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სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სხ ვა შე სა-
ბა მის უწ ყე ბე ბთ ან ერ თად, ახ ორ ცი ელ ებს სა ერ თა შო რი-
სო თა ნა მშ რო მლ ობ ას სა ზო გა დო ებ რი ვი წე სრ იგ ისა და 
უს აფ რთ ხო ებ ის უზ რუ ნვ ელ ყო ფის მი ზნ ით. სა მი ნი სტ როს 
კო მპ ეტ ენ ცი აში შე მა ვალ სა კი თხ ებ ზე სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის წა რმ არ თვ ასა და კო ორ დი ნა ცი აზე პა-
სუ ხი სმ გე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა-
რტ ამ ენ ტი, რო მლ ის სა ქმ ია ნო ბაც ხო რც იე ლდ ება ქვ ეყ ნის 
სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი პრ იო რი ტე ტე ბი სა და ინ ტე რე სე-
ბის შე სა ბა მი სად. დე პა რტ ამ ენ ტის ამ ოც ან აა სხ ვა და სხ ვა 
მი მა რთ ულ ებ ით სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის გა ნვ-
ით არ ება და გა ღრ მა ვე ბა, ას ევე, შს სა მი ნი სტ როს სტ რუ-
ქტ ურ ული ქვ ედ ან აყ ოფ ებ ის სა ქმ ია ნო ბის ხე ლშ ეწ ყო ბა. 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტი უზ რუ-
ნვ ელ ყო ფს პა რტ ნი ორ ქვ ეყ ნე ბსა და ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, 
რო გო რც ორ მხ რი ვი, ისე, მრ ავ ალ მხ რი ვი თა ნა მშ რო მლ-
ობ ის გა ნვ ით არ ებ ასა და გა მყ არ ებ ას, ორ მხ რი ვი სა ერ თა-
შო რი სო სა მა რთ ლე ბრ ივი ბა ზის სრ ულ ყო ფას, ევ რო პუ ლი 
და ევ რო ატ ლა ნტ იკ ური ინ ტე გრ აც იის კო ორ დი ნა ცი ას, 
დო ნორ ქვ ეყ ნე ბთ ან და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
თან თა ნა მშ რო მლ ობ ას, პრ ოე ქტ ებ ის მა რთ ვას და სა ერ-
თა შო რი სო ან გა რი შგ ებ ას. ინ სტ იტ უც იუ რი გა ნვ ით არ ებ ის 
მი ზნ ით დე პა რტ ამ ენ ტი ორ იე ნტ ირ ებ ულ ია სა მი ნი სტ რო ში 
სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო გა მო ცდ ილ ებ ისა და პრ აქ ტი-
კის და ნე რგ ვა ზე.
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სა                                                                                                                                                                                                                                                               ზღ                                                                                                                                                                                                                                                               ვრ                                                                                                                                                                                                                                                               ის ინ                                                                                                                                                                                                                                                               ტე                                                                                                                                                                                                                                                               გრ                                                                                                                                                                                                                                                               ირ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               ული მა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვა;

უკ                                                                                                                                                                                                                                                               ან                                                                                                                                                                                                                                                               ონო მი                                                                                                                                                                                                                                                               გრ                                                                                                                                                                                                                                                               აც                                                                                                                                                                                                                                                               იის წი                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               აღ                                                                                                                                                                                                                                                               მდ                                                                                                                                                                                                                                                               ეგ ბრ                                                                                                                                                                                                                                                               ძო                                                                                                                                                                                                                                                               ლა/
რე                                                                                                                                                                                                                                                               ად                                                                                                                                                                                                                                                               მი                                                                                                                                                                                                                                                               სი                                                                                                                                                                                                                                                               ის შე                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               მე                                                                                                                                                                                                                                                               ბის გა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               ორ                                                                                                                                                                                                                                                               ცი                                                                                                                                                                                                                                                               ელ                                                                                                                                                                                                                                                               ება;                                              
    
ორ                                                                                                                                                                                                                                                               გა                                                                                                                                                                                                                                                               ნი                                                                                                                                                                                                                                                               ზე                                                                                                                                                                                                                                                               ბუ                                                                                                                                                                                                                                                               ლი და                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               შა                                                                                                                                                                                                                                                               ულ                                                                                                                                                                                                                                                               ის წი                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               აღ                                                                                                                                                                                                                                                               მდ                                                                                                                                                                                                                                                               ეგ 
ბრ                                                                                                                                                                                                                                                               ძო                                                                                                                                                                                                                                                               ლა;

სა                                                                                                                                                                                                                                                               ერ                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               შო                                                                                                                                                                                                                                                               რი                                                                                                                                                                                                                                                               სო სა                                                                                                                                                                                                                                                               პო                                                                                                                                                                                                                                                               ლი                                                                                                                                                                                                                                                               ციო თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               მშ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               მლ                                                                                                                                                                    -
                                                                                          ობ                                                                                                                                                                                                                                                               ის გა                                                                                                                                                                                                                                                               ძლ                                                                                                                                                                                                                                                               იე                                                                                                                                                                                                                                                               რე                                                                                                                                                                                                                                                               ბა.

2017 წე ლი იყო გა მო რჩ ეუ ლი სა ქა რთ ვე ლოს ევ რო პუ ლი ინ ტე გრ აც იის 
გზ აზე. კე რძ ოდ, 28 მა რტ იდ ან სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვ ის ამ ოქ მე-
დდა ევ რო კა ვშ ირ ის/შე ნგ ენ ის წე ვრ ქვ ეყ ნე ბთ ან უვ იზო მი მო სვ ლა. 

„დღ ეს ყვ ელ ას თვ ის ის ტო რი ული დღ ეა და გა ნს-
აკ უთ რე ბით ქა რთ ვე ლი ხა ლხ ის ათ ვის, რო მლ ებ იც 
ამ იე რი დან შე ნგ ენ ის ზო ნა ში უვ იზ ოდ გა და ად გი-
ლე ბას შე ძლ ებ ენ. ეს არ ის მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ნა ბი ჯი 
ევ რო კა ვშ ირ ისა და სა ქა რთ ვე ლოს ურ თი ერ თო-
ბის კი დევ უფ რო გა ღრ მა ვე ბი სთ ვის”

დო ნა ლტ ტუ სკი, ევ რო პუ ლი სა ბჭ ოს პრ ეზ იდ ენ ტი

            

ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს წვ ლი ლი გა ნს აკ უთ რე ბუ ლად მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
იყო, რო გო რც  უვ იზო რე ჟი მის მი ღე ბი სთ ვის სა ჭი რო ღო ნი სძ იე ბე ბის გა ტა რე-
ბის კუ თხ ით, ისე უვ იზო რე ჟი მთ ან და კა ვშ ირ ებ ული გა მო წვ ევ ებ ის სა პა სუ ხოდ. 

ევ რო კა ვშ ირ ის/შე ნგ ენ ის წე ვრ ქვ ეყ ნე ბთ ან უვ იზო მი მო სვ ლის წა რმ ატ ებ-
ით გა ნხო რც იე ლე ბის მი ზნ ით და ევ რო პელ კო ლე გე ბთ ან მჭ იდ რო თა ნა-
მშ რო მლ ობ ით, გა ტა რდა არ აე რთი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ღო ნი სძ იე ბა შე მდ-
ეგი მი მა რთ ულ ებ ებ ით:
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2018 წე ლი გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი იყო იმ ქვ ეყ ნე ბთ ან თა ნა მშ რო მლ ობ ით, სა დაც გა ხშ ირ და 
სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ უვ იზო მი მო სვ ლის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შე მთ ხვ ევ-
ები. კე რძ ოდ, გა იმ არ თა არ აე რთი მა ღა ლი და ექ სპ ერ ტუ ლი დო ნის შე ხვ ედ რა შვ ედ ეთ თან, 
გე რმ ან ია სთ ან, სა ფრ ან გე თსა და ავ სტ რი ას თან, რა თა ქვ ეყ ნე ბთ ან ინ დი ვი დუ ალ ური მუ შა-
ობ ით  აღ მო ფხ ვრ ილ იყო უვ იზო რე ჟი მის შე ჩე რე ბის რი სკ ები. 

ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო ჩა რთ ულ ია 2019 წე ლს ევ რო კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ოპ ერ აც იუ ლი ზო მე ბის გა ნხ ორ ცი ელ ებ აში, რო მე ლიც მი ზნ ად ის ახ ავს ევ რო კა ვშ ირ ის ინ-
სტ იტ უტ ებ თან თა ნა მშ რო მლ ობ ით სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ევ რო კა ვშ ირ ის/შე ნგ ენ ის 
წე ვრ ქვ ეყ ნე ბში უვ იზო მი მო სვ ლის შე დე გად არ სე ბუ ლი გა მო წვ ევ ებ ის  აღ მო ფხ ვრ ას. 

ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს კო მპ ეტ ენ ცი ის ფა რგ ლე ბში ევ რო კა ვშ ირ თან უვ იზო მი მო-
სვ ლის გა მო წვ ევ ებ ისა და სა მო მა ვლო ნა ბი ჯე ბის გა ნს აზ ღვ რის მი ზნ ით, სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის ინ იც ია ტი ვით, რე გუ ლა რუ ლად იმ არ თე ბა შე ხვ ედ რა ევ-
რო კა ვშ ირ ის წე ვრი ქვ ეყ ნე ბის პო ლი ცი ის ატ აშ ეე ბსა და მი გრ აც იის სა კი თხ ებ ში მე კა ვშ ირე 
ოფ იც რე ბთ ან. შე ხვ ედ რა, რო მე ლს აც  ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს მი ნი სტ რის მო ად გი ლე, წა რმ ოა-
დგ ენს წე ვრ ქვ ეყ ნე ბთ ან უვ იზო მი მო სვ ლის სა კი თხ ზე კო ორ დი ნა ცი ისა და ინ ფო რმ აც იის 
გა ცვ ლის ეფ ექ ტი ან ფო რმ ატს.  



6

2017-2018 წლ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               ში უვ                                                                                                                                                                                                                                                               იზო რე                                                                                                                                                                                                                                                               ჟი                                                                                                                                                                                                                                                               მის შე                                                                                                                                                                                                                                                               ჩე                                                                                                                                                                                                                                                               რე                                                                                                                                                                                                                                                               ბის მე                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               ნი                                                                                                                                                                                                                                                               ზმ                                                                                                                                                                                                                                                               ის ფა                                                                                                                                                                                                                                                               რგ                                                                                                                                                                                                                                                               ლე                                                                                                                                                                                                                                                               ბში 
გა                                                                                                                                                                                                                                                               მო                                                                                                                                                                                                                                                               ქვ                                                                                                                                                                                                                                                               ეყ                                                                                                                                                                                                                                                               ნე                                                                                                                                                                                                                                                               ბულ ევ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               კო                                                                                                                                                                                                                                                               მი                                                                                                                                                                                                                                                               სი                                                                                                                                                                                                                                                               ის ან                                                                                                                                                                                                                                                               გა                                                                                                                                                                                                                                                               რი                                                                                                                                                                                                                                                               შე                                                                                                                                                                                                                                                               ბში პო                                                                                                                                                                                                                                                               ზი                                                                                                                                                                                                                                                               ტი                                                                                                                                                                                                                                                               ურ                                                                                                                                                                                                                                                               ად შე                                                                                                                                                                                                                                                               ფა                                                                                                                                                                                                                                                               სდა 
შსს-ს მი                                                                                                                                                                                                                                                               ერ გა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               ორ                                                                                                                                                                                                                                                               ცი                                                                                                                                                                                                                                                               ელ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               ული ღო                                                                                                                                                                                                                                                               ნი                                                                                                                                                                                                                                                               სძ                                                                                                                                                                                                                                                               იე                                                                                                                                                                                                                                                               ბე                                                                                                                                                                                                                                                               ბი:

 რე                                                                                                                                                                                                                                                               ად                                                                                                                                                                                                                                                               მი                                                                                                                                                                                                                                                               სი                                                                                                                                                                                                                                                               ის შე                                                                                                                                                                                                                                                               სა                                                                                                                                                                                                                                                               ხებ შე                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               მე                                                                                                                                                                                                                                                               ბის ეფ                                                                                                                                                                                                                                                               ექ                                                                                                                                                                                                                                                               ტი                                                                                                                                                                                                                                                               ანი გა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               ორ                                                                                                                                                                                                                                                               ცი                                                                                                                                                                                                                                                               ელ                                                                                                                                                                                                                                                               ება; 
 სა                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ლოს ოპ                                                                                                                                                                                                                                                               ერ                                                                                                                                                                                                                                                               ატ                                                                                                                                                                                                                                                               იუ                                                                                                                                                                                                                                                               ლი თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               მშ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               მლ                                                                                                                                                                                                                                                               ობა ევ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               კა                                                                                                                                                                                                                                                               ვშ                                                                                                                                                                                                                                                               ირ                                                                                                                                                                                                                                                               ის   

  წე                                                                                                                                                                                                                                                               ვრ ქვ                                                                                                                                                                                                                                                               ეყ                                                                                                                                                                                                                                                               ნე                                                                                                                                                                                                                                                               ბთ                                                                                                                                                                                                                                                               ან;
 ორ                                                                                                                                                                                                                                                               გა                                                                                                                                                                                                                                                               ნი                                                                                                                                                                                                                                                               ზე                                                                                                                                                                                                                                                               ბუ                                                                                                                                                                                                                                                               ლი და                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               შა                                                                                                                                                                                                                                                               ულ                                                                                                                                                                                                                                                               ის წი                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               აღ                                                                                                                                                                                                                                                               მდ                                                                                                                                                                                                                                                               ეგ ბრ                                                                                                                                                                                                                                                               ძო                                                                                                                                                                                                                                                               ლის კუ                                                                                                                                                                                                                                                               თხ                                                                                                                                                                                                                                                               ით  

  მი                                                                                                                                                                                                                                                               ღწ                                                                                                                                                                                                                                                               ეუ                                                                                                                                                                                                                                                               ლი პრ                                                                                                                                                                                                                                                               ოგ                                                                                                                                                                                                                                                               რე                                                                                                                                                                                                                                                               სი, რო                                                                                                                                                                                                                                                               გო                                                                                                                                                                                                                                                               რც სა                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ლო                                                                                                                                                                                                                                                               ში, ისე 
  სა                                                                                                                                                                                                                                                               ერ                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               შო                                                                                                                                                                                                                                                               რი                                                                                                                                                                                                                                                               სო დო                                                                                                                                                                                                                                                               ნე                                                                                                                                                                                                                                                               ზე;
 სა                                                                                                                                                                                                                                                               პო                                                                                                                                                                                                                                                               ლი                                                                                                                                                                                                                                                               ციო თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               მშ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               მლ                                                                                                                                                                                                                                                               ობ                                                                                                                                                                                                                                                               ის კუ                                                                                                                                                                                                                                                               თხ                                                                                                                                                                                                                                                               ით  პო                                                                                                                                                                                                                                                               ლი                                                                                                                                                                                                                                                               ცი                                                                                                                                                                                                                                                               ის ატ                                                                                                                                                                                                                                                               აშ                                                                                                                                                                                                                                                               ეე                                                                                                                                                                                                                                                               ბის 

  რო                                                                                                                                                                                                                                                               ლი ევ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               კა                                                                                                                                                                                                                                                               ვშ                                                                                                                                                                                                                                                               ირ                                                                                                                                                                                                                                                               ის წე                                                                                                                                                                                                                                                               ვრ ქვ                                                                                                                                                                                                                                                               ეყ                                                                                                                                                                                                                                                               ნე                                                                                                                                                                                                                                                               ბში;
 სა                                                                                                                                                                                                                                                               მა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ალ                                                                                                                                                                                                                                                               და                                                                                                                                                                                                                                                               ცვ                                                                                                                                                                                                                                                               ით სფ                                                                                                                                                                                                                                                               ერ                                                                                                                                                                                                                                                               ოში თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               მშ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               მლ                                                                                                                                                                                                                                                               ობ                                                                                                                                                                                                                                                               ის შე                                                                                                                                                                                                                                                               სა                                                                                                                                                                                                                                                               ხებ 

  სა                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ლო                                                                                                                                                                                                                                                               სა და ევ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               კა                                                                                                                                                                                                                                                               ვშ                                                                                                                                                                                                                                                               ირ                                                                                                                                                                                                                                                               ის წე                                                                                                                                                                                                                                                               ვრ ქვ                                                                                                                                                                                                                                                               ეყ                                                                                                                                                                                                                                                               ნე                                                                                                                                                                                                                                                               ბს შო                                                                                                                                                                                                                                                               რის 
  გა                                                                                                                                                                                                                                                               ფო                                                                                                                                                                                                                                                               რმ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               ული შე                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               მე                                                                                                                                                                                                                                                               ბე                                                                                                                                                                                                                                                               ბი.  

2018 წლ                                                                                                                                                                                                                                                               ის 21 ნო                                                                                                                                                                                                                                                               ემ                                                                                                                                                                                                                                                               ბე                                                                                                                                                                                                                                                               რს პი                                                                                                                                                                                                                                                               რვ                                                                                                                                                                                                                                                               ელ                                                                                                                                                                                                                                                               ად გა                                                                                                                                                                                                                                                               იმ                                                                                                                                                                                                                                                               არ                                                                                                                                                                                                                                                               თა 
ევ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               კო                                                                                                                                                                                                                                                               მი                                                                                                                                                                                                                                                               სი                                                                                                                                                                                                                                                               ასა და სა                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ლოს მთ                                                                                                                                                                                                                                                               ავ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               ბას 
შო                                                                                                                                                                                                                                                               რის მა                                                                                                                                                                                                                                                               ღა                                                                                                                                                                                                                                                               ლი დო                                                                                                                                                                                                                                                               ნის შე                                                                                                                                                                                                                                                               ხვ                                                                                                                                                                                                                                                               ედ                                                                                                                                                                                                                                                               რა. შე                                                                                                                                                                                                                                                               ხვ                                                                                                                                                                                                                                                               ედ                                                                                                                                                                                                                                                               რა                                                                                                                                                                                                                                                               ზე 
მხ                                                                                                                                                                                                                                                               არ                                                                                                                                                                                                                                                               ეე                                                                                                                                                                                                                                                               ბი შე                                                                                                                                                                                                                                                               თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნხ                                                                                                                                                                                                                                                               მდ                                                                                                                                                                                                                                                               ნენ და                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               შა                                                                                                                                                                                                                                                               ულ                                                                                                                                                                                                                                                               ის წი                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               აღ                                                                                                                                                                                                                                    -
                          მდ                                                                                                                                                                                                                                                               ეგ ბრ                                                                                                                                                                                                                                                               ძო                                                                                                                                                                                                                                                               ლი                                                                                                                                                                                                                                                               სა და სა                                                                                                                                                                                                                                                               მო                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               ლა                                                                                                                                                                                                                                                               ქო და                                                                                                                                                                                                                                                               ცვ                                                                                                                                                                                                                                                               ის სა                                                                                                                                               
                                                                                                                კი                                                                                                                                                                                                                                                               თხ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               ში არ                                                                                                                                                                                                                                                               სე                                                                                                                                                                                                                                                               ბუ                                                                                                                                                                                                                                                               ლი თა                                                                                                                                                                                                                                                               ნა                                                                                                                                                                                                                                                               მშ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               მლ                                                                                                                                                                                                                                                               ობ                                                                                                                                                                                                                                                               ის კი                                                                                                                                                                                                                                                               დევ 
უფ                                                                                                                                                                                                                                                               რო გა                                                                                                                                                                                                                                                               ღრ                                                                                                                                                                                                                                                               მა                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ბა                                                                                                                                                                                                                                                               ზე. სა                                                                                                                                                                                                                                                               ქა                                                                                                                                                                                                                                                               რთ                                                                                                                                                                                                                                                               ვე                                                                                                                                                                                                                                                               ლოს დე                                                                                                                                                                                                                                                               ლე                                                                                                                                                                                                                                                               გა                                                                                                                                                                                                                                    -
                          ცი                                                                                                                                                                                                                                                               ას მთ                                                                                                                                                                                                                                                               ავ                                                                                                                                                                                                                                                               რო                                                                                                                                                                                                                                                               ბის სხ                                                                                                                                                                                                                                                               ვა წე                                                                                                                                                                                                                                                               ვრ                                                                                                                                                                                                                                                               ებ                                                                                                                                                                                                                                                               თან ერ                                                                                                                                                                                                                                                               თად წა                                                                                                                                                                                                                                                               რმ                                                                                                                                                                                         -
                                                                     ოა                                                                                                                                                                                                                                                               დგ                                                                                                                                                                                                                                                               ენ                                                                                                                                                                                                                                                               და შს მი                                                                                                                                                                                                                                                               ნი                                                                                                                                                                                                                                                               სტ                                                                                                                                                                                                                                                               რის მო                                                                                                                                                                                                                                                               ად                                                                                                                                                                                                                                                               გი                                                                                                                                                                                                                                                               ლე.

2019 წლ ის 12 ივ ლი სს, ბა თუ მის სა ერ თა შო რი სო კო ნფ ერ ენ ცი ის ფა რგ ლე-
ბში გა მა რთ ულ სე სი აზე - „მო მა ვლ ის ინ ვე სტ იც ია: გა ნა თლ ება და გა და ად-
გი ლე ბის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი ახ ალ გა ზრ და თა ობ ებ ის ათ ვის“ ში ნა გან სა ქმ ეთა 
მი ნი სტ რის მო ად გი ლემ უვ იზო მი მო სვ ლის მნ იშ ვნ ელ ობ აზე ის აუ ბრა.



ას                                                                                                                               ოც                                                                                                                               ირ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის შე                                                                                                                               სა                                                                                                                               ხებ შე                                                                                                                               თა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               მე                                                                                                                               ბა და ას                                                                                                                               ოც                                                                                                                               ირ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის დღ                                                                                                                               ის წე                                                                                                                               სრ                                                                                                                               იგი 

ას                                                                                                                               ოც                                                                                                                               ირ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის შე                                                                                                                               სა                                                                                                                               ხებ შე                                                                                                                               თა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               მე                                                                                                                               ბით გა                                                                                                                               თვ                                                                                                                               ალ                                                                                                                               ის                                                                                                                               წი                                                                                                                               ნე                                                                                                                               ბუ                                                                                                                               ლი ვა                                                                                                                               ლდ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ულ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის გა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               ორ                                                                                                                               ცი                                                       -
                                                                       ელ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის მი                                                                                                                               ზნ                                                                                                                               ით, სა                                                                                                                               ერ                                                                                                                               თა                                                                                                                               შო                                                                                                                               რი                                                                                                                               სო ურ                                                                                                                               თი                                                                                                                               ერ                                                                                                                               თო                                                                                                                               ბე                                                                                                                               ბის დე                                                                                                                               პა                                                                                                                               რტ                                                                                                                               ამ                                                                                                                               ენ                                                                                                                               ტის კო                                                                                                                               ორ                                                                                                                               დი                                                                                                                               ნა                                                                                                                               ცი                                                                                                                               ით 
შე                                                                                                                               მუ                                                                                                                               შა                                                                                                                               ვდა ას                                                                                                                               ოც                                                                                                                               ირ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის შე                                                                                                                               სა                                                                                                                               ხებ შე                                                                                                                               თა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               მე                                                                                                                               ბის გა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               ორ                                                                                                                               ცი                                                                                                                               ელ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის ერ                                                                                                                               ოვ                                                                                                                               ნუ                                                                                                                               ლი სა                                                                                                                               მო                                                                                                                               ქმ                                                                                                                               ედო  
გე                                                                                                                               გმ                                                                                                                               ები 2017-2019 წლ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის                                                                                                                               თვ                                                                                                                               ის. შსს-ს მი                                                                                                                               ერ გა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               ორ                                                                                                                               ცი                                                                                                                               ელ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ული 100-მდე აქ                                                                                                                               ტი                                                                                                                               ვო                                                                                                                               ბი                                                       -
                                                                       დან გა                                                                                                                               ნს                                                                                                                               აკ                                                                                                                               უთ                                                                                                                               რე                                                                                                                               ბით აღ                                                                                                                               სა                                                                                                                               ნი                                                                                                                               შნ                                                                                                                               ავ                                                                                                                               ია: 

 ორ                                                               გა                                                               ნი                                                               ზე                                                               ბუ                                                               ლი და                                                               ნა                                                               შა                                                               ულ                                                               ის წი                                                               ნა                                                               აღ                                                               მდ                                                               ეგ ბრ                                                               ძო                                                               ლის სფ                                                               ერ                                                               ოში 
  სა                                                               ერ                                                               თა                                                               შო                                                               რი                                                               სო თა                                                               ნა                                                               მშ                                                               რო                                                               მლ                                                               ობ                                                               ის გა                                                               ძლ                                                               იე                                                               რე                                                               ბა;

 სა                                                               ქა                                                               რთ                                                               ვე                                                               ლო                                                               სა და ევ                                                               რო                                                               კა                                                               ვშ                                                               ირ                                                               ის ორ                                                               მხ                                                               რი                                                               ვი სა                                                               ერ                                                               თო 
  უს                                                               აფ                                                               რთ                                                               ხო                                                               ებ                                                               ისა და თა                                                               ვდ                                                               აც                                                               ვის პო                                                               ლი                                                               ტი                                                               კის (CSDP) 
  თა                                                               ნა                                                               მშ                                                               რო                                                               მლ                                                               ობ                                                               ის ფა                                                               რგ                                                               ლე                                                               ბში სა                                                               მუ                                                               შაო გე                                                               გმ                                                               ის გა                                                               ნხ                                                               ორ                                                               ცი                                                               ელ                                                               ება;

 სა                                                               ზღ                                                               ვრ                                                               ის მა                                                               რთ                                                               ვის სა                                                               კი                                                               თხ                                                               ებ                                                               ზე  თა                                                               ნა                                                               მშ                                                               რო                                                               მლ                                                               ობ                                                               ის გა                                                               ღრ                                                               მა                                                               ვე                                                               ბა;

 ად                                                               ამ                                                               ია                                                               ნის უფ                                                               ლე                                                               ბე                                                               ბის და                                                               ცვ                                                               ის მი                                                               მა                                                               რთ                                                               ულ                                                               ებ                                                               ით შე                                                               სა                                                               ძლ                                                               ებ                                                               ლო                                                               ბე                                                               ბის 
  გა                                                               ძლ                                                               იე                                                               რე                                                               ბა;

 2018 წლ                                                               ის 13 ივ                                                               ლი                                                               სს სა                                                               გა                                                               ნგ                                                               ებო სი                                                               ტუ                                                               აც                                                               იე                                                               ბის მა                                                               რთ                                                               ვის 
  სა                                                               მს                                                               ახ                                                               ურ                                                               სა და ევ                                                               რო                                                               კო                                                               მი                                                               სი                                                               ის სა                                                               მო                                                               ქა                                                               ლა                                                               ქო უს                                                               აფ                                                               რთ                                                               ხო                                                               ებ                                                               ისა 
  და ჰუ                                                               მა                                                               ნი                                                               ტა                                                               რუ                                                               ლი და                                                               ხმ                                                               არ                                                               ებ                                                               ის გე                                                               ნე                                                               რა                                                               ლურ დი                                                               რე                                                               ქტ                                                               ორ                                                               ატს შო                                                               რის, 
  ად                                                               მი                                                               ნი                                                               სტ                                                               რა                                                               ცი                                                               ული შე                                                               თა                                                               ნხ                                                               მე                                                               ბის გა                                                               ფო                                                               რმ                                                               ება.

2018 წე                                                                                                                               ლს ევ                                                                                                                               რო                                                                                                                               პა                                                                                                                               რლ                                                                                                                               ამ                                                                                                                               ენ                                                                                                                               ტის რე                                                                                                                               ზო                                                                                                                               ლუ                                                                                                                               ცი                                                                                                                               ით პი                                                                                                                               რვ                                                                                                                               ელ                                                                                                                               ად შე                                                                                                                               ფა                                                                                                                               სდა სა                                                                                                                               ქა                                                                                                                               რთ                                                                                                                               ვე                                                                                                                               ლოს მი                                                                                                                               ერ 
ას                                                                                                                               ოც                                                                                                                               ირ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის შე                                                                                                                               სა                                                                                                                               ხებ შე                                                                                                                               თა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               მე                                                                                                                               ბის ფა                                                                                                                               რგ                                                                                                                               ლე                                                                                                                               ბში მი                                                                                                                               ღწ                                                                                                                               ეუ                                                                                                                               ლი პრ                                                                                                                               ოგ                                                                                                                               რე                                                                                                                               სი (2014-2018 წწ.).  
რე                                                                                                                               ზო                                                                                                                               ლუ                                                                                                                               ცი                                                                                                                               აში და                                                                                                                               დე                                                                                                                               ბი                                                                                                                               თად აი                                                                                                                               სა                                                                                                                               ხა:
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   თუ                                                                                                                               რქ                                                                                                                               ეთ                                                                                                                               თან და აზ                                                                                                                               ერ                                                                                                                               ბა                                                                                                                               იჯ                                                                                                                               ან                                                                                                                               თან სა                                                                                                                               სა                                                                                                                               ზღ                                                                                                                               ვრო სე                                                                                                                               ქტ                                                                                                                               ორ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის 
  რე                                                                                                                               აბ                                                                                                                               ილ                                                                                                                               იტ                                                                                                                               აც                                                                                                                               იის გა                                                                                                                               ძლ                                                                                                                               იე                                                                                                                               რე                                                                                                                               ბა;

  ორ                                                                                                                               გა                                                                                                                               ნი                                                                                                                               ზე                                                                                                                               ბუ                                                                                                                               ლი და                                                                                                                               ნა                                                                                                                               შა                                                                                                                               ულ                                                                                                                               ის წი                                                                                                                               ნა                                                                                                                               აღ                                                                                                                               მდ                                                                                                                               ეგ  ბრ                                                                                                                               ძო                                                                                                                               ლის ერ                                                                                                                               ოვ                                                                                                                               ნუ                                                                                                                               ლი 
  სტ                                                                                                                               რა                                                                                                                               ტე                                                                                                                               გი                                                                                                                               ის გა                                                                                                                               ნხ                                                                                                                               ორ                                                                                                                               ცი                                                                                                                               ელ                                                                                                                               ება;
 ორ                                                                                                                               გა                                                                                                                               ნი                                                                                                                               ზე                                                                                                                               ბულ და                                                                                                                               ნა                                                                                                                               შა                                                                                                                               ულ                                                                                                                               თან ბრ                                                                                                                               ძო                                                                                                                               ლის მი                                                                                                                               მა                                                                                                                               რთ                                                                                                                               ულ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ით 

  ევ                                                                                                                               რო                                                                                                                               კა                                                                                                                               ვშ                                                                                                                               ირ                                                                                                                               თან ეფ                                                                                                                               ექ                                                                                                                               ტი                                                                                                                               ანი თა                                                                                                                               ნა                                                                                                                               მშ                                                                                                                               რო                                                                                                                               მლ                                                                                                                               ობა.

სა ქა რთ ვე ლოს ევ რო კა ვშ ირ ში ინ ტე გრ აც იის სა გზ აო რუ კა

2018 წე ლს, სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბამ შე იმ უშ ავა ახ ალი პო ლი ტი კის დო კუ მე ნტი „ევ რო-
კა ვშ ირ ში ინ ტე გრ აც იის სა გზ აო რუ კა“, რო მლ ის მი ზა ნია ხე ლი შე უწ ყოს ევ რო კა ვშ ირ თან 
სა ქა რთ ვე ლოს მეტ პო ლი ტი კურ ას ოც ირ ებ ას და ეკ ონ ომ იკ ურ ინ ტე გრ აც იას.  ში ნა გან სა ქმ-
ეთა სა მი ნი სტ რო აქ ტი ურ ად აა ჩა რთ ული სა გზ აო რუ კის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის პრ ოც ეს ში. 

ევ                                                                                                                               რო                                                                                                                               პო                                                                                                                               ლთ                                                                                                                               ან თა                                                                                                                               ნა                                                                                                                               მშ                                                                                                                               რო                                                                                                                               მლ                                                                                                                               ობ                                                                                                                               ის გა                                                                                                                               ნვ                                                                                                                               ით                                                                                                                               არ                                                                                                                               ება

სა                                                                                                                               ქა                                                                                                                               რთ                                                                                                                               ვე                                                                                                                               ლოს ში                                                                                                                               ნა                                                                                                                               გან სა                                                                                                                               ქმ                                                                                                                               ეთა სა                                                                                                                               მი                                                                                                                               ნი                                                                                                                               სტ                                                                                                                               რომ 2010 წე                                                                                                                               ლს გა                                                                                                                               მო                                                                                                                               თქ                                                                                                                               ვა მზ                                                                                                                               აო                                                                                                                               ბა, გა                                                                                                                               მხ                                                                                                                               და                                                                                                                               რი                                                       -
                                                                       ყო ევ                                                                                                                               რო                                                                                                                               პო                                                                                                                               ლის სტ                                                                                                                               რა                                                                                                                               ტე                                                                                                                               გი                                                                                                                               ული პა                                                                                                                               რტ                                                                                                                               ნი                                                                                                                               ორი.  აქ                                                                                                                               ტი                                                                                                                               ური მუ                                                                                                                               შა                                                                                                                               ობ                                                                                                                               ის შე                                                                                                                               დე                                                                                                                               გად 2017-2018 
წლ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ში ხე                                                                                                                               ლი მო                                                                                                                               ეწ                                                                                                                               ერა ევ                                                                                                                               რო                                                                                                                               პო                                                                                                                               ლთ                                                                                                                               ან თა                                                                                                                               ნა                                                                                                                               მშ                                                                                                                               რო                                                                                                                               მლ                                                                                                                               ობ                                                                                                                               ის გა                                                                                                                               ნვ                                                                                                                               ით                                                                                                                               არ                                                                                                                               ებ                                                                                                                               ის                                                                                                                               თვ                                                                                                                               ის სა                                                                                                                               ჭი                                                                                                                               რო 
ინ                                                                                                                               სტ                                                                                                                               რუ                                                                                                                               მე                                                                                                                               ნტ                                                                                                                               ებს:  
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„საქართველოს და ევროპის პოლიციის სამსახურს შორის 
ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ“ 
შეთანხმებას, რითაც საქართველო გახდა ევროპოლის 
სტრატეგიული და ოპერატიული პარტნიორი ქვეყანა; 
„საქართველოსა და ევროკავშირის  სამართალდაცვით სფეროში 
თანამშრომლობის სააგენტოს შორის უსაფრთხო კომუნიკაციის 
არხის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმს;
„საქართველოსა და ევროკავშირის სამართალდაცვით სფეროში 
თანამშრომლობის სააგენტოს შორის მეკავშირეობის შესახებ“ 
შეთანხმებას.
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2018 წლ                               ის 1-ელ სე                               ქტ                               ემ                               ბე                               რს სა                               ქა                               რთ                               ვე                              -
ლომ წა                               რგ                               ზა                               ვნა პი                               რვ                               ელი მე                               კა                               ვშ                               ირე ოფ                              -
იც                               ერი ქ. ჰა                               აგ                               აში, ევ                               რო                               პო                               ლის შტ                               აბ-ბი                               ნა                              -
ში.

2019 წლის აპრილიდან საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამოქმედდა 
ევროპოლის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხი 
– SIENA.  ასევე, 2019 წელს საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაწევრიანდა 
ევროპოლის 2 ანალიტიკურ პროექტში (AP): 

AP Furtum (საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) და AP EEOC (აღმოსავლეთ 
ევროპული ორგანიზებული დანაშაული).



2017-2019 წლ                               ებ                               ში ში                               ნა                               გან სა                               ქმ                               ეთა სა                               მი                               ნი                               სტ                               როს წა                               რმ                               ომ                               ად                               გე                               ნლ                               ებ                               მა მო                               ნა                               წი                               ლე                               ობა 
მი                               იღ                               ეს აღ                               მო                               სა                               ვლ                               ეთ პა                               რტ                               ნი                               ორ                               ობ                               ის ფა                               რგ                               ლე                               ბში და                               გე                               გმ                               ილ 13 თე                               მა                               ტურ/პა                               ნე                               ლურ 
შე                               ხვ                               ედ                               რა                               ში. 

2017 წე                               ლს შე                               ხვ                               ედ                               რე                               ბი გა                               იმ                               არ                               თა შე                               მდ                               ეგ თე                               მე                               ბზე:

მი                               გრ                               აც                               იის მა                               რთ                               ვა და თა                               ვშ                               ეს                               აფ                               არი (2 შე                               ხვ                               ედ                               რა);
სა                               ზღ                               ვრ                               ის ინ                               ტე                               გრ                               ირ                               ებ                               ული მა                               რთ                               ვა;
ერ                               თი                               ანი უს                               აფ                               რთ                               ხო                               ებ                               ისა და თა                               ვდ                               აც                               ვის პო                               ლი                               ტი                               კა (2 შე                               ხვ                               ედ                               რა);
სა                               მო                               ქა                               ლა                               ქო უს                               აფ                               რთ                               ხო                               ება. 

2018 წე                               ლს შე                               ხვ                               ედ                               რე                               ბი გა                               იმ                               არ                               თა შე                               მდ                               ეგ თე                               მე                               ბზე:

მმ                               არ                               თვ                               ელ                               ობა და სა                               ჯა                               რო ად                               მი                               ნი                               სტ                               რი                               რე                               ბის რე                               ფო                               რმა;
მი                               გრ                               აც                               ია, მო                               ბი                               ლო                               ბა და სა                               ზღ                               ვრ                               ის ინ                               ტე                               გრ                               ირ                               ებ                               ული მა                               რთ                               ვა (2 შე                               ხვ                               ედ                               რა);
ერ                               თი                               ანი უს                               აფ                               რთ                               ხო                               ებ                               ისა და თა                               ვდ                               აც                               ვის პო                               ლი                               ტი                               კა და სა                               მო                               ქა                               ლა                               ქო უს                               აფ                               რთ                               ხო                               ება. 

2019 წელს შეხვედრები გაიმართა შემდეგ თემებზე:

 მიგრაცია, მობილობა და საზღვრის ინტეგრირებული მართვა; 
 ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა და სამოქალაქო   

 უსაფრთხოება (2 შეხვედრა).

2019 წელს აღინიშნა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ათი წლის იუბილე. 
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ 2020 წლის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით 
მიმდინარე კონსულტაციების ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურადაა 
ჩართული ახალი ინიციატივების შემუშავებაში.
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ართა შემდეგ თემებზე:
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2017-2018 წლ                               ებ                               ში Frontex-თან თა                               ნა                               მშ                               რო                               მლ                               ობ                               ის შე                               მდ                               გო                               მი გა                               ღრ                               მა                              -
ვე                               ბის მი                               ზნ                               ით გა                               ნხ                               ორ                               ცი                               ელ                               და მო                               ლა                               პა                               რა                               კე                               ბე                               ბი ახ                               ალი შე                               თა                               ნხ                               მე                               ბის ტე                               ქს                              -
ტზე. ევ                               რო                               კა                               ვშ                               ირ                               ის ში                               და პრ                               ოც                               ედ                               ურ                               ებ                               ის და                               სრ                               ულ                               ებ                               ის                               თა                               ნა                               ვე ხე                               ლი მო                               ეწ                              -
ერ                               ება გა                               ნა                               ხლ                               ებ                               ულ შე                               თა                               ნხ                               მე                               ბას, რის სა                               ფუ                               ძვ                               ელ                               ზეც ერ                               თო                               ბლ                               ივი რი                               სკ                               ებ                               ის 
ან                               ალ                               იზ                               ზე და                               ყრ                               დნ                               ობ                               ით, შე                               მუ                               შა                               ვდ                               ება ინ                               ფო                               რმ                               აც                               იის მი                               მო                               ცვ                               ლის მე                               ქა                               ნი                               ზმი, 
ას                               ევე, სა                               ქა                               რთ                               ვე                               ლო გა                               აა                               ქტ                               იუ                               რე                               ბს  მო                               ნა                               წი                               ლე                               ობ                               ას ერ                               თო                               ბლ                               ივ  და და                               ბრ                              -
უნ                               ებ                               ის ოპ                               ერ                               აც                               იე                               ბში.

2018 წე                               ლს შსს-ს აკ                               ად                               ემ                               ია გა                               ხდა FRONTEX-ის პა                               რტ                               ნი                               ორ                               ობ                               ის აკ                               ად                              -
ემ                               იის ქს                               ელ                               ის (Partnership Academy) ას                               ოც                               ირ                               ებ                               ული წე                               ვრი, რი                               თაც 
კი                               დევ უფ                               რო გა                               ღრ                               მა                               ვდ                               ება თა                               ნა                               მშ                               რო                               მლ                               ობა ევ                               რო                               კა                               ვშ                               ირ                               ის წე                               ვრი ქვ                               ეყ                               ნე                              -
ბის სა                               სწ                               ავ                               ლო ინ                               სტ                               იტ                               უტ                               ებ                               თან.  თა                               ნა                               მშ                               რო                               მლ                               ობ                               ის ფა                               რგ                               ლე                               ბში და                               გე                               გმ                               ილი 
ერ                               თო                               ბლ                               ივი ღო                               ნი                               სძ                               იე                               ბე                               ბი (სწ                               ავ                               ლე                               ბე                               ბი, გა                               ცვ                               ლი                               თი პრ                               ოგ                               რა                               მე                               ბი, კვ                               ლე                               ვე                              -
ბი და ა.შ) ხე                               ლს შე                               უწ                               ყო                               ბს აკ                               ად                               ემ                               იის კუ                               რი                               კუ                               ლუ                               მის თა                               ვს                               ებ                               ად                               ობ                               ის გა                               ზრ                               დას 
ევ                               რო                               კა                               ვშ                               ირ                               ის წე                               ვრი ქვ                               ეყ                               ნე                               ბის სა                               სწ                               ავ                               ლო პრ                               ოგ                               რა                               მე                               ბთ                               ან. 
 
2019 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩაერთო FRONTEX-ის საჰაერო 
საზღვრებიდან მონაცემთა შეგროვების სისტემაში (FRONTEX Pulsar 
Data). აღნიშნული სისტემის მეშვეობით ხდება, არალეგალურ მიგრაციასთან 
დაკავშირებული ინდიკატორების შესაბამისად, ინფორმაციის შეგროვება 
ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნებისა და მისი სამეზობლოს 100-ზე 
მეტი აეროპორტიდან.  

თა                               ნა                               მშ                               რო                               მლ                               ობა ევ                               რო                               პუ                               ლი სა                               ზღ                               ვრ                               ისა და სა                               ნა                               პი                               რო და                               ცვ                               ის სა                               აგ                               ენ                               ტო                               სთ                               ან 
(FRONTEX)
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საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ნატოსთან თანამშრომლობის შემდეგი მექანიზმებით 
აღებული ვალდებულებების  განხორციელების კოორდინაციას:  

 წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP);
 დაგეგმვისა და მიმოხილვის პროცესი (PARP);
 ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი (SNGP).

დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით 
შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას. 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის შემდგომი 
გაძლიერების კუთხით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შავი 
ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ნატო-საქართველოს 
თანამშრომლობაში საზღვაო უსაფრთხოება ერთ-ერთ ძირითად 
მიმართულებას წარმოადგენს. 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ალიანსმა 
გადაწყვიტა გაეძლიერებინა სამხედრო განლაგება აღმოსავლეთ და 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფლანგებზე, ხოლო 2018 წლის ბრიუსელის 
ნატოს სამიტსა და თავდაცვის მინისტერიალზე ხაზგასმით აღინიშნა 
შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველოსთან პრაქტიკული 
თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობა. 

ჩრ                               დი                               ლო                               ატ                               ლა                               ნტ                               იკ                               ური 
ინ                               ტე                               გრ                               აც                               ია                               

 შა               ვი ზღ               ვის უს               აფ               რთ               ხო               ება პრ               იო               რი               ტე               ტუ               ლია 
რო               გო               რც ნა               ტო               სთ               ვის ას               ევე სა               ქა               რთ               ვე               ლო               სთ               ვის. 
ჩვ               ენ ამ სა               კი               თხ               ზე აქ               ტი               ურ               ად ვთ               ან               ამ               შრ               ომ               ლო              -
ბთ. კე               რძ               ოდ, ნა               ტოს სპ               ეც               ია               ლუ               რი და               ნა               ყო               ფე               ბი 
ატ               არ               ებ               ენ სხ               ვა               და               სხ               ვა წვ               რთ               ნე               ბს სა               ქა               რთ               ვე               ლოს 
სა               ნა               პი               რო და               ცვ               ას               თან; ნა               ტოს სა               ზღ               ვაო ძა               ლე              -
ბი თა               ნა               მშ               რო               მლ               ობ               ენ სა               ქა               რთ               ვე               ლოს სა               ზღ               ვაო 
ძა               ლე               ბთ               ან; სუ               ფს               ის სა               ზღ               ვაო ოპ               ერ               აც               იე               ბის ერ              -
თო               ბლ               ივი მა               რთ               ვის ცე               ნტ               რი (JMOC) მჭ               იდ               როდ 
თა               ნა               მშ               რო               მლ               ობს და ოპ               ერ               ატ               იუ               ლად ცვ               ლის ინ              -
ფო               რმ               აც               იას ნა               ტოს გაერთიანებულ  სა               ზღ               ვაო სა              -
რდ               ლო               ბა               სთ               ან (MARCOM0). 

იე       ნს სტ       ოლ       ტე       ნბ       ერ       გი, 2018, ნა       ტო-სა       ქა       რთ       ვე       ლოს სხ       დო       მა, 
ნა       ტოს თა       ვდ       აც       ვის მი       ნი       სტ       ერ       ია       ლი.
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შა               ვი ზღ               ვის უს               აფ               რთ               ხო               ებ               ის სფ               ერ               ოში ში               ნა               გან სა              -
ქმ               ეთა სა               მი               ნი               სტ               როს გა               ნს               აკ               უთ               რე               ბუ               ლი რო               ლი               დან გა              -
მო               მდ               ინ               არე, 2018 წე               ლს გა               იმ               არ               თა შს მი               ნი               სტ               რის და 
მი               სი მო               ად               გი               ლის შე               ხვ               ედ               რე               ბი სა               ქა               რთ               ვე               ლო               ში ოფ               იც              -
ია               ლუ               რი ვი               ზი               ტით მყ               ოფ ნა               ტოს გე               ნე               რა               ლუ               რი მდ               ივ               ნის 
მო               ად               გი               ლე რო               უზ გოტემიოლერთან, ნა               ტოს გა               ერ              -
თი               ან               ებ               ული სა               ზღ               ვაო ძა               ლე               ბის  სა               რდ               ლის მო               ად               გი               ლე, 
ვი               ცე-ად               მი               რალ ერ               ვი ბლ               ეჟ               ოსა და თა               ვდ               აც               ვის პო               ლი              -
ტი               კის და               გე               გმ               ვის სა               კი               თხ               ებ               ში ნა               ტოს გე               ნე               რა               ლუ               რი მდ              -
ივ               ნის თა               ნა               შე               მწე, ჯო               ნა               თან პე               რი               შთ               ან.

2019  წე ლი ას ევე გა მო რჩ ეუ ლი იყო სა ქა რთ ვე ლო ში ნა ტოს მა ღა ლი დო ნის წა რმ-
ომ ად გე ნლ ებ ის ვი ზი ტე ბით: ოფ იც ია ლუ რი შე ხვ ედ რე ბი გა იმ არ თა ნა ტოს გე ნე რა-
ლურ მდ ივ ან თან, იე ნს სტ ოლ ტე ნბ ერ გთ ან, ნა ტოს გა ერ თი ან ებ ული ძა ლე ბის სა რდ-
ლო ბის და ევ რო პა სა და აფ რი კა ში აშშ-ის სა ზღ ვაო ძა ლე ბის მე თა ურ თან, ად მი რალ 
ჯე იმს ფო გო სთ ან და თა ვდ აც ვის პო ლი ტი კის და გე გმ ვის სა კი თხ ებ ში ნა ტოს გე ნე რა-
ლუ რი მდ ივ ნის თა ნა შე მწ ეს თან, ჯო ნა თან პე რი შთ ან. 

სა ქა რთ ვე ლოს და ნა ტოს შო რის შა ვი ზღ ვის რე გი-
ონ ისა და სა ზღ ვაო უს აფ რთ ხო ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით 
თა ნა მშ რო მლ ობ ის გა ძლ იე რე ბის მო რი გი და და სტ-
ურ ებ აა 2019 წე ლს სა ქა რთ ვე ლო ში ჩრ დი ლო ატ ლა-
ნტ იკ ური სა ბჭ ოს (North Atlantic Council - NAC) 
მე-5 ვი ზი ტი, რო მე ლიც ქ. ბა თუ მში პი რვ ელ ად გა იმ-
არ თა. ვი ზი ტის ფა რგ ლე ბში რო უზ გო ტე მი ოლ ერ მა და 
დე ლე გა ცი ის წე ვრ ებ მა მო ინ ახ ულ ეს სა ნა პი რო და ცვ ის 
გე მე ბი და შე ხვ დნ ენ სა ნა პი რო და ცვ ის აბ ორ და ჟის ჯგ-
უფს. ნა ტოს მხ რი დან და დე ბი თად შე ფა სდა სა ნა პი რო 
და ცვ ის მი ერ მი ღწ ეუ ლი შე დე გე ბი და კი დევ ერ თხ ელ 

აღ ინ იშ ნა თა ნა მშ რო მლ ობ ის გა ღრ მა ვე ბის მნ იშ ვნ ელ ობა შა ვი ზღ ვის უს აფ რთ ხო ებ ის 
მი მა რთ ულ ებ ით.
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შსს აქ ტი ურ ად არ ის ჩა რთ ული შა ვი ზღ ვის რე გი ონ ის მშ ვი დო ბი სა და უს აფ რთ ხო ებ ის 
სა კი თხ ებ ში:

 2017 წლ იდ ან გა იზ არ და ნა ტოს მუ დმ ივ მო ქმ ედი შე ნა ერ თე ბის 
  სა პო რტო ვი ზი ტე ბის ინ ტე ნს ივ ობა სა ქა რთ ვე ლოს სა ზღ ვაო სი ვრ ცე ში; 

 2017 წლ იდ ან სუ ფს ის სა ზღ ვაო ოპ ერ აც იე ბის ერ თო ბლ ივი ცე ნტ რი 
  (Joint Maritime Operations Center) სა ზღ ვაო ოპ ერ აც იე ბის შე სა ხებ 
  ცვ ლის ინ ფო რმ აც იას ნა ტოს ნა ოს ნო ბის ცე ნტ რთ ან (NATO Shipping Centre);
 2017 წლ ის 24 ნო ემ ბე რს შსს სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ასა და ნატოს გაერთიანებულ 

  საზღვაო სარდლობას (MARCOM) შო რი ს გ აფ ორ მდა ურ თი ერ თგ აგ ებ ის შე სა ხებ  
  ტა ქტ იკ ური მე მო რა ნდ უმი ოპ ერ აც ია „ზღ ვის მც ვე ლში“ მო ნა წი ლე ობ ას თან 
  და კა ვშ ირ ებ ით. აღ ნი შნ ული მე მო რა ნდ უმ ის ფა რგ ლე ბში 
  შს სა მი ნი სტ რომ, 2019 წლ ის ივ ლი სში, MARCOM-ში ახ ალი მე კა ვშ ირე 
  ოფ იც ერი მი ავ ლი ნა;
 სა სა ზღ ვრო  პო ლი ცი ის სა ნა პი რო და ცვ ის დე პა რტ ამ ენ ტის ორი ჯგ უფი ჩა-  

  რთ ულ ია ოპ ერ აც ია თა კო ნც ეფ ცი ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბი სა და  
  უკ უკ ავ ში რის (OCC E&F) პრ ოგ რა მა ში;
 2019 წე ლს ნა ტოს ექ სპ ერ ტთა მი ერ და იწ ყო სა ქა რთ ვე ლოს პო რტ ებ ის  

  უს აფ რთ ხო ებ ის შე ფა სე ბა.
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აშშ-ის მთ ავ რო ბამ სა ქა რთ ვე ლოს სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის სა ნა პი რო და ცვ ის დე პა რტ ამ ენ-
ტს  „აი ლე ნდ ის“ კლ ას ის ორი ხო მა ლდი - „დი ოს კუ რია“ და „ოჩ ამ ჩი რე“ გა დმ ოს ცა.

2019 წე ლს, ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რომ აღ ნი შნ ული ხო მა ლდ ებ ის დე კლ არ ირ ება მო ახ-
დი ნა ნა ტოს შე ია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის რე ზე რვ ის შე მა დგ ენ ლო ბა ში (NATO Pool of Forces). 
სე რტ იფ იც ირ ებ ის პრ ოც ეს ის და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ ხო მა ლდ ებს ნა ტოს სწ რა ფი რე აგ ირ ებ-
ის ძა ლე ბის (NRF) სტ ატ უსი მი ენ იჭ ებ ათ.

2019 წლის აპრილში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩრდილოატლანტიკური 
ხელშეკრულების ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში მიავლინა პირველი მეკავშირე ოფიცერი, 
რომელიც ნატოს შესაბამის ინსტიტუტებთან კომუნიკაციისა და კოორდინაციის 
ხელშეწყობას, ასევე ინფორმაციის სწრაფ და ეფექტიან გაცვლას უზრუნველყოფს. 
ამასთანავე მეკავშირე ოფიცრის წარგზავნა ალიანსთან წარმატებული თანამშრომლობის 
კიდევ ერთი მკაფიო დადასტურებაა.

დე პა რტ ამ ენ ტი აქ ტი ურ ად თა ნა მშ რო მლ ობს ნა ტოს ად გი ლო ბრ ივ და სა ერ თა შო რი-
სო პრ ოგ რა მე ბთ ან. ნა ტო-სა ქა რთ ვე ლოს პრ ოფ ეს იუ ლი გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოგ რა მა 
(Professional Development Programme) მნ იშ ვნ ელ ოვ ან რო ლს ას რუ ლე ბს სა მი ნი-
სტ როს თა ნა მშ რო მლ ებ ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოც ეს ში. პრ ოგ რა მის მხ არ-
და ჭე რი თა და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის კო ორ დი ნა ცი ით, 2018 
წე ლს სა მი ნი სტ რო ში და იწ ყო კრ იტ იკ ული ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რის სტ რა ტე გი ისა და სა მი ნი სტ-
როს ში და კო მუ ნი კა ცი ის სტ რა ტე გი ისა და სა მო ქმ ედო გე გმ ის შე მუ შა ვე ბა. 



დო ნო რთა კო ორ დი ნა ცია და 
პრ ოე ქტ ებ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ა

დო ნო რუ ლი და ხმ არ ებ ის მო ზი დვ ის მი ზნ ით, სა ერ თა შო რი სო ურ თი-
ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტი აქ ტი ურ ად თა ნა მშ რო მლ ობს პა რტ ნი ორ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ქვ ეყ ნე ბთ ან. აღ ნი შნ ული და ხმ არ ება მი ზნ ად ის-
ახ ავს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს ინ სტ იტ უც იო ნა ლუ რი გა ნვ ით არ-
ებ ის მხ არ და ჭე რას. 

 დო ნო რუ ლი და ფი ნა ნს ებ ის მო ზი დვ ის მი ზნ ით ხო რც იე ლდ ება: 

 შსს-ს სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი; 
 სა პრ ოე ქტო გა ნა ცხ ად ებ ის მო მზ ად ება;
 დო ნო რთა ყო ვე ლწ ლი ური სა კო ორ დი ნა ციო 

  კო ნფ ერ ენ ცი ის ორ გა ნი ზე ბა;
 დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და პა რტ ნი ორ ქვ ეყ ნე ბთ ან 

  ორ მხ რი ვი თე მა ტუ რი შე ხვ ედ რე ბის კო ორ დი ნა ცია.

 
2017-2019 წლ ებ ში დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და პა რტ ნი ორ 
ქვ ეყ ნე ბთ ან თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე დე გად გა ნხ ორ ცი ელ და მნ იშ ვნ-
ელ ოვ ანი პრ ოგ რა მე ბი და პრ ოე ქტ ები:
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 ად ამ ია ნის უფ ლე ბე ბი და ჯა ნდ აც ვა სა ქა რთ ვე ლოს ცი ხე ებ სა და 
 და ხუ რუ ლი ტი პის სხ ვა და წე სე ბუ ლე ბე ბში II (EU) (2016 – 2017 წწ.) 

800 000 ევ რო;

 სა ქა რთ ვე ლო სა და აზ ერ ბა იჯ ანს შო რის სა ხმ ელ ეთო სა ზღ ვრ ის და ცვ ის 
 კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა (EU)   (2014-2017 წწ.) 5 360 000 ევ რო; 

 სა ქა რთ ვე ლოს  მთ ავ რო ბის  შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის  გა ძლ იე რე ბა  სა ზღ ვრ ისა  
 და  მი გრ აც იის  მა რთ ვის  სფ ერ ოში (EU)   (2013-2017 წწ.) 4 800 000 ევ რო;

 მი გრ აც იის მა რთ ვის გა ძლ იე რე ბა სა ქა რთ ვე ლო ში ENIGMMA (EU) (2013-
 2017 წწ.) 4 800 000 ევ რო;

 აღ მო სა ვლ ეთ პა რტ ნი ორ ობ ის ქვ ეყ ნე ბის პო ლი ცი ის სფ ერ ოში 
 თა ნა მშ რო მლ ობა (EU) (2014-2017 წწ.) 5  000 000 ევ რო;
  
 აღ მო სა ვლ ეთ პა რტ ნი ორ ობ ის ქვ ეყ ნე ბის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ნვ ით არ ება 

 სა ზღ ვრ ის ინ ტე გრ ირ ებ ული მა რთ ვის კუ თხ ით EaP IBM CB (EU)  (2014-
 2018 წწ.) 4 500 000 ევ რო;

 სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს ხე ლშ ეწ ყო ბა ოჯ ახ ში 
 ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში (EU)  (2016-2018 წწ) 300 000 ევ რო;
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გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული პრ ოე ქტ ები:



 სა ქა რთ ვე ლო-თუ რქ ეთ ის სა ხე ლმ წი ფო სა ზღ ვრ ის აღ ჭუ რვა (EU) (2016-
 2017 წწ.) 3 200 000 ევ რო;

 Cybercrime@EAP II (EU (2015-2017 წწ.) 800 000 ევ რო;

 Cybercrime@EAP III (EU) (2015-2017 წწ.) 1 200 000 ევ რო;

 სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ნვ ით არ ება (US) (2015-2017 წწ.) 
 10 000 000 აშშ დო ლა რი;

 კი ნო ლო გია (US, EU)  (2016-2017 წწ.) 1.500.000 ლა რი.
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ტე ქნ იკ ური და ხმ არ ებ ის პრ ოე ქტი ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა-
შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში - ევ რო კა ვშ ირ ის და ფი-
ნა ნს ებ ით
ბი უჯ ეტი: 2 მლნ. ევ რო
2018-2021 წწ.

სა ზო გა დო ებ ასა და პო ლი ცი ას შო რის ნდ ობ ის და მყ არ-
ება/აღ დგ ენა  
ნი დე რლ ან დე ბის სა მე ფოს და ფი ნა ნს ებ ით
ბი უჯ ეტი: 100 000  ევ რო
2018-2019 წწ.

დი სკ რი მი ნა ცი ის, სი ძუ ლვ ილ ით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა-
შა ულ ისა და სი ძუ ლვ ილ ის ენ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა 
სა ქა რთ ვე ლო ში, ევ რო კა ვშ ირ ის და ფი ნა ნს ებ ით
ბი უჯ ეტი: 2 მლნ. ევ რო
2018-2021 წწ.

2018 წე ლს ინ იც ირ ებ ული მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი პრ ოე ქტ ებ ი
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მი მდ ინ არე პრ ოე ქტ ები:                                           
 ევ რო კა ვშ ირ ის მხ არ და ჭე რა სა ქა რთ ვე ლო ში სი სხ ლის სა მა რთ ლის 

 პო ლი ტი კის, სი სხ ლი სს ამ არ თლ ებ რი ვი დე ვნ ისა და გა მო ძი ებ ის 
 გა ნვ ით არ ებ ის თვ ის სი სხ ლის სა მა რთ ლის მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბის მხ არ და ჭე რა 
 (EU) (2016-2020 წწ.)  2 250 000 ევ რო;
 სა ქა რთ ვე ლო ში სა ზღ ვრ ისა და მი გრ აც იის მა რთ ვის მდ გრ ად ობ ის 

 უზ რუ ნვ ელ ყო ფა SBMMG (EU) (2017-2020 წწ.) 4 000 000 ევ რო;
 მი გრ აც იის მა რთ ვის გა ძლ იე რე ბა სა ქა რთ ვე ლო ში ENIGMMA II (EU) (2017-

 2020 წწ.)  4 000 000 ევ რო;
 ტე ქნ იკ ური და ხმ არ ება ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში 

 (EU) (2018-2021 წწ.) 2 000 000 ევ რო; 
 დი სკ რი მი ნა ცი ის, სი ძუ ლვ ილ ით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა ულ ისა და 

 სი ძუ ლვ ილ ის ენ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა სა ქა რთ ვე ლო ში (EU) (2018-2021 
 წწ.)  2 000 000 ევ რო;
 თა ვი სუ ფლ ებ აა ღკ ვე თილ პი რთა ფს იქ იკ ური ჯა ნდ აც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

 სა ქა რთ ვე ლო ში (EU)  (2018-2019 წწ.) 500 000 ევ რო;
 ევ რო კა ვშ ირ ის მხ არ და ჭე რა ნა რკ ოტ იკ ებ ისა და ორ გა ნი ზე ბუ ლი 

 დან აშ აუ ლის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში (EU) (2017-2020 წწ.)  
 12 000 000 ევ რო;
 სკ ოლ ის, სა ზო გა დო ებ ისა და პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მლ ობ ის პრ ოგ რა მა 

 [SCOPE] (US) (2018-2019 წწ.) 500 000 აშშ დო ლა რი;
 სა ზო გა დო ებ ასა და პო ლი ცი ას შო რის ნდ ობ ის და მყ არ ება/აღ დგ ენა  

 (Netherlands) (2018-2019) 100 000 ევ რო;
 სა ზო გა დო ებ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული პო ლი ცია და ნა რკ ოდ ან აშ აუ ლით 

 გა მო წვ ეუ ლი ზი ან ის შე მც ირ ება SOROS (2019 წ.) 54 000 აშშ დო ლა რი;
 კი ნო ლო გი ური სა მს ახ ურ ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ძლ იე რე ბა (US) (2018-

 2019 წწ.) 150 000 ევ რო;
 სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ძლ იე რე ბა (US) 

 (2017-2019წწ.) 10 000 000 აშშ დო ლა რი;
 პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

 105 000 აშშ დოლარი;
 ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა (US) (2019) 500 000 აშშ დოლარი;
 არასრულწლოვან და სრულწლოვან დაკავებულთა მხარდაჭერა 

 (CoE)( 2019) 600 000 ევრო;
 კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის პროექტი აღმოსავლეთ 

 პარტნიორობის ქვეყნებში (CyberEast) 4.2 მლნ. ევრო;
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2017–2019 წლ ებ ში მი მდ ინ არე პრ ოე ქტ ებ ისა და მო ზი დუ ლი და ხმ არ ებ ის სა ერ თო 
ბი უჯ ეტი1: 

   31.8 მლნ. ევ რო
   11.159 მლნ. აშშ დოლარი 

2017-2019 წლ ებ ში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული პრ ოე ქტ ები ფა რა ვდა შე მდ ეგ 
ძი რი თად მი მა რთ ულ ებ ებს:

  სა გა მო ძი ებო სი სტ ემ ის რე ფო რმა;
  ად ამ ია ნის უფ ლე ბე ბის და ცვა;
  სა ზღ ვრ ისა და მი გრ აც იის მა რთ ვა;
  ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა;
  კი ბე რდ ან აშ აუ ლთ ან ბრ ძო ლა და სხ ვა.

პრ ოგ რა მე ბი და პრ ოე ქტ ები ით ვა ლი სწ ინ ებს შე მდ ეგი სა ხის და ხმ არ ებ ას:

   ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი აღ ჭუ რვა;
  ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რის გა ნვ ით არ ება;
  სა მა რთ ალ და მც ავ თა შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ძლ იე რე ბა.

2017-2019 წლ ებ ში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი და ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი 
კო მპ ონ ენ ტი:

   9 სა სა ზღ ვრო სე ქტ ორ ის ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რის გა ნა ხლ ება;
  4 სა სა ზღ ვრო სე ქტ ორ ზე ვი დეო–სა მე თვ ალ ყუ რეო სი სტ ემ ებ ის 
  ინ სტ ალ აც ია;
  სა ხმ ელ ეთო სა ზღ ვრ ის და ცვ ის სა კო მუ ნი კა ციო სი სტ ემ ის და 
  სა შუ ალ ებ ებ ის შე სყ იდ ვა;
  ნა რკ ოდ ან აშ აუ ლის ექ სპ ერ ტი ზის გა ძლ იე რე ბა (გა ზუ რი 
  ქრ ომ ატ ოგ რა ფი);
  კი ბე რდ ან აშ აუ ლთ ან ბრ ძო ლის პრ ოგ რა მუ ლი უზ რუ ნვ ელ ყო ფა; 
  სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის მხ არ და ჭე რა (540 პლ ან შე ტუ რი 
  კო მპ იუ ტე რი);
  სა გზ აო უს აფ რთ ხო ებ ის თვ ის მო ბი ლუ რი რა და რე ბის გა დმ ოც ემა;
  კი ნო ლო გი ური სა მს ახ ურ ის გა ნვ ით არ ება;
  რა დი აც იუ ლი სა ფრ თხ ეე ბის გა მო მვ ლე ნი მო ბი ლუ რი დე ტე ქტ ორ ები და
  შე სა ბა მი სი აღ ჭუ რვ ილ ობა;
  სამგზავრო დოკუმენტების ინსპექტირებისათვის საჭირო აღჭურვილობა.
1 აღ ნი შნ ული თა ნხა წა რმ ოა დგ ენს მი მდ ინ არე პრ ოე ქტ ებ ის ჯა მურ ბი უჯ ეტს და  არა მხ ოლ ოდ ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სთ ვის მო ზი დულ და ხმ არ ებ ას.



გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 
2017-2019 წლებში

სულ 

5437

მდედრობითი 
1610

მამრობითი 
3827

სა მა რთ ალ და მც ავ თა შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ძლ იე რე ბა

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მხარდაჭერით, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის ფარგლებში,  
სხვადასხვა თემატური მიმართულებით 2017-2019 წლებში გადამზადდა 5437 
სამართალდამცავი, მათ შორის მდედრობითი სქესის სამართალდამცავი - 1610, 
მამრობითი სქესის სამართალდამცავი - 3827. 
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სა მა რთ ალ და მც ვე ლთა შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ძლ იე რე ბა ხო რც იე ლდ ებ ოდა 
შე მდ ეგი თე მა ტუ რი მი მა რთ ულ ებ ებ ის მი ხე დვ ით: 

 ად ამ ია ნის უფ ლე ბე ბი;
 ბა ვშ ვთა უფ ლე ბე ბი;

ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბა;
გა მო ძი ებ ის ტე ქნ იკა;
გე ნდ ერი;

 ად ამ ია ნით ვა ჭრ ობა (ტრ ეფ იკ ინ გი);
 და ნა შა ულ ის პრ ევ ენ ცია;

სა ზღ ვრ ის ინ ტე გრ ირ ებ ული მა რთ ვა;
მი გრ აც იუ ლი პრ ოც ეს ებ ის ეფ ექ ტი ანი მა რთ ვა;
კრ იმ ინ ალ ის ტი კა;
ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა; 

 კი ბე რდ ან აშ აუ ლის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა;
 ნა რკ ოტ იკ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა; 

სა გზ აო უს აფ რთ ხო ება;
ქი მი ური, ბი ოლ ოგ იუ რი, რა დი აც იუ ლი და ბი რთ ვუ ლი უს აფ რთ ხო ება; 
მა სე ბის მა რთ ვა;
ად ამ ია ნუ რი რე სუ რს ებ ის მა რთ ვა და სხ ვა.

სა ერ თა შო რი სო სა მა რთ ლე ბრ ივი
თა ნა მშ რო მლ ობ ის გა ნვ ით არ ება

სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბი სა და თა ნა მშ რო მლ ობ ის მე მო რა ნდ უმ ებ ის 
გა ფო რმ ება

2017-2019 წლ ები მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი იყო სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ-
რო სთ ვის სა ერ თა შო რი სო სა მა რთ ლე ბრ ივი ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხ ით. აღ ნი შნ-
ულ პე რი ოდ ში სა მი ნი სტ რომ გა აფ ორ მა 29 სა ერ თა შო რი სო დო კუ მე ნტი.
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სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო თა ვი სი კო მპ ეტ ენ ცი ის ფა რგ ლე ბში 
სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბსა და თა ნა მშ რო მლ ობ ის მე მო რა ნდ უმ ებს აფ ორ მე ბს 
შე მდ ეგი 5 ძი რი თა დი მი მა რთ ულ ებ ით:

 და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში/სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში 
  თა ნა მშ რო მლ ობა;
 სა გა ნგ ებო სი ტუ აც იე ბის მა რთ ვის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობა;

უკ ან ონ ოდ მყ ოფ პი რთა რე ად მი სი ის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობა;
სა სა ზღ ვრო თა ნა მშ რო მლ ობა;
მა რთ ვის მო წმ ობ ებ ის ურ თი ერ თა ღი არ ება. 

სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბი/მე მო რა ნდ უმ ები 2017
ოქ მი „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სა და ბე-
ლა რუ სის რე სპ უბ ლი კის სა გა მო ძი ებო კო მი ტე ტის ხე ლმ ძღ ვა-
ნე ლთა სა მუ შაო ჯგ უფ ის ფა რგ ლე ბში მი ღწ ეუ ლი შე დე გე ბი დან 

გა მო მდ ინ არე გა ნზ რა ხუ ლე ბე ბის თა ობ აზე“

შე თა ნხ მე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა სა და შვ ედ ეთ ის სა მე-
ფოს მთ ავ რო ბას შო რის სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში თა ნა მშ-

რო მლ ობ ის შე სა ხებ“

ოქ მი „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სა და ლა ტვ იის 
რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს შო რის სა სა ზღ ვრო 

სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“ 2009 წლ ის 8 დე კე მბ რის შე თა-
ნხ მე ბა ში ცვ ლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე“;

ერ თო ბლ ივი გა ნც ხა დე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რსა 
და ლა ტვ იის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რს შო რის ევ რო პუ-

ლი მი სწ რა ფე ბე ბის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“

ურ თი ერ თგ აგ ებ ის მე მო რა ნდ უმი „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა-
მი ნი სტ რო სა და ლი ტვ ის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს 

პო ლი ცი ის დე პა რტ ამ ენ ტს შო რის“ 
ერ თო ბლ ივი გა ნც ხა დე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რსა 
და ლი ტვ ის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რს შო რის ევ რო პუ-

ლი მი სწ რა ფე ბე ბის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“ 

ერ თო ბლ ივი გა ნც ხა დე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რსა 
და ეს ტო ნე თის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რს შო რის ევ რო-

პუ ლი მი სწ რა ფე ბე ბის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“ 

ერ თო ბლ ივი გა ნც ხა დე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რსა 
და უნ გრ ეთ ის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის მო ად გი ლეს შო რის ევ რო-

პუ ლი მი სწ რა ფე ბე ბის სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“

შე თა ნხ მე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა სა და სა ბე რძ ნე თის 
რე სპ უბ ლი კის მთ ავ რო ბას შო რის და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ 

ბრ ძო ლა ში თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“ 

ურ თი ერ თგ აგ ებ ის მე მო რა ნდ უმი „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან 
სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს გა ნს აკ უთ რე ბულ და ვა ლე ბა თა დე პა რტ-
ამ ენ ტსა და იტ ალ იის რე სპ უბ ლი კის თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ როს 

კა რა ბი ნი ერ თა კო რპ უსს შო რის“

შე თა ნხ მე ბა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სა და 
ჩი ნე თის სა ხა ლხო რე სპ უბ ლი კის სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფ რთ ხო ებ ის 
სა მი ნი სტ როს შო რის და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში თა ნა მშ რო-

მლ ობ ის შე სა ხებ“  

შე თა ნხ მე ბას „სა ქა რთ ვე ლო სა და ის ლა ნდ იას შო რის უნ ებ არ თვ ოდ 
მც ხო ვრ ებ პი რთა რე ად მი სი ის შე სა ხებ“

შე თა ნხ მე ბა „სა ქა რთ ვე ლო სა და ევ რო პის პო ლი ცი ის სა მს ახ ურს შო-
რის ოპ ერ ატ იუ ლი და სტ რა ტე გი ული თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ“ 
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სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბი/ მე მო რა ნდ უმ ები 2018

სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბი/ მე მო რა ნდ უმ ები 2019

ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოსა და 
EUROPOL-ს შორის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის თაობაზე“

განზრახვის წერილი „საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს შორის სამართალდაცვით სფეროში 
თანამშრომლობის შესახებ“

შეთანხმება „საქართველოსა და EUROPOL-ს შორის 
მეკავშირეობის შესახებ“ 

შეთანხმება „საქართველოს ვიცე–პრემიერს, შინაგან 
საქმეთა მინისტრსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან 
საქმეთა მინისტრს შორის  ოპერატიული  საპოლიციო 
თანამშრომლობის გაძლიერებისა და საფრანგეთში 

მივლენილი ქართველი პოლიციელების მიღების შესახებ“

ერთობლივი განცხადება „დანაშაულის, განსაკუთრებით 
კი საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ზომების შემდგომი 

გაძლიერების შესახებ“ 

შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის 
მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ“

შეთანხმება “ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სპეციალისტების ერთობლივი 

ჯგუფის შექმნის თაობაზე“

მთავრობათაშორისი შეთანხმების განხორციელების ოქმი 
„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უნებართვოდ 

მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ 

არსებული შეთანხმების პირველი დანართის ცვლილებაზე 
(გაიზარდა EUROPOL-ის მანდატი/მხარეებს შორის 

თანამშრომლობის სფეროები/დანაშაულების ჩამონათვალი) 

შეთანხმება „ საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის 
დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ”

ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საპოლიციო 
თანამშრომლობის გაძლიერების თაობაზე“ 

ოქმი „ საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის 
მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ 
შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე”

ურთიერთგაგების მემორანდუმი “საპოლიციო 
თანამშრომლობის შესახებ”

ერთობლივი დეკლარაცია „საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსა და შვეიცარიის იუსტიციისა და პოლიციის 
ფედერალურ დეპარტამენტს შორის მიგრაციის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ”

მემორანდუმი „სასაზღვრო უსაფრთხოების გაძლიერების 
შესახებ“ 

შეთანხმება „სასაზღვრო წარმომადგენელთა საქმიანობის 
შესახებ“
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სა ერ თა შო რი სო შე თა ნხ მე ბე ბი/მე მო რა ნდ უმ ები მო მზ ად ებ ული 
ხე ლმ ოს აწ ერ ად/მო ლა პა რა კე ბის პრ ოც ეს ში

მე მო რა ნდ უმ ები/შე თა ნხ მე ბე ბი 

თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე სა ხებ
რეადმისია

მართვის მოწმობების

 ურთიერთაღიარება
საგანგებო სიტუაციები

ბელგია, ისლანდია, 
ფინეთი, ლუქსემბურგი, 
ალბანეთი, სერბეთი, 
ესპანეთი (სამოქალაქო 
გვარდია და ეროვნული 
პოლიცია), არაბთა 
გაერთიანებული 
საემიროები, ირანი, 
იორდანია, პაკისტანი 

პორტუგალია, 
უკრაინა (ერთობლივი 
განცხადება), სლოვენია, 
ჩრდილოეთ რაინ–
ვესტფალია, ბავარია, 
მეკლენბურგი–წინა 
პომერანია, ტაჯიკეთი, 
კვიპროსი, ბრაზილია, 

ინდოეთი

ლატვია, ყაზახეთი, 
აზერბაიჯანი, 

შრი-ლანკა, დიდი 
ბრიტანეთის და 
ჩრდ. ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო,
უზბეკეთი, ყირგიზეთი, 

სერბეთი
სომხეთი, მონტენეგრო, 

პაკისტანი

ესპანეთი,
იტალია

ავსტრია,
რუმინეთი



43 სამუშაო და ექსპერტული ვიზიტი

სახელმწიფოები:
შვედეთის ეროვნული პოლიციის დელეგაციის ვიზიტი შსს დანაყოფებში
მოლდოვას შსს-ს დელეგაციის ვიზიტი შსს დანაყოფებში
კანადის სასაზღვრო სამსახურის მეკავშირე ოფიცრის ვიზიტი შსს დანაყოფებში
ლიეტუვას ეროვნული პოლიციის ვიზიტი შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის 
დეპარტამენტში
იორდანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჟანდარმერიის დელეგაციის ვიზიტი შსს-ში
შსს–სა და თურქეთის ეროვნულ პოლიციას შორის ერთობლივი კომისიის შეხვედრა
უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი შსს დანაყოფებში
მონღოლეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დელეგაციის ვიზიტი სსიპ საქ. შსს 
მომსახურების სააგენტოში
ყაზახეთის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელთა ვიზიტი შსს დანაყოფებში
ფინეთის რესპუბლიკის ეროვნული პოლიციის და მისი გამოძიების ეროვნული ბიუროს 
დელეგაციის ვიზიტი შსს დანაყოფებში 
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) შეხვედრა შსს აკადემიაში
ტაჯიკეთის შს სამინისტროსა და ეუთოს დელეგაციის ვიზიტი შსს დანაყოფებში და სხვ.

თემატური მიმართულებები:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურა და ფუნქციები
საპოლიციო სფეროში არსებული მიღწევები
საქართველოს გამოცდილების გაზიარება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და 
ბირთვული საფრთხეების შემცირების მიმართულებით და სხვ.

ორ მხ რი ვი არ აო პე რა ტი ული თა ნა მშ რო მლ ობა

2017-2019 წლ ებ ში შსს სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის მი ერ და იგ ეგ მა 
და ჩა ტა რდა 43 სა მუ შაო შე ხვ ედ რა და ექ სპ ერ ტუ ლი ვი ზი ტი სხ ვა და სხ ვა მი მა რთ ულ ებ ით.

სა მუ შაო და ექ სპ ერ ტუ ლი ვი ზი ტე ბი 2017-2019
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წარდგენილი ანგარიშები, მოძიებული საუკეთესო გამოცდილება 2017-2019

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, შსს საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტის მიერ სხვადასხვა თემატური მიმართულებით ჩატარდა 16 კვლევა და 
დამუშავდა 40 ანგარიში/კითხვარი. 

40 ან გა რი ში/ კი თხ ვა რი 

  UNODC;  
  CTED; 
  HONLEA;
  ECRI, 
  OPCW; 
  ICCPR;
  ICESCR;

  JFCNM; 
  CPT; 
  CERD; 
  CDDH; 
  UPR; 
  OPCW;
  INCB;

US Department of   
State Country Report 
on Terrorism;
US Department of 
State Country Report 
on Human Rights 
Practices;
US Department of 
State Trafficking in 
Persons Report;
US Department of 
State International 
Narcotics Control 
Strategy Report;

OSCE POLIS Online 
Information System;                        
COE Assembly on the 
Rights of the Child;
Country Report for 
Mini-Dublin Groups;
International Narcot-
ics Control Board;
European Committee 
of Social Rights etc.
UN Committees and 
Special Rapporteurs;

27
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16 კვლევა  

ლიეტუვას, მოლდოვის, ავსტრიისა და სერბეთის გამოცდილება ოპერატიულ 
საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის დანაყოფების (ILECU) თაობაზე; 
შედეგად აპრილის თვეში შეიქმნა სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო 
თანამშრომლობის ცენტრი;

ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობა და პრაქტიკა:
ცივი იარაღის სამართლებრივ სტატუსთან დაკავშირებით. 
საგზაო მოძრაობის წესებისა და ჯარიმების შესახებ. 

სასაზღვრო წარმომადგენლების სისტემა;
გასამხედროებული/ნახევრად სამხედრო დანაყოფები (ამოცანები, სტრუქტურა);
სპორტული ღონისძიებების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხების 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა და წესები;
საერთაშორისო ოპერატიულ თანამშრომლობაზე პასუხისმგებელი დანაყოფის 
სტრუქტურა, თანამშრომელთა რაოდენობა და ფუნქციები.
საერთაშორისო პრაქტიკა სამართალდამცავთა მიერ სპეციალური საშუალებების/
ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით;
ევროკავშირის სახელმწიფოებში უკანონო შესვლასა და ყოფნასთან დაკავშირებული 
სანქციები;
საერთაშორისო პრაქტიკა ჯანდაცვის სფეროში თაღლითობის გამოვლენისა და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ;
ევროკავშირის რეგულაციები ავიაკომპანიების მიერ მგზავრთა გადაყვანასთან 
დაკავშირებით;
კვლევა საერთაშორისო საპოლიციო ორგანიზაციებისა და მათში გაწევრიანების 
პირობების შესახებ და სხვ.
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სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის სა ერ თა შო რი სო შე ხვ ედ რე ბი და ვი ზი ტე ბი

2017-2019 წლებში არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა და ვიზიტი განხორციელდა, რამაც 
ხელი შეუწყო საერთაშორისო ურთიერთობების გაძლიერებას, არსებული თანამშრომლობის 
გაღრმავებას და სამომავლო სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრას. 

დეკ.იან. თებ. მარ. აპრ. მა ის. ივნ. ივლ. აგვ. სე ქტ. ოქტ. ნოე.

ბე ლა რუ სის 
სა გა მო ძი ებო 
სა მს ახ ურ ის თა-
ვმ ჯდ ომ არე

შვ ედ ეთ ის შს 
მი ნი სტ რი 

ბე ლგ ია-
შე ხვ ედ რე ბი 

ნა ტო-ს გე ნე რა-
ლუ რი მდ ივ ნის 
მო ად გი ლე სთ ან 
და ევ რო კო მი სრ-

ებ თა ნ

ლა ტვ იის შს 
მი ნი სტ რი 

სა ბე რძ ნე თის შს
მი ნი სტ რი 

იტ ალ იის 
კა რა ბი ნი ერ თა 
კო რპ უს ის 
მე თა ური

ევ რო პო ლის 
დი რე ქტ ორ ი

უნგრეთის შს 
მინისტრი

იო რდ ან იის 
ჟა ნდ არ მე რი ის 
გენ.დი რე ქტ ორ ი

ლა ტვ იის შს 
მი ნი სტ რი 

ლიეტუვას შს 
მინისტრი

JHA 
მი ნი სტ ერ ია ლის 
ფა რგ ლე ბში 
შე ხვ ედ რე ბი 
ავ სტ რი ის, 

ბუ ლგ არ ეთ ის, 
ეს ტო ნე თის, 
ფი ნე თის, 
მა ლტ ისა და 
ეს პა ნე თის 
შს-ებ თან

გე რმ ან იის ჩრდ. 
რა ინ-

ვე სტ ფა ლი ის 
პო ლი ცი ის 
უფ რო სი

ჩი ნე თის
სა ზო გა დო ებ რი ვი
 უს აფ რთ ხო ებ ის 
მი ნი სტ რი 

შვ ედ ეთ ის 
პა რლ ამ ენ ტის 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის 
მე ორე მდ ივ ან ი

მა ღა ლი დო ნის სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტე ბი და შე ხვ ედ რე ბი 2017 

სა ერ თა შო რი სო შე ხვ ედ რე ბი (12 შე ხვ ედ რა)
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Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

ლი ეტ უვა უკ რა ინა

ბე ლგ ია JFS CPT CoE 

გე რმ ან ია

Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

ნი დე რლ ან დე ბი
EUROPOL

შვ ედ ეთ ი

თუ რქ ეთ ის შს 
მი ნი სტ რი 

სა ფრ ან გე თი, 
სტ რა სბ ურ გი 

ეს პა ნე თის შსს 
ერ ოვ ნუ ლი 

პო ლი ცი ის გენ. 
კო მი სა რი

ფი ჯის 
თა ვდ აც ვი სა და 
უს აფ რთ ხო ებ ის 
მი ნი სტ რი

გე რმ ან იის რა ინ-
ლა ნდ-პფ ალ ცის 
ფედ.მი წის შს

რუ მი ნე თის შს 
სა მი ნი სტ როს 
სა ხე ლმ წიო მდ-

ივ ანი

შს მი ნი სტ რის 
მო ად გი ლის 
ვი ზი ტი აშშ 

(უს აფ რთ ხო ებ ის 
სა მუ შაო ჯგ უფი)

ბე ლგ იის 
მი გრ აც იის სახ. 
მდ ივ ანი 

ბრ აზ ილ იის 
იუ სტ იც იი სა და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი 
უს აფ რთ ხო ებ ის 
მი ნი სტ რი 

შს მი ნი სტ რის 
მო ად გი ლის 

ვი ზი ტი ბე ლგ ია ში 
(ევ რო კო მი სია) 

ავ სტ რი ა

გე რმ ან ია 

ინ დო ნე ზი ა

თუ რქ ეთ ის 
ერ ოვ ნუ ლი 
პო ლი ცი ის 
უფ რო სი 

სა ფრ ან გე თი 

აშ შ

იტ ალ იის სა გა-
რეო სა ქმ ეთა 
მი ნი სტ რი

გე რმ ან ია შს 
მი ნი სტ რის მო-
ად გი ლე

მა ღა ლი დო ნის სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტე ბი და შე ხვ ედ რე ბი 2018 

ვი ზი ტე ბი (14 ვი ზი ტი) 

საერთაშორისო შეხვედრები (10 შეხვედრა)

იან. თებ. მარ. აპრ. მა ის. ივნ. ივლ. აგვ. სე ქტ. ოქტ. ნოე. დეკ.

სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის სა ერ თა შო რი სო შე ხვ ედ რე ბი და ვი ზი ტე ბი



31

Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

Minister of 
Home Affairs of 

Sweden

ევროპის 
საგარეო 
ქმედებათა 
სამსახურის 
(EEAS) გენ. 
მდივნის 
მოადგილე

ევროკომისიის 
საშინაო 
საქმეთა და 

მოქალაქეობის 
საკითხებში გენ.
დირექტორის 
მოადგილე

საფრანგეთის 
თავდაცვისა 
და ეროვნული 
უსაფრთხოების 
გენ. მდივნის 
მოადგილე

გერმანიის 
ჰესენის 

ფედერალური 
მიწის შინაგან 
საქმეთა და 
სპორტის 
მინისტრი

აზერბაიჯანის 
შინაგან საქმეთა 
მინისტრი

საფრანგეთის 
შინაგან საქმეთა 
მინისტრი

საფრანგეთის 
შინაგან საქმეთა 
მინისტრი

პოლონეთის 
რესპუბლიკის 
ეროვნული 
პოლიციის 
უფროსი

ევროსაბჭოს 
საპარლამენტო 
ასამბლეის 

მონიტორინგის 
კომიტეტი

შვეიცარიის 
კონფედერაციის 
მიგრაციის 
სახელმწიფო 
მდივანი

შვედეთის 
სამეფოს 
იუსტიციისა 
და მიგრაციის 
მინისტრის 
მოადგილე

კატარი 

თურქეთის 
რესპუბლიკა

მაღალი დონის საერთაშორისო ვიზიტები და შეხვედრები 2019

ვიზიტები (4 ვიზიტი) 

საერთაშორისო შეხვედრები (9 შეხვედრა)

იან. თებ. მარ. აპრ. მა ის. ივნ. ივლ. აგვ. სე ქტ. ოქტ. ნოე. დეკ.

სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის სა ერ თა შო რი სო შე ხვ ედ რე ბი და ვი ზი ტე ბი
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შე ხვ ედ რა აშშ გა მო ძი ებ ის ფე დე რა ლუ რი ბი ურ ოს ხე ლმ ძღ ვა ნე ლთ ან, კრ ის ტო-
ფერ რე ის თან. 

შე ხვ ედ რის ფა რგ ლე ბში მხ არ ეე ბმა ის აუ ბრ ეს ორი ქვ ეყ ნის სა მა რთ ალ და მც ავი უწ-
ყე ბე ბის თა ნა მშ რო მლ ობ ის მნ იშ ვნ ელ ობ აზე და და სა ხეს სა მო მა ვლო თა ნა მშ რო-
მლ ობ ის პრ იო რი ტე ტუ ლი მი მა რთ ულ ებ ები. მათ შო რის გა ნი ხი ლეს შსს-ს გა მო-
ძი ებ ის ხა რი სხ ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და ქა რთ ვე ლი პო ლი ცი ელ ებ ის ფე დე რა ლუ რი 
ბი ურ ოს აკ ად ემ ია ში სწ ავ ლე ბის შე სა ძლ ებ ლო ბა. 



შე ხვ ედ რა აშშ-ს სა ხე ლმ წი ფო ან ტი ნა რკ ოტ იკ ული და სა მა რთ ალ და მც-
ავ ორ გა ნო ებ თან თა ნა მშ რო მლ ობ ის ბი ურ ოს (INL) ხე ლმ ძღ ვა ნე ლთ ან, 
კი რს ტენ მე დი სო ნთ ან. 

შე ხვ ედ რა ზე გა ნი ხი ლეს სა მი ნი სტ რო ში მი მდ ინ არე და და გე გმ ილი რე-
ფო რმ ები, ას ევე, კი დევ ერ თხ ელ გა ეს ვა ხა ზი INL-სა და ში ნა გან სა ქმ-
ეთა სა მი ნი სტ როს შო რის არ სე ბულ მყ არ თა ნა მშ რო მლ ობ ას. 
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შე ხვ ედ რა აშშ-ს სა ხე ლმ წი ფო დე პა რტ ამ ენ ტის ექ სპ ორ ტის კო ნტ რო ლი-
სა და სა ზღ ვრ ის უს აფ რთ ხო ებ ის პრ ოგ რა მის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლთ ან ფი ლიპ 
დო ლი ფთ ან. 

შე ხვ ედ რა ზე აქ ცე ნტი გა კე თდა აშშ-სთ ან თა ნა მშ რო მლ ობ ის მნ იშ ვნ ელ-
ობ აზე და სა ზღ ვაო ოპ ერ აც იე ბის ერ თო ბლ ივი მა რთ ვის ცე ნტ რის შე სა-
ძლ ებ ლო ბე ბის შე მდ გომ გა ნვ ით არ ებ აზე.
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შე ხვ ედ რა ევ რო პო ლის აღ მა სრ ულ ებ ელ დი რე ქტ ორ თან, რობ უე ინ რა ით თან. 

ვი ზი ტის ფა რგ ლე ბში ხე ლი მო ეწ ერა „სა ქა რთ ვე ლო სა და ევ რო კა ვშ ირ ის  სა მა-
რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის სა აგ ენ ტოს შო რის უს აფ რთ ხო კო მუ-
ნი კა ცი ის არ ხის თა ობ აზე“ ურ თი ერ თგ აგ ებ ის მე მო რა ნდ უმს და „სა ქა რთ ვე ლო სა 
და ევ რო კა ვშ ირ ის სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში თა ნა მშ რო მლ ობ ის სა აგ ენ ტოს 
შო რის მე კა ვშ ირ ეო ბის შე სა ხებ“ შე თა ნხ მე ბას, რის სა ფუ ძვ ელ ზეც, სა ქა რთ ვე ლოს 
მი ეცა ევ რო პო ლის შტ აბ-ბი ნა ში მე კა ვშ ირე ოფ იც რის წა რგ ზა ვნ ის შე სა ძლ ებ ლო ბა. 
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შე ხვ ედ რა სა ფრ ან გე თის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რთ ან, ჟე რარ კო ლო მბ თან. 

ვი ზი ტის ფა რგ ლე ბში ხე ლი მო ეწ ერა „ტრ ან სნ აც იო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზე ბუ ლი და-
ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლის მი მა რთ ულ ებ ით ერ თო ბლ ივი სა მუ შაო ჯგ უფ ის 
შე ქმ ნის შე სა ხებ“ შე თა ნხ მე ბას. შე ხვ ედ რა ზე მხ არ ეე ბმა სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა-
ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო სა და სა ფრ ან გე თის რე სპ უბ ლი კის სა მა რთ ალ და მც ავ უწ ყე ბე ბს 
შო რის არ სე ბულ ეფ ექ ტი ან სა პო ლი ციო თა ნა მშ რო მლ ობ აზე ის აუ ბრ ეს და გა ნს-
აკ უთ რე ბუ ლად აღ ნი შნ ეს ქვ ეყ ნე ბს შო რის უკ ან ონ ოდ მყ ოფ პი რთა რე ად მი სი ის 
სა კი თხ ებ ში არ სე ბუ ლი მი ღწ ევ ები. 
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შე ხვ ედ რა გე რმ ან იის ში ნა გან სა ქმ ეთა, მშ ენ ებ ლო ბი სა და სა მშ ობ ლოს 
სა კი თხ თა ფე დე რა ლურ მი ნი სტ რთ ან, ჰო რსტ ზე ეჰ ოფ ერ თან. 

შე ხვ ედ რის ფა რგ ლე ბში, აღ ინ იშ ნა რომ გე რმ ან ია ში თა ვშ ეს აფ რის მა-
ძი ებ ელ თა კლ ებ ის პო ზი ტი ური დი ნა მი კა ფი ქს ირ დე ბა. მხ არ ეე ბმა ხა ზი 
გა უს ვეს სა ქა რთ ვე ლოს შსს-სა და გე რმ ან იის სა მა რთ ალ და მც ავ უწ ყე ბე-
ბს შო რის არ სე ბულ ეფ ექ ტი ან სა პო ლი ციო თა ნა მშ რო მლ ობ ას, რო გო-
რც ოპ ერ ატ იუ ლი, ისე არ აო პე რა ტი ული მი მა რთ ულ ებ ით. 



შე ხვ ედ რა ევ რო პის სა ბჭ ოს გე ნე რა ლუ რი მდ ივ ნის მო ად გი ლე სთ ან, გა ბრ იე-
ლა ბა ტტ აი ნი დრ აგ ონ ის თან. 

სტ რა სბ ურ გში ვი ზი ტის ფა რგ ლე ბში, შე ხვ ედ რე ბი გა იმ არ თა ევ რო პის სა ბჭ ოს 
გე ნე რა ლუ რი მდ ივ ნის მო ად გი ლე სთ ან, გა ბრ იე ლა ბა ტტ აი ნი დრ აგ ონ ის თან, 
ევ რო პის სა ბჭ ოს სა პა რლ ამ ენ ტო ას ამ ბლ ეის გე ნე რა ლურ მდ ივ ან თან, ვო იჩ ეკ 
სა ვი ცკ ის თან, ად ამ ია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მა რთ ლოს პრ ეზ იდ ენ ტთ-
ან, გუ იდო რა იმ ონ დი სთ ან, ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მდ ივ ან თან ტო მას მა რკ ერ ტთ ან 
და ად ამ ია ნის უფ ლე ბა თა კო მი სა რთ ან დუ ნია მი ატ ოვ იჩ თან. სა მუ შაო ვი ზი ტის 
მი ზა ნი ევ რო პე ლი პა რტ ნი ორ ებ ის თვ ის ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო ში მი მდ-
ინ არე რე ფო რმ ებ ის, „სი სტ ემ ური გა ნა ხლ ებ ის“ კო ნც ეფ ცი ის გა ცნ ობა იყო. 
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შე ხვ ედ რა ლი ეტ უვ ას ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რთ ან, ეი მუ ტის მი სი უნ ას თან.

მხ არ ეე ბმა გა ნი ხი ლეს ქვ ეყ ნე ბს შო რის სა პო ლი ციო სფ ერ ოში არ სე ბუ ლი თა ნა მშ-
რო მლ ობა, მათ შო რის ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ული სა კი თხ ები. 
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შე ხვ ედ რა შვ ედ ეთ ის სა მე ფოს იუ სტ იც იი სა და ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რთ ან, მო რგ ან 
იო ჰა ნს ონ თან.

ვი ზი ტის ფა რგ ლე ბში ხე ლი მო ეწ ერა „სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა სა და შვ ედ ეთ ის სა-
მე ფოს მთ ავ რო ბას შო რის და ნა შა ულ ის და გა ნს აკ უთ რე ბით სა კუ თრ ებ ის წი ნა აღ მდ-
ეგ მი მა რთ ული ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლის ღო ნი სძ იე ბე ბის 
შე მდ გო მი გა ძლ იე რე ბის შე სა ხებ“ ერ თო ბლ ივ გა ნც ხა დე ბას. მხ არ ეე ბმა აღ ნი შნ ეს სა-
ქა რთ ვე ლოს შსს-სა და შვ ედ ეთ ის სა მე ფოს სა მა რთ ალ და მც ავ უწ ყე ბე ბს შო რის არ სე-
ბუ ლი ეფ ექ ტი ანი ოპ ერ ატ იუ ლი თა ნა მშ რო მლ ობა. შვ ედ ეთ ის იუ სტ იც იი სა და ში ნა გან 
სა ქმ ეთა მი ნი სტ რმა გა ნა ცხ ადა, რომ  ევ რო კა ვშ ირ თან უვ იზო მი მო სვ ლის გა და ხე დვა 
პო ლი ტი კურ დღ ის წე სრ იგ ში არ დგ ას.
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შე ხვ ედ რა თუ რქ ეთ ის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რთ ან, სუ-
ლე იმ ან სო ილ უს თან. 

შე ხვ ედ რის ფა რგ ლე ბში ხე ლი მო ეწ ერა „სა ქა რთ ვე ლოს ში ნა გან სა ქმ-
ეთა სა მი ნი სტ რო სა და თუ რქ ეთ ის რე სპ უბ ლი კის ში ნა გან სა ქმ ეთა სა-
მი ნი სტ როს შო რის სა სა ზღ ვრო უს აფ რთ ხო ებ ის გა ძლ იე რე ბის შე სა ხებ“ 
ურ თი ერ თგ აგ ებ ის მე მო რა ნდ უმს. მე მო რა ნდ უმ ის ფა რგ ლე ბში, მხ არ ეე-
ბს შე სა ძლ ებ ლო ბა ეძ ლე ვათ, გააღრმავონ ორ მხ რი ვი თა ნა მშ რო მლ-
ობა ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრ ან სს ას აზ ღვ რო და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო-
ლი სა და ორ ივე ქვ ეყ ნის უს აფ რთ ხო ებ ის გა ნმ ტკ იც ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით. 
 



შეხვედრა შვეიცარიის კონფედერაციის მიგრაციის სახელმწიფო 
მდივანთან, მარიო გატიკერთან. 

შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთობლივ დეკლარაციას 
„მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“. მხარეებმა 
განიხილეს საქართველოს მოქალაქეების ევროკავშირში/შენგენის 
სივრცეში უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები. 
ვახტანგ გომელაურმა სტუმარს მადლობა გადაუხადა შვეიცარიის 
კონფედერაციის მთავრობის მიერ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად 
აღიარებისთვის. 
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შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ვილაიათ 
ეივაზოვთან.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის 
ფარგლებში, შედგა შეხვედრა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრსა და 
აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის, რომლის ფარგლებშიც მხარეებმა განიხილეს 
ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობა და 
საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში არსებული 
მიღწევები.
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შეხვედრა საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, კრისტოფ 
კასტანერთან. 

საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრა ვახტანგ 
გომეალურსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს, კრისტოფ 
კასტანერს შორის. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა ისაუბრეს სამართალდაცვით 
სფეროში თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებასა და ევროკავშირთან უვიზო 
მიმოსვლის გამოწვევების საპასუხოდ ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვაზე.
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შეხვედრა შვედეთის სამეფოს იუსტიციისა და მიგრაციის მინისტრის 
მოადგილესთან, ლარს ვესტბრატთან.

შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვახტანგ გომელაური შვედეთის სამეფოს 
იუსტიციისა და მიგრაციის მინისტრის მოადგილეს, სახელმწიფო 
მდივანს ლარს ვესტბრატს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა შვედეთის 
სამეფოსთან სამართალდაცვით სფეროში არსებული წარმატებული 
თანამშრომლობა განიხილეს და მზადყოფნა გამოთქვეს ორ ქვეყანას 
შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. 



პრ ოგ რა მე ბი/პრ ოე ქტ ებ ი

  ევ რო კა ვშ ირ ის ფი ნა ნს ური მხ არ და ჭე რის 
  პრ ოგ რა მა უს აფ რთ ხო ებ ის სე ქტ ორ ის თვ ის - 
  EU4 Security, Accountability and Fight against 
  Crime in Georgia (SAFE). პრ ოგ რა მა და იგ ეგ მა 
  2018 წლ ის და სა წყ ის ში ევ რო კო მი სი ისა და 
  სა ქა რთ ვე ლო ში ევ რო კა ვშ ირ ის დე ლე გა ცი ის 
  შე მფ ას ებ ელი მი სი ის ვი ზი ტე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე, რო მე ლიც 
  ით ვა ლი სწ ინ ებ და სა მო მა ვლო და ხმ არ ებ ის 
  გა ნს აზ ღვ რის მი ზნ ით შსს პრ იო რი ტე ტუ ლი 
  მი მა რთ ულ ებ ებ ისა და სა ჭი რო ებ ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას. 
  პრ ოგ რა მა ით ვა ლი სწ ინ ებს 28 მლნ ევ როს 
  კო ნტ რი ბუ ცი ას უს აფ რთ ხო ებ ის სე ქტ ორ ში მი მდ ინ არე 
  რე ფო რმ ებ ის მხ არ და სა ჭე რად. პრ ოგ რა მის ნა წი ლი 
  და ეთ მო ბა შსს-ს შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა ნვ ით არ ებ ას 
  და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლის, სა ზღ ვრ ის 
  ინ ტე გრ ირ ებ ული მა რთ ვის, კი ბე რდ ან აშ აუ ლთ ან და 
  ჰი ბრ იდ ულ სა ფრ თხ ეე ბთ ან ბრ ძო ლის, სა გა ნგ ებო 
  სი ტუ აც იე ბის მა რთ ვის, ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ის 
  წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლი სა და სხ ვა მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
  მი მა რთ ულ ებ ებ ით.

პრ ოე ქტ ებ ისა და პრ ოგ რა მე ბის ფა რგ ლე ბში თა ნა მშ რო მლ ობა 
ხო რც იე ლდ ება შე მდ ეგ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და პა რტ ნი ორ ქვ ეყ ნე ბთ ან:

 ევ რო კა ვშ ირი;
 ევ რო პის სა ბჭო; 
 სა ზღ ვრ ისა და სა ნა პი რო და ცვ ის ევ რო პუ ლი სა აგ ენ ტო;
 ევ რო პის უშ იშ რო ებ ისა და თა ნა მშ რო მლ ობ ის ორ გა ნი ზა ცია;
 ნა ტო-ს პრ ოფ ეს იუ ლი გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოგ რა მა;
 აშშ სა ხე ლმ წი ფო დე პა რტ ამ ენ ტი;
 აშშ თა ვდ აც ვის დე პა რტ ამ ენ ტი;
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აშშ ენ ერ გე ტი კის დე პა რტ ამ ენ ტი;
 აშშ იუ სტ იც იის დე პა რტ ამ ენ ტი;
 მი გრ აც იის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია;
 მი გრ აც იის პო ლი ტი კის გა ნვ ით არ ებ ის სა ერ თა შო რი სო ცე ნტ რი;
 გა ერ ოს გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოგ რა მა;
 გა ერ ოს ქა ლთა ორ გა ნი ზა ცია;
 გა ერ ოს ბა ვშ ვთა ფო ნდი;
 გა ერ ოს მო სა ხლ ეო ბის ფო ნდი;
 გა ერ ოს ნა რკ ოტ იკ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლის ოფ ისი;
 გა ერ ოს ლტ ოლ ვი ლთა უმ აღ ლე სი კო მი სა რი ატი;
 PH- International  - პრ ოე ქტ ჰა რმ ონ იის ფი ლი ალი სა ქა რთ ვე ლო ში;
 სა ქა რთ ვე ლოს უს აფ რთ ხო ებ ისა და გა ნვ ით არ ებ ის ცე ნტ რი;
 ად ამ ია ნის უფ ლე ბა თა სწ ავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რი ნგ ის ცე ნტ რი;
 ევ რო კა ვშ ირ ის წე ვრი და სხ ვა ქვ ეყ ნე ბი.

დე პა რტ ამ ენ ტის მხ არ და ჭე რით 2017-2019 წლ ებ ში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული მნ-
იშ ვნ ელ ოვ ანი აქ ტი ვო ბე ბი/ღო ნი სძ იე ბე ბი:

  2017-2019 წწ. მა რტი - ყო ვე ლწ ლი ური სა ერ თა შო რი სო 
  კო ნფ ერ ენ ცია „ქა ლე ბი პო ლი ცი აში“, სა ქა რთ ვე ლოს შს 
  სა მი ნი სტ რო სა და აშშ-ს სა ხე ლმ წი ფო დე პა რტ ამ ენ ტის 
  ან ტი ნა რკ ოტ იკ ული და სა მა რთ ალ და მც ავ ორ გა ნო ებ თან 
  ურ თი ერ თო ბის სა ერ თა შო რი სო ბი ურ ოს (INL) თა ნა მშ რო მლ ობ ის 
  ერ თო ბლ ივი ორ გა ნი ზე ბით. ღო ნი სძ იე ბა მი ზნ ად ის ახ ავ და ქა ლი 
  სა მა რთ ალ და მც ვე ლე ბის კვ ალ იფ იკ აც იის ამ აღ ლე ბას, პო ლი ცი აში 
  ქა ლის რო ლის წა რმ ოჩ ენ ას და მა თი მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბას. 
  კო ნფ ერ ენ ცი ას ეს წრ ებ ოდ ნენ ქა ლი პო ლი ცი ელ ები ცე ნტ რა ლუ რი 
  აზ იის, აღ მო სა ვლ ეთ ევ რო პის, აღ მო სა ვლ ეთ პა რტ ნი ორ ობ ისა და 
  ბა ლკ ან ეთ ის ქვ ეყ ნე ბის სა მა რთ ალ და მც ავი უწ ყე ბე ბი დან; 
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2017 წლ ის 11–13 ივ ლი სი – სა ერ თა შო რი სო კო ნფ ერ ენ-
ცია „ან ალ იზ ზე და ფუ ძნ ებ ული სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბა - გზა 
უფ რო გო ნი ერი პო ლი ცი ის კენ“. კო ნფ ერ ენ ცი ის მი ზა ნი იყო 
ან ალ იზ ზე და ფუ ძნ ებ ული სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის სხ ვა და-
სხ ვა მო დე ლის გა ცნ ობა და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო გა-
მო ცდ ილ ებ ის გა ზი არ ება, ას ევე, ან ალ იზ ზე და ფუ ძნ ებ ული 
სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის ქა რთ ული მო დე ლის მი ღწ ევ ებ ის წა-
რდ გე ნა. კო ნფ ერ ენ ცი ას 70–მდე მო ნა წი ლე და ეს წრო. დე-
ლე გა ტე ბს შო რის იყ ვნ ენ ევ რო პო ლის, დი დი ბრ იტ ან ეთ ის, 
ავ სტ რი ის, გე რმ ან იი სა და შვ ედ ეთ ის წა მყ ვა ნი ექ სპ ერ ტე ბი. 

2017 წლ ის 14-15 სე ქტ ემ ბე რი - სა მუ შაო შე ხვ ედ რა  თე მა ზე 
„ად რე ული გა ფრ თხ ილ ებ ის სი სტ ემ ებ ის გა ნვ ით არ ება სა ქა-
რთ ვე ლო ში“. ღო ნი სძ იე ბის ფა რგ ლე ბში ევ რო კა ვშ ირ ის წე ვრი 
ქვ ეყ ნე ბის ექ სპ ერ ტე ბმა ქა რთ ულ მხ არ ეს გა უზ ია რეს სა უკ ეთ ესო 
პრ აქ ტი კა და მი სც ეს შე სა ბა მი სი რე კო მე ნდ აც იე ბი ად რე ული გა-
ფრ თხ ილ ებ ის სი სტ ემ ებ ის და ნე რგ ვა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით. კო ნფ-
ერ ენ ცი ის ფა რგ ლე ბში გა ნხ ილ ულ იქ ნა სა ქა რთ ვე ლოს „ად რე-
ული გა ფრ თხ ილ ებ ის სი სტ ემ ის“ კო ნც ეფ ცი ის სა მუ შაო ვე რს ია;
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2018-2019 წწ. - დონორთა ყოველწლიური საკოორდინაციო 
კონფერენცია - მიზნად ისახავს სამინისტროში ინიცირებული და 
დაგეგმილი რეფორმების გაცნობას, დონორი ორგანიზაციების, 
პარტნიორი სახელმწიფოებისა და სამინისტროს მიერ დაფინანსებული 
პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და არსებული 
საჭიროებათა ანალიზის წარდგენას სამომავლო დაფინანსების 
მოპოვების მიზნით. ღონისძიებას ესწრებიან საქართველოში 
აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები;

2018 წლის 6-7 დეკემბერი - პოლიციის ატაშეების ფორუმი 
-  ღონისძიების მიზანს წარმოადგენდა სამართალდაცვით სფეროში 
საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაღრმავება და 
პოლიციის ატაშეების ქსელის გაძლიერება, ასევე ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება. ფორუმს 
ესწრებოდნენ საქართველოში აკრედიტირებული პოლიციის ატაშეები 
და ევროპის პოლიციის სამსახურის (ევროპოლი) წარმომადგენლები. 
აღნიშნული ფორმატი მნიშვნელოვანია პარტნიორ ქვეყნებთან როგორც 
თანამშრომლობის გაღრმავების, ასევე სამინისტროში მიმდინარე და 
დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის;

2019 წლის 10-13 თებერვალი - შედგა შს სამინისტროს დელეგაციის 
ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში. გაიმართა ერთობლივი სამუშაო 
ჯგუფის II შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო 
ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორმა. შეხვედრის მიზანს 
წარმოადგენდა ისრაელის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
სამინისტროსთან საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება ორგანიზებულ 
დანაშაულთან, არალეგალურ მიგრაციასთან, დოკუმენტების 
უსაფრთხოებასთან, კიბერდანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საზღვრის 
მართვისა და ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის პატრულირების 
სფეროში;



2019 წლ ის სე ქტ ემ ბე რი - სა ფრ ან გე თის რე სპ უბ-
ლი კა ში წა რი გზ ავ ნა 3 ქა რთ ვე ლი პო ლი ცი ელი. აღ-
ნი შნ ული მი ვლ ენა გა ნხ ორ ცი ელ და 2 ქვ ეყ ნის შს მი-
ნი სტ რე ბს შო რის გა ფო რმ ებ ული ად მი ნი სტ რა ცი ული 
შე თა ნხ მე ბის ფა რგ ლე ბში. ქა რთ ვე ლი პო ლი ცი ელ ები 
ად გი ლო ბრ ივ სა მა რთ ალ და მც ავ ორ გა ნო ებს ეხ მა რე-
ბი ან ქა რთ ული წა რმ ოშ ობ ის ორ გა ნი ზე ბულ და ნა შა-
ულ თან და არ ალ ეგ ალ ურ მი გრ აც ია სთ ან ბრ ძო ლა ში;. 

2019 წლ ის 2 დე კე მბ ერი - შსს სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის დი რე ქტ ორ მა მო ნა წი-
ლე ობა მი იღო ქ. პა რი ზში, „დი მი ტრი ამ ილ ახ ვა რის 
სა ხე ლო ბის ქა რთ ულ-ფრ ან გუ ლი დი ალ ოგ ის“ ფა რგ-
ლე ბში გა მა რთ ულ ში და უს აფ რთ ხო ებ ისა და მი გრ აც-
იის სა მუ შაო შე ხვ ედ რა ში. დი ალ ოგი თა ნა მშ რო მლ-
ობ ის უნ იკ ალ ურ ფო რმ ატს წა რმ ოა დგ ენს, რო მე ლიც 
სა ქა რთ ვე ლო სა და სა ფრ ან გე თს შო რის ორ მხ რი ვი 
ურ თი ერ თო ბე ბის მთ ავ არ ას პე ქტ ებს მო იც ავს და სა-
ერ თო ინ ტე რე სე ბის სფ ერ ოში შე მა ვალ ყვ ელა სა კი-
თხ ზე თა ნა მშ რო მლ ობ ის გა ძლ იე რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 

2019 წლ ის 6 დე კე მბ ერი - სა ქა რთ ვე ლო-აშშ-ს სტ-
რა ტე გი ული პა რტ ნი ორ ობ ის კო მი სი ის ფა რგ ლე ბში 
გა იმ არ თა უს აფ რთ ხო ებ ის სა მუ შაო ჯგ უფ ის შე ხვ ედ რა, 
რო მე ლშ იც მო ნა წი ლე ობა მი იღო შსს სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის დი რე ქტ ორ მა. შე-
ხვ ედ რის ფა რგ ლე ბში გა ნხ ილ ულ იქ ნა სა მი ნი სტ რო-
ში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული რე ფო რმ ები, სა ჭი რო ებ ები და 
პრ იო რი ტე ტუ ლი მი მა რთ ულ ებ ები, ას ევე, სა ერ თა შო-
რი სო სა პო ლი ციო თა ნა მშ რო მლ ობ ას თან და კა ვშ ირ-
ებ ული სა კი თხ ები.  
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სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტის მი ერ ინ იც ირ ებ ული 
თე მა ტუ რი მი მა რთ ულ ებ ები 

სა ზო გა დო ებ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის გა ნხ ორ ცი ელ ება 

და ნა შა ულ ის ეფ ექ ტი ან ად პრ ევ-
ენ ცი ისა და მო სა ხლ ეო ბა სთ ან 
პა რტ ნი ორ ობ ის გა ღრ მა ვე ბის მი-
ზნ ით, სა მი ნი სტ რომ და იწ ყო სა-
ზო გა დო ებ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული 
სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის მო დე-
ლის გა ნვ ით არ ება. ამ მი ზნ ით, სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის 
დე პა რტ ამ ენ ტის კო ორ დი ნა ცი ით 
და ჩა რთ ულ ობ ით გა და იდ გა არ-
აე რთი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ნა ბი ჯი, 
მათ შო რის: 

 მო ხდა სა ერ თა შო რი სო გა მო ცდ ილ ებ ის გა ზი არ ება; 
 შე მუ შა ვდა სა ზო გა დო ებ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული სა პო ლი ციო 

  სა ქმ ია ნო ბის ქა რთ ული  მო დე ლი და შე იქ მნა მა რთ ლწ ეს რი გის 
  ოფ იც რის ინ სტ იტ უტი;
 გა ნვ ით არ და მა რთ ლწ ეს რი გის ოფ იც რის ინ სტ იტ უტ ის 

  შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი. 

2019 წელს, საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების დეპარტამენტის თანამშრომლობით დაიწყო პროექტის „პოლიციასა 
და საზოგადოებას შორის ნდობის გამყარება“ განხორციელება. პროექტის მიზანია 
მოსახლეობასა და პოლიციას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მართლწესრიგის 
ოფიცრის ინსტიტუტის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.  
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ან ალ იზ ზე და ფუ ძნ ებ ული სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბა

2016-2017 წლ ებ ში სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დე პა რტ ამ ენ ტი ას რუ ლე-
ბდა ან ალ იზ ზე და ფუ ძნ ებ ული სა პო ლი ციო სა ქმ ია ნო ბის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის სა მუ-
შაო ჯგ უფ ის სა მდ ივ ნოს ფუ ნქ ცი ას. მო ცე მულ პე რი ოდ ში სა მდ ივ ნო ახ ორ ცი ელ ებ-
და   სა მუ შაო ჯგ უფ ის და 2016 წე ლს და წყ ებ ული სა პი ლო ტე პრ ოე ქტ ის მუ შა ობ ის 
ხე ლშ ეწ ყო ბას, სა მდ ივ ნოს მხ არ და ჭე რით მო ხდა შე სა ბა მი სი სა მა რთ ლე ბრ ივი 
მა სა ლე ბის მო მზ ად ება, ან ალ იტ იკ ოს თა შე რჩ ევა და  გა და მზ ად ებ ის უზ რუ ნვ ელ-
ყო ფა. გა და მზ ად ებ ის პრ ოც ესს უძ ღვ ებ ოდ ნენ ექ სპ ერ ტე ბი ავ სტ რი იდ ან და დი დი 
ბრ იტ ან ეთ ის გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო დან.
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სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში სა ერ თა შო რი სო თა ნა მშ რო მლ ობ ის ცე ნტ რის შე ქმ ნა
სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში ოპ ერ ატ იუ ლი სა ერ თა შო რი სო თა ნა მშ რო მლ ობ ის კო-
ორ დი ნა ცი ისა და ეფ ექ ტუ რო ბის გა ზრ დის მი ზნ ით,  სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის 
დე პა რტ ამ ენ ტის მი ერ მო მზ ად და წი ნა და დე ბე ბი შსს-ში სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში 
ოპ ერ ატ იულ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მშ რო მლ ობ აზე პა სუ ხი სმ გე ბე ლი ერ თი ანი და ნა ყო-
ფის შე ქმ ნის თა ობ აზე. ამ მი ზნ ით დე პა რტ ამ ენ ტის მი ერ შე სწ ავ ლილ იქ ნა ევ რო კა ვშ-
ირ ის წე ვრი ქვ ეყ ნე ბი სა და ევ რო პო ლის ოპ ერ ატ იუ ლი პა რტ ნი ორი ქვ ეყ ნე ბის (კე რძ-
ოდ, ლი ეტ უვ ის, ავ სტ რი ის, სე რბ ეთ ისა და მო ლდ ოვ ას) ან ალ ოგ იუ რი სა მს ახ ურ ებ ის 
სა უკ ეთ ესო პრ აქ ტი კა.

2018 წლ ის აპ რი ლში შსს ცე ნტ რა ლუ რი კრ იმ ინ ალ ური პო ლი ცი ის დე პა რტ ამ ენ ტში 
არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლა ში თა ნა მშ რო მლ ობ ის 
ცე ნტ რი გა რდ აი ქმ ნა სა მა რთ ალ და ცვ ით სფ ერ ოში სა ერ თა შო რი სო თა ნა მშ რო მლ-
ობ ის ცე ნტ რად. შე დე გად ოპ ერ ატ იულ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მშ რო მლ ობ აზე პა სუ ხი-
სმ გე ბე ლი ყვ ელა და ნა ყო ფი გა ერ თი ან და ერთ ცე ნტ რში. 

მგზავრთა მონაცემების ავტომატური გაცვლის სისტემის (API/PNR) შექმნის მიზნით, 
მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა პარტნიორ სახელმწიფო უწყებებთან და მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (IOM). სისტემა მიზნად ისახავს ტერორიზმის, სხვა 
მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის პრევენციის, გამოვლენის, გამოძიების 
ან სისხლისსამართლებრივი დევნის ხელშეწყობას, ასევე, სასაზღვრო კონტროლის 
გაუმჯობესებასა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. საერთაშორისო 
ურთიერთობების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს აღნიშნული საკითხის 
იმპლემენტაციას/კოორდინაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში; 

მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნის 
მიზნით, სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და 
გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP). UNDP სხვა სახელმწიფო უწყებებთან 
ერთად ახორციელებს შესაბამის პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს კლიმატის 
რისკის შემცირებასა და კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული, მრავალმხრივი 
საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის (MHEWS) განვითარებას. 
პროექტი მიზნად ისახავს ასევე კლიმატის რისკის შესახებ კრიტიკული ინფორმაციის 
გავრცელებას, რათა შესაძლებელი გახდეს რისკის შემცირების პოლიტიკის გატარება 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით;
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სისხლის სამართლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს 
საქართველოს სისხლის სამართლის პოლიტიკის/ რეფორმის ძირითად 
მიმართულებებს და მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის სფეროში არსებული 
გამოწვევების საპასუხო ღონისძიებების გატარებას. რეფორმაში ჩართულია ყველა 
სამართალდამცავი უწყება, ასევე სახალხო დამცველის აპარატი და შესაბამისი 
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები;

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ყოველწლიურად  
განახლდება პოლიციის  სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის კოორდინაციასაც 
შსს-ში უზრუნველყოფს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარატმენტი. ამასთან, 
ყოველწლიურად ტარდება სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები საერთაშორისო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და  სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლების 
მონაწილეობით.
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ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად 
პასუხისმგებელია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კომპანია ICE და 
შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.



შსს საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტი
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