ხელს შეუწყობს მოქალაქეობის მიღების თაობაზე 

განცხადებით მიმართვიანობის შემცირებას და, საქართველოში კანონიერად ცხოვრების 

სურვილის შემთხვევაში, იმიგრანტები მუდმივი ბინადრობის უფლების მოპოვებას 

ამჯობინებენ, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს თაღლითური სქემების გამოყენების 

შესაძლებლობას უკანონო ტრანზიტული მიგრაციის მიზნით.  
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შრომითი იმიგრანტები 

საქართველოში შრომითი მიგრაცია გარკვეულწილად რეგულირდება „შრომითი 

მიგრაციის შესახებ“ კანონით,9 რომლითაც შრომითი იმიგრანტი განიმარტება, როგორც 

„საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელი, რომელიც 

საქართველოში შემოდის ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და 

ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით“. გარდა კანონისა, 

რომელიც უპირატესად შრომით ემიგრაციას ეხება, შრომით იმიგრაციას არეგულირებს 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N417 ,,შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში 

მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის) ადგილობრივ დამსაქმებელთან 

შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესის 

შესახებ“.  

აღნიშნული დადგენილებით შრომითი იმიგრანტი უფლებრივად გათანაბრებულია 

საქართველოს მოქალაქესთან, კერძოდ, შრომით იმიგრანტს ადგილობრივ დამსაქმებელთან 

შრომითი მოწყობის და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის პერიოდში უფლება აქვს, 

ისარგებლოს: 

 შრომის ანაზღაურების იმავე უფლებებით, რომლითაც სარგებლობს (ისარგებლებდა) ამ 

ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომით ურთიერთობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე;  

 საწარმოო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევის ან პროფესიული დაავადების 

განვითარების შედეგად მისი ჯანმრთელობის ვნების, პროფესიული შრომისუნარიანობის 

დაკარგვის ან გარდაცვალების დროს ისეთივე შეღავათების, დახმარებების ან 

კომპენსაციის მიღების უფლებით, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობა 

ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქისთვის;  

 შრომითი მიგრაციის სფეროს სახელმწიფო მმართველობის განმახორციელებელი 

ორგანოებისაგან ამ უკანასკნელთა კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე 

კონსულტაციებისა და ინფორმაციის მიღებით.  

ამ დადგენილებით დამტკიცებული „შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის) ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი 

მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესის“ მე-2 მუხლის 

საფუძველზე,  შრომითი მიგრანტების შესახებ ინფორმაცია გროვდება საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი მექანიზმით10. 

ეს რეგულაცია ითვალისწინებს ადგილობრივი დამსაქმებლის ვალდებულებას, უცხოელის 

                                                           
9 საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ 3418-IIს 01/04/2015 
10 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებია N01-54/ნ 04.11.2015 წ.  „ადგილობრივი 

დამსაქმებლის მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებულ სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის“ საქართველოში კანონიერად მყოფი იმიგრანტის 

დასაქმების შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის შესახებ“ 
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საქართველოში დასაქმებისა და მასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 

კალენდარულ დღეში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს ინფორმირებას უცხოელის დასაქმების თაობაზე. 

2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის მოწოდებულია ინფორმაცია საქართველოში 

დასაქმებული 121 უცხო ქვეყნის მოქალაქის შესახებ. (2015 წელს სამინისტროს  მიეწოდა 

ინფორმაცია 7 დასაქმებულის, 2016 წელს - 94 დასაქმებულის, ხოლო 2017 წელს 20 

დასაქმებულის შესახებ).11  

2015 წელს სამინისტრომ ჩაატარა „შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა“12. 

კვლევის მიხედვით, საქართველოში უცხოური სამუშაო ძალის დასაქმების მაჩვენებელმა 

შეადგინა 5,578 კაცი. სხვაობა ოფიციალურ და კვლევის მონაცემებს შორის იმდენად დიდია, 

რომ ცხადად აჩვენებს ზემოაღნიშნული დადგენილებითა და მინისტრის ბრძანებით 

განსაზღვრული აღრიცხვის სისტემის მოუწესრიგებლობას და ამ სფეროში ადმინისტრირების 

სირთულეებს. შესაბამისად, საჭიროა „შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის) ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი 

მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესის“ მე-2 მუხლის 

მე-3 პუნქტის ცვლილება და შრომითი იმიგრანტების აღსარიცხად ისეთი მექანიზმის 

შემოტანა, რომელიც არ შემოიღებს დამსაქმებლისათვის დამატებით რეგულაციას. 

ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ შრომითი იმიგრანტები 

ყველაზე ხშირად წარმოდგენილი არიან შემდეგ პოზიციებზე: მმართველი დირექტორები და 

მთავარი აღმასრულებელი პირები, სამოქალაქო მშენებლობის დამწყები კვალიფიკაციის მქონე 

მუშახელი, ავტომობილების მექანიკოსები და შემკეთებლები. საგულისხმოა, რომ უცხოური 

სამუშაო ძალის დაქირავებისას მოთხოვნადია საშუალო და პროფესიული განათლების დონე.  

ეკონომიკური სფეროების მიხედვით უცხოური სამუშაო ძალის დასაქმების 

მაჩვენებელი მაღალია შემდეგ სფეროებში: მშენებლობა, ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი.  

გეოგრაფიული არეალის მიხედვით, უცხოური მუშახელის დასაქმების მაჩვენებელი 

მაღალია თბილისსა და აჭარის ა/რ-ში, რადგან ორივე რეგიონი, სხვადასხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებით, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ კლასტერს. რაც შეეხება ქვემო 

ქართლის, გურიის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე ჯავახეთის რეგიონს, უცხოური სამუშაო 

ძალის დასაქმების მაჩვენებელი იმდენაც მცირეა, რომ მნიშვნელოვან განსხვავებას და 

ტენდენციას არ იძლევა.  

                                                           
11 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილი მწვანე კავკასიას N 01/2036  15/01 /2018 
12 http://www.moh.gov.ge/uploads/files/oldMoh/01_GEO/Shroma/kvleva/33.pdf 
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კვლევით ასევე გამოვლინდა დამსაქმებლების მიერ უცხოური სამუშაო ძალის 

დაქირავების მიზეზები, რომელთაგანაც აღსანიშნავია შრომის ბაზარზე შესაბამისი 

კვალიფიკაციისა და განათლების მქონე ადგილობრივი კადრის არარსებობა. მეორე მიზეზი 

თავად უცხოელების მიერ სამუშაო ადგილების შექმნაა, რაც განაპირობებს უცხოური 

მუშახელის დასაქმებას როგორც მმართველ, ასევე სხვა მასთან დაკავშირებულ პოზიციებზე. 

გამოკითხული ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათ მიერ უცხოური 

სამუშაო ძალის დაქირავებით გაცილებით გამარტივებულია სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციის 

პროცესი. 
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საერთაშორისო დაცვის მქონე პირები 

საქართველოს კონსტიტუცია, საერთაშორისო სამართლის ნორმების 

გათვალისწინებით, აღიარებს უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისათვის თავშესაფრის უფლებას (მუხლი 47.2). 

თავშესაფრის უფლება (Right to asylum) არის პოლიტიკური შეხედულებებისა და 

საქმიანობისთვის საკუთარ ქვეყანაში დევნილი მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის 

უფლება, თავი შეაფაროს სხვა სახელმწიფოს და არ იქნეს დაბრუნებული თავისსავე ან სხვა 

სახელმწიფოში, რომელიც მას დევნის. საქართველოს კონსტიტუცია უცხოელთა 

სამართლებრივ მდგომარეობას ამ სფეროში არ შემოფარგლავს მხოლოდ თავშესაფრის მიცემის 

უფლებით და უარყოფს ე.წ. ექსტრადიციას, ანუ, თუ საქართველოში შემოხიზნულ პირს თავის 

ქვეყანაში დევნიან პოლიტიკური მრწამსისათვის ან ისეთი ქმედებისათვის, რომელიც 

საქართველოს კანონმდებლობით დანაშაულად არ ითვლება, ეს პირი არ შეიძლება გადაეცეს 

სხვა სახელმწიფოს (მუხლი 47.23). კონსტიტუციის შესაბამისად, თავშესაფრის მიცემის 

საკითხს წყვეტს საქართველოს პრეზიდენტი (მუხლი 73.1. ნ). 

 აღსანიშნავია, რომ, თუ პირი, რომელსაც ქვეყანამ მისცა თავშესაფარი, შემდგომში არ 

გახდება საქართველოს მოქალაქე, მისი სამართლებრივი მდგომარეობა გაუთანაბრდება 

უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივ მდგომარეობას და მასზე სრულად გავრცელდება 

საქართველოს იურისდიქცია. 

საქართველოს კონსტიტუციას, იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რომელთა 

მონაწილეც არის საქართველო, აგრეთვე საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ ადამიანის 

ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს ეფუძნება 2016 წლის 1 დეკემბრის კანონი 

„საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ (N42-Iს), რომელიც განსაზღვრავს თავშესაფრის მაძიებლის, 

ლტოლვილის, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირისა და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი 

პირის სამართლებრივ მდგომარეობას, უფლება-მოვალეობებს და სოციალურ-ეკონომიკურ 

გარანტიებს, ასევე, ამ სტატუსების მინიჭების, შეწყვეტის, გაუქმებისა და ჩამორთმევის და 

სტატუსიდან გამორიცხვის საფუძვლებსა და პროცედურებს. 

კანონის მიხედვით, თუ უცხოელმა ან მოქალაქეობის არმქონე პირმა საქართველოში 

საერთაშორისო დაცვის მიღების ნება გამოხატა პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ზეპირად ან 

წერილობით, ეს ითვლება საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნად. საერთაშორისო დაცვაზე 

სახელმწიფო უწყებისთვის წერილობითი განცხადებით მიმართვის შემდეგ ამ პირს ეწოდება 

თავშესაფრის მაძიებელი, ვიდრე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო არ მიიღებს 

გადაწყვეტილებას, ან არ შევა კანონიერ ძალაში ამ საკითხზე შესაბამისი სასამართლო 

გადაწყვეტილება. თუ სამინისტრომ ან სასამართლომ საკითხი დადებითად გადაწყვიტა, ის 
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გახდება საერთაშორისო დაცვის მქონე პირი და მიიღებს ლტოლვილის, ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე პირის ან დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსს. 

ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც იმყოფება წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, 

აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, 

ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური 

შეხედულების გამო, და არ შეუძლია ან არ სურს, შიშიდან გამომდინარე, დაბრუნდეს თავის 

წარმოშობის ქვეყანაში ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით.  

ჰუმანიტარული სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ლტოლვილის 

სტატუსის მინიჭებისთვის კანონით განსაზღვრულ პირობებს, მაგრამ არსებობს რეალური 

რისკი, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებისას იგი  სერიოზული ზიანის საფრთხის წინაშე 

დადგება. ასეთ საფრთხეებად კანონი განსაზღვრავს პირის მიმართ სასიკვდილო განაჩენს ან 

მისი სიკვდილით დასჯის საფრთხეს, მის წამებას და მის მიმართ არაადამიანურ და ღირსების 

შემლახავ მოპყრობსა ან სასჯელს, აგრეთვე, მისი სიცოცხლისთვის სერიოზულ 

ინდივიდუალურ საფრთხეს განურჩეველი ძალადობის, საერთაშორისო ან შიდა 

შეიარაღებული კონფლიქტის ან ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო.   

დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი ენიჭებათ მასობრივად შემოსულ 

პირებს, რომლებიც საერთაშორისო დაცვას საჭიროებენ და არ შეუძლიათ საკუთარ 

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება განურჩეველი ძალადობის, აგრესიის, საერთაშორისო ან 

შიდა შეიარაღებული კონფლიქტის ან ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო. 

როგორც საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს მიერ მოცემული 

დეტალური ინფორმაციიდან ჩანს,13 

საქართველოში თავშესაფრის 

მაძიებლების რაოდენობა ყველაზე 

მეტი 2014-15 წლებში იყო და მას ბოლო 

წლებში (2012-2017) მატების 

ტენდენცია აქვს. ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში თავშესაფრის მიღების 

თხოვნით ქვეყანას მომართა 6457-მა 

პირმა.  

                                                           
13 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს წერილი მწვანე კავკასიას  N 04/07/2247 30/01/2018  

თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის  დინამიკა 
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2012-2017 წლებში საქართველოში 

თავშესაფრის ყველაზე მეტი - 4181 

მაძიებელი ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნებიდან იყო, მ.შ. ყველაზე მეტი - 

ერაყიდან (2995), გაცილებით ნაკლები იყო 

ეგვიპტიდან (351), ირანიდან (297), 

სირიიდან (227), პაკისტანიდან (104), 

ავღანეთიდან (94), იემენიდან (64), 

ლიბანიდან (20) და იორდანიიდან (14). 

ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების 

მოქალაქეებმა თავშესაფრის მიღების 

თხოვნით მხოლოდ ერთეულ 

შემთხვევებში მომართეს საქართველოს. ამ 

წლებში ლტოლვილის/ჰუმანიტარული 

სტატუსი მიენიჭა ერაყის 741 მოქალაქეს, 

ეგვიპტის 23, ირანის 39, სირიის 101, 

პაკისტანის 10, იემენის 3, ლიბანის 6 და 

იორდანიის 1 მოქალაქეს, უარი თავშესა-

ფარზე მიიღო ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნების 978-მა მოქალაქემ. დანარჩენ 

შემთხვევებში საქმეები განხილვის 

პროცესშია სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

შედარებით ნაკლები - 475 იყო 

თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან, მათგან ყველაზე 

მეტი შემთხვევა ნიგერიიდან (139), სომალიდან (76), ერითრეადან (69), კოტ-დ'ივუარიდან (43), 

კამერუნიდან (31), განადან (24), სუდანიდან (21), კონგოდან (15) და მაროკოდან (13). აფრიკის 

კიდევ 17 ქვეყნიდან შემთხვევათა რაოდენობა 1-დან 10-მდე იყო, სულ 44 მაძიებელი.   

აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან თავშესაფრის მაძიებელთაგან მხოლოდ 10-მა პირს 

დაუკმაყოფილდა თხოვნა, მ.შ. ლტოლვილის სტატუსი მიიღო სუდანის 6-მა მოქალაქემ და 

სიერა-ლეონეს 1-მა მოქალაქემ, ხოლო ნიგერიის 2-მა და კოტ-დ'ივუარის 1-მა მოქალაქემ 

მიიღეს ჰუმანიტარული სტატუსი. დანარჩენ შემთხვევებში საქმეები განხილვის პროცესშია 

სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან სულ 41 მაძიებელი იყო, მ.შ. 19-უზბეკეთიდან, 13 -

ყაზახეთიდან, 5 -ყირგიზეთიდან და 4 - ტაჯიკეთიდან. ლტოლვილის სტატუსი მიიღეს 

უზბეკეთის 7-მა, ტაჯიკეთის 2-მა და ყაზახეთის 1-მა მოქალაქემ. თავშესაფარზე უარი ეთქვა 

თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის დინამიკა  
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უზბეკეთის 5, ყაზახეთის 9 და ყირგიზეთის 4 მოქალაქეს, დანარჩენ შემთხვევებში საქმეები 

განხილვის პროცესშია სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

აზიის სხვა ქვეყნებიდან 345 მაძიებელი იყო, მ.შ. 193 ბანგლადეშიდან, 119 

ინდოეთიდან, 20 შრი-ლანკადან, 12 ნეპალიდან და 1 ჩინეთიდან. ჰუმანიტარული სტატუსი 

მიიღი მხოლოდ შრი-ლანკას 2-მა მოქალაქემ. უარი ეთქვა ბანგლადეშის 65, ინდოეთის 38, შრი-

ლანკას 12 და ნეპალის 3 მოქალაქეს, დანარჩენ შემთხვევებში საქმეები განხილვის პროცესშია 

სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

2012-2017 წლებში ევროპისა და აღმოსავლეთ ევროპის არამეზობელი ქვეყნების 916 

მაძიებლიდან 900 უკრაინიდან იყო. მათგან საქართველოში თავშესაფარი მიიღო მხოლოდ 511-

მა უკრაინელმა, 82 უკრაინელს, 1 რუმინელს, 2 ბულგარელს, 1 ფრანგს, 1 გერმანელს და 1 სერბს 

თავშესაფარზე უარი ეთქვა, დანარჩენ შემთხვევებში საქმეები განხილვის პროცესშია 

სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყნებიდან თავშესაფრის თხოვნა 2012-2017 წლებში 453 

პირისაგან შემოვიდა, მ.შ. ყველაზე მეტი რუსეთიდან (204) და თურქეთიდან (147), შედარებით 

ნაკლები - აზერბაიჯანიდან (74) და სომხეთიდან (28). ამ წლებში ლტოლვილის სტატუსი 

მიენიჭა რუსეთის 30 მოქალაქეს, ხოლო ჰუმანიტარული - 7 მოქალაქეს, უარი მიიღო 95-მა 

პირმა. ასევე, ლტოლვილის სტატუსი მიიღო აზერბაიჯანის 5-მა მოქალაქემ, ხოლო 21 პირს  

თავშესაფარზე უარი ეთქვა. თურქეთისა და სომხეთის არც ერთ მოქალაქეს საქართველომ ამ 

წლებში თავშესაფარი არ მისცა, უარი ეთქვა თურქეთის 87 და სომხეთის 14 მოქალაქეს, 

დანარჩენ შემთხვევებში საქმეები განხილვის პროცესშია სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა. 

სამინისტროს ინფორმაციით, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა 2014 წელს - 29 პირს, 

2015 წელს - 69 პირს, 2016 წელს- 49 პირს და 2017 წელს - 53 პირს; ჰუმანიტარული სტატუსი 

მიენიჭა: 2014 წელს - 105 პირს, 2015 წელს - 878 პირს, 2016 წელს - 203 პირს და 2017 წელს - 36 

პირს;  სტატუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვა: 2014 წელს - 228 პირს, 2015 წელს - 315 პირს, 2016 

წელს - 332 პირს და 2017 წელს - 403 პირს.14 

                                                           
14 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს წერილი მწვანე კავკასიას N 04/07/1385  22/01/2018 

მოქალაქეობა 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ახლო აღმოსავლეთი 532 651 1269 763 463 503 

აფრიკა 8 11 21 101 172 162 

მეზობელი ქვეყნები 45 35 61 75 89 148 

ცენტრალური და აღმოსავლეთი აზია 11 19 13 97 162 84 

ევროპა (აღმოსავლეთ ევროპის ჩათვლით) 3 2 421 408 54 28 

თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა 2012-2017 წლებში 
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2012-2015 წლებში 279 პირის საქმე შეწყდა მაძიებლად რეგისტრაციაზე 

გამოუცხადებლობის გამო, 2012-2017 წლებში 1087 შემთხვევაში საქმე შეწყდა შეწყდა 

პროცედურებზე გამოუცხადებლობის გამო, ხოლო 1476 შემთხვევაში - პირადი განცხადებით. 

ამდენად, 2012-17 წლებში ჯამურად იყო თავშესაფრის 6457 მაძიებელი,  საქმეები 

შეწყდა 2842 შემთხვევაში, 1580 პირს ეთქვა უარი, ხოლო 1505-მა პირმა მიიღო თავშესაფარი 

საქართველოში, მ.შ. 237 პირს (15,7%) მიენიჭა ლტოლვილის სტატუსი, ხოლო 1268 პირს 

(84,3%) - ჰუმანიტარული სტატუსი. 

  

მოქალაქეობა უარი თანხმობა 

კოტ დივუარი 96,30% 3,70% 

ნიგერია 96,08% 3,92% 

ყაზახეთი 90,00% 10,00% 

შრი ლანკა 85,71% 14,29% 

ეგვიპტე 85,06% 14,94% 

აზერბაიჯანი 80,77% 19,23% 

პაკისტანი 80,39% 19,61% 

ირანი 75,47% 24,53% 

სიერა ლეონე 75,00% 25,00% 

რუსეთი 71,97% 28,03% 

ყურგიზეთი 66,67% 33,33% 

იორდანია 66,67% 33,33% 

იემენი 66,67% 33,33% 

ლიბანი 57,14% 42,86% 

საუდის 

არაბეთი 

50,00% 50,00% 

სუდანი 45,45% 54,55% 

ერაყი 43,44% 56,56% 

უზბეკეთი 41,67% 58,33% 

სირია 31,76% 68,24% 

უკრაინა 13,83% 86,17% 
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2012-2017 წლებში მაძიებლებლებისთვის (გარდა შეწყვეტილი საქმეებისა)  

თავშესაფრის მიცემისა და უარის თანაფარდობა, ქვეყნების მიხედვით  
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უცხოელი სტუდენტები 

საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, საქართველოში 

განათლების მისაღებად ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა ყოველწლიურად 

მატულობს და უკვე გადააბიჯა 10000-იან ზღურბლს.  

უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის დინამიკა 2005-2017 წლებში  

 

 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას გამოქვეყნებული აქვს მოკლე ფორმატის 

მიგრაციის პროფილი „უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“ (2017),15 რომელშიც 

მოყვანილი და გაანალიზებულია სწავლის მიზნით იმიგრაციის სურათი და პროცესები. მასში 

აღნიშნულია, რომ „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო 

სკოლის (ISET) კვლევის თანახმად, საქართველოში უცხოელი სტუდენტების ჯამური წლიური 

ფინანსური ხარჯი 195 მილიონ ლარს აღწევს, რაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 

0.6%, ხოლო მომსახურების ექსპორტის 6%-ია“. ამდენად, უცხოელის სტუდენტების ნაკადების 

სახით ბოლო ათწლეულში შეიქმნა ქვეყნის ეკონომიკის, განათლებისა და მეცნიერების 

განვითარებისათვის ახალი შესაძლებლობა, რომლის ეფექტურად გამოსაყენებლად 

მნიშვნელოვანია პერიოდულად ჩატარდეს შედარებით უფრო ღრმა ანალიზი და შემუშავდეს 

კომპლექსური რეკომენდაციები, რომლებიც გაზრდის უცხოელი სტუდენტების 

საქართველოში სწავლებით მიღებულ სარგებელს. ამ მიზნით წინამდებარე ანგარიშში 

მოყვანილია მხოლოდ ის მონაცემები, რომლებიც მიგრაციის ზემოაღნიშნულ პროფილში 

შედარებით ნაკლებად არის ასახული.  

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით,16 2017-2018 

სასწავლო წელს საქართველოს 56 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობს  

10306 სტუდენტი მსოფლიოს 89 ქვეყნიდან. 

                                                           
15 http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_a5_geo.pdf  
16 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წერილი მწვანე კავკასიას N MES 4 18 00104524 01/02/2018 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_a5_geo.pdf


 
 

37 
 

უცხოელი სტუდენტების განაწილება წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით (2017-2018 სასწავლო წელი) 

ქვეყანა უცხოელი 

სტუდენტების 

რ-ბა 

ქვეყანა უცხოელი 

სტუდენტების 

რ-ბა 

ინდოეთი 3689 ყაზახეთი 45 

აზერბაიჯანი 2948 ნეპალი 44 

ერაყი 934 სუდანი 44 

ნიგერია 506 უკრაინა 43 

რუსეთი 335 პაკისტანი 36 

თურქეთი 288 სომხეთი 26 

ირანი 231 ჩინეთი 22 

სირია 201 არაბთა გაერთ.საემიროები 20 

ისრაელი 171 პალესტინა 19 

ეგვიპტე 146 საბერძნეთი 15 

შრი-ლანკა 115 გერმანია 11 

ბანგლადეში 58 ლიბანი 11 

იემენი 56 საუდის არაბეთი 11 

აშშ 52 ფიჯი 11 

იორდანია 47 სხვა ქვეყნები (<10) 171 

უცხოელი სტუდენტების განაწილება წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით (2017-2018 სასწავლო წელი) 

უცხოელი სტუდენტების დიდი ნაწილი - 34,9% საქართველოს უშუალო მეზობელი 

ქვეყნებიდანაა (აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, სომხეთი), რაშიც ტერიტორიული 

სიახლოვის ფაქტორს აქვს დიდი მნიშვნელობა. მათ შორის, ყველაზე მეტი სტუდენტი  

აზერბაიჯანიდან არის, რომელთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა 2011 წლიდან აღინიშნება. 
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მეზობელი ქვეყნებიდან სტუდენტების რაოდენობის დინამიკა (2005-2017) 

 

2012 წლიდან მოყოლებული, ქართულმა უმაღლესმა სასწავლებლებმა შეძლეს 

სტუდენტების მოზიდვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. ამჟამად ამ ქვეყნებიდან 

სტუდენტები უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ - 18,4%. 

ყველაზე მეტი სტუდენტია ერაყიდან, ეგვიპტიდან, ისრაელიდან, სირიიდან და ირანიდან.   

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან სტუდენტების მთლიანი რაოდენობის დინამიკა (2012-2017),  

მ.შ. ერაყიდან, ეგვიპტიდან, ისრაელიდან, სირიიდან და ირანიდან 

 

 

 

 

 

 

 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში განათლების მიღება მიმზიდველი ხდება აზიისა 

და აფრიკის უფრო შორეული ქვეყნებისთვისაც, რომელთა შორის გამოიყოფა სტუდენტების 

დიდი ნაკადი - 38%   ინდოეთიდან და მისი მეზობელი ქვეყნებიდან (შრი-ლანკა, ბანგლადეში, 
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ნეპალი). ბოლო წლებში მცირედ მატება იწყო სტუდენტების რაოდენობამ ცენტრალური აზიის 

ქვეყნებიდანაც (თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი).  

ინდოეთიდან, შრი-ლანკადან და ბანგლადეშიდან სტუდენტების რაოდენობის დინამიკა  (2005-2017) 

 

 

 

  

პერსპექტივის თვალსაზრისით საინტერესოა, რომ 2011 წლიდან საქართველოში 

სასწავლებლად ჩამოდის ბევრი სტუდენტი აფრიკის კონტინენტის შორეული ქვეყნებიდანაც, 

რომელთა შორის დიდ ნაწილს ნიგერიიდან სასწავლებლად ჩამოსულები შეადგენენ 

(უცხოელი სტუდენტების 5%). 

აფრიკის ქვეყნებიდან სტუდენტების მთლიანი რაოდენობის დინამიკა (2011-2017),  

 

 

 

 

 

 

 

უცხოელი სტუდენტების ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სასწავლებლად მოზიდვის საკითხისთვის მნიშვნელოვანია, თუ მათთვის უმთავრესად რა 

საგანმანათლებლო პროგრამებია საინტერესო.  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას 

მიერ გამოცემულ პროფილში „უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“, 2016-17 წლების 

სასწავლო წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ნათქვამია, რომ „სამედიცინო განათლება, 
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რომელიც ყველაზე ძვირადღირებულია, გამორჩეულად პოპულარულია უცხოელ 

სტუდენტებში, რომელთა ნახევარი განათლებას მედიცინის, ჯანდაცვის, ფარმაცევტიკის ან 

სტომატოლოგიის მიმართულებით იღებს. მათი თითქმის მეოთხედი კი ბიზნესის, ეკონომიკის 

ან სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობს“. 

ჩვენ გავაანალიზეთ საგანმანათლებლო პროგრამებზე უცხოელ სტუდენტთა 

მოთხოვნის დინამიკა, საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო სამი სასწავლო წლის 

მონაცემების მიხედვით.     როგორც დიაგრამიდან ჩანს,   ყველაზე დიდი მოთხოვნა მედიცინის 

შესწავლაზეა და სამედიცინო განათლებაზე 

მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია.  

ამასთანავე, ISET-ის ზემოაღნიშნული 

კვლევის მიხედვით, გამოკითხული 

სტუდენტების 78%-მა აღნიშნა, რომ ისინი 

საკუთარ უნივერსიტეტს გაუწევდნენ 

დადებით რეკომენდაციას, რაც ძირი-

თადად დაბალი სწავლის საფასურით და 

კვალიფიციური აკადემიური პერსონალით 

არის განპირობებული. სტუდენტებმა, რომ-

ლებმაც მიუთითეს, რომ უნივერსიტეტს არ 

გაუწევდნენ დადებით რეკომენდაციას, 

საკუთარი გადაწყვეტილება ძირითადად 

სწავლის დაბალი ხარისხით, პრაქტიკული 

გამოცდილების მიღების შეუძლებლობით 

და  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციითა და 

პერსონალით უკმაყოფილებით ახსნეს. 

აქედან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელო-

ვანია, საქართველოს უმაღლეს საგანმანა-

თლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც 

უცხოელ სტუდენტებს სთავაზობენ 

მედიცინაში განათლების მიღებას, ჰქონდეთ სტუდენტებისათვის სპეციალობაში 

პრაქტიკული დახელოვნების სრულყოფილად შეთავაზების შესაძლებლობაც. 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უცხოელი სტუდენტების 63% 

ინდოეთიდანაა, გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი რაოდენობით არიან  სტუდენტები ერაყიდან და 

შრი-ლანკიდან. ინდოელი სტუდენტების წილი მაღალია სხვა სამედიცინო 

უნივერსიტეტებშიც: დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში - 75%, პეტრე შოთაძის 

სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიაში - 83% და სასწავლო უნივერსიტეტში 

„გეომედი“ - 88%. 
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„ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში“  სტუდენტები უმთავრესად ინდოეთიდან (73%), 

ნიგერიიდან (13%) და ისრაელიდან (10%) სწავლობენ, ევროპის უნივერსიტეტში უცხოელი 

სტუდენტების 69% ასევე ინდოეთიდან, ხოლო 24% აზერბაიჯანიდანაა. აზერბაიჯანიდან 

სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტები სჭარბობენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

(73%).  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უცხოელთა 40% 

ერაყიდან არის ჩამოსული, ინდოელების და პაკისტანელების წილები კი 14-14%-ია. 

საქართველოს უნივერსიტეტში უცხოელი სტუდენტების 36% ერაყიდან, 14% - ირანიდან და 

10% - ნიგერიიდან არის ჩამოსული. ასევე სჭარბობენ ინდოელი (23%) და ერაყელი (21%) 

სტუდენტები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სადაც შედარებით ნაკლებია 

თურქეთიდან სასწავლებლად ჩამოსულთა (15%) წილი. 

უცხოელი სტუდენტების განაწილება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, 2017-2018 სასწავლო წელი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  უცხოელი 

სტუდენტების 

რ-ბა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება  

უცხოელი 

სტუდენტების 

რ-ბა 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 
2037 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
288 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 950 საქართველოს საერთაშორისო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
247 

საქართველოს უნივერსიტეტი 938 აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი 245 
ევროპის უნივერსიტეტი 576 ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 158 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 536 შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 
142 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 505 ევრორეგიონული სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
129 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
471 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 83 

პეტრე შოთაძის სახ. თბილისის 

სამედიცინო აკადემია 
447 წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
53 

უმაღლესი სასწავლებელი განათლების 

აკადემია 
439 სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
51 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
397 საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი 47 

დავით ტვილდიანის სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 
393 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 42 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი  369 ქართულ-ევროპული უმაღლესი 

სასწავლებელი 40 

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი 350 სხვა (<40) 373 

 

 

ბოლო სამ წელიწადში შეინიშნება უცხოელი სტუდენტების უარყოფითი დინამიკა 

უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის საფეხურზე, ხოლო მაგისტრატურის (მ.შ. 

დიპლომირებული მედიკოსის (ვეტერინარის) პროგრამისა და რეზიდენტურის) საფეხურზე 

უცხოელ სტუდენტეთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ 
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ბაკალავრიატის საფეხურზე სასწავლებლად უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად ქმედითი 

ღონისძიებებია გასატარებელი. 

უცხოელი სტუდენტების დინამიკა უმაღლესი  განათლების სხვადასხვა საფეხურზე, 2017-2018 სასწავლო წელი 

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადგილმდებარეობის მიხედვით, 

ყველაზე მეტი უცხოელი  - 9497 სტუდენტი ქვეყნის დედაქალაქში - ქ.თბილისში სწავლობს. 

უცხოელი სტუდენტები  უმაღლესი სასწავლებლის ადგილმდებარეობის მიხედვით (2017-2018 ) 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

ადგილმდებარეობა 

უცხოელი 

სტუდენტების  

რაოდენობა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ადგილმდებარეობა 

უცხოელი 

სტუდენტების  

რაოდენობა 

თბილისი 9497 ახალციხე 51 

ბათუმი 361 შუახევი 6 

ქუთაისი 245 ზუგდიდი 5 

გორი 137 თელავი 4 

დედაქალაქის გარდა, საქართველოს სხვა ქალაქებში მდებარე  უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი პროგრამების განვითარება და 

სასწავლებლად უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა მნიშვნელოვანია ამ ქალაქების სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარებისათვის. უცხოელის სტუდენტების მიერ შეტანილი წვლილის 

ხარჯზე ადგილობრივი უნივერსიტეტების ფინანსური სტაბილურობის მიღწევით შეიძლება 

მოხდეს ამ დასახლებების ქალაქწარმომქმნელი ფაქტორების დივერსიფიკაცია, რაც ხელს 

შეუწყობს ქვეყნის თანაბარ ურბანულ განვითარებას. 

საქართველოში სასწავლებლად უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად მნიშვნელოვანია 

მათთვის სასწავლო ბინადრობის ნებართვების გაცემისას კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა 

და პროცედურების გამარტივება.  საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო 

3822 3611
3115

2805

4401

6946

16 0 13

2015-2016 2016-2017 2017-2018

ბაკალავრიატი მაგისტრატურა პროფესიული პროგრამა
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დაწესებულებაში სწავლის მიზნით გაიცემა სასწავლო ბინადრობის ნებართვა. ასეთი ტიპის 

ბინადრობის ნებართვები პირველად გაიცემა 1 წლამდე ვადით, ხოლო მისი გაგრძელება 

შესაძლებელია 5 წლამდე ვადით. 

ბინადრობის ნებართვების გაცემის პროცედურების სამართლებრივად 

რეგულირებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით „საქართველოში ბინადრობის 

ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ” N 520 

01/09/2014 (სარეგისტრაციო კოდი 010120000.10.003.018140), რომლის მე-6 მუხლში 

ჩამოთვლილია ამ სახის ბინადრობის მოწმობის მოსაპოვებლად წარსადგენი დოკუმენტები.  

აღნიშნული მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით, უცხოელს (სტუდენტს) მოეთხოვება, რომ სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს წარუდგინოს „უცხოელის და/ან 

საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში ბინადრობის უფლების მქონე მისი ნათესავის 

საქართველოში ლეგალური შემოსავლისა და აღნიშნულ პირთან ნათესაური კავშირის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. შემოსავლად, ასევე, შეიძლება ჩაითვალოს უცხოელის 

პირად საბანკო ანგარიშზე რიცხული თანხა, რომლის ოდენობაც სასწავლო ბინადრობის 

ნებართვის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, ყოველთვიურად არ უნდა იყოს 

საქართველოში განსაზღვრულ საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმის ორჯერად 

ოდენობაზე ნაკლები“.  

ჩვენი მოსაზრებით, აღნიშნული მოთხოვნა ართულებს უცხოელი სტუდენტების მიერ 

ბინადრობია მოწმობების მიღებას და რეკომენდაციაა, დადგენილებაში მოხდეს მე-6 მუხლის „ე“ 

ქვეპუნქტის ცვლილება, შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით: 

1. უცხოელისთვის საქართველოში ლეგალური შემოსავლის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის წარდგენის მოთხოვნა სტუდენტის შემთხვევაში ნონსენსია, რადგან ის 

ქვეყანაში ჩამოდის სასწავლებლად და არა სამუშაოდ, შესაბამისად, მას ვერ ექნება ჩვენს 

ქვეყანაში ლეგალური შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა; 

2. საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში ბინადრობის უფლების მქონე მისი ნათესავის 

საქართველოში ლეგალური შემოსავლისა და აღნიშნულ პირთან ნათესაური კავშირის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნით თავისთავად არ დასტურდება, რომ 

ისინი იღებენ სტუდენტზე რაიმე სახით ზრუნვის ვალდებულებას. შესაბამისად, 

აღნიშნული მოთხოვნა წმინდა ფორმალური ხასიათისაა და რაიმე სამართლებრივ 

შედეგებს არ იძლევა.  იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოში უცხოელ 

სტუდენტთან ნათესაური კავშირის მქონე მოქალაქის/ბინადრობის უფლების მქონე პირის 

ყოლის შესაძლებლობა პრაქტიკულად შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტთა ძალზე 

მცირე რაოდენობას ჰქონდეს, აღნიშნული მოთხოვნა საკმაოდ ართულებს სტუდენტის 

უდიდესი ნაწილისათვის ბინადრობის მოწმობის გაცემას. თუმცა, ასეთი ნორმის 

დატოვება მიზანშეწონილია ალტერნატივად, როდესაც, მაგალითად, სტუდენტი არის 
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არასრულწლოვანი და მას ამის გამო პრობლემები აქვს საბანკო ანგარიშის გახსნასთან 

დაკავშირებით. 

3. ზემოაღნიშნული მოთხოვნის ალტერნატივად ამავე პუნქტით განსაზღვრულია უცხოელი 

სტუდენტის მიერ პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ფლობა, რომლის ოდენობაც 

სასწავლო ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, ყოველთვიურად 

არ უნდა იყოს საქართველოში განსაზღვრულ საშუალო მომხმარებლის საარსებო 

მინიმუმის ორჯერად ოდენობაზე ნაკლები.  

საქსტატის მიერ საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმად 2017 წელს განსაზღვრული 

იყო 147,3 ლარი, მისი ორმაგი ოდენობა 294,6 ლარია. 2017 წლის სექტემბერში ლარის 

კურსი დოლართან მიმართებაში საშუალოდ 2,5-ს შეადგენდა, ანუ სწავლის დაწყებისას 1-

წლიანი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად უცხოელ სტუდენტს (რომელსაც 

საქართველოში არ ჰყავს ნათესავი, ან მისი ნათესავისგან, სხვადასხვა გარემოებათა გამო, 

ის ვერ ახერხებს ლეგალური შემოსავლის არ აქვს) პირად ანგარიშზე მოეთხოვებოდა 

3535.20 ლარის (1414 აშშ დოლარის ექვივალენტის) ფლობა, ხოლო ბინადრობის უფლების 

5 წლით გასაგრძელებლად - 17 676 ლარის (7070 აშშ დოლარის ექვივალენტის) ფლობა.  

ამგვარი მოთხოვნის შემუშავება, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია სასწავლებლად 

ჩამოსული სტუდენტის მიერ ქვეყანაში ცხოვრების მინიმალური ხარჯების 

უზრუნველყოფის გარანტირებასთან (კრიმინალის პრევენციის მიზნით), მაგრამ ქვეყანაში 

ცხოვრების მთელი პერიოდის თანხა, რაც, მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით, 

გამართლებული არ არის. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ სტუდენტების 

უმრავლესობა ფინანსურ მხარდაჭერას საკუთარი ოჯახებიდან შეიძლება იღებდეს 

გარკვეული (მაგ, ყოველთვიური) პერიოდულობით და ეს სავსებით საკმარისი იყოს 

სტუდენტის მიერ ქვეყანაში ცხოვრების მინიმალური ხარჯების დასაფარად.  

ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, ჩვენი მოსაზრებაა, რომ პირად 

ანგარიშზე თანხის ქონის მოთხოვნის ოდენობა შემცირდეს საქართველოში განსაზღვრულ 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმის 12 თვის განმავლობაში საჭირო 

ოდენობამდე (დაახლ. 700 აშშ დოლარამდე). 
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რეკომენდაციები 

1. იმიგრანტების, მათ შორის, განსაკუთრებით - ახალგაზრდობის ინტეგრაციისათვის 

საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 

ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახოს ღონისძიებები ევროკავშირთან ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „c“ ქვეპუნქტის შესრულების მიზნით:  

გაამახვილოს ყურადღება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა „პირთა მიღების (ადმისიის) 

წესები და მიღებულ პირთა უფლებები და სტატუსი, კანონიერად მცხოვრებ 

არამოქალაქეთა მიმართ სამართლიანი მოპყრობა და ინტეგრაცია, განათლება და 

ტრეინინგი; და რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები“.  

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ  საჯარო და ხელმისაწვდომი გახადოს 

ბინადრობის უფლების, მოქალაქეობის მინიჭების და იმიგრაციასთან დაკავშირებული 

სხვა დეტალური სტატისტიკური ინფორმაცია, მ.შ. წლების, ბინადრობის მოწმობების 

სახეებისა და იმიგრანტების წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით. აღნიშნული ინფორმაცია 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ  პროაქტიულად გამოაქვეყნოს და 

ყოველწლიურად განაახლოს  თავის ვებ-საიტზე.  

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ განიხილოს უცხოელი სტუდენტებისათვის 

სასწავლო ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად პროცედურების გაადვილების 

საკითხი, მაგალითად, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის N 520 

დადგენილების „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა 

და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ” მე-6 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის 

ჩამოყალიბება შემდეგი რედაქციით: „უცხოელის პირად საბანკო ანგარიშზე რიცხული 

თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის ოდენობაც არ უნდა იყოს 

საქართველოში განსაზღვრულ საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმის 

თორმეტჯერად ოდენობაზე ნაკლები. აღნიშნული დოკუმენტის  ნაცვლად 

არასრულწლოვან უცხოელს შეუძლია წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის ან 

საქართველოში ბინადრობის უფლების მქონე მისი ნათესავის საქართველოში 

ლეგალური შემოსავლისა და აღნიშნულ პირთან ნათესაური კავშირის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი“.  

4. საიტზე my.gov.ge „მოქალაქის პორტალი - ჩემი ელექტრონული მთავრობა“  მოხდეს 

ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორება, რომ შესაძლებელი გახდეს იურიდიული პირების 

ანგარიშებიდან საჯარო ორგანიზაციებთან ელექტრონული კომუნიკაციის სერვისის 

სარგებლობა. ასევე გახდეს სავალდებულო, რომ ყველა სამინისტრო, სახელმწიფო 

სააგენტო და სახელმწიფო უწყება იყოს ადრესატების ჩამონათვალში. 

5. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მის ვებ-

გვერდზე  moh.gov.ge გამოაქვეყნოს და მუდმივად განაახლოს შრომითი იმიგრაციის 

მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები, მ.შ. მათი შინაარსის უცხოენოვანი 

თარგმანები. 
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6. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ   და  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ხელი შეუწყონ სამედიცინო 

უმაღლესი სასწავლებლებსა და კერძო ჰოსპიტალურ სექტორს შორის თანამშრომლობას, 

უნივერსიტეტების საბაზო კლინიკებით უზრუნველსაყოფად. 

7. შრომითი მიგრანტების შესახებ ინფორმაცია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტომ შესაძლებელია 

რეგულარულად მიიღოს შემოსავლების სამსახურიდან, რომელსაც დამსაქმებლების 

მიერ ყოველთვიურად წარედგინება „ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით 

განაცემებისა და დაკავებული/დასაკავებელი გადასახადის შესახებ“, სადაც (მე-5 

გრაფაში), განაცემის ოდენობისა და დაკავებული გადასახადის გარდა, მითითებულია 

ასევე ყველა დასაქმებული პირის მონაცემები, მ.შ. რეზიდენტობა (ქვეყანა). 

8. სასურველია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საიტის 

www.mes.gov.ge ინგლისურენოვან ვერსიაში ითარგმნოს გვერდები: „უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამები“ და „უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის/ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის გაგრძელება“, 

ასევე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი ბრძანება.  

9. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და შესაბამისმა უმაღლესმა 

სასწავლებლებმა აქტიურად გაატარონ  ღონისძიებები, მ.შ. სარეკლამო, უცხოელი 

სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, ხელი შეუწყოს თბილისის გარეთ მდებარე უმაღლეს 

სასწავლებლებში უცხოენოვანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შექმნასა და 

დანერგვას. უცხოელი სტუდენტების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, 

სასურველია, შემუშავდეს უცხოელ სტუდენტთათვის ქართული ენის საკომუნიკაციო 

დონეზე შესწავლის, ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობის/კულტურის გაცნობის 

სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა. 

10. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული უცხოელი სტუდენტებისათვის 

ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივებითა და საელჩოებითან/საკონსულოებთან 

ქართული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის ხელშეწყობით შეუძლია 

მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი უცხოელი სტუდენტების რეკრუტირების პროცესებს.  

11. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საიტისა და Facebook გვერდების 

ოპერატორების მეშვეობით მომხმარებელთან რეალურ დროში ინტერაქციული 

კომუნიკაციის (ონლაინ-კონსულტაციების) კარგი პრაქტიკა გაიზიარონ სხვა საჯარო 

დაწესებულებებმაც. 


