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დამტკიცებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი

საუწყებათშორისო საკოორდინაციო საბჭოს მიერ
14 ნოემბერი, 2014

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის

2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა

მიზანი ამოცანა საქმიანობა პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი
ორგანიზაცია

ინდიკატორი ვადები

1.ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
პრევენცია

1. 1. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულთან
ბრძოლის
შესახებ
ცნობიერების
ამაღლება

1.1.1. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) სწავლება
ზოგადსაგანმანათლებლ
ო და უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში

ძირითადი:

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

სამოქალაქო განათლების
სახელმძღვანელოებში
შეტანილი თემების
რაოდენობა;

შესაბამისი
სახელმძღვანელოების
რაოდენობა;

განახლებული
სახელმძღვნელოები
ხელმისაწვდომია
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უმცირესობების ენებზე;

უმაღლესი
საგანმნათლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა, სადაც
მიმდინარეობს
ტრეფიკინგის სწავლება;

უმაღლეს
სასწავლებლებში
სილაბუსების
რაოდენობა

1.1.2 ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შესახებ
საინფორმაციო ვიდეო
რგოლების გაშვება
მედიის საშუალებით

ძირითადი:

ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის
) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
(შემდგოში ფონდი)
(სოციალური რეკლამის
ფარგლებში)

დამხმარე:

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ვიდეო რგოლის
გავრცელების არეალი,
ტერიტორიული
დაფარვის ზონა;

შესაბამისი
სატელევიზიო კლიპების
რაოდენობა
სატელევიზიო არხებისა
და გაშვების დროის
მითითებით

2015-2016
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განმახორციელებელი უ
წყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭო
(შემდგომში
საკოორდინაციო საბჭო)
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო);

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

1.1.3. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შესახებ
საინფორმაციო რადიო
რგოლის გავრცელება

ძირითადი:

ფონდი (სოციალური
რეკლამის ფარგლებში)

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო

(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

რადიო რგოლის
გავრცელების არეალი,
ტერიტორიული
დაფარვის ზონა;

შესაბამისი რადიო
რგოლების რაოდენობა,
რადიო ტალღებისა და
გაშვების დროის
მითითებით

2015-2016

1.1.4 საინფორმაციო
მასალის გავრცელება
იუსტიციის სახლებში,
საზოგადოებრივ

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო

(საქართველოს

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და

ბეჭდვითი
საინფორმაციო მასალის
რაოდენობა და
გავრცელების

2015-2016
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ცენტრებში,
საქართველოს
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებსა
და საკონსულო
დაწესებულებებში, ასევე
საქართველოში
აკრედიტებულ უცხო
ქვეყნის
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებსა
და საკონსულო
დაწესებულებებში
(მათი თანხმობის
შემთხვევაში),
დიასპორულ
ორგანიზაციებში,
ტურიზმის
საინფორმაციო
ცენტრებში, სასაზღვრო
გამტარ პუნქტებში,
საზოგადოებრივ
ცენტრებსა და სხვა
მაღალი რისკის შემცველ
ადგილებსა და
რეგიონებში

იუსტიციის
სამინისტრო);
სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო;
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
ფონდი; საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო (ტურიზმის
ეროვნული
ადმინისტრაცია);
დიასპორის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი

საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ტერიტორიული არეალი;

გავრცელებული
მასალების ნაირსახეობა
სამიზნე ჯგუფების
მიხედვით;

გავრცელებულ
მასალებში მითითებული
ვებგვერდების
ვიზიტორების
რაოდენობა;

გავრცელებულ
მასალებში მითითებულ
ელ.ფოსტაზე
გამოხმაურებების
რაოდენობა;

გავრცელებულ
მასალებში მითითებულ
ცხელ ხაზზე
განხორციელებული
ზარების რაოდენობა

1.1.5. ზოგადი,
უმაღლესი და

ძირითადი:

განათლებისა და

დაინტერესებ
ული

გამართული
დისკუსიების,

2015-2016
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პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
დონეზე დისკუსიების,
საინფორმაციო
შეხვედრებისა და
კონფერენციების
გამართვა ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
საკითხებზე

მეცნიერების
სამინისტრო

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო); ფონდი;

სსიპ იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

არასამთავრო
ბო და
საერთაშორის
ო
ორგანიზაციე
ბი

საინფორმაციო
შეხვედრებისა და
კონფერენციების
რაოდენობა;

ტერიტორიული
დაფარვა;

მონაწილეთა რაოდენობა

1.1.6. ყოველწლიურად
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) თემაზე
იმიტირებული
სასამართლო პროცესის
ჩატარება

ძირითადი:
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დამხმარე:

ფონდი

სსიპ იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი;

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ჩატარებული
იმიტირებული პროცესი,
მონაწილე სტუდენტთა
რაოდენობა

2015-2016
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საქმეთა სამინისტრო

1.1.7. ტრეფიკინგის
რისკების შესახებ
საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება
განსაკუთრებით
მოწყვლად ჯგუფებთან,
მათ შორის:

იძულებით
გადაადგილებულ
პირებთან, თავშესაფრის
მაძიებლებთან,
ეთნიკურ/ეროვნულ
უმცირესობებთან.

ძირითადი:

საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო;

შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

სახალხო დამცველის
აპარატი

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ჩატარებული
შეხვედრებისა და
მონაწილეთა რაოდენობა,
განთავსებული
ინფორმაცია ვებ-
გვერდზე

2015-2016

1.1.8. ტრეფიკინგის ძირითადი: დაინტერესებ ვებ-გვერდებზე 2015-2016
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წინააღმდეგ ბრძოლის
შესახებ ინფორმაციის
მუდმივად განახლება
ვეგბგვერდებზე და
ერთიანი ვებგვერდის
შექმნა

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დამხმარე:

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო; დიასპორის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
ფონდი; საქართველოს
სახალხო დამცველის
აპარატი

ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

განთავსებული
ინფორმაცია და
ვიზიტორების
რაოდენობა;

შექმნილი ერთიანი
ვებგვერდი და
ვიზიტორების
რაოდენობა
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1.1.9. შრომის
კანონმდებლობის
გადახედვა
საქართველოს
საერთაშორისო
ვალდებულებების
შესაბამისად

ძირითადი:

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

დამხმარე:

საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო;

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

შრომის ინსპექციის
შემუშავებული მოდელი

2015-2016

1.1.10. ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლის
ევროპული და
საერთაშორისო დღის
აღნიშვნა (18
ოქტომბერი, 30 ივლისი)

ძირითადი:
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის
დღის აღნიშვნის მიზნით
განხორციელებული
ღონისძიებები

2015-2016

1.2. ქუჩაში
მცხოვრები და
ქუჩაში
მომუშავე
ბავშვების
იდენტიფიცირე

1.2.1. ქუჩაში მცხოვრები
და ქუჩაში მომუშავე
ბავშვების პრობლემის
შესახებ სტრატეგიული
დოკუმენტის შემუშავება

ძირითადი:

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო

ქუჩაში მცხოვრები და
ქუჩაში მომუშავე
ბავშვების
პრობლემასთან ბრძოლის
შესახებ შემუშავებული
სტრატეგია

2016
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ბა და
არასრულწლოვა
ნთათვის
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო);
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო; შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

ორგანიზაციე
ბი

1.2.2. ქუჩაში მცხოვრები
და ქუჩაში მომუშავე
ბავშვების
იდენტიფიცირება, მათი
ინფორმირება
იძულებით შრომასა და
სექსუალურ
ექსპლუატაციაზე

ძირითადი:
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
(სოციალური
მომსახურების სააგენტო)

დამხმარე:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;

სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების სააგენტო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

იდენტიფიცირებულ
ბავშვთა რაოდენობა,
ჩატარებული
საინფორმაციო
ღონისძიებების
რაოდენობა

2015-2016
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1.2.3. ქუჩაში მცხოვრებ
და ქუჩაში მომუშავე
ბავშვებთან მომუშავე
მობილური
ჯგუფებისათვის
სახელმძღვანელო
პრინციპების შემუშავება

ძირითადი:
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

დამხმარე:

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

შემუშავებული
სახელმძღვანელო
პრინციპები

2015-2016

1.2.4. ქუჩაში მცხოვრები
და ქუჩაში მომუშავე
ბავშვების (რომლებიც არ
ირიცხებიან სკოლაში)
ფორმალურ
განათლებაში ჩართვის
ხელშეწყობა.

ძირითადი:

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

იდენტიფიცირებული და
საგანმანათლებლო
პროგრამებში ჩართული
ბავშვების რაოდენობა

2.ადამიანით 2.1.ადამიანით 2.1.1 ადამიანით ძირითადი: შესრულებული 2015-2016
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ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა
დაცვა

ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა
მომსახურების
დაწესებულებებ
ის
(თავშესაფრების
) ეფექტური
საქმიანობა

ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა არსებული
თავშესაფრების
საქმიანობის
მონიტორინგი და
მონიტორინგის
საფუძველზე ანგარიშის
მომზადება

ფონდი ვიზიტების რაოდენობა
და მონიტორინგის
საფუძველზე
მომზადებული ანგარიში

2.1.2. ეროვნული
რეფერალური
მექანიზმის
ფუნქციონირების
ყოველწლიური შეფასება

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

შეფასების შესაბამისი
ანაგარიში

2015-2016

2.1.3. არსებულ
თავშესაფრებში
მომსახურების
მიწოდებისას ბავშვის
საჭიროებების
გათვალისწინება

ძირითადი:

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო, ფონდი

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

ბავშვის ჭეშმარიტი
ინტერესის შესაბამისი
საცხოვრებელი
პირობებით
უზრუნველყოფილი
თავშესაფრები

2015-2016

2.2. ადამიანით 2.2.1 უცხო ქვეყნის ძირითადი: მსხვერპლთა/დაზარალებ 2015-2016
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ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/და
ზარალებულთა
მუდმივ
საცხოვრებელ
ადგილას
დაბრუნება
ნებაყოფლობით
და უსაფრთხოდ
და
დაბრუნებულთ
ა
რეაბილიტაციის
ხელშეწყობა

მოქალაქისა და
მოქალაქეობის არმქონე
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/დაზარალე
ბულთა საჭიროების
შემთხვევაში დროებითი
ბინადრობის ნებართვით
უზრუნველყოფა

საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო,
(სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების სააგენტო)

დამხმარე:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
ფონდი

ულთა რაოდენობა,
რომლებსაც მიეცათ
დროებითი ბინადრობის
ნებართვა

2.2.2. უცხო ქვეყნის
მოქალაქისა და
მოქალაქეობის არმქონე
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/დაზარალე
ბულთა მუდმივ
ადგილსამყოფელ
სახელმწიფოში
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლის
შესახებ ევროპის საბჭოს
კონვენციის გაგებით
უსაფრთხოდ
დაბრუნების
უზრუნველყოფა

ძირითადი:

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
ფონდი,

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

მუდმივ
ადგილსამყოფელ
სახელმწიფოში
დაბრუნდებულ
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა/დაზარალებ
ულთა რაოდენობა

2015-2016

2.2.3. ტრეფიკინგის ძირითადი: დაინტერესებ დაბრუნებულ პირთა და
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მსხვერპლი
საქართველოს
მოქალაქეების
საქართველოს
ტერიტორიაზე
უსაფრთხოდ
დაბრუნების
ხელშეწყობა და
საქართველოს
ტერიტორიაზე მყოფი
ტრეფიკინგის
მსხვერპლების
რეაბილიტაციის
უზრუნველყოფა

ფონდი

დამხმარე:

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო; შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

რეაბილიტაციის
ინდივიდუალური
გეგმების რაოდენობა

2.2.4. რეაბილიტაციისა
და რეინტეგრაციის
პროგრამების შესწავლა
და დახვეწა ახალი
ტენდენციების
შესაბამისად

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო;
ფონდი

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

შესწავლილ
პროგრამებზე
მომზადებული დასკვნა
და შეფასება;

არსებულ პროგრამებში
შეტანილი ცვლილებები

2015-2016
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3. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
ეფექტური
სისხლისამართ
ლებრივი დევნა

3.1 ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
გამოძიებისათვი
ს პროაქტიული
მიდგომების და
სხვა უახლესი
მეთოდოლოგიე
ბის დანერგვა
საუკეთესო
უცხოური
პრაქტიკის
გამოყენებით

3.1.1 სისხლის
სამართლის პროცესში
მონაწილე უწყებების
მიერ საჭიროების
შემთხვევაში
დასრულებული საქმის
ერთობლივი განხილვა
ტრეფიკინგის
დანაშაულის ახალი
ტენდენციების
გამოვლენის მიზნით

ძირითადი:

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო

დამხმარე:

უწყებათაშორისი საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო); ფონდი,

შეხვედრებისა და
განხილულ საქმეთა
რაოდენობა,
გამოვლენილი
ტენდენციები და
შესაბამისი
რეკომენდაციები

2015-2016
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3.1.2. გამომძიებლებისა
და ოპერატიული
მუშაკებისთვის
შემუშავებული
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულის
გამოვლენის
სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურების (SOPs)
დანერგვის ხელშეწყობა

ძირითადი:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გამომძიებლების,
ოპერატიული მუშაკებისა
და მობილური ჯგუფის
წევრების რაოდენობა,
რომელთაც გაეცნოთ
სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურები;

სტანდარტული
ოპერატიული
პროცედურების
მიხედვით გამოკითხულ
პირთა რაოდენობა;

SOP-ების
იმპლემენტაციის შესახებ
ანგარიში

2015-2016

3.1.3.

სამართალდამცავი
ორგანოებისათვის
შემუშავებული
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშულის გამოძიების,
სისხლისსამართლებრივ
ი დევნის
განხორციელებისა და

ძირითადი:

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს

პროკურორებისა და
გამომძიებლების
რაოდენობა, რომელნიც
გაეცნენ
სახელმძღვანელო
პრინციპებს;

სახელმძღვანელო
პრინციპების
გათვალისწინებით

2015-2016
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ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა და
დაზარალებულთა
მოპყრობის
სახელმძღვანელო
პრინციპების დანერგვის
ხელშეწყობა

იუსტიციის
სამინისტრო)

წარმოებული
გამოძიებებისა და
სისხლისსამართლებრივი
დევნის რაოდენობა;

სახელმძღვანელო
პრინციპების
იმპლემენტაციის შესახებ
ანგარიში

3.2. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
შემთხვევების
პროაქტიული
გამოვლენა

3.2.1. სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული
შემოწმების მობილური
ჯგუფის რაოდენობის
გაზრდა და
ფუნქციონირება

ძირითადი:
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

შემოწმების მობილური
ჯგუფების  რაოდენობა;

შემოწმების მობილური
ჯგუფის მიერ
განხორციელებული
ვიზიტები,  დანაშულის
ნიშნების შემცველი
გამოვლენილი ფაქტების
რაოდენობა

2015-2016
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3.2.2.

სპეციალისტების
ჯგუფის (Task Force)
შესაძლებლობების
გაზრდა და მისი
წევრების მონაწილეობა
ტრეფიკინგის რისკის
შემცველი ადგილების
შემოწმებისა და
პოლიციური
კონტროლის
განხორციელებისას

ძირითადი:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

სპეციალისტების
ჯგუფის წევრების
მონაწილეობით
განხორციელებული
პოლიციური
კონტროლის და
შემოწმებული
დაწესებულებების/ადგი
ლების რაოდენობა;

გამოვლენილი
დანაშაულებრივი
ფაქტების რაოდენობა

2015-2016

3.2.3. მსხვერპლთა
ჩვენების არარსებობისას
გამოძიებების დაწყება
პროაქტიულად

ძირითადი:

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

პროაქტიულად
დაწყებული
გამოძიებების
რაოდენობა

2015-2016
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3.2.4. სისხლის
სამართლის საქმის
შესახებ სეგრეგირებული
სტატისტიკის წარმოება,
სადაც მითითებული
იქნება
მსხვერპლთა/დაზარალე
ბულთა  და ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
დანაშაულისთვის
მსჯავრდებულთა სქესი,
ასაკი, ეროვნება

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დამხმარე:

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
ფონდი

შემუშავებული და
გამოქვეყნებული
სტატისტიკა

2015-2016

4. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
საკითხებზე
მომუშავე
პერსონალის
კვალიფიკაციის
ამაღლება

4.1 ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
საქმეების
გამოძიების
დახვეწის
მიზნით
სამართალდამცა
ვი ორგანოების
თანამშრომლები
ს პროფესიული
განვითარება

4.1.1. სამართალდამცავი
ორგანოების
თანამშრომლების
ტრენინგის საჭიროების
შესწავლა/ანალიზი

ძირითადი:

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო;

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

ანალიზის შესაბამისი
ანგარიში

2015-2016

4.1.2 პროკურორებისა და
სტაჟიორ-
პროკურორების
სისტემატური
გადამზადება და ახალი
ტენდენციების გაცნობა
ადამიანით ვაჭრობის

ძირითადი:

საქართველოს მთვარი
პროკურატურა

დამხმარე:

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორის
ო
ორგანიზაციე

გადამზადებული
პროკურორებისა და
სტაჟიორ-პროკურორების
რაოდენობა;

ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016
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საკითხებზე საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

ბი

4.1.3. სასაზღვრო გამტარ
პუნქტებში მომუშავე
პერსონალის
გადამზადება
მსხვერპლთა/პოტენციუ
რ მსხვერპლთა და
დამნაშავეთა
გამოვლენის ახალი
მეთოდების დანერგვის
მიზნით

ძირითადი:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
პერსონალის რაოდენობა,
ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016

4.1.4. საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
გამომძიებლების, უბნის
ინსპექტორების,
საპატრულო პოლიციის
თანამშრომლების,
რაიონული
განყოფილების
თანამშრომლების

ძირითადი:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
პერსონალის რაოდენობა,
ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016
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სისტემატური
გადამზადება და
მათთვის ახალი
ტენდენციების გაცნობა
ტრეფიკინგის საქმეების
გამოძიებისა და
მსხვერპლთან/დაზარალ
ებულთან მუშაობის
გაუმჯობესების მიზნით

4.1.5. სპეციალისტების
ჯგუფის წევრების (Task
Force) გადამზადება
ტრეფიკინგის თემაზე და
მათთვის ახალი
ტენდენციების გაცნობა
სავარაუდო
მსხვერპლთა/დაზარალე
ბულთა გამოვლენასა და
მათთან მოპყრობასთან
დაკავშირებით

ძირითადი:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
პერსონალის რაოდენობა,
ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016



დანართი N1

21

4.1.6. საჭიროების
შემთხვევაში
სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლებისათვი
ს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
შემთხვევების
გამოძიების დამხმარე
სახელმძღვანელოს
განახლება და გამოცემა

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო);
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

დამხმარე:

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
ფონდი

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

განახლებული და
გამოცემული
სახელმძღვანელო

2015-2016

4.2.
სასამართლო
ხელისუფლების
წარმომადგენელ
თა
პროფესიული
განვითარება

4.2.1. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) თემაზე
მოსამართლეების
გადამზადება

ძირითადი:

იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორის
ო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
მოსამართლეების
რაოდენობა;

ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016

4.2.2. მოსამართლის
თანაშემწეთა
გადამზადება

ძირითადი:

იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე

გადამზადებული
მოსამართლების
თანაშემწეთა რაოდენობა;

ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016
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ბი

4.3. ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულ
თა დაცვისა და
დახმარების
სახელმწიფო
ფონდის
თანამშრომელთ
ა პროფესიული
განვითარება

4.3.1 ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის
პერსონალის
უნარჩვევების ამაღლება
ტრენინგების გზით

ძირითადი:

ფონდი

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
პერსონალის რაოდენობა;

ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016

4.4.

საკონსულოს
თანამშრომელთ
ა პროფესიული
განვითარება

4.4.1 საკონსულოს
თანამშრომელთა
გადამზადება
ტრეფიკინგის
სავარაუდო
მსხვერპლთა/დაზარალე
ბულთან მოპყრობისა და
დახმარების საკითხთან
დაკავშირებით

ძირითადი:

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

გადამზადებული
პერსონალის რაოდენობა;

ტრენინგების რაოდენობა
და თემატიკა

2015-2016

4.5.
პროკურორების

4.5.1. ტრეფიკინგთან
ბრძოლის სფეროში

ძირითადი:

საქართველოს მთავარი

გამართული
შეხვედრების რაოდენობა

2015-2016
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ა და
მოსამართლეები
სათვის
ერთობლივი
სამუშაო
შეხვედრების
ორგანიზება

მოქმედი
კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის განხილვა და
ანალიზი ერთიანი
ხედვის ჩამოყალიბების
მიზნით

პროკურატურა;
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო

და განხილული
საკითხების თემატიკა

5.თანამშრომლო
ბა და შიდა
კოორდინაცია

5.1 სახელმწიფო
დაწესებულებებ
ის მიერ
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებ
ული
ვალდებულებებ
ის
შესრულებაზე
ინფორმაციის
შეგროვება

5.1.1. ყოველ 6 თვეში
სახელმწიფო
სტრუქტურების მიერ
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შესრულების თაობაზე
საბჭოსთვის
ინფორმაციის მიწოდება
პერიოდული ანგარიშის
მომზადების მიზნით

ძირითადი:
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დამხმარე:

საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო
(სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების სააგენტო,
იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი); საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო;
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;

მომზადებული
პერიოდული ანგარიშები

2015-2016
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საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა; ფონდი;
დიასპორის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი; ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო; შერიგებისა
და სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო.
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5.2
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთ
ან
თანამშრომლობ
ის გაღრმავება

5.2.1. სახელმწიფო
უწყებების
თანამშრომლობის
გაღრმავება სამოქალაქო
საზოგადოებასთან

ძირითადი:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დამხმარე:

ფონდი; ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

სახელმწიფო უწყებებისა
და არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ
ერთობლივად
განხორციელებული
აქტივობები

2015-2016

5.2.2 ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) სფეროში
ჩართულ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა,
მემორანდუმების
განახლება ან/და
გაფორმება

ძირითადი:

ფონდი

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო
ორგანიზაციე
ბი

გაფორმებული/განახლებ
ული მემორანდუმები

2015-2016
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5.3.
ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
სფეროში
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის გაღრმავება

5.3.1. პარტნიორი
ქვეყნების,
განსაკუთრებით კი
საქართველოს
მოსაზღვრე
სახელმწიფოების
შესაბამის უწყებებთან
თანამშრომლობის
გაღრმავება/მოლაპარაკე
ბების დაწყება, მათ
შორის
ტრანსნაციონალური
თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით

ძირითადი:
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

დაინტერესებ
ული
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

სამთავრობათაშორისო
შეხვედრების
რაოდენობა;

გაფორმებული
ხელშეკრულებების
რაოდენობა

2015-2016

5.3.2. სისხლის
სამართლის სფეროში
სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების
ხელშეკრულებებით
გათვალსიწინებული
თანამშრომლობის
გაღრმავება და
საჭიროების
შემთხვევაში
ერთობლივი
გამოძიებების წარმოება

ძირითადი:
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

დამხმარე:

საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო)

გაგზავნილი და
შესრულებული
შუამდგომლობების
რაოდენობა;

ერთობლივად
წარმოებული
გამოძიებების
რაოდენობა

2015-2016
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5.4. ახალი
სამოქმედო
გეგმის
პროექტის
მომზადება და
დამტკიცება

5.4.1. საკოორდინაციო
საბჭოს მიერ
ტრეფიკინგთან
ბრძოლის სამოქმედო
გეგმის შემუშავების
მიზნით სამუშაო
ჯგუფის შექმნა;
სამოქმედო გეგმის
პროექტის შემუშვება და
საბჭოსთვის
დასამტკიცებლად
წარდგენა

ძირითადი:
საკოორდინაციო საბჭო
(საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო)

დამხმარე:

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა;
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო; ფონდი;
დიასპორის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი; საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
საქართველოს სახალხო
დამცველი;

დაინტერესებ
ული
არასამთავრო
ბო და
საერთაშორი
სო
ორგანიზაციე
ბი

შექმნილი სამუშაო
ჯგუფი;

შემუშავებული
სამოქმედო გეგმის
პროექტი;

საბჭოს მიერ
დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმა

2016 წლის
მეორე
ნახევარი
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საქართველოს
მთავრობის
საპარლამენტო მდივანი;
შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა
სამინისტრო.


