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დამტკიცებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების  
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს მიერ  

2020 წლის 2 დეკემბერს  
 

 

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა 
 

 

 

ამოცანა 1.1: 

 

 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის პრევენცია 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატორი: 

საზოგადოების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა ვინც 

ინფორმირებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ 

 

საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო 

შუალედუ

რი 

საბოლოო 

წელი 2019  2022 

შესაბამისი კვლევის ანგარიში 

მაჩვენებელი საზოგადოებრი
ვი აზრის 
კვლევის 

მიხედვით, 
გამოკითხული 
პირებიდან 10-

დან 5-მა არ 
იცის რა არის 
ტრეფიკინგი, 

ხოლო 
ეთნიკური 

უმცირესობები
დან ასეთი 

ყოველი 6-ია 

 გამოკითხუ
ლი 

პირებიდან 
10-დან 6-მა 

იცის რა 
არის 

ტრეფიკინგი
, ხოლო 

ეთნიკური 
უმცირესობე

ბიდან 10-
დან 5-მა 
იცის რა 

არის 
ტრეფიკინგი 

რისკი: 1. საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ჩასატარებლად არასაკმარისი ფინანსური და ადამიანური რესურსი;  
2. სამიზნე ჯგუფების ინტერესის ნაკლებობა, ჩაერთონ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში. 

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება 
პარტნიორი 

უწყება 

შესრულებ

ის ვადა 

ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო კომენტარი 

სახ. 

ბიუჯეტი 

 

სხვა 

 

დანაკლისი  
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1.1.1.  ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
სწავლება  

ზოგადსაგანმა
ნათლებლო 

დაწესებულებე
ბში 

1.1.1.1. სამოქალაქო განათლების 
სახელმძღვანელოებში 
ინტეგრირერებული ტრეფიკინგის 
თემა; 

სასწავლო კურიკულუმი 

 

განათლების, 
მეცნიერების, 

კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 

ადმინისტრა

ციული 

რესურსი 

IOM  

 
1.1.1.2. 

ტრეფიკინგის საკითხებზე დამხმარე  

სახელმძღვანელოები, მათ შორის 

უმცირესობების ენაზე; 

 

სახელმძღვანელო დოკუმენტები 

1.1.
2. 

ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
შესახებ 

საინფორმაციო 
ვიდეო რგოლის 
გაშვება მედიის 

საშუალებით 

1.1.2.1. მედია საშუალებების რაოდენობა 
გაშვების დროის მითითებით, 
რომელთა მეშვეობითაც 
გავრცელდა საინფორმაციო ვიდეო 
რგოლი (მინ. 2)  

ზრუნვის სააგენტოს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია 

სახელმწიფო ზრუნვისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტო 

(შემდგომში - ზრუნვის 

სააგენტო) 

 

საქართველოს 

შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტრო 

 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD   

1.1.2.2. სატელევიზიო ვიდეო რგოლის 
რაოდენობა (მინ. 1) 

1. ვიდეო რგოლ (ებ)ი 

1.1.
3.  

ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
შესახებ 

საინფორმაციო 
რადიო რგოლის 

გავრცელება 

1.1.3.1. რადიო საშუალებების 
რაოდენობა გაშვების დროის 
მითითებით, რომელთა 
მეშვეობითაც გავრცელდა 
საინფორმაციოა რადიო რგოლი 
(მინ. 2) 

ზრუნვის სააგენტოს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია 

ზრუნვის სააგენტო 

 IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD   

1.1.3.2. რადიო რგოლების რაოდენობა 
(მინ. 1) 

1.1.4
. 

ახალი 
კორონავირუსით 

გამოწვეული 
ვითარების 

გათვალისწინებით  
საინფორმაციო 

მასალის 
გავრცელება 
იუსტიციის 

სახლებსა და 
საზოგადოებრივ 

ცენტრებში, 
სახელმწიფო 

1.1.4.1.  
 
გავრცელებული ბროშურების 
რაოდენობა სამიზნე ჯგუფების 
მიხედვით (ჯამში მინ. 5000) 

 

საინფორმაციო მასალების 

გავრცელების შესახებ 

ინფორმაცია 

 

 
 

ზრუნვის სააგენტო 
შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო; 

 სსიპ 

სახელმწიფო 

სერვისების 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

 მეთოდოლოგ
ია მოითხოვს 

რომ 
პასუხსიმგებე
ლი უწყების 

გრაფაში 
მხოლოდ 

ერთი უწყება 
მიეთითოს, 

თუმცა 
პარტნიორ 
უწყებებში 

მითითებული 
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სერვისების 
განვითარების 

სააგენტოს 
ტერიტორიულ 
სამსახურებში, 
საქართველოს 

დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობ

ებსა და 
საკონსულო 

დაწესებულებებში
, ასევე 

საქართველოში 
აკრედიტებულ 
უცხო ქვეყნის 

დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობ

ებსა და 
საკონსულო 

დაწესებულებებში 
(მათი თანხმობის 

შემთხვევაში), 
დიასპორულ 

ორგანიზაციებში, 
ტურიზმის 

საინფორმაციო 
ცენტრებში, 
სასაზღვრო 

გამტარ 
პუნქტებში, 
იძულებით 

გადაადგილებულ 
პირთა და 

თავშესაფრის 
მაძიებელთა 

მიმღებ  ცენტრებსა  
და სხვა მაღალი 
რისკის შემცველ 
ადგილებსა და 

რეგიონებში 
 

განვითარების 

სააგენტო;  

სსიპ 

იუსტიციის 

სახლი; 

საქართველოს 

საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტრო; 

საქართველოს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 

განვითარების 
სამინისტრო 
(ტურიზმის 
ეროვნული 

ადმინისტრაცი
ა); 

უწყებებიც 
თანაბრად 

არიან 
პასუხისმგებ
ლები, რომ 

კომპეტენციის 
ფარგლებში 
გაავრცელონ 
ბროშურები 

1.1.
5. 

ზოგადი, 
უმაღლესი და 
პროფესიული 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 

დონეზე 

1.1.5.1. 

განხორციელებული 
ღონისძიებების რაოდენობა (მინ. 
30) 

ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

 

ზრუნვის სააგენტო იუსტიციის 
სამინისტრო; 

 
შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

 მეთოდოლოგ
ია მოითხოვს 

რომ 
პასუხსიმგებე
ლი უწყების 

გრაფაში 
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დისკუსიების,  
საინფორმაციო 
შეხვედრებისა 

ან/და 
კონფერენციების 

გამართვაადამიანი
თ ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
საკითხებზე, მათ 

შორის, 
საჭიროების 

შემთხვევაში, 
ახალი 

კორონავირუსით 
გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ
რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 
ონლაინ 

ფორმატში 

1.1.5.2 

მონაწილეთა რაოდენობა (მინ. 600) ინფორმაცია მონაწილეთა 
რაოდენობის შესახებ 

 
პროკურატურა;  
 

განათლების, 
მეცნიერების, 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამინისტრო; 

 
შრომის 

ინსპექციის 
სამსახური 

 
სსიპ 

იუსტიციის 
სასწავლო 
ცენტრი 

მხოლოდ 
ერთი უწყება 
მიეთითოს, 

თუმცა 
პარტნიორ 
უწყებებში 

მითითებული 
უწყებებიც 
თანაბრად 

არიან 
პასუხისმგებ

ლები რომ 
ჩაატარონ 

საინფორმაცი
ო 

ღონისძიებები 

1.1.
6 

უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებებ

ის დონეზე 
ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
თემაზე 

იმიტირებული 
სასამართლო 

პროცესის 
გამართვა, მათ 

შორის, 
საჭიროების 

შემთხვევაში, 
ახალი 

კორონავირუსით 
გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ
რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 
ონლაინ 

ფორმატში 

1.1.6.1. 

ჩატარებული იმიტირებული 
პროცესი (2),  

იმიტირებული პროცესის დღის 
წესრიგი 

 
 

იუსტიციის  
სამინისტრო    

    
 

 
სსიპ 

იუსტიციის 
სასწავლო 
ცენტრი; 

 
ზრუნვის 
სააგენტო; 

 
შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროურატურა 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 ICMPD 
 

  

1.1.6.2 

მონაწილე სტუდენტთა 
რაოდენობა (მინიმუმ 32); 

ინფორმაცია მონაწილეთა 
რაოდენობის შესახებ 
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1.1.
7 

ტრეფიკინგის 
რისკების შესახებ 

საინფორმაციო 
შეხვედრების, მათ 

შორის, 
საჭიროების 

შემთხვევაში, 
ახალი 

კორონავირუსით 
გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ
რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 
ონლაინ 

შეხვედრებისჩატა
რება იძულებით 

გადაადგილებულ 
პირებთან, 

თავშესაფრის 
მაძიებლებთან, 

ეთნიკურ/ეროვნუ
ლ 

უმცირესობებთან 

1.1.7.1. 

მონაწილეთა რაოდენობა 
თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის 
მინ. 100 

ინფორმაცია მონაწილეთა 
შესახებ 

ზრუნვის 
 სააგენტო 

იუსტიციის 
სამინისტრო; 

 
შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

IOM  მეთოდოლოგ
ია მოითხოვს 

რომ 
პასუხსიმგებე
ლი უწყების 

გრაფაში 
მხოლოდ 

ერთი უწყება 
მიეთითოს, 

თუმცა 
პარტნიორ 
უწყებებში 

მითითებული 
უწყებებიც 
თანაბრად 

არიან 
პასუხისმგებ

ლები რომ 
ჩაატარონ 

საინფორმაცი
ო 

ღონისძიებები 

1.1.
8 

იძულებითი 
შრომისა და 

შრომითი 
ექსპლუატაციის 
რისკების შესახებ 

საინფორმაციო 
შეხვედრების, მათ 

შორის, 
საჭიროების 
შემთხვევაში 

ახალი 
კორონავირუსით 

გამოწვეული 
ეპიდემიოლოგიუ
რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 
ონლაინ 

შეხვედრების 
ჩატარება კერძო 

სექტორში 
მომუშავე 

დამსაქმებელთა 
და 

დასაქმებულთათვ
ის 

1.1.8.1 

მონაწილეთა რაოდენობა (მინ. 200) ინფორმაცია მონაწილეთა 
შესახებ 

 
შრომის ინსპექციის 

სამსახური 

 
 

ზრუნვის  
სააგენტო 

 
IV 

კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

IOM   



6 
 

1.1.
9 

ტრეფიკინგის 
რისკების შესახებ 

საინფორმაციო 
შეხვედრების, მათ 

შორის, 
საჭიროების 

შემთხვევაში, 
ახალი 

კორონავირუსით 
გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ
რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 
ონლაინ 

შეხვედრების 
ჩატარება 

შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირებთან 

1.1.9.1 

მონაწილეთა რაოდენობა (მინ. 50) ინფორმაცია მონაწილეთა 
შესახებ 

იუსტიციის სამინისტრო ზრუნვის 
სააგენტო 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

   

1.1.
10 

ტრეფიკინგის 
დანაშაულის 

პრევენციისა და 
უწყებების 
მუშაობის 

გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფა

დ ტრეფიკინგის  
წინააღმდეგ 

ბრძოლის შესახებ 
ინფორმაციის 

მუდმივად 
განახლება ვებ-

გვერდებზე 

1.1.10.1 

განახლებული ინფორმაცია ოფიციალური ვებ. გვერდის 
მისამართები 

 
 
 
 

იუსტიციის  
სამინისტრო 

ზრუნვის 
სააგენტო; 

 
შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროკურატურა; 
 

საგარეო 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

განათლების, 
მეცნიერების, 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამინისტრო;  

 
ჯანდაცვის 

სამინისტრო 

 
IV 

კვარტალი, 
2022 

   მეთოდოლოგ
ია მოითხოვს 

რომ 
პასუხსიმგებე
ლი უწყების 

გრაფაში 
მხოლოდ 

ერთი უწყება 
მიეთითოს, 

თუმცა 
პარტნიორ 
უწყებებში 

მითითებული 
უწყებებიც 
თანაბრად 

არიან 
პასუხისმგებ

ლები 
აქტივობის 

განხორციელე
ბაზე 

1.1.
11 

ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
წინააღმდეგ 
მიმართული 

ღონისძიებების 
განმახორციელებე

ლი 
საუწყებათაშორის

1.1.11.1 

საბჭოს ოფიციალური facebook 
გვერდი 

საბჭოს ოფიციალური facebook 
გვერდის მისამართი 

იუსტიციის  
სამინისტრო 

 

 I 
კვარტალი, 

2021 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 
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ო საკოორდინაციო 
საბჭოს 

ოფიციალური 
facebook გვერდის 

შექმნა და 
ფუნქციონირება 

1.1.11.2 

facebook გვერდზე დადებული 
ინფორმაციის რაოდენობა 

ინფორმაციის 
დამადასტურებელი facebook 

გვერდის მისამართები 

IV 
კვარტალი, 

2022 

1.1.
12 

იუსტიციის 
სამინისტროს 

ოფიციალურ ვებ. 
გვერდსა და 

საბჭოს 
ოფიციალურ 

facebook გვერდზე 
ინფორმაციის 

განთავსება 
ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
საქმეებზე 
ადამიანის 
უფლებათა 

ევროპულის 
სასამარლოს 

გადაწყვეტილებებ
ის შესახებ  

1.1.12.1 

იუსტიციის სამინისტროს 
ოფიციალურ ვებ. გვერდსა და 
საბჭოს ოფიციალურ facebook 

გვერდზე განთავსებულია 
ინფორმაცია მინ. 5 საქმის შესახებ 

იუსტიციის სამინისტროს 
ოფიციალურ ვებ. გვერდისა და 
საბჭოს ოფიციალურ facebook 

გვერდის მისამართები 

იუსტიციის  
სამინისტრო 

 IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

   

1.1.
13 

ყოველწლიურად 
ტრეფიკინგის 
წინააღმდეგ 
ბრძოლის 

ევროპული და 
საერთაშორისო 

დღის აღნიშვნა (18 
ოქტომბერი, 30 

ივლისი) 

1.1.13.1 

განხორციელებული ღონისძიება 
(4) 

ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

 

 
 

იუსტიციის  
სამინისტრო 

 
 
 

 
IV 

კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

  

1.1.
14 

ტრეფიკინგის 
დანაშაულის 
პრევენციის 

მიზნით მედიის 
წარმომადგენლები

ს ცნობიერების 
ამაღლება, მათ 

შორის, 
საჭიროების 

შემთხვევაში, 
ახალი 

კორონავირუსით 
გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

1.1.14.1 

მონაწილეთა რაოდენობა (მინ. 25) ინფორმაცია მონაწილეთა 

რაოდენობის შესახებ 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 
 

 

  

1.1.14.2 

განხორციელებული ღონისძიება 
(მინ. 1) 

ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 
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რი ვითარებიდან 
გამომდინარე 

ონლაინ 
ფორმატში,ადამია

ნით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) 

თემაზე 

 

ამოცანა 1.2.: 

 

 

 

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოება  
 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატორი: 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულზე დაწყებული 

გამოძიებებიდან იმ საქმეების პროცენტული წილი, რომლებზეც დაიწყო  

სისხლისამართლებრივი დევნა   

 

 

საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო 

შუალედუ

რი 

საბოლოო 
წელი 2019 2021 2022 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

დანაშაულის თაობაზე წარმოებული 

ერთიანი მონაცემთა ბაზა 
 

მაჩვენებელი 23% 
 

მინ. 23% მინ. 23% 

რისკი : 1. ადამიანური რესურსის ნაკლებობა; 

2. პირთა მხრიდან სამართალდამცავებთან თანამშრომლობის ნაკლებობა; 

3. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე საგანგებო მდგომარეობა. 
 

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება 
პარტნიორი 

უწყება 

შესრულებ

ის ვადა 

ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო კომენტარი 

სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა დანაკლისი 

 

1.2.
1. 

იძულებითი 
შრომისა და 

შრომითი 
ექსპლუატაციის 

შემთხვევების 
გამოვლენის 

მიზნით 
სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის 
შემუშავება 

შრომის 
ინსპექციის 
სამსახურის 

თანამშრომელთათ
ვის 

1.2.1.1. სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
 
 

 სახელმძღვანელო დოკუმენტი  
 

ტრეფიკინგის საბჭო 

 
 

შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 

     
IV 

კვარტალი, 
2021 

 IOM   

1.2.
2. 

ტრეფიკინგის 
დანაშაულის 

პრევენციის და 
გამოვლენის 

1.2.2.1. სახელმძღვანელო დოკუმენტი სახელმძღვანელო დოკუმენტი  
 
 
 

 
ფინანსური 

მონიტორინგის 
სამსახური; 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 IOM   
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ხელშეწყობის 
მიზნით 

ფინანსური 
დაზვერვის 

სამსახურისათვის 
და ფინანსური 
საგამოძიებო 

სამსახურებისთვი
ს 

სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის 
შემუშავება. 

ტრეფიკინგის საბჭო   
ფინანსთა 

სამინისტრო 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროურატურა; 

1.2.
3. 

სამართალდამცავი 

ორგანოების 

წარმომადგენლები

თ 

დაკომპლექტებუ

ლი 

შემოწმების 

მობილური 

ჯგუფებისა და 

სპეციალისტების 

ჯგუფის (Task 

Force) 

მიერ 

ტრეფიკინგის 

მიზნებისთვის 

მაღალ 

რისკს 

მიკუთვნებული 

ადგილების 

შემოწმება და 

დასაქმებულ 

პირთა 

გამოკითხვა 

ტრეფიკინგის 
ფაქტების 

გამოვლენის 
მიზნით. 

1.2.3.1.  შემოწმებული დაწესებულებების 
რაოდენობა (მინ. 100) 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მიერ მოწოდებული 
სტატისტიკური მონაცემები 

 
შინაგან საქმეთა  

სამინისტრო 

 IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

   

1.2.3.2. გამოკითხულ პირთა რაოდენობა (მინ. 
300) 
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1.2.
4 

ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა 

ჩვენების 

არარსებობისას 

გამოძიებების 

დაწყება 

პროაქტიულად 

1.2.4.1 დაწყებული გამოძიებების საერთო 
რაოდენობიდან პროაქტიულად 
დაწყებული გამოძიებების 
რაოდენობა 

 გამოძიებების სტატისტიკა 

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო 

 

 
IV 

კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

   

1.2.
5 

შრომის 

ინსპექციის 

სამსახურსა და 

ცენტრალური 

კრიმინალური 

პოლიციის 

დეპარტამენტს 

შორის 

თანამშრომლობა 

შრომითი 

ექსპლუატაციის 

ნიშნების 

გამოვლენის, 

რეფერირებისა და 

დროული 

რეაგირების 

მიზნით 

1.2.5.1. შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ 

შემოწმებულ დაწესებულებათა 

რაოდენობა (მინ. 300)  

 

შრომის მინისტრის ბრძანების 

რეკვიზიტები;  

 

შრომის ინსპექციის 
სამსახური 

 

 
 
 
 
 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

   

1.2.5.2. შრომის ინსპექციის სამსახურის 

მომართვის საფუძველზე შრომითი 

ექსპლუატაციის ფაქტებზე 

დაწყებული გამოძიებების 

რაოდენობა 

 

გამოძიებების სტატისტიკა 

 

1.2.
6 

ყოველწლიურად 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

დანაშაულის 

ახალი 

ტენდენციების, 

ასევე 

მსხვერპლთა/დაზა

რალებულთა და 

დამნაშავეთა 

პროფილის 

შესწავლა და 

შეფასება 

არსებული 

საქმეების 

საფუძველზე 

1.2.6.1 
 ჩატარებული ანალიზის დოკუმენტი 

(2) 

 

 ჩატარებული ანალიზის 

დოკუმენტი 

იუსტიციის  
სამინისტრო 

 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროკურატურა; 
 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 
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1.2.
7 

ბავშვთა ონლაინ 

სექსუალური 

ექსპლუატაციის 

გამოვლენის 

მიზნით  

საკანონმდებლო 

და 

ინსტიტუციური 

მექანიზმების 

ანალიზი და 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

რეკომენდაციების 

შემუშავება 

შემდგომი 

დახვეწის მიზნით 

1.2.7.1 
 განხორციელებული ანალიზი  ანალიზის დოკუმენტი 

შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
პროკურატურა 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2021 

 OSCE/O
DIHR 

  

1.2.
8 

პროკურორებისა 

და სტაჟიორ-

პროკურორების 

გადამზადება და 

ახალი 

ტენდენციების 

გაცნობა 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

საკითხებზე, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.8.1 
გადამზადებული პროკურორებისა 

და სტაჟიორ-პროკურორების 

რაოდენობა (30) 

 

ინფორმაცია გადამზადებული 

პროკურორების და სტაჟიორ-

პროკურორების თაობაზე 

პროკურატურა 

 
 
 
 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

IOM   

1.2.9.2 
ტრენინგის რაოდენობა (3)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

 

1.2.
9 

მოწმეთა და 

დაზარალებულთა 

კოორდინატორები

ს გადამზადება 

ტრეფიკინგის 

საკითხებზე, მათ 

1.2.9.1. 
გადამზადებული 

კოორდინატორების რაოდენობა (მინ. 

15)  

 

ინფორმაცია გადამზადებული 

კოორდინატორების თაობაზე 

 

პროკურატურა 

 
 
 
 

შინაგან 
საქმეთა 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

IOM 
 

ICMPD 
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შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.9.2 
ტრენინგის რაოდენობა (მინ. 1) ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

სამინისტრო 

1.2.
10 

სასაზღვრო 

გამტარ პუნქტებში 

მომუშავე 

პერსონალის 

გადამზადება 

მსხვერპლთა/პოტე

ნციურ 

მსხვერპლთა და 

დამნაშავეთა 

გამოვლენის 

მიზნით, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.10.1 
გადამზადებული პერსონალის 

რაოდენობა (მინ.15) 

 ინფორმაცია გადამზადებული 

პერსონალის თაობაზე 

შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
 
 
 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 IOM 
 

  

1.2.10.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ. 1)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.2.
11 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

ცენტრალური 

კრიმინალური 

პოლიციის 

1.2.11.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ. 50) 

 ინფორმაცია გადამზადებული 

თანამშრომლების თაობაზე 

შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
 
 
 
 
 

 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 IOM 
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გამომძიებლების, 

საპატრულო 

პოლიციის 

თანამშრომლების, 

რაიონული 

განყოფილების 

თანამშრომლების  

გადამზადება და 

მათთვის ახალი 

ტენდენციების 

გაცნობა 

ტრეფიკინგის 

საქმეების 

გამოძიებისა და 

მსხვერპლთან/და

ზარალებულთან 

მუშაობის 

გაუმჯობესების 

მიზნით, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში   

1.2.11.2 
 ტრენინგების რაოდენობა. (3) ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

 
 
 
 
 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

1.2.
12. 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

მართლწესრიგის 

ოფიცრების 

გადამზადება 

ტრეფიკინგის 

საკითხებზე, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

1.2.12.1 
გადამზადებული ოფიცრების 

რაოდენობა (50) 

ინფორმაცია გადამზადებული 

ოფიცრების თაობაზე 

შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
 
 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

 
 
 
 
 

IOM 

  

1.2.12.2 
ტრენინგების რაოდენობა (მინ.1) ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 
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რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.
13 

სპეციალისტების 

ჯგუფის წევრების 

(Task Force) 

გადამზადება 

ტრეფიკინგის 

თემაზე და 

მათთვის ახალი 

ტენდენციების 

გაცნობა 

სავარაუდო 

მსხვერპლთა/დაზა

რალებულთა 

გამოვლენასა და 

მათთან 

მოპყრობასთან 

დაკავშირებით, 

მათ შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.13.1 
   გადამზადებული წევრების 

რაოდენობა (7) 

 გადამზადებული წევრების 

რაოდენობის თაობაზე 

ინფორმაცია 

შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
პროკურატურა 

 
იუსტიციის 
სამინისტრო 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

 
 
 
 
 

IOM 

  

1.2.13.2 
 ტრენინგების რაოდენობა (2) ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.2.
14 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

მიგრაციის 

დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა 

1.2.14.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ.20)  

 გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია შინაგან საქმეთა  
სამინისტრო 

 
 
 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
 

ადმინისტრა

 
 
 
 
 

IOM 
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გადამზადება 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

თემაზე, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.14.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ.1)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

ციული 
რესურსი 

1.2.
15 

პროფესიული 

განვითარება, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.15.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ. 10)  

 გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია 

ფინანსთა სამინისტრო (სსიპ 
შემოსავლების სამსახური) 

 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 IOM   

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.2.
16 

შრომის 

ინსპექციის 

სამსახურის 

თანამშრომელთა 

გადამზადება 

სავარაუდო 

1.2.16.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (100)  

 გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია შრომის ინსპექციის 
სამსახური 

 
 
 
 
 

იუსტიციის 

 
IV 

კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

IOM   

შემოსავლების 

სამსახურის 

საბაჟო
დეპარტამენტის  

თანამშრომელთა 

1.2.15.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ.1) 
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მსხვერპლთა/დაზა

რალებულთა 

გამოვლენასა და 

მათთან 

მოპყრობასთან 

დაკავშირებით, 

მათ შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.16.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ.2)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

სამინისტრო 

1.2.
17 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

თემაზე 

მოსამართლეებისა 

და მათი 

თანაშემწეების  

გადამზადება, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.17.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ. 30) 

გადამზადებული 

მოსამართლეების და 

თანაშემწეების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
 

5200 ლარი 

   

1.2.16.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ.2) იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

ვებ გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია. 

1.2.
18 

არსებული 

სასწავლო მასალის 

საფუძველზე 

საზღვარგარეთ 

საქართველოს 

საკონსულო 

თანამდებობის 

პირთა 

1.2.18.1 
 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ. 60)  

 გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია 

საგარეო საქმეთა  
სამინისტრო 

  
 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
ადმინისტრა

ციული 
რესურსი 

 
 
 
 

ICMPD 
 

IOM 
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გადამზადება  

ტრეფიკინგის 

სავარაუდო 

მსხვერპლთა/დაზა

რალებულთან 

მოპყრობისა და 

დახმარების 

საკითხთან 

დაკავშირებით, 

მათ შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.18.2 
 ტრენინგის რაოდენობა (მინ.2)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.2.
19 

იუსტიციის 

სახლების, 

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტოს 

ტერიტორიული 

სამსახურებისა      

და 

საზოგადოებრივი 

ცენტრების 

თანამშრომელთა 

გადამზადება 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

თემაზე, მათ 

შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

1.2.19.1 
 

 გადამზადებული თანამშრომლების 

რაოდენობა (მინ. 120)  

  

 გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

თაობაზე ინფორმაცია 

სსიპ იუსტიციის სახლი; 
 

 
 
 
 
 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
სსიპ 

სახელმწიფო 
სერვისების 

განვითარების 
სააგენტო 

 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 

 
 
 
 

ICMPD 
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რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

ონლაინ 

ფორმატში 

1.2.
20 

საერთაშორისო 

სამშვიდობო 

მისიებში 

მონაწილე 

ქართველი 

სამხედროების 

მომზადება 

ტრეფიკინგის 

სავარაუდო 

მსხვერპლთა/დაზა

რალებულების 

იდენტიფიცირები

ს, მათთან 

მოპყრობის, მათი 

დახმარებისა და 

რეფერირების 

საკითხებთან 

დაკავშირებით, 

მათ შორის, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

ახალი 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

ეპიდემიოლოგიუ

რი ვითარებიდან 

გამომდინარე 

1.2.20.1 
გადამზადებული სამხედროების 

რაოდენობა (მინ. 100) 

გადამზადებული სამხედროების 

რაოდენობის თაობაზე 

ინფორმაცია 

იუსტიციის სამინისტრო 

 
 
 
 
 
 
 
 

თავდაცვის 
სამინისტრო 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
კვარტალი, 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

ადმინისტრა
ციული 

რესურსი 
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ონლაინ 

ფორმატში. 

ამოცანა 1.3.: 

 

 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატორი 

1.1.1: 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების 

სერვისების მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა 

 

 

საბაზის

ო 

სამიზნე დადასტურების წყარო 

შუალედური საბოლოო 

წელი 2019  2022 

ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის 

და დახმარების სერვისების 

მოსარგებლეთა შესახებ წარმოებული 

ერთიანი მონაცემთა ბაზა   
 

მაჩვენებელი 4 

დაზარა

ლებულ

ი 
 

 ტრეფიკინგ

ის 

მსხვერპლთ

ა/დაზარალ

ებულთა 

დაცვის და 

დახმარების 

სერვისების 

მოსარგებლ

ეთა 

რაოდენობა 

გაზრდილი

ა 20 %-ით 
 

რისკი (Risk): 1. 2019 წელთან შედარებით იდენტიფიცირებული მსხვერპლებისა და დაზარალებულების ნაკლები რაოდენობა;  
2. მსხვერპლებისა და დაზარალებულების სურვილის არქონა, ისარგებლონ სერვისებით. 
3. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე საგანგებო მდგომარეობა 

 

 

აქტივობა  

 

 

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო 

პასუხისმგე

ბელი 

უწყება 

პარტნიორი უწყება 
შესრულების 

ვადა 

ბიუჯეტი და დაფინასების წყარო 
კომენტარი 

სახ. 

ბიუჯეტი 

სხვა 
დანაკლის

ი 
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1.3.
1 ადამიანით 

ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლთა 
არსებული 

თავშესაფრების და 
კრიზისული 
ცენტრების 

საქმიანობის 
მონიტორინგი 

1.3.1.1. 

განხორციელებული მონიტორინგი 
(მინ. 4) 

 მონიტორინგის 
დამადასტურებელი  
დოკუმენტი (მივლინების 
ბრძანება) 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 
 
 

თავშესაფრების და 
კრიზისული ცენტრების 

მონიტორინგის 
განხორციელება ეთხოვოს 

სახალხო დამცველის 
აპარატს 

 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

   

1.3.
2. 

ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლ/დაზარა

ლებულ უცხო 
ქვეყნის 

მოქალაქისა და 
მოქალაქეობის 

არმქონე  პირთა 
მუდმივ 

ადგილსამყოფელ 
სახელმწიფოში, 

ხოლო ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლ 

საქართველოს 
მოქალაქეთა 

საქართველოს 
ტერიტორიაზე 
უსაფრთხოდ 
დაბრუნების 

უზრუნველყოფა 
 

1.3.2.1. 

მუდმივ ადგილსამყოფელ 

სახელმწიფოში დაბრუნებულ 

ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა 

რაოდენობა 

 

ინფორმაცია  მუდმივ 

ადგილსამყოფელ 

სახელმწიფოში დაბრუნებულ 

ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა 

რაოდენობის თაობაზე 

 

 
 
 
 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 
 
 
 

საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო 

 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

IOM   

1.3.
3. 

უცხო ქვეყნის 
მოქალაქისა და 
მოქალაქეობის 

არმქონე  
ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის)  
მსხვერპლთა/და
ზარალებულთა, 

საჭიროების 
შემთხვევაში, 
დროებითი 

ბინადრობის 

1.3.3.1. 

 მსხვერპლთა/დაზარალებულთა 
რაოდენობა, რომლებსაც მიეცათ  
დროებითი ბინადრობის ნებართვა 
 

 ინფორმაცია მსხვერპლთა და 
დაზარალებულთა თაობაზე, 
რომლებსაც მიეცათ ბინადრობის 
ნებართვა 

 სახელმწიფ
ო 

სერვისების 
განვითარებ
ის სააგენტო 

 
 

პროკურატურა; 
 

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო; 

 
ზრუნვის სააგენტო 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 
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ნებართვით 
უზრუნველყოფა 

1.3.
4 

ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა და 

დაზარალებულთ
ა დასაქმების 
ხელშეწყობის 

მიზნით 
არსებული 

პრაქტიკისა და 
შესაძლებლობებ
ის ანალიზი და 

რეკომენდაციები
ს შემუშავება  

 

1.3.4.1 

განხორციელებული ანალიზი ანალიზის შემცველი 
დოკუმენტი 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 

იუსტიციის სამინისტრო 

 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

   

1.3.
5 

ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა 

იდენტიფიცირებ
ის 

მუდმივმოქმედი 
ჯგუფისთვის 

სახელმძღვანელ
ო დოკუმენტის 

შემუშავება 

1.3.5.1. 

 სახელმძღვანელო დოკუმენტი  სახელმძღვანელო დოკუმენტი 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
ზრუნვის  
სააგენტო 

 
IV კვარტალი, 

2022 

 ICMPD   

1.3.6 ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა 

იდენტიფიცირებ
ის 

მუმდივმოქმედი 
ჯგუფის უნარ-

ჩვენების 
ამაღლება 

ტრენინგის 
გზით 

1.3.6.1 

გადამზადებული წევრების 
რაოდენობა (მინ. 5) 

ინფორმაცია გადამზადებული 
წევრების რაოდენობის შესახებ 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 
 
 
 

ზრუნვის სააგენტო 

 
 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

 ICMPD   

1.3.6.2 

 ჩატარებული ტრენინგი (მინ. 1)  ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

 
1.3.7 ზრუნვის 

სააგენტოს 
პერსონალის 

უნარ-ჩვევების 
ამაღლება 

ტრეფიკინგის 
მსხვერპლებთა, 
დაზარალებულ
თა დახმარების 

საკითხებში 
ტრენინგების 

გზით 

1.3.7.1 

 გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (მინ. 10) 

ინფორმაცია გადამზადებული 
თანამშრომლების რაოდენობის 
შესახებ 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 
 
 

იუსტიციის სამინისტრო 

 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

  

1.3.7.2 

 განხორციელებული ტრენინგი 
(მინ.1) 

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 
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1.3.8 ტრენინგის 
გზით 

იურიდიული 
დახმარების 
სამსახურის 

თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის 

ამაღლება 
ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
საკითხებზე 

1.3.8.1 

 გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (მინ. 20) 

ინფორმაცია გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

შესახებ 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 

 
 

იურიდიული დახმარების 
სამსახური 

 
 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

ICMPD   

1.3.8.2 

 განხორციელებული ტრენინგი 
(მინ.1) 

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.3.9 სამედიცინო 
სერვისების 

მიმწოდებლების 
გადამზადება 

ადამიანით 
ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 
საკითხებზე 

1.3.9.1. 

 გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (მინ. 20) 

ინფორმაცია გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

შესახებ 

ჯანდაცვის 
სამინისტრო 

 
 
 
 
 

იუსტიციის სამინისტრო 

 
 
 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

ICMPD   

1.3.9.2 

 განხორციელებული ტრენინგი 
(მინ.1) 

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

1.3.1
0 

ტრენინგის 
გზით 

სოციალური 
მუშაკების 

კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

ტრეფიკინგის 
მსხვერპლებისა 

და 
დაზარალებულე
ბის დახმარების 

საკითხებში 
 

1.3.10.1 

 გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (მინ. 10) 

ინფორმაცია გადამზადებული 

თანამშრომლების რაოდენობის 

შესახებ 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 
 
 
 

იუსტიციის სამინისტრო 

 
 
 
 
 

IV კვარტალი, 
2022 

ადმინისტრ
აციული 
რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

  

1.3.10.2 

 განხორციელებული ტრენინგი 
(მინ.1) 

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან 

მისი განხორციელების 

დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტი 

ამოცანა 1.4: 

 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის გაუმჯობესება კოორდინაციისა და თანამშრომლობის მექანიზმების გაძლიერების გზით 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატორი: 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების დონე 

 

საბაზის

ო 

სამიზნე დადასტურების წყარო (Sources 

of Verification): 

   შუალედური საბოლოო  

წელი 2019  2022 
მონიტორინგის ანგარიში მაჩვენებელი 77%  85% 
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რისკი (Risk): 1. კვალიფიციური კადრების დეფიციტი სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებებში; 
2. ფინანსური რესურსის ნაკლებობა  
 

 

ქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო 
პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 
შესრულების ვადა 

ბიუჯეტი და 

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი 

სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

დანაკ

ლისი 
 

1.4.
1. 

სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 

პროგრეს 
ანგარიშის (6-
თვიანი) და 

მონიტორინგის 
ანგარიშის 
(წლიური) 
მომზადება  

1.4.1.1. 

მომზადებული და გასაჯაროებული 
პროგრეს და მონიტორინგის 
ანგარიშები 

იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. 
გვერდის მისამართი, სადაც ხელმისაწვდომია 
პროგრეს და მონიტორინგის ანგარიშები 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
სამოქმედო 

გეგმის 
შესრულებაზ

ე 
პასუხისმგებე

ლი ყველა 
უწყება  

 
IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.
2. 

ახალი სამოქმედო 
გეგმის პროექტის 

მომზადება და 
საბჭოს მიერ 
დამტკიცება 

1.4.2.1. 

 დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა 
 

სამოქმედო გეგმა  
იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
სამოქმედო 

გეგმის 
შესრულებაზ

ე 
პასუხისმგებე

ლი ყველა 
უწყება 

 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.
3. 

ერთობლივი 
ღონისძიებების 

განხორციელების 
გზით 

სახელმწიფო 
უწყებების 

თანამშრომლობის 
გაღრმავება 

არასამთავრობო 
და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან 

1.4.3.1. 

განხორციელებული ღონისძიებების 
რაოდენობა (მინ. 4) 

 ღონისძიების დღის წესრიგი ან მისი 
განხორციელების დამადასტურებელი სხვა 
დოკუმენტი 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 

სამოქმედო 
გეგმის 

შესრულებაზ
ე 

პასუხისმგებე
ლი ყველა 

უწყება 

 
 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

ICMPD 
 

IOM 

  

1.4.
4. 

შრომითი 
ექსპლუატაციის 
პრევენციისა და 

მასზე რეაგირების 
მიზნით ბიზნეს 

სექტორთან 
თანამშრომლობის 

გაღრმავება 

1.4.4.1 

ბიზნეს სექტორის მონაწილეობით 
საბჭოს ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა 

 სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 

შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 

 
 

II კვარტალი, 2021 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.4.2 

 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
რაოდენობა (მინ. 4)  

შეხვედრის დღის წესრიგი ან მისი 
განხორციელების დამადასტურებელი სხვა 
დოკუმენტი 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
შრომის 

ინსპექციის 
სამსახური 

IV კვარტალი, 2022 ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.
5. 

ბავშვთა 
ტრეფიკინგის 
შემთხვევებზე 

ეფექტიანი 
რეაგირების 

1.4.5.1. 

 შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 2)  შეხვედრის დღის წესრიგი ან მისი 
განხორციელების სხვა დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

ზრუნვის 
სააგენტო 

 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 

 
 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

IOM   
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მიზნით ზრუნვის 
სააგენტოს, 

საქართველოს 
შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და 
პროკურატურის 

ერთობლივი 
სამუშაო 

შეხვედრების 
ჩატარება 

 
პროკურატუ

რა; 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

1.4.
6. 

შრომითი 
ექსპლუატაციის 
შემთხვევებზე 

ეფექტიანი 
რეაგირების 

მიზნით 
ჯანდაცვის 

სამინისტროს 
(შრომის 

ინსპექციის 
სამსახური), 

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს და 
პროკურატურის 

ერთობლივი 
სამუშაო 

შეხვედრების 
ჩატარება 

1.4.6.1 

 შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 2)  შეხვედრის დღის წესრიგი ან მისი 
განხორციელების სხვა დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

ჯანდაცვის 
სამინისტრო 

(შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური) 

 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროკურატუ
რა; 

 
იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

IOM   

1.4.
7 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესში 

მონაწილე 

უწყებების მიერ, 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

დასრულებული 

საქმეების 

ერთობლივი 

განხილვა 

ტრეფიკინგის 

დანაშაულის 

ახალი 

ტენდენციების 

გამოვლენის 

მიზნით 
 

1.4.7.1 
 განხორციელებული შეხვედრების 

რაოდენობა (მინ. 2) 

 

 შეხვედრის ოქმი 

იუსტიციის 
სამინისტრო 

 
 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო; 
 

პროკურატუ
რა; 

 
სასამართლო 

 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

IOM   

1.4.7.2 გამოვლენილი ტენდენციები და, 

საჭიროების შემთხვევაში, ტენდენციების 

შესაბამისად შემუშავებული 

რეკომენდაციები 



25 
 

1.4.
8. 

პარტნიორი 
ქვეყნების, 

განსაკუთრებით 
კი საქართველოს 

მოსაზღვრე 
სახელმწიფოების 

შესაბამის 
უწყებებთან 

თანამშრომლობის 
გაღრმავება/მოლაპ

არაკებების 
დაწყება, მათ 

შორის 
ტრანსნაციონალუ

რი 
თანამშრომლობის 

გაღრმავების 
მიზნით 

1.4.8.1 

სამთავრობათაშორისო შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

 შეხვედრის დღის წესრიგი ან მისი 
განხორციელების სხვა დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტრო 

 
 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო 
(შეხვედრები
ს ნაწილში) 

 
 
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.8.2. 

გაფორმებული 
ხელშეკრულებების/მემორანდუმების 
რაოდენობა 

 ხელშეკრულებები/მემორანდუმები 

1.4.
9 

ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

საქმეებზე უცხო 

ქვეყნების 

სამართლებრივი 

დახმარების 

შუამდგომლობები

ს შესრულება  და 

საქართველოს 

კომპეტენტური 

ორგანოების 

სამართლებრივი 

დახმარების 

შუამდგომლობები

ს გადაგზავნა 

მოკლე ვადებში. 

1.4.9.1 

შესრულების ვადა 2 თვე;  სტატისტიკური მონაცემები (შემოსული 

შუამდგომლობების შესრულების და 

გაგზავნის ვადების მითითებით)  

 

პროკურატუ
რა 

  
 

IV კვარტალი, 2022 

ადმინისტ
რაციული 
რესურსი 

   

1.4.9.2 

გადაგზავნის ვადა 20 დღე 

 

 


