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1. შესავალი
1.1 კვლევის კონტექსტი
წინამდებარე კვლევა ჩაატარა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM),
მისი დაფინანსება უზრუნველყვეს წევრმა ქვეყნებმა IOM -ის შიდა დაფინანსების
მექანიზმით - IOM -ის განვითარების ფონდი (IDF). კვლევის მიზანია:
•

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) პრობლემის და ქვეყანაში/რეგიონში მასზე
რეაგირების შესაძლებლობების შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებების
შეკრება და სინთეზირება;

•

ტრეფიკინგთან დაკავშირებული ვითარების და ტენდენციების, აგრეთვე
ხარვეზების შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა პერსპექტივების შესწავლა;
მხარდაჭერის, დაცვის, პრევენციის და თანამშრომლობის შესაძლებლობების
განსაზღვრის მიზნით;

•

ძირითადი დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების მომზადება არსებული
რეაგირების მექანიზმების გაძლიერების, შეუსაბამო პროცესების შესწორების და
ხარვეზების აღმოფხვრის შესახებ, ადგილობრივ და შესაძლებლობის ფარგლებში
რეგიონულ დონეზე.

კვლევა ასევე ისახავს მიზნად საჭიროებათა სწრაფი შეფასების მექანიზმის (CTNAT) შემუშავებას, რომლის ადაპტირება შესაძლებელია სხვადასხვა რეგიონებში, და
ხსენებული მექანიზმის გადასინჯვას სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში
არსებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

1.2. კვლევის მეთოდოლოგია
საჭიროებათა შეფასება ექვსი ძირითადი ნაბიჯით განხორციელდა: 1) სამი ქვეყნის
ძირითადი მასალების სამაგიდო შესწავლა, საჭიროებათა შეფასების მექანიზმის
შემუშავება, 3) ელექტრონული კვლევის გავრცელება, 4) ქვეყნებში ინტერვიუების
ჩატარება, 5) მონაცემთა შეყვანა, დასკვნების ანალიზი და შეფასების ანგარიშის
მომზადება, და 6) შეფასების დასკვნების და კვლევის ქვეყნებში ჩატარებული სამუშაო
შეხვედრების რეკომენდაციების დადასტურება.
სამაგიდო სამუშაოები
სამაგიდო სამუშაოები მოიცავს სამივე ქვეყანაში ადამიანით ვაჭრობასთან
დაკავშირებით არსებულ ძირითად დოკუმენტაციას და საჭიროებათა შეფასების
მეთოდოლოგიას. შეირჩა თანაბარი რაოდენობის დოკუმენტები სამივე ქვეყანაში.
ამასთან, მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის, კვლევის ანგარიშების და სხვა შეფასებების
განსაზღვრისას ავტორის მხარდასაჭერად, IOM -ის სომხეთის, აზერბაიჯანის და
საქართველოს ოფისების თანამშრომლებმა, სამაგიდო სამუშაოებისთვის წარმოადგინეს
ძირითადი დოკუმენტები. საჭიროებათა შეფასების მეთოდოლოგიის ფარგლებში
შეთავაზებული მასალები განხილულ იქნა საჭიროებათა შეფასების მექანიზმის
და ანალიზის ჩარჩოს შემუშავების მიზნით. განხილული 100 დოკუმენტიდან 61
შეტანილია ბიბლიოგრაფიაში (იხილეთ ა დანართი).
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საჭიროებათა შეფასების მექანიზმის შემუშავება
კვლევის ქვეყნებში ტესტირებისათვის, სამაგიდო სამუშაოების საფუძველზე
შემუშავებულია საჭიროებათა შეფასების მექანიზმი, მათ შორის შეფასების ანგარიშის
ფორმა. მექანიზმი შეიცავს შემდეგს:
1) გზამკვლევი სიღრმისეული ინტერვიუსათვის (გ დანართი) C), მომზადებულია სამივე
ქვეყანაში დაინტერესებულ მხარებთან პერსონალური ინტერვიუს ჩასატარებლად;
2) ელექტრონული კვლევის ფორმა (დ დანართი), რომლის თარგმანი და სამივე ქვეყანაში
ელ ფოსტით გავრცელება და შემდგომ დამოუკიდებელი კონსულტანტისათვის
გადაცემა უნდა უზრუნველყოს IOM -ის დამხმარე პერსონალმა;
3) მონაცემთა ანალიზის სამუშაო ფორმა, შექმნილია მონაცემთა ანალიზის, შეფასების
ჩატარების და ელექტრონული კვლევების და ქვეყნის შიგნით ჩატარებული მონაცემების
შეყვანის პროცესის სახელმძღვანელოდ, რაც საბოლოოდ შინაარსის მატრიცის შექმნას
ემსახურება. მონაცემთა ანალიზის სამუშაო ფორმა ასევე შეიცავს შედარებითი
ანალიზის ცხრილს, რომელიც შედგება ჩარჩოსა და საოპერაციო მაჩვენებლებისაგან,
ხუთი კატეგორიის მიხედვით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ხუთ კრიტერიუმს
ქვეყნებში ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სწრაფად შეფასების მიზნით
(იხილეთ ე დანართი).
CT-NAT-ის შემუშავების პროცესის პარალელურად, IOM-ის კოორდინატორები
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიწვეულნი იქნენ სიღრმისეულ
ინტერვიუებსა და კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად.
ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ინტერვიუები
2016 წლის 13 დან 25 იანვრამდე დამოუკიდებელმა კონსულტანტმა სამი დღე დაუთმო
კვლევის სამივე ქვეყანაში 40 ინტერვიუს ჩატარებას სიღრმისეული ინტერვიუს
გზამკვლევის მეშვეობით, სადაც მონაწილეობა მიიღო 92 -მა ადამიანმა.
•

სომხეთში ჩატარდა 16 ინტერვიუ 37 ადამიანთან (19 მამაკაცი და 18 ქალი);

•

აზერბაიჯანში ჩატარდა 14 ინტერვიუ 36 ადამიანთან (28 მამაკაცი და 8 ქალი);

•

საქართველოში ჩატარდა 10 ინტერვიუ 19 ადამიანთან (6 მამაკაცი და 13 ქალი).
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92 რესპოდენტიდან, 58% მამაკაცია (n=53), ხოლო 42% -ქალი (n=39). სამივე ქვეყანაში
ინტერვიუების ნახევარზე მეტი სახელმწიფო უწყებებთან ჩატარდა (n=21). გამოკითხვის
ჩასატარებლად გამოყენებულია ინტერვიუს ფორმა (დანართი C), რომელიც გადაისინჯა
სამივე ქვეყანაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე.
საქართველოში, თბილისში სამი დღის განმავლობაში ჩატარდა 10 ინტერვიუ 19
ადამიანთან. სამი ინტერვიუ ჩატარდა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამი
-არასამთავრობოებთან, სამი კი - მთავრობათაშორის ორგანიზაციებთან. 19
გამოკითხულიდან, 13 ქალია და 6 მამაკაცი. ამასთან ექვსმა ადამიანმა მონაწილოება
მიიღო ელექტრონულ კვლევაში, ყველა მათგანი ქალია.
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ელექტრონული კვლევის გავრცელება
IOM -მა უზრუნველყო ელექტრონული კითხვარების (დ დანართი) თარგმნა და
დაინტერესებულ მხარეთათვის მიწოდება, იმ პირთა შორის გავრცელების მიზნით ვინც
ვერ მიიღო მონაწილეობა სიღრმისეულ ინტერვიუებში. IOM -ის კოორდინატორებს
დაევალათ დედაქალაქების გარეთ მოქმედი პრაქტიკოსების განსაზღვრა.
სიღრმისეული ინტერვიუების მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა დაინტერესებული
მხარებისათვის შეეთავაზებინათ თუ ვინ იქნებოდა შესაფერისი ელექტრონულ
კვლევაში მონაწილეობისათვის. ამ კითხვაზე პასუხები მრავალფეროვანი არ იყო,
რადგან რესპოდენტთა უმრავლესობა თვლიდა, რომ სიღრმისეული ინტერვიუების
მონაწილენი იყვნენ ძირითადი დაინტერესებული მხარეები. ელექტრონული კვლევის
მონაწილეებს აგრეთვე სთხოვეს გადაეცათ კითხვარი მათთვის ვინც მისი აზრით
ღირებულ ინფორმაციას ფლობდა. შევსებული კითხვარების წარდგენის საბოლოო
ვადად განისაზღვრა 2016 წლის 31 იანვარი. IOM -ის წარმომადგენლებმა ხელი შეუწყვეს
დაინტერესებულ მხარეებს კითხვარების სწრაფად შევსებისა და წარდგენისას.
ელექტრონულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 19 ადამიანმა, თითქმის
თანაბარი რაოდენობით ყველა ქვეყნიდან (6 სომხეთიდან, 7 აზერბაიჯანიდან და
6 საქართველოდან). 19 რესპოდენტს შორის უმრავლესობა (68%) ქალია (n=13).
რესპოდენტთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა მთავრობათაშორისი ორგანიზაციებიდანაა.
კვლევაში საქართველოს მხრიდან მონაწილე ყველა რესპოდენტი ქალია, განსხვავებით
აზერბაიჯანისაგან, სადაც 7 მონაწილიდან მხოლოდ ერთია ქალი. კვლევის ყველა
მონაწილეს არ უპასუხია ყელა კითხვაზე.
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მონაცემთა ანალიზი და შეფასების ანგარიშის მომზადება
ყველა შევსებული ელექტრონული კითხვარის მონაცემი გადაეცა კონსულტანტს და
შეყვანილია შესაბამის ცხრილებში შემდგომი ანალიზისთვის. ასევე სიღრმისეული
ინტერვიუების ჩანაწერებიც შეტანილია სათანადო ცხრილებში. ამ პროცესმა ხელი
შეუწყო სამივე ქვეყანაში ხარისხობრივი მონაცემების შეგროვებას და რესურსებისა
და პერსპექტივების ანალიზს. შეგროვებული მონაცემები ორიენტირებულია ახალი
საკითხების ტიპსა და სიხშირეზე, და შემფასებელს საშუალებას აძლევს გააკეთოს
დასკვნები და განსაზღვროს ხარვეზები ხუთი ძირითადი თემატური სფეროს
მიმართულებით და შეიმუშაოს რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად. მონაცემთა
შეტანის და ანალიზის პროცესის შედეგად მიღებული მაჩვენებლები გამოყენებული
იქნება შეფასების ანგარიშში, სხვადასხვა ცხრილების, გრაფიკების და დიაგრამების
სახით. საჭიროებათა შეფასების მექანიზმი დაიხვეწა და IOM -ისათვის წარსადგენად
და შემდგომი ადაპტირებისა და გამოყენებისათვის.
შეფასების დასკვნების დადასტურებისთვის გამართული სამუშაო შეხვედრა
დადასტურების საკითხებთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა სამივე ქვეყანაში
გაიმართა, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ანგარიშის დასკვნების გაზიარების და
მათთვის გასათვალისწინებელი რეკომენდაციების დადასტურების მიზნით. ყველა
სამუშაო შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები,
და ჯგუფებად დაყოფილი დაინტერესებული მხარეები ამ რეკომენდაციებს
კატეგორიების მიხედვით განიხილავდნენ. ანგარიში დასრულდა 2016 წლის 23
აპრილს თბილისში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრაზე წარმოდგენილი უკუკავშირის
საფუძველზე.
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1.3. კვლევის შეზღუდვები
კვლევასთან დაკავშირებით
გავაცნობიეროთ.

არსებობს

როგი

შეზღუდვები,

რომლებიც

უნდა

არათანაბარი და შეზღუდული წვდომა მონაცემებზე სამივე ქვეყანაში: ზოგ ქვეყანაში
რიგი ძირითადი დოკუმენტები მოძველებული იყო, ზოგან კი მეტ შედარებით ახალი,
რაც რამდენადმე ამახინჯებს სამაგიდო სამუშაოების პროცესში მიღებულ სურათს. რიგ
შემთხვევებში, სამაგიდო სამუშაოების დროს განსაზღვრული დოკუმენტები იმეორებდა
სხვადასხვა წყაროებით მოპოვებულ შინაარსს. მონაცემებთან დაკავშირებული კიდევ
ერთი შეზღუდვა არის იდენტიფიცირებული ინფორმაციის ხასიათი; სამაგიდო
სამუშაოების პროცესში მეტწილად შეგროვდა ინფორმაცია ტრეფიკინგის სიტუაციის,
ტენდენციების, გამოძიებისა და დაცვის, ასევე იდენტიფიკაციასა და რეფერალისთვის
გაწეული დახმარების, დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის და
განსაკუთრებით პრევენციის შესახებ. საბოლოოდ, სამაგიდო სამუშაოების პროცესში
მხოლოდ ინგლისურენოვანი დოკუმენტები იქნა განხილული, რითაც პოტენციურად
გამოირიცხა სხვა ენებზე არსებული ღირებული ინფორმაცია.
კვლევის ქვეყნებიდან შემოვიდა მხოლოდ 19 კითხვარი (6 სომხეთიდან, 7
აზერბაიჯანიდან და 6 საქართველოდან), რამაც შეზღუდა მონაცემების რაოდენობა.
ამასთან, სიღრმისეული ინტერვიუების მონაწილეთა მხოლოდ მცირე ნაწილი
მონაწილეობდა აქტიურად დისკუსიებში. ეს განსაკუთრებით აზერბაიჯანს ეხება,
სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაესწრო შეხვედრას, მაგრამ დიდი წვლილი არ
შეუტანია დისკუსიაში; განსხვავებით საქართველოსაგან სადაც ყველაზე ცოტა
ადამიანი (19) მოვიდა შეხვედრაზე, მაგრამ უმრავლესობამ აქტიური მონაწილოება
მიიღო დისკუსიაში.
ხედვის სუბიექტურობა: საჭიროებების სწრაფი შეფასების ძირითადი შეზღუდვა არის
დაინტერესებული მხარეების სუბიექტურ შეხედულებებზე, როგორც პირველად
წყაროზე დაყრდნობა. შესაბამისად შეფასება დაუცველია ტრეფიკინგის შესახებ
პირადი, მიკერძოებული ცოდნის მიმართ.
მიუხედავად იმისა, რომ სამაგიდო
სამუშაოები ზემოთ აღნიშნული შეზღუდვის გავლენას განიცდიდა, გარკვეულწილად
ამ შეზღუდვის შერბილებისკენ წავიდა. შეფასების ანგარიშის საბოლოო ვერსია და მისი
რეკომენდაციები უფრო დაინტერსებული მხარეების პერსპექტივიდან წარმოადგენს
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობას, ვიდრე რეალურად ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ რეაგირების ეფექტურობას.
არა-ალბათური და მიკერძოებული შერჩევა: შეფასების პროცესის სუბიექტურობას
განაპირობებს დაინტერესებული მხარეების მიკერძოებული შერჩევა. საჭიროებათა
შეფასების პროცესის ძირითადი მხარდამჭერი IOM-ია, შესაძლოა დაინტერესებული
მხარეების შეხედულებები გამოხატავდნენ მათ პარტნიორულ დამოკიდებულებას IOM
-ის მიმართ, და მის მიდგომას ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო ზომებისადმი, რაც ვერ
იძლევა კვლევის ქვეყნებში არსებული განწყობის სრულ სურათს. ასეთ მიკერძოებულ
შერჩევას პასუხებზეც შეუძლია გავლენის მოხდენა. IOM-მა მოამზადა ანგარიში
და სამივე ქვეყანაში IOM -ის თანამშრომლებმა შეარჩიეს პაციენტები, ასევე ხშირად
ესწრებოდნენ შეხვედრებს.
მონაცემები მეტწილად ასახავს დედაქალაქში არსებულ ვითარებას, და არა
სხვა რეგიონებში არსებულ გამოწვევებს, რადგან ინტერვიუები არ ჩატარებულა
დედაქალაქების გარეთ.
კვლევის პროცესში იყო ამ შეზღუდვის შემცირების

6

1. შესავალი

მცდელობა, დედაქალაქების გარეთ მომუშავე პრაქტიკოსების ჩართვის გზით, თუმცა
ყველა ქვეყანაში ცოტა კითხვარი იქნა მიღებული. შესაბამისად, მონაცემები არ ასახავს
ეროვნულ დონეზე არსებულ გამოწვევებს და არ განსაზღვრავს ადგილობრივ და
რეგიონულ დონეზე არსებულ განსხვავებებს, რადგან პასუხები დედაქალაქის დონეზეა
შეგროვებული. მეთოდოლოგიის მეორე შეზღუდვა არის თვითშერჩევა. შესაძლოა მას
ვინც იღებს მონაწილეობას კვლევაში (ელექტრონული კითხვარი ან სიღრმისეული
ინტერვიუ) შესაძლოა ჰქონდეს დადებითი ან უარყოფითი შეხედულება, რომელიც
განსხვავებული იქნება მათგან ვისაც არ მიუღია კვლევაში მონაწილოება. ამასთან,
შეფასების სუბიექტურობაზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს პოლიტიკურმა და
სოციალურმა დაძაბულობამ, რომელიც არსებობს კვლევის ქვეყნების კონკრეტულ
კონტექსტში.
პრაქტიკული შეზღუდვები: საჭიროებათა შეფასების ვადა დასაწყისიდან, საბოლოო
შედეგებამდე არის ოთხი თვე, რვა თვიანი პერიოდის განმავლობაში. შეფასება ჩაატარა
ერთმა ადამიანმა, თარგმანი და ლოგისტიკა უზრუნველყო IOM-მა ანალიზი ჩატარდა
და მონაცემთა შეტანის პროცესი შესაძლოა უფრო სიღრმისეული ყოფილიყო, მაგრამ
პროექტისთვის მეტი კაც საათი იქნა გამოყენებული. ენასთან დაკავშირებულმა
საკითხებმა დამატებითი შეზღუდვები გამოიწვია, რითაც გაიზარდა IOM -ზე
დამოკიდებულება, თარგმანის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ინტერვიუერს
ჩანაწერები ხელით უნდა გაეკეთებინა, არ იყო გამოყენებულია უდიო ჩაწერა.
სხვა შეზღუდვები: აღინიშნა, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებს შორის უარყოფით გავლენას ახდენს ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო ზომებთან
დაკავშირებულ თანამშრომლობაზე, ასევე მიღებულ პასუხებზე რადგან ყველა
ადამიანი თვლის რომ მისი ქვეყანა უფრო ძლიერია ვიდრე შეფასების სხვა მონაწილე.
არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით, კვლევა არ ჩაითვალა შედარებითად,
რადგან შეფასების მექანიზმის შედარებითი შესაძლებლობა ეფექტურად ვერ იქნა
გამოცდილი.
საბოლოოდ, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემცველი ერთი დიდი ანგარიშის
ნაცვლად მომზადდა სამი რეგიონული ანგარიში. წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია
საქართველოსათვის გასათვალისწინებელი დასკვნები და რეკომენდაციები.

საჭიროებათა შეფასება:

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში
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2. მიგნებები
2003 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ადამიანით ვაჭრობის
საწინააღმდეგო დებულებები. 2005 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შექმნა
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი. იმ წლიდან საქართველოში დაიწყო
სამოქმედო გეგმების მიღება. 2006 წელი გარდამტეხი იყო საქართველოში ტრეფიკინგზე
რეაგირების თვალსაზრისით, რადგან ძალაში შევიდა კანონი ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, ამასთან შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა
დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდი და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო საბჭო.
საქართველო როგორც წარმოშობის სახელმწიფო
1990-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლამ, ქვეყნის შიდა კონფლიქტებმა,
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციამ და სამუშაო ადგილების
სიმცირემ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი მიგრაცია გამიწვია რუსეთში,
თურქეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. ქვემო ქართლი და
აჭარა ადამიანით ვაჭრობის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენენ, ასევე გამოირჩევიან
კახეთი და თბილისი. არსებობს აზრი, რომ ქვემო ქართლიდან გაყვანილ მსხვერპლთა
უმრავლესობა აზერბაიჯანული წარმოშობისაა (საქ15, გვ.11). საერთაშორისო ანგარიშში
არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებთან, რუსეთთან, თურქეთთან და ჩინეთთან
ერთად ეგვიპტეც აღინიშნა როგორც ქართველი ქალებისა და გოგონების შესაძლო
სექსუალური ექსპლუატაციის დანიშნულების სახელმწიფო, ხოლო ქალებისა და
მამაკაცების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით აღინიშნა ლიტვა, ეგვიპტე, ერაყი,
რუსეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი (სომხ11, გვ .40; Gen1; საქ4). თუმცა საერთაშორისო
ანგარიშში ჩამოთვლილი ქვეყნები არ ემთხვევა IOM-ის ან მსხვერპლის სტატუსის
განსაზღვრისათვის შექმნილი მუდმივმოქმედი ჯგუფის ჩამონათვალს. IOM -ის
მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები უჩვენებს რომ IOM -ს ან მუდმივმოქმედ
ჯგუფს არ განუსაზღვრავს რაიმე საქმე რუსეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში, მხოლოდ
კონკრეტული შემთხვევებია აღნიშნული ლიტვასა და ეგვიპტეში, რომლებიც ამ
დრომდე არ განმეორებულია, განსხვავებით თურქეთისაგან რომელიც მუდმივად
დანიშნულების სახელმწიფო.
ძირითადად ქართველი მიგრანტები ტრეფიკინგის მსხვერპლნი ხდებიან როდესაც
დამსაქმებლები ან სააგენტოები სთავაზობენ დასაქმებას სოფლის მეურნეობაში ან
რაიმე სხვა სამუშაოს რომელიც განსაკუთრებულ უნარებს არ საჭიროებს (Gen1). ასევე
იყო შემთხვევები როდესაც ჩინელი ეროვნების ადამიანებმა ქართველი მამაკაცები
კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაიყვანეს, ჩვილები და პატარა ბავშვები
კი სხვა ქვეყნებში. რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ ბოლო წლებში ტენდენციის
მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ყოფილა; ახლო აღმოსავლეთი და შუა აზია კვლავაც
სექსუალური ექსპლუატაციის დანიშნულების სახელმწიფოებია; ხოლო თურქეთი და
ერაყი - იძულებითი შრომის.
საქართველო როგორც ტრანზიტის, დანიშნულების სახელმწიფო და შიდა ტრეფიკინგი
როგორც გზა გასაყარი ევროპასა და აზიას შორის, საქართველო არის სატრანზიტო
მარშრუტი ტრანს ევრაზიული და ინტერ კონტინენტური მოგზაურებისთვის. წინათ
საქართველო იყო სატრანზიტო ქვეყანა მსხვერპლთათვის ცენტრალური აზიიდან
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და მარშრუტი არაბეთის გაერთიანებული ემირატებისა და თურქეთისაკენ, კერძოდ
ყირგიზეთიდან და უზბეკეთიდან, ახლა კი დანიშნულების სახელმწიფოა. IOM -ის
და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, 2004 დან 2006 წლამდე საქართველოში იდენტიფიცირებული ყველა ქალი მსხვერპლი
შემოყვანილია არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში ტრანზიტის მიზნით, როდესაც
2007 – 2008 წლებში გამოვლინდა ცენტრალური აზიიდან თურქეთისკენ წაყვანილი
რამდენიმე მსხვერპლი ქალი (საქ 15, გვ.12). მას შემდეგ როგორც ჩანს საქართველოში
ტრანზიტი რეგისტრირებული არ არის (საქ 15, p.12), უზბეკი ქალების ექსპლუატაცია
ძირითადად საქართველოში ხდება. საპირისპიროდ, მოლდოვას და ტაჯიკეთს არ
ემუქრებათ საქართველოს გავლით ან საქართველოში ტრეფიკინგის რისკი, არ არსებობს
რაიმე ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში მოლდოველების
ექსპლუატაციის შესახებ; ძირითადად მოლდოველი მძღოლები იყენებენ საქართველოს
როგორც სატრანზიტო მარშრუტს რუსეთიდან აზერბაიჯანისა და სომხეთისაკენ (საქ
6). ასევე არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომ ტაჯიკეთი არის წარმოშობის ქვეყანა
საქართველოში ან მისი გავლით ტრეფიკინგისთვის. თუმცა 2014 წელს საქართველოს
აჭარის რეგიონში იყო ტაჯიკების ექსპლუატაციის შემთხვევა (საქ 6).
პირობების გაუმჯობესებამ და სტაბილურობამ საქართველო გარდამავალი
ეკონომიკის ქვეყანად აქცია, რასაც შედეგად კვალიფიციური ქართველების დაბრუნება
მოყვა, კერძოდ 2004 წლიდან. საქართველოში გაიზარდა არა ქართველთა მიგრაციაც;
შრომითი მიგრაცია ასოცირდებოდა ტრეფიკინგთან, როგორც ადგილობრივი
ისე უცხოელი მუშებისთვის, (საქ 6, გვ.1), შესაბამისად მეტი ყურადღება დაეთმო
მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელებას. ბოლო წლებში საქართველოში
უცხოელების ექსპლუატაცია დაფიქსირდა სოფლის მეურნეობაში, მშენებლობასა და
ოჯახში იძულებით შრომაში. IOM -ის და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2011
წლის ანგარიშშიც აღინიშნა საქართველოში უცხოელი მამაკაცების ექსპლუატაციის
რამდენიმე შემთხვევის შესახებ. ამ ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს ცალკეულ
რეგიონებში - სამეგრელოსა და ზემო სვანეთში ოჯახებსა და ფერმებში მიენიჭათ
პირებს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლის სტატუსი, და ისინი მშობლიურ თურქეთში
დააბრუნეს (საქ 15, გვ.13). ინტერვიუს რესპოდენტების უმრავლესობამ დაადასტურა
ეს მოსაზრება, და აღნიშნა ექსპლუატაცია სოფლის მეურნეობასა და მეცხოველეობაში,
თუმცა ერთ ერთმა მთავრობის წარმომადგენელმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ
ბოლო დროს საქართველოში შრომითი ექსპლუატაციის არც ერთი შემთხვევა არ
გამოვლენილა. საქართველოში მცხოვრები მიგრანტების ძირითადი ჯგუფებია:
რუსები, აზერბაიჯანელები, სომხები, უკრაინელები, ყაზახები, ბელორუსები,
ჩინელები, თურქები და ირანელები. (Geo23, p.1). სამმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ
აჭარის რეგიონში სექსუალური ექსპლუატაციის წარმოშობის სახელმწიფო ძირითადად
ცენტრალური აზიაა (უზბეკეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი). ერთმა აღნიშნა, რომ სექს
ტურიზმი თურქეთიდან ზრდის მოთხოვნას ამ რეგიონში.
შიდა ტრეფიკინგი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 2011 წლის ანგარიშში, IOM ვარაუდობს,
რომ ქართველი მამაკაცები შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან ფერმებსა და
სამრეწველო ქალაქებში სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონსა და კოდორის ხეობაში,
და ნაკლებად კახეთში (საქ15, გვ10). როგორც ცნობილია ქართველი, ბოშა და ქურთი
ბავშვები იძულებით ერთვებიან მათხოვრობასა და კრიმინალში (Gen1). არსებობს
მოსაზრება რომ შესაძლოა გამოვლინდეს ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის მიზნით
ადამიანით ვაჭრობის შეთხვევები, თუმცა აღნიშნულის დადასტურება ან უარყოფა
დამატებით ინფორმაციას მოითხოვს (საქ 15.გვე 6). აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში
ადამიანით ვაჭრობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, რადგან საქართველოს ეს
რეგიონები ოკუპირებულია, თუმცა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები
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ამ რეგიონებიდან დევნილებს ტრეფიკინგის მიმართ დაუცველებად განიხილავენ.
(Gen1).
ადამიანებით მოვაჭრეთა და ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა პროფილები
IOM -მა თავი მოუყარა მისი სკრინინგის ფორმებში და საქმეებში მითითებულ
მონაცემებს სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესახებ იუსტიციის სამინისტროსა
და გენერალური პროკურატურის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას (Geo4). ამ
ინფორმაციიდან ნათლად ჩანს, რომ მსხვერპლები ძირითადად ქალები არიან,
ყოველ შემთხვევაში ამ მონაცემებით, რომელიც არ იძლევა ინფორმაციას არა
იდენტიფიცირებული მსხვერპლების შესახებ. კვლევის ყველა რესპოდენტმა (n=6)
აღნიშნა, რომ ზრდასრული ქალები ყველაზე ხშირად ხდებიან ტრეფიკინგის
მსხვერპლნი. კვლევის პროცესში ექსპლუატაციის ყველაზე გავრცელებულ ფორმად
სექსუალური ექსპლუატაცია და იძულებითი შრომა ან მომსახურება დასახელდა;
პირველის მსხვერპლები ძირითადად ქალები არიან, კაცებთან დაკავშირებით არ ც ერთი
შემთხვევა არ არის ცნობილი, იძულებით შრომასა და მომსახურებაში კი როგორც ქალი
ისე მამაკაცი მსხვერპლები არიან იდენტიფიცირებული. რესპოდენტებმა აღნიშნეს,
რომ ხშირად ქალების განათლების დონე დაბალია (გამონაკლისია კვალიფიციური
ექთანი რომელიც ტრეფიკინგის გზით სექსუალურ ექსპლუატაციაში ჩაერთო).
სექსუალური ექსპლუატაციის ქალ მსხვერპლთა ასაკი დაახლოებით 20 წელია (თუმცა
ერთი მსხვერპლი 1 წლის იყო), იძულებითი შრომის და მომსახურების შემთხვევაში
მსხვერპლები შუა ხნის ადამიანები არიან (ერთ შემთხვევაში 62 წელი დაფიქსირდა).
IOM -მა დაადასტურა რომ უცხოელი მსხვერპლების უმრავლესობა დაახლოებით 20
წლის ქალია, უზბეკეთიდან და შედარებით ნაკლებად ყირგიზეთიდან (საქ 6). ადრე
საქართველოში ჩამოსული ყირგიზი ეროვნების პირთა უმრავლესობა ქალი იყო, მაგრამ
2013 წლიდან გენდერული ბალანსი გათანაბრდა, თუმცა საქართველოში ჩამოსული
ყირგიზი ეროვნების ქალები უფრო ახალგაზრდები არიან ვიდრე მამაკაცები (საქ 6, გვ
4).
მონაცემების მიხედვით ადამიანით მოვაჭრეები ქალებიც არიან და მამაკაცებიც.
ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ ქალი ექსპლუატატორები ძირითადად
სექსუალურ ექსპლუატაციაში ჭარბობენ, იძულებით შრომაში კი მამაკაცები. ქალი
რეკრუტერები თავად ყოფილი სექს მუშაკები არიან, რომლებსაც ახლა სხვები მიჰყავთ
ძირითადად თურქეთში და ხანდახან არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში. მამაკაცი
რეკრუტერები ძირითადად მსხვერპლების ქმრები, საქმროები ან ნათესავები არიან (საქ
15, გვ 8). საქართველოს მთავრობის მონაცემებით, ადამიანით მოვაჭრეები ძირითადად
ქართველები და თურქები არიან, ხოლო მსხვერპლები ძირითადად ქართველები და
უზბეკები არიან. ყირგიზი ეროვნების პირები გამოავლინეს თურქეთის საზღვარზე
ქალების და ბავშვების გადაყვანისას სექსუალური ექსპლუატაციის (ან კონტრაბანდის)
მიზნით, ასევე ყირგიზი ეროვნების პირების საქართველოში შემოყვანისას ასევე
სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით (საქ 6, გვ 4). სამართალდამცავებისთვის
პრობლემას ქმნიდნენ საქართველოსა და თურქეთის ორმაგი მოქალაქეების მქონე
რეკრუტერები (სა1 15, გვ 9). ორმა რესპოდენტმა დაადასტურა, რომ ადამიანით ვაჭრობა
ორგანიზებული დანაშაული არ არის.
ადამიანით ვაჭრობის მეთოდები
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლების
საქართველოში შეყვანა ან იქიდან გაყვანა სახმელეთო და საჰაერო ტრანსპორტით
ხდება, საზღვაო ტრანსპორტით მსხვერპლთა გადაყვანის შემთხვევები არ
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დაფიქსირებულია (საქ 10, გვ 34). მიუხედავად სიღრმისეული ანალიზის სიმცირისა,
ანგარიში უჩვენებს, რომ საქართველოში ფიზიკური რეკრუტირების მეთოდები უფრო
დახვეწილმა ფორმამ - მოტყუებამ ჩაანაცვლა (საქ 10, გვ 4). ოთხმა რესპოდენტმა,
რომელმაც ამ საკითხზე მსჯელობდა აღნიშნა მოტყუებისა და შეუსრულებელი
პირობების შესახებ. წინათ, რეკრუტერები მოტყუებით ითანხმებდნენ ადამიანებს
საზღვარგარეთ წასვლაზე (ძირითადად თურქეთში), 2007 წლის შემდეგ მეტწილად
წინასწარ ეუბნებიან რომ ფიზიკური შრომა ან სექს მუშაკად მუშაობა მოუწევთ,
მაგრამ პირობებთან დაკავშირებით მსხვერპლი მაინც მოტყუებული რჩება (საქ 15, გვ
3). ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ უმუშევრობის მაღალი დონის და ზოგადად
ცუდი შრომითი პირობების გამო დიდი ძალისხმევა არ არის საჭირო ადამიანის
ექსპლუატაციისთვის.
არაბეთში მსხვერპლები ძირითადად საჰაერო ტრასპორტით გადაყავთ, თურქეთში კი
- საგზაო. 2008 წლიდან ქართველებს აღარ სჭირდებათ ვიზა თურქეთში შესასვლელად,
რითაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ავტობუსის ხაზებით თურქეთისკენ გადაადგილება
და შემცირდება ყალბი დოკუმენტების გამოყენება. ადრე ყალბ დოკუმენტებს
ძირითადად უზბეკი ქალების საქართველოდან არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში
გასაყვანად იყენებდნენ, საპასპორტო ოფისებში არსებული კორუფციის დახმარებით,
თუმცა როგორც აღინიშნა ეს პრაქტიკა აღმოიფხვრა (საქ 15, გვ 4). რეკრუტერის
მიერ მსხვერპლის ექსპლუატატორისთვის გადაცემა ჩვეულებრივ ჩასვლის დღეს ან
რამდენიმე დღეში ხდება: ინფორმაცია გადასახდელი თანხის შესახებ მწირია, თუმცა
აღინიშნა რომ 100-დან 4000 დოლარამდეა, საშუალოდ 1329 დოლარი (საქ 15, გვ 4).
ექსპლუატაციის ფაზაზე მიმართავენ ძალადობას და შეურაცხყოფას (მათ შორის: ცემა,
გაუპატიურება და სამედიცინო დახმარებაზე უარი) სექსუალური ექსპლუატაციის
მსხვერპლის კონტროლის მიზნით. შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევაში,
იზღუდება გადაადგილების უფლება, მსხვერპლს ართმევენ საბუთებს და მიმართავენ
ძალადობასა და შეურაცხოფას მის გასაკონტროლებლად. თუ მსხვერპლი აპროტესტებს
ანაზღაურების დაკავებას, მასზე ძალადობენ და პოლიციაში გაცხადებით ემუქრებიან
(საქ 15, გვ 5-6). მონაცემების მიხედვით სექსუალური ექსპლუატაცია მცირდება,
ხოლო შრომითი - იმატებს (საქ, 15 გვ 14), თუმცა კვლევის ყველა რესპოდენტს
(n=6) ზრდასრული ქალები მიაჩნია ადამიანით ვაჭრობისათვის ყველაზე მეტად
დაქვემდებარებულ ჯგუფად. კვლევის რესპოდენტების ნახევარი (n=3) თვლის, რომ
ადამიანით ვაჭრობა მზარდი პრობლემაა; ერთს მიაჩნია რომ ის მცირდება, ორმა კი
განაცხადა, რომ აღნიშნული პრობლემა არც იკლებს და არც იზრდება. რესპოდენტების
აზრი გაიყო იმის მიხედვით იკლებს, იმატებს თუ უცვლელია ადამიანით ვაჭრობა.
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2.1. იდენტიფიცირება და რეფერალი
საკოორდინაციო საბჭომ მთავრობის 2006 წლის 20 ნოემბრის დადგენილებით მიიღო
ეროვნული რეფერალური მექანიზმი (NRM) (სახელწოდებით: სამოქმედო ინსტრუქცია
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დასაცავად - ეროვნული
რეფერალური მექანიზმი და მსხვერპლის იდენტიფიცირების სტანდარტები);
საკოორდინაციო საბჭომ ასევე შეიმუშავა ეროვნული რეფერალური მექანიზმის
სამოქმედო ჩარჩო, რომელიც შევიდა 2011 წლის ოქტომბერში მიღებულ ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიან სტანდარტებსა
და წესში.
ეროვნული რეფერალური მექანიზმი შედგება სამი ნაწილისაგან:
იდენტიფიცირება (პირველადი იდენტიფიცირება და სპეციალური მობილური
ჯგუფი, იდენტიფიცირების კითხვარი და გადაწყვეტილება სტატუსის მინიჭების
შესახებ); მსხვერპლის დაცვა (იურიდიული დახმარება, სამედიცინო დახმარება,
სოციალური დახმარება და დაცვითი ზომები); და რეაბილიტაცია (სოციალური
პროგრამები, რეინტეგრაციის პროცესი), 2010 წელს ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმს
დაემატა სავალდებულო რეფერალური მექანიზმი, რომლის მიზანია ბავშვების მიმართ
ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება და გაცხადება (საქ 22, გვ 35). 2014 წელს
საქართველოს ხელისუფლებამ ხაზი გაუსვა რომ, პრიორიტეტულია მსხვერპლის
პროაქტიული იდენტიფიცირება, როგორც აღნიშნულია 2013 – 2014 წლების ძველ
ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში და 2015 – 2016 წლების მიმდინარე სამოქმედო გეგმაში
(საქ 22, გვ 44). რესპოდენტების ნახევარმა (n=5) აღნიშნა რომ ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლისას ძირითადი გამოწვევა და წინააღმდეგობა იდენტიფიცირებაა,
ხოლო სამმა იძულებითი შრომა მიუთითა.
იდენტიფიცირების პროცესი
კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
განასხვავებს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლს და დაზარალებულს პირველ სტატუსს
ანიჭებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან შექმნილი
მუდმივმოქმედი ჯგუფი, ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის
(მუხლი 110 და ეროვნული რეფერირების მექანიზმის (ნაწილი პირველი, მუხლი 3)
შესაბამისად, ხოლო მეორე სტატუსს ანიჭებენ სამართალდამცავი ორგანოები სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-ე მუხლის მიხედვით. მარტივად რომ ვთქვათ,
მუდმივმოქმედ ჯგუფს შეუძლია ტრეფიკინგის იმ მსხვერპლთა იდენტიფიცირება,
რომლებსაც არ სურთ ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობა. 2015 წელს 8
ადამიანს მიენიჭა დაზარალებულის სტატუსი და რვა ადამიანს - მსხვერპლის სტატუსი
(საქ 31, გვ 4).
ეროვნული რეფერალური მექანიზმის პირველი ნაწილი, ადამიანით ვაჭრობის
მსხვერპლთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ მას პირველივე კონტაქტისას
უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მისი უფლებების, მათ შორის სისხლის სამართლის
პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების შესახებ (1.1 და 1.2). სპეციალურ
მობილურ ჯგუფს უკავშირდებიან, როდესაც მსხვერპლს სურს მიიღოს მსხვერპლის
სტატუსი (1.4). მსხვერპლის იდენტიფიცირება ხდება ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტები და წესის
მიხედვით, უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ წარდგენის შემდეგ (2.1).
საბჭოში შექმნილმა მუდმივმოქმედმა ჯგუფმა მსხვერპლის სტატუსი პირს 48 საათის
განმავლობაში უნდა მიანიჭოს (2.2, 3.1), მობილური ჯგუფის მიერ მსხვერპლთან
ჩატარებული ინტერვიუს მსვლელობისას შევსებული კითხვარის საფუძველზე.
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის (სახელმწიფო ფონდი) მიერ შექმნილი მობილური
ჯგუფები შედგება იურისტებისა და ფსიქოლოგებისაგან (4.1). როდესაც არსებობს
ვარაუდი რომ პირი არის მსხვერპლი ან პირი თავად ახდენს თვით იდენტიფიცირებას,
იწვევენ მობილურ ჯგუფს, ის ატარებს ინტერვიუს მსხვერპლთა და შევსებულ
კითხვარს გადასცემს მუდმივმოქმედ ჯგუფს (4.3). მობილურმა ჯგუფმა უნდა
უზრუნველყოს ინფორმაციის კონფიდენციალურობა (4.4). მუდმივმოქმედი ჯგუფი
შედგება 5 წევრისაგან, რომელსაც ამტკიცებს უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო
(5.2), ის გადაწყვეტილებას იღებს 4/5 ხმით (5.3). მუდმივმოქმედი ჯგუფი შედგება ერთი
საერთაშორისო და ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან, თუმცა წარსულში ეს იყო
სახელმწიფო და არა სახელმწიფო პირი. სურვილის შემთხვეაში მსხვერპლს შესაძლოა
ინტერვიუ ჩაუტაროს მუდმივმოქმედმა ჯგუფმა (3.2). თუ პირს ენიჭება მსხვერპლის
სტატუსი, გაიცემა სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი მსხვერპლისა და
სახელმწიფო ფონდისათვის და მსხვერპლს წერილობით ეწოდება ინფორმაცია (3.3).
თუ პირს უარი ეთქვა მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებაზე, ინფორმაცია გადაეცემა
სახელმწიფო ფონდს (3.4). სამართალდამცავების მიერ სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის თანახმად მინიჭებული მსხვერპლის სტატუსი გათანაბრებულია
მუდმივმოქმედი ჯგუფის მინიჭებულ მსხვერპლის სტატუსთან (3,5). სხვა ქვეყნის,
საერთაშორისო ორგანიზაციის ან სხვა ქვეყანაში არსებული ორგანიზაციის მიერ
მინიჭებული მსხვერპლის სტატუსის აღიარება ავტომატურად არ ხდება; ამ პირებს
სტატუსის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ მუდმივმოქმედ ჯგუფს და მიიღონ
დახმარება, მხოლოდ მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების შემდეგ (3,6). მუდმივმოქმედი
ჯგუფი გადაწყვეტილებას მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების ან მასზედ უარის თქმის
შესახებ წარუდგენს სახელმწიფო ფონდს (5.4). მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრები
ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, მისი
გამჟღავნების შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა
(5.5). მსხვერპლის იდენტიფიცირების შემდეგ, ის შესაძლოა განთავსდეს თავშესაფარში
და მიიღოს სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების
მომსახურებები (2.5) და დაცვა და მხარდაჭერა.
მუდმივმოქმედი ჯგუფი იკრიბება მხოლოდ ადამიანით ვაჭრობის შესაძლო
მსხვერპლის იდენტიფიცირების შემთხვეაში. ერთმა რესპოდენტმა დადებითად
შეაფასა მუდმივმოქმედი ჯგუფის შემადგენლობა და განაცხადა, რომ სამთავრობო
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ბალანსი უფრო ეფექტურია
ვიდრე თანხების განაწილების სამთავრობო მოდელი იქნებოდა.
თუმცა შვიდი
რესპოდენტიდან სამმა აღნიშნა, რომ მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებისათვის
განსაზღვრული ვადა - 48 საათი ძალიან მოკლეა; რესპოდენტებმა განმარტეს რომ ხშირ
შემთხვევაში მუდმივმოქმედ ჯგუფს უწევს პირველად ინტერვიუსთან დაბრუნება,
კითხვარში რიგი საკითხების დაზუსტების ან მსხვერპლთან პირადად გასაუბრების
მიზნით, რისთვისაც შესაძლოა საჭირო გახდეს ინტერვიუერის და/ან მსხვერპლის
თბილისში გამგზავრება. საქართველოს მთავრობამ განმარტა, რომ 48 საათიანი
ვადა განისაზღვრა პირის სტატუსის გარეშე დაყოვნების დროის მინიმუმამდე
შემცირების მიზნით, რათა მას რაც შეიძლება სწრაფად შეეძლოს სახელმწიფო
ფონდის მომსახურებებით სარგებლობა. მიუხედავად ასეთი სანაქებო უფლებაზე
დაფუძნებული მიზნისა, მუდმივმოქმედი ჯგუფის ზოგიერთი წევრი მწვავედ
გრძნობს პასუხისმგებლობას რომ მსხვერპლი სათანადოდ იქნას იდენტიფიცირებული
და გაეწიოს დახმარება (მათ შორის თავშესაფარში დროულად განთავსება) და
იმავდროულად სახელმწიფო ფინანსები არ გადაეცეს ადამიანს რომელიც არ
არის ტრეფიკინგის მსხვერპლი. აღინიშნა, რომ არ არსებობს რაიმე მექანიზმი,
რომლითაც შემოწმდება რამდენად მართალს ამბობს ადამიანი და არსებობს ეჭვი
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რომ ზოგიერთ ადამიანს შესაძლოა ამოძრავებდეს ერთჯერადი ანაზღაურების - 1000
ლარის და მსხვერპლთათვის განსაზღვრული სამედიცინო დახმარების სურვილი.
რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ ხანდახან რთულია სიმართლის სარწმუნოდ გადატანა
ქაღალდზე, და შესაძლოა პირისპირ ინტერვიუმ მოაგვაროს ზოგი პრობლემა,
თუმცა აქაც იქნება მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოწვევები. საქართველოს
მთავრობამ შემდგომში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ფონდის მობილური
ჯგუფებისთვის და შრომის ინსპექტორებისთვის შემუშავებული კითხვარები
სათანადოდ დეტალიზებულია იდენტიფიცირების მიზნებისათვის და მობილური
ჯგუფების წევრების კვალიფიკაციასთან ერთად რისკის მინიმუმამდე შემცირებას
უზრუნველყოფს.
როგორ იგებს ხელისუფლება მსხვერპლის შესახებ
მობილური ჯგუფები: შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა
ოთხი მობილური ჯგუფი, მაღალი რისკის ადგილებში ტრეფიკინგის პოტენციური
შემთხვევების იდენტიფიცირების მიზნით. მობილურმა ჯგუფმა გამოკითხა სექს
მუშაკები (მათ შორის უცხოელები) ისეთ ადგილებში როგორიცაა ბარები, აბანოები და
საუნები, ასევე სააგენტოებში რომლებიც ადამიანებს ბუნდოვან სამუშაო ადგილებს
სთავაზობენ საქართველოში და საზღვარგარეთ და სატრანსპორტო კომპანიებში.
იდენტიფიცირების მიზნებისთვის მობილურმა ჯგუფებმა ასევე გამოკითხეს
თურქეთიდან და ევროპის ქვეყნებიდან დეპორტირებული მოქალაქეები (საქ 10, გვ 46).
ამ სამუშაოს შესრულებისას მობილურმა ჯგუფებმა გაითვალისწინეს რიგი საკითხები,
მათ შორის მსხვერპლს ჩამოერთვა თუ არა დოკუმენტები, შეეზღუდა თუ არა
გადაადგილება, ასევე შეაფასეს პირის ენობრივი უნარები და ფინანსური მდგომარეობა
(მფლობელობაში არსებული ფული/ვალები) (საქ 10, გვ. 53-54).
პოლიცია: ეროვნული რეფერალური მექანიზმის მიხედვით, ხშირ შემთხვევაში
პოლიცია ამყარებს პირველ კონტაქტს მსხვერპლთან, როგორც აღინიშნა მათ მაღალ
დონეზე შეუძლიათ ყალბი საბუთების გამოვლენა, სავიზო კონტროლისას და
დაუყოვნებლივ აცნობებენ გამომძიებლებს ტრეფიკინგის შესაძლო შემთხვევის შესახებ
და პოტენციური მსხვერპლი გადაყავთ უსაფრთხო ადგილას, თანმხლები პირების
გარეშე (საქ10, გვ .44-45). შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური
პოლიციის დეპარტამენტის ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის და უკანონო
მიგრაციის სამმართველოს თანამშრომლები ერთვებიან ყალბი დოკუმენტების
გამოყენების შემთხვევებში. ისინი ახორციელებენ საზღვრების მონიტორინგს
(საერთაშორისო აეროპორტი, სარფის გამშვები პუნქტი) 24 საათის განმავლობაში და
აწარმოებენ ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლად ეჭვმიტანილ პირთა გამოკითხვას (საქ
10 გვ 45).
მიგრაციის დეპარტამენტი: მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში
2014 წლის აგვისტოში #588 დადგენილებით შეიქმნა (საქ 10, გვ 9). 2012 წელს ძალაში
შევიდა კანონი ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. საქართველოს
ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო (UNHCR-თან თანამშრომლობით)
ტრეფიკინგის შესაძლო შემთხვევის შესახებ აცნობებს სახელმწიფო ფონდს ან
სამართალდამცავებს. თავშესაფრის მაძიებელთათვის გამოყენებული კითხვარი
იძლევა ტრეფიკინგის შესაძლო შემთხვევის გამოვლენის შესაძლებლობას. თავშესაფრის
მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში, მსხვერპლები მაინც გადამისამართდებიან
სახელმწიფო ფონდში და ექნებათ წვდომა მომსახურებებზე (საქ 10 გვ 57).
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შრომის ინსპექცია: 2015 წლის თებერვალში პრემიერ მინისტრმა ხელი მოაწერა
დადგენილებას შრომის ინსპექციის შექმნის შესახებ, ინსპექცია უფლებამოსილია
გაატაროს იძულებითი შრომის პრევენციის ზომები, ამ მიმართულებით მთავრობის
შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით (Gen1). შრომის ინსპექციის როლი
აღინიშნა 6 ინტერვიუში, რადგან 2016 წლიდან შრომის ინსპექციის მანდატი
ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებთან ერთად ტრეფიკინგის შემთხვევების
იდენტიფიცირებასაც ითვალისწინებს. საკანონმდებლო შესწორებებმა შრომის
ინსპექტორებს დაწესებულებებში წინასწარი ნებართვის გარეშე შესვლის და შემოწმების
უფლება მისცა. 25 ინსპექტორი უკვე აიყვანეს სამსახურში და IOM მათ ტრენინგს 2016
წლის დაფინანსების ფარგლებში გეგმავს. რესპოდენტებმა აღნიშნული დადებითად
შეაფასეს და იმედოვნებენ რომ ამით იდენტიფიცირების დონე ამაღლდება.
კვლევის რესპოდენტები თვლიან, რომ ტრეფიკინგის იდენტიფიცირებული
მსხვერპლების გადამისამართება საჭირო მომსახურებებზე ხდება „ხშირად“ (n=5) ან
ყოველთვის (n=1), თუმცა განსხვავებული პასუხები იყო ქალი და მამაკაცი მსხვერპლების
და იდენტიფიცირებასა და საჭირო მომსახურებებზე გადამისამართებასთან
დაკავშირებით, აღინიშნა რომ ქალების გადამისამართება უფრო ხშირია ვიდრე
მამაკაცების.

ტრეფიკინგის იდენტიფიცირებული ქალი და მამაკაცი მსხვერპლები, რომლებიც
იდენტიფიცირების შემდეგ გადამისამართდნენ საჭირო მომსახურებებზე
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თვით იდენტიფიცირება
დასაწყისში შეიქმნა სხვადასხვა ცხელი ხაზები, მაგრამ მათზე ბევრი ზარი არ
განხორციელებულა. ახლა მხოლოდ ორი ტრეფიკინგთან ბრძოლის ცხელი ხაზი
მოქმედებს; ერთს ამუშავებს პოლიცია, ტრეფიკინგთან ბრძოლის სახელმწიფო
დეპარტამენტის მეშვეობით, რომელზეც 2014 წელს 100-მა ადამიანმა დარეკა, მეორეს
კი - სახელმწიფო ფონდი, და მასზე იმავე წელს 171 ზარი განხორციელდა, მათ შორის
ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა მიერ (Gen1). სახელმწიფო ფონდის ცხელი ხაზი
(#2 100 229) უფასო და ანონიმური მომსახურებით უზრუნველყოფს კვალიფიციურ
კონსულტაციას და ინფორმაციას სახელმწიფო ფონდის მომსახურებების შესახებ
(Gen10, გვ 59). 2015 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელ ხაზზე
მიღებულია 133 ტრეფიკინგთან დაკავშირებული ზარი, ხოლო სახელმწიფო ფონდის
ოპერატორებმა 146 ზარი მიიღეს (საქ 31, გვ 4). 2016 წლის იანვარში გამოკითხვისას,
სახელმწიფო ფონდმა განაცხადა, რომ 2015 წელს ცხელი ხაზის ნომერზე #2 100 229
მიღებულია 189 ზარი, მაგრამ ყველა მათგანი არ იყო ტრეფიკინგთან დაკავშირებული,
ზოგჯერ უბრალოდ ინფორმაციას ითხოვდნენ. ერთმა ინტერვიუერმა აღნიშნა, რომ
ერთი ცხელი ხაზის არსებობა შესაძლოა ნაკლებად დააბნევდა ადამიანს, უბრალოდ
შესთავაზებდა არჩევანს ისურვებდა თუ არა პირი ხელისულფების ორგანოებთან
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თანამშრომლობას.

Q.3.1.6. თვითიდენტიფიცირების მექანიზმები (მაგ. სახელმწიფო / არასამთავრობო
ცხელი ხაზები)

0
1
2
3
0

სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს რომ მათ ორგანიზაციას
აქვს ვებ გვერდი (www.atipfund.gov.ge) Facebook გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ ცხელ
ხაზზე უფრო ხშირად რეკავენ საზღვარგარეთ მიმავალი ბავშვების მშობლები, ან
მოაქვთ კონტრაქტები და აჩვენებენ თანამშრომლებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო
ფონდის იურისტები ახდენენ საფრთხის შეფასებას. 2015 წელს სახელმწიფო
ფონდმა (ICMDP-ის მხარდაჭერით) ცხელი ხაზის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
მიზნით, გაავრცელა ბროშურები, მაისურები და ჩანთები. ინფორმაცია გავრცელდა
საზღვრებზეც და რეგიონებშიც (მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
მხარდაჭერით). საინფორმაციო კამპანიების, (მათ შორის IOM-ის მიერ ორგანიზებული)
შედეგად ამაღლდა ცნობიერება ცხელი ხაზის შესახებ. თუმცა რესპოდენტებმა
აღნიშნეს, ინფორმაციის გავრცელება ცენტრიდან დაშორებულ ადგილებში კვლავ
რთულია, რადგან მაგალითად აჭარის რეგიონში არასამთავრობო ორგანიზაციების
აქტივობა დაბალია, ისევე როგორც ნდობა სახელისუფლებლო ორგანოების მიმართ.
ამ კონტექსტში საქართველოს მთავრობამ აღნიშნა, რომ 2011 წლიდან საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი -სახელმწიფო მომსახურებების განვითარების
სააგენტომ, ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით განახორციელა პროექტი
ადგილობრივი მთავრობების და მმართველობის შესაძლებლობების გაუმჯობესების
მიზნით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სათემო ცენტრები, რომელთა
მიზანია მედიაცია მთავრობასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის და სახელმწიფო
და კერძო მომსახურებების უზრუნველყოფა ადგილობრივ დონეზე. ეს სათემო
ცენტრები ასევე გამოიყენება ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციისთვის,
მათთვის მომსახურების, ინიციატივების და საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობის
მიზნით, ასევე ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრების ორგანიზებისათვის.
დღეისათვის, საქართველოში 33 სათემო ცენტრი მოქმედებს და კიდევ 11 შენდება.
იდენტიფიცირების კრიტერიუმები და ინდიკატორები
2013 წელს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი - პროკურორების, გამომძიებლების და ტრეფიკინგის
საბჭოს სამდივნოს წარმომადგენელთა შემადგენლობით.
ჯგუფის მიზანია
იდენტიფიცირების სახელმძღვანელოს მომზადება სამართალდამცავებისათვის.
სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ტრეფიკინგის დეფინიციაზე, სისხლის
სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლებზე (მათ შორის ვინმეს პროსტიტუციაში
ჩაბმა, პროსტიტუციისთვის ადგილის უზრუნველყოფა, არასრულწლოვანის ჩართვა
ანტი სოციალური აქტივობებში); გამოძიების სტანდარტებზე, მსხვერპლის დაკითხვის
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სტანდარტებზე (მათ შორის მცირეწლოვნების); და მტკიცებულების სტანდარტებზე.
სახელმძღვანელო დაამტკიცა ტრეფიკინგის საბჭომ 2014 წელს (საქ 22, გვ 34).
ტრეფიკინგის საბჭოს სამუშაო ჯგუფმა (IOM-ის მხარდაჭერით) აგრეთვე შეიმუშავა
სტანდარტული სამუშაო პროცედურები (SOPs) მსხვერპლის პროაქტიული
იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა
2015 წელს.
სტანდარტული სამუშაო პროცედურები კრიმინალური პოლიციის
ცენტრალური დეპარტამენტის მობილურ ჯგუფს უზრუნველყოფს სპეციალური
ინსტრუქციებით და სტანდარტებით სექსუალური ექსპლუატაციის, შინა ყმობის,
იძულებითი შრომის და ბავშვი მსხვერპლების იდენტიფიცირებისათვის (საქ 10, გვ
51). 2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ინსტრუქციების
შემუშავებას (შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის
სამინისტროს ხელმძღვანელობით) მობილური ჯგუფებისათვის რომლებიც მუშაობენ
ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან. შესაბამისად სტანდარტული სამუშაო
პროცედურები ითვალისწინებს ზომებს, რომლებიც უნდა გაატარონ გამომძიებლებმა
ტრეფიკინგის შესაძლო მცირეწლოვან მსხვერპლთან მუშაობისას. ასეთ შემთხვევებში
სახელმწიფო ფონდი დაუყოვნებლივ აცნობებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს,
სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობით რომელიც ატარებს ბავშვზე ზრუნვისათვის
საჭირო ღონისძიებებს (მათ შორის მეურვეობას). გამომძიებლები დაუყოვნებლივ
უნდა დაუკავშირდნენ არასრულწლოვანის ოჯახს ან, თუ ეს შეუძლებელია, ჩართონ
სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი (საქ 10, გვ 21-22). ერთმა ინტერვიუერმა
აღნიშნა, რომ სტანდარტული სამუშაო პროცედურები სავალდებულოა ყველასთვის,
ვისაც აქვს ტრეფიკინგის მსხვერპლის იდენტიფიცირების უფლება.
მსხვერპლის
იდენტიფიცირებისთვის
გამოყენებულ
კრიტერიუმებსა
და
ინდიკატორებთან დაკავშირებით კითხვაზე პასუხად, რესპოდენტებმა აღნიშნეს
მობილური ჯგუფების მიერ გამოყენებული კითხვარი.
კითხვარი არ იყო
მოხსენიებული როგორც ინდიკატორების წყება, ჩაითვალა რომ თავად სტანდარტული
სამუშაო პროცედურები ითვალისწინებდა ინდიკატორებს. ერთმა რესპოდენტმა
მიიჩნია, რომ კითხვარი არ უზრუნველყოფდა საკმარის დეტალურ ინფორმაციას.
აღინიშნა რომ შრომის ინსპექცია რომელსაც აქვს ახალი მანდატი, უზრუნველყოფილია
ნიშნების იდენტიფიცირებისათვის საჭირო ინდიკატორებით და ტრენინგით;
და ასეთი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში დაუკავშირდება კრიმინალურ
ინსპექტორს თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე. ერთმა რესპოდენტმა
აღნიშნა, რომ საზღვარზე მომუშავე ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა
ჰქონდეთ უფრო შესაბამისი და დახვეწილი სტანდარტული სამუშაო პროცედურები.
კვლევის რესპოდენტებმა აღნიშნეს ინდიკატორები, სკრინინგის სამახსოვრო სია და
იდენტიფიცირების სხვა მექანიზმები, რათა განისაზღვროს: „სრულად ადექვატური“
(n=1), “არაადექვატური“ (n=2) ან “არც ადექვატური არც არაადექვატური“ (n=3).
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იდენტიფიცირების და რეფერალის ინდიკატორები

ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

სამუშაო ინდიკატორები

დონე 2

დონე 1

NRM განიხილავს
დაინტერესებულ
მხარეთა
კომპეტენციებს,
კოორდინაცია,
დაცვა და
დახმარება

სახელმწიფო და
არა სახელმწიფო
მონაწილეები
ჩართულნი
არიან NRM -ში
და იციან მათი
როლის შესახებ

სახელმწიფო და
არა სახელმწიფო
მოქმედი პირები
გადაამისამართებენ და
ეხმარებიან
მსხვერპლებს
NRM ჩარჩოს
მეშვეობით

მსხვერპლის
იდენტიფიმსხვერპლის
იდენტიფიცირების ცირების
იდენტიფიცირების
ოფიციალური
ოფიციალური
1.2 ოფიციალური
პროცესი
პროცესი
პროცესი
დაკავშირებული
უზრუნველრეფერალურ
ყოფილია
მექანიზმებთან

მსხვერპლის
იდენტიფიცირების
ოფიციალური
პროცესი
მუდმივად
გამოიყენება

დაინტერესებული
მხარეები თვლიან,
რომ იდენტიფიცირების პროცესი
ხელს უწყობს
მომსახურებებზე
წვდომას

იდენტიფიცირების
მექანიზმები
იდენტიფიუზრუნველინდიკატორები,
ცირების
სკრინინგი
ყოფილია და
მექანიზმები
1.3 სამახსოვრო სია,
დაინტერესებულმა პრაქტიკაში
იდენტიფიცირების მხარეებმა იციან
შეესაბამება
სხვა მექანიზმები
მის შესახებ და
ტრეფიკინგს (მაგ.
ხელი მიუწვდებათ ყველა ტიპის)
მასზე

იდენტიფიცირების
მექანიზმს ზოგი
დაინტერესებული მხარე
ნაწილობრივ
ეფექტურად
იყენებს

იდენტიფიცირების მექანიზმს
ყველა
დაინტერესებული
მხარე სრულად
ეფექტურად
იყენებს

ეროვნული
რეფერალური
მექანიზმი
(NRM) THB -ის
1.1 მიერ როლების,
პასუხისმგებლობების
იდენტიფიცირებისთვის

ეროვნული
რეფერალური
მექანიზმი:
კონკრეტულად
ადამიანით
ვაჭრობისთვის

დონე 2

თვით
იდენტიფიცირების
მექანიზმები
1.4
(მაგალითად ცხელი
ხაზები, პოსტერები
განცხადებები)

საზოგადოება
თვით
ჩართულია თვით
იდენტიფიცირების
იდენტიფიმექანიზმი
ცირების
უზრუნველმექანიზმის
ყოფილია და
შესახებ
საზოგადოებამ
ცნობიერების
იცის მის შესახებ
ამაღლებაში

ზოგიერთი
მსხვერპლის
თვით
იდენტიფიცირება
(ნაწილობრივ
ეფექტური)

დაინტერესებული
მხარეები თვლიან
რომ თვით
იდენტიფიცირება
იზრდება

კავშირი
რეფერალურ
მექანიზმსა და
1.5
დაცვისა და
დახმარების
მომსახურებასთან

რეფერალური
მექანიზმები
უზრუნველყოფილია და
დაკავშირებული
დაცვის და
დახმარების
მომსახურებებთან

რეფერალური
მექანიზმი
უზრუნველყოფს
მომსახურებას
იდენტიფიცირებული
მსხვერპლისთვის

რეფერალური
მექანიზმი
უზრუნველყოფს
მომსახურებას
ყველა
იდენტიფიცირებული
მსხვერპლისთვის

მსხვერპლის
გადამისამართება
დაკავშირებულია
სამართალდამცავებთან მის
თანამშრომლობასთან

მწვანედ მოცემულია საკითხები რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს
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2.2. დახმარება და დაცვა
ტრეფიკინგის გამო დაზარალებულად ცნობილ პირებს უფლება აქვთ მიიღონ
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მომსახურება.
სახელმწიფო ფონდი
დაფუძნდა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის მეცხრე
მუხლის თანახმად, და ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საერთაშორისო
ორგანიზაციებისა და სხვა წყაროებიდან. მას შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
უზრუნველყოფის სამინისტრო აკონტროლებს, მართავს დირექტორი (რომელსაც
ნიშნავს და ათავისუფლებს პრეზიდენტი) და კოორდინაციას უწევს სამეთვალყურეო
საბჭო, სახელმწიფო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა შემადგენლობით. ფონდის მიზანია კომპენსაციის გაცემა, და
დაცვის, დახმარების და რეაბილიტაციის ზომების დაფინანსება. სახელმწიფო
ფონდი უზრუნველყოფს იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას (მათ შორის
რეაბილიტაციისა და რე ინტეგრაციის პროგრამები), სამედიცინო მომსახურებებს,
თავშესაფრის მომსახურებებს, კომპენსაციას 1000 ლარის ოდენობით, იურიდიულ
მომსახურებას და ცხელი ხაზის მომსახურებებს დაზარალებულთათვის (საქ 22,
გვ 37). ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 17-ე მუხლი
განსაზღვრავს სახელმწიფო უწყებების კომპეტენციებს, ხოლო 18-ე მუხლი დახმარებისა
და რეაბილიტაციის ზომებს.
თავშესაფარი
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 19-ე მუხლით
განსაზღვრული წესით შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი), ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა სახელმწიფო ფონდის დაცვის და დახმარების
მომსახურებების უზრუნველყოფის მიზნით. ამასთან კანონი უფლებას აძლევს
ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შექმნას კერძო არა მომგებიანი თავშესაფარი,
მსხვერპლთა
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
მიზნით
საკანონმდებლო
სტანდარტების შესაბამისად. ეროვნული რეფერალური მექანიზმის მეორე ნაწილი
(1.1-1.13) განსაზღვრავს თავშესაფრის მომსახურებების ძირითად სტანდარტებს.
სახელმწიფო ფონდს ორი თავშესაფარი აქვს ტრეფიკინგის მსხვერპლებისთვის, ერთი
ბათუმში (გაიხსნა 2006 წელს) მეორე თბილისში (გაიხსნა 2007 წელს) (საქ 10, გვ 56).
თბილისში არსებულ თავშესაფარში შესაძლებელია 10-მდე ბენეფიციარის განთავსება,
ხოლო ბათუმის თავშესაფარს ათი უფროსის და მათზე დამოკიდებული პირების
მომსახურება შეუძლია. კვლევის პერიოდში თბილისის თავშესაფარში ტრეფიკინგის
ერთი მსხვერპლი იყო განთავსებული.
2015 წელს ორივე თავშესაფრის მონიტორინგი განახორციელა სახალხო დამცველის
ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა, მათი ძლიერი და სუსტი
მხარეების და ბენეფიციარების საჭიროებების დასადგენად. ბენეფიციარებისათვის
შედგენილი კითხვარის და სახელმწიფო ფონდის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის
საფუძველზე, სახალხო დამცველის ანგარიშმა გამოავლინა, რომ თითქმის ყველა
შემთხვევაში თავშესაფარში ყოფნის სამთვიანი ვადა ექვს თვეს ან ერთ წელს
გრძელდებოდა, სამართლებრივი პროცედურების ხანგრძლივობის, უცხოელი
მოქალაქეების დოკუმენტებთან დაკავშირებული პრობლემების, უსაფრთხოების
მიზეზების თუ სარეაბილიტაციო პროცესების გამო. განსაკუთრებით აღინიშნა ის
ფაქტი, რომ თავშესაფრები ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებსაც ეხმარებიან. 2014 –
2015 წლების მონაცემებით, თბილისი და ბათუმის თავშესაფრებით მეტმა ოჯახური
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ძალადობის მსხვერპლმა ისარგებლა ვიდრე - ტრეფიკინგის, რაც თავისთავად ზრდის
მომსახურებების გაუმჯობესების საჭიროებას, რეაბილიტაციის და სოციალიზაციის
სათანადოდ ხელშეწყობისათვის (საქ 30, გვ 2-4).
მხოლოდ ორმა რესპოდენტმა
წამოჭრა ეს საკითხი, ერთი ფიქრობდა რომ ტრეფიკინგისა და ოჯახური ძალადობის
მსხვერპლთათვის მიწოდებული მომსახურებები არ უნდა გაერთიანდეს, რადგან მათ
განსხვავებული საჭიროებები აქვთ. თუმცა მეორემ განაცხადა, რომ ორი ჯგუფის შერევას
უპირატესობა აქვს, სხვებთან ერთად მოთავსებული ტრეფიკინგის მსხვერპლები უფრო
მშვიდად არიან, თანაც ორი ჯგუფის გაერთიანება ხელს უწყობს ტრეფიკინგის რისკის
შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებს შორის, რადგან
ისინი მოწყვლადი არიან ადამიანით ვაჭრობის მიმართ.
სახელმწიფო თავშესაფრები მხოლოდ კანონით მსხვერპლად (დაზარალებულად)
ცნობილ პირებს ემსახურებიან, ეს აგვიანებს თავშესაფრის და მომსახურების მიწოდებას
იდენტიფიცირებული მსხვერპლებისთვის. სტატუსის მიღებამდე მსხვერპლები
დროებით ძალადობის საწინააღმდეგო ქსელის თავშესაფარში რჩებიან და ვერ იყენებენ
სახელმწიფო ფონდებს. პრაქტიკაში, იდენტიფიცირების პროცესი შესაძლოა 48 საათზე
მეტ ხანს გაგრძელდეს. თუ 48 საათიანი იდენტიფიცირების პერიოდი გაგრძელდება,
და თუ მეტი მსხვერპლის იდენტიფიცირება მოხდება (მაგალითად შრომის ინსპექციის
შესაძლებლობების გაუმჯობესების გამო) ამ შემთხვევაში ძალადობის საწინააღმდეგო
ქსელის რესურსებით ძალიან გართულდება სიტუაციის მართვა. კვლევის ჩატარების
პერიოდში ძალადობის საწინააღმდეგო ქსელის თავშესაფარს არ შეეძლო მამაკაცების
მიღება, მას ეს შესაძლებლობა შეექმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს
მხარდაჭერით სხვა შენობაში გადავა. რესპოდენტები თვლიდნენ, რომ არ იყო საჭირო
მამაკაცი მსხვერპლებისთვის სპეციალური თავშესაფრის შექმნა, რადგან ისინი
მთავრობის მიერ დაქირავებულ ბინებში იყვნენ განთავსებულნი.
რესპოდენტებმა გამოთქვეს მოსაზრება იმ ნაბიჯების შესახებ რომლებიც უნდა
გადაიდგას თავშესაფარში ბავშვებისთვის შეთავაზებული მომსახურებების
გაუმჯობესებისთვის,
არსებული
რეკომენდაციების
შესაბამისად.
GRETA-ს
რეკომენდაციების შესაბამისად, 2012 წელს საქართველომ შეასწორა კანონი ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ და დაუმატა 4-ე თავი ბავშვი მსხვერპლების
შესახებ, სადაც გათვალისწინებულია რისკის ინდივიდუალური შეფასება მათი
საუკეთესო ინტერესების საფუძველზე (მუხლი 18 (6)), და აღნიშნულია რომ პირს
უნდა მოექცე როგორც არასრულწლოვანს როდესაც არსებობს გონივრული ვარაუდი,
რომ ის მართლაც არასრულწლოვანია (მუხლი 18 (7). უწყებათშორის საკოორდინაციო
საბჭოში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვებით ვაჭრობასთან ბრძოლისათვის დოკუმენტაციის და კანონმდებლობის
მომზადების მიზნით. 2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა შეიცავს
კონკრეტულ დებულებებს ბავშვთა ტრეფიკინგის პრევენციის შესახებ. საჭიროების
შემთხვევაში ბავშვი მსხვერპლები (ასევე მსხვერპლი მშობლების თანმხლები ბავშები)
უზრუნველყოფილნი იქნებიან მეურვეობით და განთავსებით, განათლებით და
მათ საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერით. ბავშვებმა რომლებიც არ არიან
საქართველოს მოქალაქეები, შესაძლოა მიიღონ ბინადრობის ნებართვა, ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 24- ე მუხლის შესაბამისად (საქ 10,
გვ 4 16-17, 24, საქ 21, გვ.49).
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გამორკვევის პერიოდი
ეროვნული რეფერალური გეგმის მეორე ნაწილი (3.1), ადამიანით ვაჭრობის წინაამდეგ
ბრძოლის შესახებ კანონის 12-ე მუხლი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
50-ე მუხლი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლს განუსაზღვრავს მოსაფიქრებელ ვადას/
გამორკვევის პერიოდს თავშესაფარში მოხვედრიდან არა ნაკლებ 30 დღისა, რომლის
განმავლობაში მას არ ეკისრება ვალდებულება ითანამშრომლოს სამართალდამცავ
ორგანოებთან, სისხლის სამართლის კოდექსის 371-ე მუხლის შესაბამისად. გამორკვევის
პერიოდში იუსტიციის სამინისტრო, მსხვერპლთა (თავშესაფრის) მომსახურების
სააგენტოს ან სამართალწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირის შუამდგომლობის
საფუძველზე გასცემს დროებითი ბინადრობის ნებართვას. თუ მსხვერპლი გადაწყვეტს
სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობას, ბინადრობის ნებართვა და
საქართველოში მუშაობის უფლება გაიცემა სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო
წარმოების დასრულებამდე.
2012, GRETA-მ საქართველოს მისცა რეკომენდაცია
სისტემატურად განუმარტოს მსხვერპლს გამორკვევის პერიოდის გამოყენების
შესაძლებლობის შესახებ, და ეფექტურად გამოიყენოს 30 დღიანი ვადა მსხვერპლის
მდგომარეობიდან გამოყვანისათვის, ევროპული კონვენციის შესაბამისად (საქ 21 გვ
49). პასუხად საქართველომ აღნიშნა, პოლიცია, მობილური ჯგუფები და სახელმწიფო
ფონდი აწვდიან მსხვერპლს ინფორმაციას გამორკვევის პერიოდის და კომპენსაციის
შესახებ წერილობით და პირველი ინტერვიუს დროს და რომ რეალურად გამორკვევის
პერიოდი ასევე აძლევს მსხვერპლს საშუალებას ისარგებლოს ფსიქოლოგიური
მომსახურებით, სათანადო საცხოვრებელი პირობებით და რეაბილიტაციისა და
რეინტეგრაციის პროგრამებით (საქ 22, გვ4).
კომპენსაცია და იურიდიული დახმარება
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 14-ე მუხლით დადგენილი
წესით უზრუნველყოფილია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის,
დაზარალებულთათვის მართლმსაჯულების, ინფორმაციის, უფლებების, იურისტის
და თარჯიმნის; უფასო იურიდიული დახმარების, დაცვის და უსაფრთხოების,
კონფიდენციალურობის და დაცვის სპეციალური ზომების ხელმისაწვდომობა, სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ კანონის 16-ე მუხლი განმარტავს, რომ ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლს, დაზარალებულს უფლება აქვს მოითხოვოს ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის შედეგად მიყენებული მორალური, ფიზიკური
ან ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო და სისხლის
სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით 16 (1). თუ შეუძლებელია
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლისათვის, დაზარალებულისათვის
მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მასზე
ფონდიდან გაიცემა კომპენსაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
16 (2). ეროვნული რეფერალური მექანიზმის მეორე ნაწილი ასევე ითვალისწინებს
კომპენსაციას. მას შემდეგ რაც პირს მსხვერპლის, დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭება
მას შეუძლია მოითხოვოს სახელმწიფო ფონდის კომპენსაცია კანონმდებლობით
დადგენილი წესით (2.1). კომპენსაცია არ არის დამოკიდებული მსხვერპლის
თანამშრომლობაზე (2.2), არც სახელმწიფო ფონდის კომპენსაცია ზღუდავს პირის,
დაზარალებულის უფლებას მოითხოვოს მატერიალური, მორალური ან ქონებრივი
ზიანის ანაზღაურება (2.3). კომპენსაციის გაცემის პროცედურები განსაზღვრულია
ეროვნულ რეფერალურ გეგმაში (2.4 - 2.6), სახელმწიფო ფონდის მიერ დადგენილი
ოდენობით - 1000 ლარი (2.7). 2006 წელს მიღებული მსხვერპლთა კომპენსაციის
ოდენობა და გაცემის წესი ადგენს, რომ ტრეფიკერის მიერ სამოქალაქო სარჩელის
საფუძველზე მსხვერპლისთვის, დაზარალებულისთვის გადახდილი კომპენსაცია
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არ გამორიცხავს მსხვერპლის, დაზარალებულის მიერ 1000 ლარის ოდენობით
ერთჯერადი კომპენსაციის მიღებას სახელმწიფო ფონდიდან; და არც სახელმწიფო
ფონდის ერთჯერადი კომპენსაცია არ ართმევს მსხვერპლს, დაზარალებულს უფლებას
მოსთხოვოს ტრეფიკერს ზიანის ანაზღაურება (საქ 22, გვ44). ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 13-ე (5) მუხლის და სისხლის სამართლის
კოდექსის 52-ე მუხლის თანახმად უკანონოდ დაუფლებული ქონება ექვემდებარება
ჩამორთმევას. როდესაც დამრღვევის მხრიდან კომპენსაციის მიღება შეუძლებელია,
მსხვერპლს, დაზარალებულს გადაეცემა სახელმწიფო ფონდის კომპენსაცია - 1000
ლარის ოდენობით. სამოქალაქო კოდექსის 411-ე მუხლი განმარტავს, რომ ზიანი უნდა
ანაზღაურდეს ქონების და მოგების დაკარგვისთვის.
2012 წელს GRETA -მ მისცა კომპენსაცია ხელისუფლებას, აცნობოს ტრეფიკინგის
ყველა მსხვერპლს კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობის შესახებ და უზრუნველყოს
იურიდიული დახმარება, რათა მსხვერპლმა სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო
წარმოების გზით შეძლოს კომპენსაციის მიღება სახელმწიფო ფონდიდან ან
ტრეფიკერისგან (საქ 21, გვ.49-50). ხელისუფლებამ უპასუხა, რომ მსხვერპლები
ინფორმაციას კომპენსაციის შესახებ, და უფასო იურიდიულ დახმარებას
იღებენ სახელმწიფო ფონდთან საინფორმაციო შეხვედრებზე, ტელე რადიო
პროგრამებით ტრეფიკინგის შესახებ და სხვა ქვეყნებში არსებული საკონსულოების
თანამშრომლებისგან. აწვდიან ასეთ ინფორმაციას. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა
აღნიშნეს, რომ 2012 წელს ექვსმა მსხვერპლმა მიიღო კომპენსაცია, 2013 წელს ოცდაერთმა და 2014 წელს - ცხრამ (საქ 22, გვ 44). საქართველოს მთავრობამ განაცხადა,
რომ 2014 წელს 25 ადამიანს გაეწია იურიდიული კონსულტაცია; ათმა ადამიანმა მიიღო
სამართლებრივი ინტერესის დაცვა და 27-მა - კომპენსაცია (საქ 31, გვ 4).
ბინადრობა, დაბრუნება და რეპატრიაცია
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 24-ე მუხლი და
საქართველოს მთავრობის # 520 დადგენილება საქართველოში ბინადრობის
ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ
არეგულირებს ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესს. ბინადრობის ნებართვის
მისაღებად პირმა, ქვეყანაში მისი კანონიერი ყოფნის ვადის ამოწურვამდე არა
უგვიანეს 40 დღისა, უნდა მიმართოს ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მომსახურების
უზრუნველყოფის სამსახურს ან სამართალწარმოებაზე პასუხისმგებელ უწყებას,
9-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. სამართალდამცავების მიერ ადამიანით
ვაჭრობის შემთხვევების გამოძიების და დევნის და ტრეფიკინგის მსხვერპლთან,
დაზარალებულთან
მოპყრობის
შესახებ
სახელმძღვანელო
პრინციპების
(სახელმძღვანელო პრინციპები) მიხედვით სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა
უზრუნველყონ დროებითი ბინადრობის ნებართვა ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის.
ამასთან, საქართველოს კანონის - უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ - 15 (ვ) მუხლი განსაზღვრავს, რომ სპეციალური
ბინადრობის ნებართვა, გაიცემა უცხოელზე, რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი
ვარაუდი, რომ იგი შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის
მსხვერპლი ან დაზარალებული. 2015 – 2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის
პუნქტი 2.2.1 პასუხისმგელობას უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საჭიროების
შემთხვევაში დროებითი ბინადრობის ნებართვით უზრუნველყოფის შესახებ აკისრებს
იუსტიციის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ხელისუფლების
წარმომადგენლებმა GRETA -ს განიცხადეს, რომ პირები ინფორმაციას ბინადრობის
იღებენ ოფიციალურად, წერილობით და პირველი ინტერვიუს დროს. წინამდებარე
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შეფასებაში ორმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ ბინადრობის ნებართვის საკითხებს
კარგად მართავს იუსტიციის სამინისტრო, და რომ 2015 წელს ადამიანით ვაჭრობის
შვიდმა მსხვერპლმა მიიღო ბინადრობის ნებართვა.
2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის
მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
მუდმივ
ადგილსამყოფელ
სახელმწიფოში
უსაფრთხოდ დაბრუნების უზრუნველყოფას. ხელისუფლების წარმომადგენელთა
განცხადებით, ისინი თანამშრომლობენ IOM-თან მსხვერპლთა წარმოშობის
ქვეყანაში დაბრუნებისა და რეპატრიაციის საკითხებზე. ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 21-ე მუხლი ითვალისწინებს საქართველოს
მოქალაქეების ან სქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირთა უსაფრთხო დაბრუნებას
და რეპატრიაციას, თუ ისინი ტრეფიკინგის მსხვერპლნი, დაზარალებულნი
აღმოჩნდებიან. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები
და საკონსულო დაწესებულებები თანამშრომლობენ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროსა და საქართველოს სხვა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან, რათა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლზე, დაზარალებულზე უმოკლეს
ვადაში გასცენ პირადობის მოწმობა ან/და საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა
და უზრუნველყონ საქართველოში მისი უსაფრთხო დაბრუნების ხელშეწყობა (მუხლი
21(1)) და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
უსაფრთხო და ნებაყოფლობითი დაბრუნების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო
ორგანოები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნების შესაბამის ორგანოებთან, საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და არასამეწარმეო იურიდიულ პირებთან (მუხლი 21(2)). უსაფრთხო
რეპატრიაცია ასევე გათვალისწინებულია ეროვნული რეფერალური გეგმის მეორე
ნაწილში. უწყებათშორისმა საბჭომ 2014 წელს რისკის შეფასების საფუძველზე
სამართალდამცავებისთვის გამოსცა სახელმძღვანელო პრინციპები უსაფრთხო
დაბრუნების შესახებ. 2012 წლის კანონი ლტოლვილებისა და ჰუმანიტარული
სტატუსის შესახებ შესაძლოა ასევე მნიშვნელოვანია; ჰუმანიტარული სტატუსი
შესაძლოა რიგ შემთხვევებში ტრეფიკინგის მსხვერპლსაც მიენიჭოს (საქ10, გვ 25-26,
67).
რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა რეაბილიტაციის და სოციალური
ინტეგრაციის სტრატეგიის მიხედვით, პირის რეაბილიტაცია ნიშნავს შემდეგს:

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლის, დაზარალებულის ფიზიკური და მენტალური
ჯანმრთელობის აღდგენა, თავშესაფარში ან მის გარეთ უზრუნველყოფილი
მომსახურების, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარების მეშვეობით.
რეინტეგრაცია განისაზღვრება როგორც:

ტრეფიკინგის მსხვერპლის, დაზარალებულის ღირსეული დაბრუნება მის
ოჯახში და/ან ჩვეულ სოციალურ ცხოვრებაში, მომსახურების უზრუნველყოფის
და მისი სოციალური ფუნქციონირების დონის ამაღლების გზით (უნარების
შეძენა რომელიც ადამიანს სამუშაოს მოძებნაში დაეხმარება).

სტრატეგიის მიხედვით აქტივობების კოორდინაციას უზრუნველყოფს სახელმწიფო
ფონდი რომელიც ყოველ სამ თვეში ერთხელ აწყობს შეხვედრას რეაბილიტაციისა
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და რეინტეგრაციის საკითხებზე (ნაწილი 1). სახელმწიფო ფონდის, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სოციალური
მუშაკების როლი განსაზღვრულია მეორე ნაწილში. ინდივიდუალური რეინტეგრაციის
გეგმა მზადდება ყველა მხარის მონაწილეობით და დასამტკიცებლად წარედგინება
სახელმწიფო ფონდს (ნაწილი 3). სახელმწიფო ფონდი იღებს კვარტალურ ანგარიშს და
წერილობით ინფორმაციას შესაბამისი სამსახურებიდან და აფინანსებს შეთავაზებულ
მომსახურებებს (ნაწილი 4). სოციალური მუშაკები მონაწილეობენ სოციალური
რეინტეგრაციის გეგმის მომზადებასა და განხორციელებაში მსხვერპლთან,
დაზარალებულთან ერთად და მისი სახელით ითხოვენ საჭირო მომსახურებას
შესაბამისი სამსახურისაგან. თუ ისინი ვერ აწვდიან მომსახურებას ფონდი განიხილავს
გეგმის განხორცილებისათვის თანხის გამოყოფის საკითხს (2000 ლარი ერთი
მსხვერპლისთვის) (ნაწილი 5). ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციები მონაწილეობენ რეინტეგრაციის პროცესში (ნაწილი 6). ფონდს
აქვს სოციალური მუშაკების მონაცემთა ბაზა, და ამაგრებს სოციალურ მუშაკს
კონკრეტულ მსხვერპლს. ხარჯების შესახებ ყოველთვიური ანგარიში წარედგინება
ფონდს და მომსახურების მომწოდებლებს.
გეგმის განხორციელების შემდეგ
სოციალურმა მუშაკმა შესაძლოა შეინარჩუნოს კომუნიკაცია მსხვერპლთან (ნაწილი
7). გეგმის განხორციელების მონიტორინგს ახორციელებს ფონდი, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით (ნაწილი 8).

Q.4.1.8. დანიშნულკბის ქვეყანაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა
1
0
4
1
0
0

1

2

3

4

5

საქართველოს მთავრობამ აღნიშნა ტრეფიკინგის მსხვერპლთა რეინტეგრაციის
სხვადასხვა მაგალითები, პროფესიული სწავლების და შრომის ბაზარზე წვდომის
უზრუნველყოფის გზით. ითქვა, რომ სახელმწიფო ფონდის მხარდაჭერით თბილისისა
და ბათუმის თავშესაფრებში განთავსებული 6 მსხვერპლი დასაქმდა ავეჯის წარმოებაში,
კომერციულ მშენებლობასა და მომსახურების სექტორში; ოთხმა თექის დამუშავება
ისწავლა და თურქული ენის კურსი გაიარა. ერთმა არასრულწლოვანმა (მსხვერპლის
თანხლებით) დაამთავრა სკოლა და უნივერსიტეტში ჩააბარა. ერთმა ისწავლა
თავშესაფარში და ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შემდეგ მოხვდა ბათუმის შოთა
რუსთაველის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე.
მიუხედავად რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის ყოვლისმომცველი ჩარჩოს
არსებობისა, რეალურად ცენტრიდან მოშორებით მცხოვრები მსხვერპლების
მხარდაჭერა შესაძლოა შემოიფარგლოს თავშესაფრით, სამედიცინო დახმარებით
და ერთჯერადი კომპენსაციით (1000 ლარი). 2012 წელს GRETA -მ აღმოაჩინა, რომ
ცოტა მსხვერპლი დათანხმდა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროგრამაში
მონაწილეობას, და მიუთითა კვალიფიციური სოციალური მუშაკების საჭიროებაზე.
ინტერვიუს პროცესში, ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა რომ სოციალური მუშაკების
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რაოდენობა არ არის ადექვატური. მან განაცხადა, რომ მთავრობამ აიყვანა რამდენიმე
სოციალური მუშაკი, მაგრამ რაოდენობა მაინც არ არის საკმარისი (67). საქართველოს

4

Q. 4.2.2. ტრეფიკინგის უცხოელი და
ადგილობრივი მსხვერპლები ერთი დონის
მომსახურებას იღებენ

3

3

Q. 4.2.3. მსხვერპლები რომლებიც
თანამშრომლობენ და არ თანამშრომლობენ
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთი
დონის მომსახურებებს

2

3

1

Q. 4.2.4. სექსუალური ექსპლუატაციის და
ტრეფიკინგის არა სექსუალური ფორმის
მსხვერპლები ერთი დონის მომსახურებებს
იღებენ

2

3

1

Q. 4.2.5. მსხვერპლთა მხარდასაჭერად
უზრუნველყოფილია ადექვატური და
ეფექტური პროცედურები და პროტოკოლები

1

4

სრულიად არ
ვეთანხმები

2

არ ვეთანხმები

ვეთანხმები

Q. 4.2.1. ტრეფიკინგის ქალი და მამაკაცი
მსხვერპლები ერთი დონის მომსახურებებს
იღებენ

არც ვეთანხმები არც
არ ვეთანხმები

სავსებით ვეთანხმები

კითხვები დაცვისა და დახმარების შესახებ

სულ კვლევის რესპოდენტები: n=6; სულ ამ კითხვის რესპოდენტები: n=6
მთავრობამ განაცხადა რომ 2016 წლისათვის 70-ით გაზრდის სოციალური მუშაკების
რაოდენობას (236), და მათი რაოდენობა 306 გახდება. რესპოდენტმა ასევე აღნიშნა
სოციალური მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლების და მათი სამუშაოს შესაბამისი
ანაზღაურების საჭიროება. კვლევის რესპოდენტმა ასევე ისაუბრა სამედიცინო
მომსახურების, პროფესიული ტრენინგის და ინტეგრირების ხელშეწყობის „სრული
არა ადეკვატურობის“ შესახებ, და განაცხადა რომ მიუხედავად იმისა რომ იცის
სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარების პაკეტის არსებობის შესახებ, პრაქტიკაში
არ გაუგია ის ვინმესთვის შეეთავაზებინათ.
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Q.4.1.7. განათლება / დასაქმება / უნარები / პროფესიონალური სწავლა
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მონიტორინგი
2005 – 2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის 2.1.1 პუნქტი ითვალისწინებს
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა არსებული თავშესაფრების
საქმიანობის მონიტორინგი და მონიტორინგის საფუძველზე ანგარიშის მომზადებას,
რაც სახელმწიფო ფონდის ხელმძღვანელობით უნდა განხორციელდეს. ნაწილი
2.2.4 ითვალისწინებს რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროგრამების შესწავლას
და დახვეწას ახალი ტენდენციების შესაბამისად, ამ პროცესს უხელმძღვანელებენ
საკოორდინაციო საბჭო და სახელმწიფო ფონდი, დაინტერესებულ ადგილობრივ
არასამთავრობო
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით.
ინტერვიუს პროცესში აღინიშნა, რომ რეაბილიტაციის და რეინტეგრაციის გეგმები
გადასინჯული და განახლებულია, ანგარიშები კი - მომზადებული. ასევე ითქვა
რომ თავშესაფრის პერსონალი წინადადებების ყუთს სთავაზობს მაცხოვრებლებს.
საზოგადოებრივი დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა
განახორციელა თავშესაფრის მომსახურებების მონიტორინგი (ზემოთ აღნიშნული).
ამასთან რესპოდენტებმა ისაუბრეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და GRETA -ს ანგარიშების რეკომენდაციების მიხედვით გატარებულ ღონისძიებებზე.
უწყებათშორისი ჯგუფი განიხილეს როგორც მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმი,
რომელიც სულ მცირე წელიწადში ერთხელ უნდა იყოს გამოყენებული; მეორე
რესპოდენტი არ იყო დარწმუნებული რომ ადექვატური მონიტორინგი ტარდებოდა.
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დაცვის და დახმარების ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

დაცვის და
დახმარების
2.1 მომსახურებების
დაფინანსება
(თავშესაფარი)

დაცვისა და
დახმარების
მომსახურებებისთვის
გამოყოფილი
სახელმწიფო
დაფინანსება

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაფინანსება
არასამთავრობოებისა და
სამოქალაქო
საზოგადოების
მხარდაჭერის
მომსახურებებისთვის

დროებითი
დაცვისა და
დახმარების
მომსახურებებზე
2.2
კონკრეტულად
ტრეფიკინგის
მსხვერპლებისთვის

თავშესაფარში
უზრუნველყოფილია
მომსახურების
სრული პაკეტი
(სამედიცინო,
ფსიქოლოგიური,
სამართლებრივი)

თავშესაფრის გარეთ
მსხვერპლთა
ტრეფიკინგის
უმრავლესომსხვერპლე-ბისთვის
ბისთვის
უზრუნველუზრუნველყოფილია
ყოფილია
მომსახურებების
გარკვეული
სრული პაკეტი
მომსახურება
(სამედიცინო,
გარკვეული
ფსიქოლოგიური,
პირობებით
სამართლებრივი)

გრძელვადიანი
რეაბილიტაციის,
2.3 რეინტეგრაციის
და დაბრუნების
მომსახურება

რეაბილიტაციის
და
რეინტეგრაციის
ჩარჩო
უზრუნველყოფილია

ბინადრობის
და დაბრუნების
ჩარჩო უზრუნველყოფილია

რეაბილიტაციის
და
რეინტეგრაციის
ადექვატური
სახელმწიფო
მხარდაჭერა

სახელმწიფო
ადეკვატურად
მონაწილეობს
უსაფრთხო და
ნებაყოფილობით
დაბრუნებაში

დაცვის და
დახმარების
დაცვის და
მომსახურებები
დახმარების
დიფერენცი2.4
მომსახურებების რებულია
დიფერენციაცია კონკრეტული
საჭიროებების
მიხედვით

ბავშვების (მაგ BID)
და მოქალაქეობის
არ მქონე პირების
(ბინადრობა)
საჭიროებები
დაკმაყოფილებულია

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ზოგი ადამიანის
ზოგ საჭიროებას
აკმაყოფილებს

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ყველა ადამიანის
ყველა საჭიროებას
აკმაყოფილებს

დაცვის და
დაცვის და
დახმარების
დახმარების
მომსახურებების
2.5 მომსახურებების
მინიმალური
შესაბამისი
სტანდარტი
სტანდარტები
განსაზღვრულია

მონიტორინგის,
დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ჩარჩო უზრუნველყოფილია

დაცვის და
დახმარების
დაცვის და
მოსამხრებების
დახმარების
მონიტორინგი
მოსამხრებების
გარე შეფასებით
მონიტორინგი
(მათ შორის
შიდა შეფასებით
მსხვერპლის
უკუკავშირი)

გამოყოფილი
თანხა
ნაწილობრივ
აკმაყოფილებს
საჭიროებებს

გამოყოფილი
თანხა სრულად
აკმაყოფილებს
საჭიროებებს

ყველა მსხვერპლი
უზრუნველყოფილია ყველა
მომსახურებით,
ყოველგვარი
პირობების გარეშე

მწვანედ მოცემულია საკითხები რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს.
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2.3. გამოძიება და სამართლებრივი დევნა
საქართველო არის ძირითადი საერთაშორისო ინსტრუმენტების მხარე, თუმცა მას არ
მოუხდენია რატიფიცირება ან მიერთებია რაიმე საერთაშორისო კონვენციას ყველა
შრომითი მიგრანტის და მათი ოჯახების უფლებების დაცვის შესახებ
პოლიცია
პასუხისმგებელია
ტრეფიკინგისა
და
მასთან
დაკავშირებული
დანაშაულების გამოძიებაზე, პროკურატურის ზედამხედველობით. 2015 წელს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის ცენტრალურ დეპარტამენტში
შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის
განყოფილება. 2014 წლის იანვარში აჭარის რეგიონში შინაგან საქმეთა სამინისტროს
კრიმინალური პოლიციის ცენტრალურ დეპარტამენტში შეიქმნა ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება (ოპერატიული ჯგუფი), დასავლეთ
საქართველოში პროაქტიული საგამოძიებო ზომების გატარების მიზნით, რომელთა
უმეტესობა ეხებოდა ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან მსხვერპლების სექსუალურ
ექსპლუატაციას. აღნიშნული განყოფილების თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან
პოტენციური მსხვერპლების გამოვლენასა და კონტროლზე, აგრეთვე საქართველოს
დეპორტირებული მოქალაქეების გამოკითხვაზე სარფის გამშვებ პუნქტსა და
თბილისი საერთაშორისო აეროპორტში (საქ10, გვ.44; საქ 22, გვ 35). აჭარის რეგიონში
ასევე შეიქმნა ოპერატიული ჯგუფი 7 დეტექტივი გამომძიებლის და 5 პროკურორის
შემადგენლობით, ტრეფიკინგის ფაქტების ერთობლივად გამოძიების მიზნით (საქ10,
გვ 74). მთავრობამ გაზარდა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის დანაყოფების
რიცხვი სამიდან ოთხამდე (საქ 10, გვ 73). სამართალდამცავთა შეზღუდული
საგამოძიებო შესაძლებლობები აღინიშნა როგორც გამოძიების ხელშემშლელი
ფაქტორი, განსაკუთრებით გამომძიებლების მცდელობა მსხვერპლის დაკითხვისას
შეაგროვოს მტკიცებულება, ნაცვლად მსხვერპლის გამოკითხვა იმის დასადგენად არის
თუ არა პირი პოტენციური მსხვერპლი (Gen1).
რატიფიცირება /მიერთება

საქართველო

UNTOC - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (2003)

2006

გაეროს კონვენციის ოქმი (ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და
ბავშვების ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და დასჯის
შესახებ), 2003

2006

ICCPR - საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების
შესახებ (1976)

1994

ICESCR - საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული უფლებების შესახებ (1976)

1994

ICERD - საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (1969)

1999

CEDAW - საერთაშორისო კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (1981)

1994

CAT - კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ (1987)

1994

CRC - კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ (1990)

1994

CRPD - კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
უფლებების შესახებ (2008)

2014
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რატიფიცირება /მიერთება

საქართველო

ICRWM - საერთაშორისო კონვენცია ყველა მიგრანტი ქალის და მისი
ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის შესახებ (2003)

არ არის ხელმოწერილი
R/A

COE Trafficking Convention - ევროსაბჭოს კონვენცია ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ [CETS No. 197] (2008)

2007
(რატიფიცირებული)

C029 - იძულებითი შრომის კონვენცია 1930 (No. 29)

1993

C105 - იძულებითი შრომის კონვეციის გაუქმება 1957 (No. 105)

1996

C182 - კონვენცია ბავშვთა შრომის მძიმე ფორმების შესახებ 1999 (No.
182)

2002

საკანონმდებლო ჩარჩო
ადამიანით ვაჭრობას განსაზღვრავს სისხლის სამართლის კოდექსის 143- ე მუხლი:

ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების
განხორციელება, აგრეთვე მუქარით, ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით,
მოტაცებით, შანტაჟით, თაღლითობით, მოტყუებით, უმწეო მდგომარეობის ან
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, საზღაურის ანდა სარგებლის მიცემის
ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის მისაღწევად, რომელსაც სხვა პირზე
ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ადამიანის გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა,
დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის
მიზნით.
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 3(ა) მუხლი ადასტურებს
სისხლის სამართლის კოდექსის დეფინიციას და განმარტავს, რომ მსხვერპლის თანხმობა
მნიშვნელოვანია. 2015 წელს, სისხლის სამართლის კოდექსის 143 - iii მუხლით დასჯადი
გახდა ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის მსხვერპლის ან დაზარალებული პირის
ისეთი მომსახურებით სარგებლობა, თუმცა ნორმა ჯერ ჯერობით არ გამოყენებულა.
2005 წლის 27 დეკემბერს შესწორდა კონსტიტუციის 30-ე მუხლი, საზღვარგარეთ მყოფი
ქართველების უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, რაც თავის მხრივ ადამიანით
ვაჭრობის პრევენციას ისახავს მიზნად. 2014 წლის 29 მაისს ამოქმედდა ტრეფიკინგის
საბჭოს სამუშაო ჯგუფის მომზადებული შენიშვნა სისხლის სამართლის კოდექსის
143-i მუხლისათვის, ტერმინი „ექსპლუატაციის“ განსაზღვრის მიზნით, ტრეფიკინგის
ოქმში ჩამოთვლილი ყველა ფორმის მითითებით. ასევე გადაისინჯა სანქციები
ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში დამატებითი სანქციების
უზრუნველსაყოფად: აღნიშნული ქმედებისათვის პირი ისჯება თანამდებობის
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 3 წლის ვადით, ნაცვლად 2 წლისა.
საკანონმდებლო ხარვეზები
მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წელს ადამიანით ვაჭრობის ცნება დაზუსტდა
ექსპლუატაციის მნიშვნელობის დამატებით, ინტერვიუების პროცესში მაინც
გამოიკვეთა გარკვეული დაბნეულობა მის განსაზღვრასა და გამოყენებასთან
დაკავშირებით. ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ ტრეფიკინგის დასადგენად
საკმარისია ორი ელემენტი (მაგალითად ტრანსპორტირება და ექსპლუატაცია),
თუმცა მეორემ თქვა რომ დანაშაული შეიცავს სამ ელემენტს, რაც გამოწვევას
უქმნის პრაქტიკოსებს რომლებსაც არ უსწავლიათ სუბიექტური „მიზნის“ დადგენა,
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განსხვავებით ექსპლუატაციის ობიექტური გამოვლინებისგან. შემდეგმა რესპოდენტის
აზრით, მიუხედავად იმისა რომ კანონმდებლობა ცალსახად განასხვავებს ადამიანით
ვაჭრობას და მიგრანტების უკანონო გადაყვანას, პრაქტიკაში შესაძლებელია
ტრეფიკინგის მსხვერპლებისა და უკანონო მიგრანტების აღრევა, თუ ისინი თავად
არ მოახდენენ თვით იდენტიფიცირებას. ასევე ერთ ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა,
რომ მიუხედავად ადექვატური დეფინიციისა, მკვეთრი ზღვარი არ არის იძულებით
პროსტიტუციაში ჩართულ ტრეფიკინგის მსხვერპლსა და იმ ადამიანს შორის რომელიც
არის ჩათრეული პროსტიტუციაში, სავარაუდოდ იგივე სიტუაციაში თუმცა შესაძლოა
უბრალოდ სხვაგვარად ექცეოდნენ. აღინიშნა, რომ მომზადდა საკანონმდებლო
რეკომენდაციები სტანდარტული მიდგომის შესამუშავებლად.

4

Q. 5.1.2 ადამიანით ვაჭრობის ფორმები კანონით
ეფექტურად არის კრიმინალიზებული

3

1

Q. 5.1.3 ტრეფიკინგის და მასთან დაკავშირებული
საკითხების მარეგულირებელი სამართლებრივი
ჩარჩო ადექვატური და ეფექტურია

1

4

სრულიად არ
ვეთანხმები

2

არ ვეთანხმები

ვეთანხმები

Q. 5.1.1 ადამიანით ვაჭრობის ეროვნული დეფინიცია
ადექვატური და შესაბამისია

არც ვეთანხმები და არც
არ ვეთანხმები

სავსებით ვეთანხმები

კითხვები ტრეფიკინგის გამოძიებისა და სამართლებრივი დევნის ჩარჩოსთან
დაკავშირებით

1

სულ რესპოდენტების რაოდენობა : n=6
სულ ამ კითხვის რესპოდენტების რაოდენობა : n=6 / 5

არა კრიმინალიზაცია
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 15-ე მუხლი ითვალისწინებს
ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლის, დაზარალებულის განთავისუფლებას სისხლის
სამართლის რიგი პასუხისმგებლობებიდან. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლი, დაზარალებული თავისუფლდება საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 344-ე (საქართველოს საზღვრის უკანონო გადაკვეთა) და 362-ე (ყალბი
დოკუმენტების გამოყენება მუხლებით განსაზღვრული ქმედებებისათვის ან
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევათა
კოდექსით
გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობისაგან.
საქართველოში
პროსტიტუცია
ადმინისტრაციული
დანაშაულია; ერთ ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ კანონმდებლობა არ
ითვალისწინებს რაიმე საჯარიმო სანქციას სექს მუშაკებისათვის. თუმცა ადამიანით
ვაჭრობის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2014 წლის ანგარიშში
აღინიშნა, რომ პოლიციამ პროსტიტუციაში ჩართული მრავალი ქალი დააჯარიმა,
რომელთაგან ბევრის იდენტიფიცირება როგორც ტრეფიკინგის დანაშაულის
მსხვერპლის არ მოხდა, და შესაძლოა ბევრ პოტენციურ მსხვერპლს აიძულებდნენ
ჩვენების მიცემას სუტენიორების და ბორდელების მეპატრონეების წინააღმდეგ (Gen1).
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გამოძიება, დევნა და მსჯავრდება
2015 წელს საქართველოს მთავრობამ წარადგინა ანგარიში 2014 -2015 წლებში
განხორციელებული გამოძიების და დევნის მონაცემების შესახებ:
2014

2015

გამოძიება

13

18

დევნა

5

5

სასამრთლოსთვის გაგზავნილი საქმეები

4

3

მსჯავრდება

4

3

მსჯავრდებულები

6

3

ტრეფიკინგის მსხვერპლი, დაზარალებული

7

8

ინტერვიუს მსვლელობისას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს,
რომ გამოძიებების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება (2012 წელი - 10 საქმე,
1015 - 18). რესპოდენტებმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა დანაშაული პირველ ეტაპზე
განისაზღვროს როგორც ადამიანით ვაჭრობა - სისხლის სამართლის კოდექსის 143i -ე მუხლის მიხედვით, შემდეგ კი მოხდეს მისი რე კლასიფიკაცია 254 -ე მუხლის
შესაბამისად - პროსტიტუციისათვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა. ინტერვიუს
პროცესში აღინიშნა, რომ არ დაფიქსირებულა ტრეფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლის
მომსახურების გამოყენების ფაქტი, რაც 143-iii -ის მუხლით მიხედვით დანაშაულად
არის მიჩნეული. ეს დებულება ახალია და მისი ამოქმედება რთული აღმოჩნდა,
მანამდე არსებული ცოდნიდან გამომდინარე - ამ დრომდე არავითარი მტკიცებულება
არ არის აღმოჩენილი. ასევე ითქვა, რომ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა სექსუალური
ექსპლუატაციით მიღებული მომსახურების მომხმარებლები თურქეთიდან შემოდიან
და მომსახურების მიღების შემდეგ უკან ბრუნდებიან, რაც ნიშნავს რომ გამომძიებლები
ვერ იღებენ საკმარის მტკიცებულებებს.
ტრენინგი და შესაძლებლობების გაუმჯობესება
2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ტრენინგს სისხლის
სამართლის სისტემის თანამშრომლებისთვის, შესაბამისი სახელისუფლებლო
უწყებების, მათ შორის პროკურატურის, საკოორდინაციო საბჭოს (იუსტიციის
სამინისტრო), შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის,
სახელმწიფო ფონდის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარდგინებით
(დაინტერესებულ ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით), რათა მათ უხელმძღვანელონ პროცესს. საქართველოს
მთავრობამ ხაზი გაუსვა, რომ სამინისტროები და არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციები თანამშრომლობენ რათა გაანალიზონ და განსაზღვრონ ტრენინგის
მიზნები, თემები და სამიზნე ჯგუფები და შეიმუშაონ ტრენინგის მასალები და
ჩაატარონ ტრენინგი.
სისხლის სამართლის სფეროს პრაქტიკოსთა ტრენინგი ჩაატარეს ადგილობრივმა
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. მთავრობის წარმომადგენლებმა
IOM-ს
განიცხადეს,
რომ
2014
წელს
მთავრობამ
ტრენინგი
ჩაუტარა
მშვიდობისმყოფელებს (2014 წლის მარტი), 24 სამართალდამცავ ოფიცერს და
პროკურორს (2014 წლის მარტი) და 12 სამართალდამცავს და ოპერატიული ჯგუფის
წარმომადგენელს (2014 წლის აპრილი მაისი). არასამთავრობო ორგანიზაციებმა
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პარტნიორებთან, როგორიცაა IOM, აშშ-ს სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო ბიურო (US INL)
და ტრეფიკინგის საბჭო, თანამშრომლობით ჩაატარეს ტრენინგები მათ შორის ოთხი
გამომძიებლისთვის, მსხვერპლის იდენტიფიკაციის თემაზე (2014 წლის ივლისი); და
სამართალდამცავებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და პროკურატურიდან
- პროაქტიული გამოძიების და იდენტიფიკაციის შესახებ (2014 წლის დეკემბერი).
2015 წელს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის და უკანონო მიგრაციის
განყოფილების თანამშრომლები დაესრნენ კურსებს ფულის გათეთრების და შერეული
მიგრაციული ნაკადების შესახებ (2015 წლის თებერვალი). შინაგან საქმეთა სამინისტროს
კრიმინალური პოლიციის ცენტრალური დეპარტამენტის წარმომადგენლები და
პროკურატურის სამი თანამშრომელი ბუდაპეშტში დაესწრნენ ტრენინგს ტრეფიკინგის
დანაშაულის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის და მათთან თანამშრომლობის შესახებ
(2015 წლის მაისი);
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის
ცენტრალური დეპარტამენტის ათმა თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო ტრეინინგში
- ფულის გათეთრება ტრეფიკინგთან დაკავშირებით (2015 წლის ივნისი); და ორი
წარმომადგენელი დაესწრო ტრენინგს ტრეფიკინგის საკითხებზე საერთაშორისო
პოლიციის თანამშრომლობის შესახებ ზაგრებში, ხორვატია (2015 წლის ივნისი).
ტრეინინგი მიგრანტთა უკანონო გადაყვანის, ადამიანით ვაჭრობის და საზღვრის
უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ჩაუტარდა 21 სამართალდამცავს, პროკურორს და
სასაზღვრო პერსონალს (2015 წლის ივლისი); თავშესაფრის და სახელმწიფო ფონდის
13 წარმომადგენელი დაესწრო ტრენინგს ტრეფიკინგის მსხვერპლის დახმარების
სოციალური, სამართლებრივის და ფსიქოლოგიური ასპექტების შესახებ (2015
წლის ივლისი) და კრიმინალური პოლიციის ცენტრალური დეპარტამენტის სამმა
წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი ორგანიზებული დანაშაულის იდენტიფიცირების,
ჩვენებების შეგროვების და საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ (2015 წლის
ივლისი); ჩატარდა IOM -ის ტრენინგი მსხვერპლი ბავშვების იდენტიფიცირების
შესახებ (2015 წლის ივლისი). 19-მა თავშესაფრის თანამშრომელმა და მიგრაციის
ოფიცერმა მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ
ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ (2015 წლის ივლისი). იუსტიციის
სამინისტროს (1), შინაგან საქმეთა სამინსიტროს (2), გენერალური პროკურატურის (3),
და სახელმწიფო ფონდის (2) რვა თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგი ტრეფიკინგის
მონაცემთა ბაზის ანალიზის და სტატისტიკური ანალიზის გაუმჯობესების საკითხებზე
(2015 წლის აგვისტო). 29 მონაწილე დაესწრო ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ
ბრძოლის და მსხვერპლის დახმარების შესახებ (2015 წლის აგვისტო სექტემბერი).
50-მა მონაწილემ გაიარა ტრენინგი შრომის პირობების, იძულებითი შრომის და
ადამიანით ვაჭრობის შესახებ (2015 წლის სექტემბერი) და სახელმწიფო ფონდის ერთი
წარმომადგენელი დაესრო ტრენინგს მიგრაციის და ეკონომიკის შესახებ პროექტის
ENIGMMA ჩარჩოში (მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში) (2015 წლის
დეკემბერი) (საქ 31, გვ 2-3).
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სრულიად არ
ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც
არ ვეთანხმები

2

არ ვეთანხმები

ვეთანხმები

Q. 5.1.6 ტრეფიკინგის საკითხებში
სამართალდამცავების ტრენინგის და
შესაძლებლობების გაუმჯობესების მექანიზმები
ადექვატურია
Q. 5.1.9 ტრეფიკინგის საკითხებში პროკურორების და
მოსამართლეების ტრენინგის და შესაძლებლობების
გაუმჯობესების მექანიზმები ადექვატურია

სავსებით ვეთანხმები

კითხვები სისხლის სამართლის სფეროს პრაქტიკოსთა ტრენინგის და
შესაძლებლობების გაუმჯობესების შესახებ

სულ რესპოდენტების რაოდენობა : n=6
სულ ამ კითხვის რესპოდენტების რაოდენობა : n=6

მიუხედავად სისხლის სამართლის სფეროს პრაქტიკოსების ინტენსიური ტრენინგისა,
რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ მაინც რჩება გარკვეული ხარვეზები და გამოწვევები.
მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგის გარკვეული დონეები ინსტიტუციონალიზებულია
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ტრენინგი არ არის სათანადოდო
ჩართული სასწავლო პროგრამაში და არც პრაქტიკოსების ხელახალი ტრენინგი ხდება
ადექვატურად. პრაქტიკული გამოწვევები აღინიშნა ძირითად შემადგენლობასთან
მიმართებით, ანუ ტრენინგი არ გაუვლია ყველა სასაზღვრო ოფიცერს და მოსამართლეს,
რომლებიც განისაზღვრნენ როგორც პრაქტიკოსთა სპეციფიური კატეგორია, რომელიც
სპეციფიურ ტრენინგს საჭიროებს. გამომძიებლებთან დაკავშირებით ითქვა, რომ მათ
გამოკითხვის უნარების გაუმჯობესება სჭირდებათ. შეთავაზებულია პროკურორების
და მოსამართლეების ერთობლივი ტრენინგი, შესაძლებლობების გაუმჯობესების და
ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბების მიზნით. სამმა პრაქტიკოსმა აღნიშნა, რომ კადრების
ხშირი ცვლა არის ძირითადი გამოწვევა შესაძლებლობების შენარჩუნებისთვის.
აღინიშნა, რომ ტრენინგების პროგრამების მდგრადობა დამოკიდებულია
საერთაშორისო დაფინანსებაზე (კერძოდ INL და IOM). ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა,
რომ ტრენინგები ჩატარდა, მაგრამ შედეგები ნათლად არ გაზომილა. ეს ხარვეზი 2015 –
2016 წლების სამოქმედო გეგმაშიც ვლინდება, სადაც პრიორიტეტადაა განსაზღვრული
ადამიანით ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე პროფესიონალების შესაძლებლობების
გაუმჯობესება (4.1), მაგრამ იზომება ტრენინგის მონაწილე ადამიანების რაოდენობა
და არა გაუმჯობესებული შესაძლებლობა.
მსხვერპლის - მოწმის დაცვა
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 13-ე მუხლი განმარტავს,
რომ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულზე სისხლის სამართლის
პროცესი ხორციელდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
შესაბამისად, და შესაძლებელია დახურული მოსმენებისა და დაცვის სხვა ზომების
უზრუნველყოფა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 67-ე მუხლი ადგენს,
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რომ პროცესის მონაწილის, მათ შორის მსხვერპლი ბავშვის ან მოწმის დაცვისთვის
გამოყენებული უნდა იქნას დაცვის სპეციალური ზომები. აღნიშნული ზომების
გამოყენება შესაძლებელია თუ: განიხილება საქმე ისეთი ქმედების ჩადენის ფაქტზე,
რომლის საჯარო განხილვა თავისი ბუნებით, არსებით ზიანს მიაყენებს პროცესის
მონაწილის პირად ცხოვრებას; პირადი მონაცემების გამჟღავნების შემთხვევაში
რეალური საფრთხე დაემუქრება პროცესის მონაწილის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას
ან ქონებას; ან თუ მონაწილე დამოკიდებულია დამრღვევზე. სამართალდამცავების
მიერ ადამიანით ვაჭრობის შემთხვევების გამოძიების და დევნის და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთან, დაზარალებულთან მოპყრობის შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები,
ითვალისწინებს ტრეფიკინგის მსხვერპლთან დაკავშირებული ინფორმაციის
კონფიდენციალურობას. ხელისუფლების განცხადებით ტრეფიკინგის მსხვერპლებს
დაზარალებულებს უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს მოითხოვონ საკუთარი და
ოჯახის წევრების უსაფრთოხება. 2015 წლის იანვარში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
დაამტკიცა სპეციალური ოპერატიული პროცედურები და პირობები, რომლებიც
შეიცავს სპეციალურ ზომებს და პირობებს რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ
გამომძიებლებმა და ოპერატიულმა თანამშრომლებმა ტრეფიკინგის შესაძლო
მსხვერპლების გამოკითხვისას და არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვის მიზნით
უზრუნველყონ დახურული სასამართლო სხდომები.
მოწმეთა და მსხვერპლთა დაცვის კოორდინატორებს ასევე დაეთმოთ ყურადღება (საქ
10, გვ.56, 68). მსხვერპლის და მოწმის დაცვის 13 კოორდინატორი დაესწრო გენერალური
პროკურატურის, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვის და
დახმარების ფონდის, არასამთავრობო ორგანიზაციის „სახლი“ და IOM ორგანიზებულ
ტრენინგებს და 2014 წლის მარტში ტრენინგს ტრეფიკინგის და ოჯახური ძალადობის
შესახებ. მსხვერპლთა და მოწმეთა დაცვის კოორდინატორების როლს ხაზი გაუსვა
ზოგიერთმა რესპოდენტმა, და განაცხადა რომ მათ უკეთ უნდა მოახდინონ მსხვერპლის
საჭიროებების ადვოკატირება, რადგან დღეს უფრო პროკურატურის მხარდამჭერებს
წარმოადგენენ. ამ კონტექსტში აღინიშნა რომ მსხვერპლთა და მოწმეთა დაცვის
კოორდინატორები გამოკითხვის ადრეულ ეტაპზე უნდა ჩაერთონ, ვიდრე მსხვერპლის
სტატუსის მინიჭება მოხდება. ასეთი მიდგომა იქნება მსხვერპლზე ორიენტირებული
და გაზრდის ტრეფიკერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის წარმოების წარმატების
შესაძლებლობას. ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა სასამართლო წარმოების დროს
სისხლის სამართლის სფეროს პრაქტიკოსებს, სოციალურ მუშაკებსა და ფსიქოლოგებს
შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა, და პოლიციისათვის განმარტება რომ ამგვარი
თანამშრომლობა გააძლიერებს მტკიცებულებების მოპოვების შესაძლებლობას.
პროაქტიული და სპეციალური გამოძიების ტექნიკა
2015-2016 ეროვნული სამოქმედო გეგმა ხაზს უსვამს პროაქტიული გამოძიების ტექნიკას
4-ე სტრატეგიის ფარგლებში. აღნიშნული საქმიანობები მოიცავს: გადაწყვეტილი
საქმეების ერთობლივ განხილვას შესაბამისი უწყებების მიერ, ახალი ტენდენციების
გამოვლენის მიზნით; მსხვერპლის იდენტიფიცირებისთვის სტანდარტული
საოპერაციო პროცედურების განხორცილებას გამომძიებლების და ოპერატიული
მუშაკების მიერ და სამართალდამცავების მიერ ადამიანით ვაჭრობის შემთხვევების
გამოძიების და
დევნის და ტრეფიკინგის მსხვერპლთან, დაზარალებულთან
მოპყრობის შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპების განხორციელებას. რესპოდენტებმა
აღნიშნეს, რომ მობილური ჯგუფის და ოპერატიული ჯგუფის შექმნა მიზნად ისახავს
ტრეფიკინგის მსხვერპლების პროაქტიულ იდენტიფიკაციას. შეფასების ინტერვიუების
მსვლელობისას, ხუთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ საგამოძიებო მობილური
ჯგუფი კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების შემადგენლობით ატარებს
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პროაქტიულ გამოძიებას; ერთმა რესპოდენტმა თქვა რომ მათი მუშაობა პროქტიულია,
რადგან პოტენციური მსხვერპლის იდენტიფიცირებისათვის ისინი ახორციელებენ
მონიტორინგს მაღალი რისკის ადგილებში, მათ შორის ბარებსა და ბორდელებში.
საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ 2015 წელს წამოწყებული 18 საქმიდან, 11
პროაქტიული ზომებით იქნა იდენტიფიცირებული. 2015 წელს ამერიკის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ადამიანით ვაჭრობის შესახებ ანგარიშში აღნიშნულია პოლიციის მიერ
სისტემური გამოძიების ნაკლებობა, იძულებითი მათხოვრობის რიგ შემთხვევებში.
ინტერვიუს მსვლელობისას ორმა რესპოდენტმა დაადასტურა აღნიშნული,
როდესაც თქვა რომ რეაქტიული სამუშაო „უნაკლოდ“ სრულდება, თუმცა ბავშვების
მათხოვრობის საკითხის პროაქტიული გამოძიება არ ხდება (განსაკუთრებით აჭარის
რეგიონში). პროაქტიული გამოძიების ნაკლებობა ასევე აღინიშნა მოწმეთა ჩვენებებზე
ძლიერ დამოკიდებულებასთან მიმართებით. ორმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ არ
ჩატარებულა პარალელური ფინანსური გამოძიებები, რადგან ამის შესაძლებლობა
ძალიან მცირეა, თუმცა ამ მიმართულებით ტრენინგები ჩატარდა. საქართველოს
მთავრობამ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიებისთვის
მუდმივად მიმართავს სპეციალური კვლევის ტექნიკას
და რომ გამოძიებაზე
პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებები (როგოცაა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და
გენერალური პროკურატურა) ტრეფიკინგის გამოძიებასთან დაკავშირებით იყენებენ
ყველა საგამოძიებო ტექნიკას, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსში, სპეციალურ კანონებსა და რეგულაციებში.
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დაცვის და დახმარების ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

ადამიანით
ვაჭრობის
3.1
კრიმინალიზაცია

ძირითადი
საერთაშორისო
ინსტრუმენტების
(UNTOC ადამიანით
ვაჭრობის შესახებ
ოქმი. რეგიონული
ინსტრუმენტები,
თუ საჭიროა)
რატიფიცირება

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

ადამიანით
ადამიანით
ვაჭრობის
ვაჭრობის
კრიმინალიზაცია წინააღმდეგ
საერთაშორისო
ბრძოლის
დეფინიციის
შესახებ კანონი
მიხედვით (მაგ.
გამოიყენება
ელემენტები;
ტრეფიკინგის
ფორმების
შემთხვევების
უმეტესობის კრიმი- სამართლებრივი
ნალიზაცია)
დევნისათვის

დონე 2
მსჯავრდება
მიიღწევა
დანაშაულის
სიმძიმის
შესაბამისად
შეფარდებული
სასჯელით

მტკიცებულება
სისხლის
ადამიანით ვაჭრობის
რომ ადამიანით სამართლის სფეროს
მსხვერპლთა
ვაჭრობის
პრაქტიკოსების
სასჯელისაგან
კანონმდებლობა
ტრეფიკინგის
დანაშაულის
ცნობიერების
განთავისუფლება
განსაზღვრავს
მსხვერპლების
მსხვერპლების
ამაღლება
მსხვერპლად ყოფნის მსხვერპლის
არა
არ
დასჯილან
ან
ტრეფიკინგის
3.2
პერიოდში კანონით თანხმობის
კრიმინალიდაჯარიმებულან დანაშაულის
განსაზღვრული
შეუსაბამობას მის
ზაცია /დასჯა
მსხვერპლად
სამართლებრივი
ჩადენილი
ექსპლუატაციასთან
ყოფნის პერიოდში დევნისას თანხმობის
ქმედებების
ჩადენილი
შეუსაბამობის
ჩადენისათვის
ქმედებისათვის
შესახებ
სპეციალიზებული
სპეციალიზებული
სპეციალიგამოძიება,
კანონი ან
უწყებები
სუბიექტები /
ზებული უწყებები
სამართლეპოლიტიკა ნათლად
კომპეტენტურად
უწყებები, რომლებიც
კომპეტენტურად
ბრივი დევნა
განსაზღვრავს
ატარებენ
კომპეტენტურად
ატარებენ
კომპეტენტური
პროაქტიულ
3.3 და მსჯავრდება
არიან მიჩნეულნი
გამოძიებას
კომპეტენტური
სამართალდამცავი
გამოძიებას
კანონში,
ოპერატიული და
ორგანოების
ორგანოების
ოპერატიული და
პოლიტიკაში ან
სტრატეგიული
მიერ
როლებს
სტრატეგიული
ჩარჩოში
თვალსაზრისით
თვალსაზრისით

სისხლის
სამართლის
სფეროს
3.4
პრაქტიკოსების
შესაძლებლობები

სპეციალური
3.5 საგამოძიებო
ტექნიკა

სამართლებრივი/
პოლიტიკური
ჩარჩოს მექანიზმი
უზრუნველყოფს
ტრეფიკინგის
საწინააღმდეგო
ტრენინგს

ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში ტრენინგი
მორგებულია
ეროვნულ
საჭიროებებსა და
შესაძლებლობებში
არსებულ
ხარვეზებზე -

მოქმედი
კანონმდებლობა
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სპეციალური
საგამოძიებო
ტექნიკის შესახებ

კანონი ან
პოლიტიკური
სახელმძღვანელო ადამიანით ხელისუფლება
ვაჭრობის საქმეთა იცნობს ან იყენებს
გამომძიებლესპეციალური
ბისთვის სპეციაგამოძიების
ლური საგამოძიებო ტექნიკას
ტექნიკის
გამოყენების
შესახებ

სისხლის
სამართლის
სფეროს
პრაქტიკოსები
გადიან
ერთჯერად
ტრენინგს

სისხლის
სამართლის სფეროს
პრაქტიკოსები
გადიან
რეგულარულ ან
უწყვეტ ტრენინგს

ხელისუფლება
რეგულარულად
იყენებს სპეციალურ
საგამოძიებო
ტექნიკას

მწვანედ მოცემულია საკითხები რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს.
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2.4. პრევენცია
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის მეორე თავის 5-ე მუხლი
განსაზღვრავს ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის მექანიზმს, რომელიც მოიცავს
სოციალ ეკონომიკურ ზომებს, ძირეული მიზეზებზე მუშაობას, კვლევის ჩატარებას და
მონაცემთა შეგროვებას, მიგრაციის რეგულაციების გაუმჯობესებას, არარეგულარული
შრომითი მიგრაციის და ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის რისკის შემცირებას, მათ
შორის ტრეფიკინგის საკითხების სასკოლო პროგრამაში ჩართვას და სპეციალური
ტრენინგის კურსების უზრუნველყოფას. 6-ე მუხლი განსაზღვრავს სახელმწიფო
უწყებების კომპეტენციებს პრევენციულ ღონისძიებებთან მიმართებით. ამასთან 2015
– 2016 წლების სამოქმედო გეგმის 1-ელი სტრატეგიული მიზანი ითვალისწინებს
ადამით ვაჭრობის პრევენციას.
მედია და ცნობიერების ამაღლების კამპანია
ეროვნული სამოქმედო გეგმის 1.1 ამოცანა არის დამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, რომელიც ითვალისწინებს
აქტივობებს სკოლებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში; ტელევიზიის
და რადიოს მეშვეობით, ბუკლეტების გავრცელებით საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში, საქართველოს და საქართველოში აკრედიტებულ
დიპლომატიურ
და საკონსულო დაწესებულებებში, დიასპორებში, ტურისტების საინფორმაციო
ცენტრებში, სასაზღვრო პუნქტებში, სათემო ცენტრებში და ნებისმიერ ადგილას;
საჯარო განხილვებით საშუალო, უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში; იმიტირებული სასამართლო პროცესებით; საინფორმაციო
შეხვედრებით ტრეფიკინგის რისკის შესახებ; ვებ გვერდის მეშვეობით; შრომის
კოდექსის გადასინჯვით და ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული და
მსოფლიო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებით.
გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში მაშტაბური საინფორმაციო
კამპანიები ჩატარდა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტრეფიკინგსა და უსაფრთხო
მიგრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტანა 9-ე და 10-ე კლასის სასკოლო
სახელმძღვანელოებში. ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები განხორციელდა
ტელევიზიისა და რადიოს მეშვეობით, მრგვალი მაგიდის ღონისძიებებით, სკოლებში
ბეჭდური მასალის გავრცელებით სხვადასხვა ენებზე, გასვლითი ღონისძიებებით,
მაგალითად ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან, ადგილობრივი
ორგანიზაციებისათვის გადაცემული გრანტებით, და საკოორდინაციო საბჭოს ერთიანი
საინფორმაციო სტრატეგიით, მოწყვლად ჯგუფებში ცნობიერების ამაღლების შესახებ.
შეფასების ინტერვიუების მსვლელობისას, რესპოდენტებმა ხაზი გაუსვეს ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლის როგორც საგნის სწავლებას, ისე რომ ახალგაზრდებმა და
მასწავლებლებმა მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია, იმ მასალასთან ერთად რომელსაც
სკოლებსა და უნივერსიტეტებში შეხვედრებზე გაეცნობიან. ასევე აღინიშნა, რომ
გავრცელდა 5000 საინფორმაციო ბროშურა (სომხურ, აზერბაიჯანულ, ინგლისურ,
ქართულ და რუსულ ენებზე, ასევე სარეკლამო მაისურები და სხვა ცნობიერების
ამაღლების მასალა.
ცნობიერების ამღლების კამპანიის სამიზნე ჯგუფი არის
მოწყვლადი ჯგუფი, მათ შორის სოფლად მცხოვრები, ამიტომ შეხვედრები ტარდება
სოფლის სკოლებსა და ქალთა ორგანიზაციებში. თურქეთისა და საბერძნეთისაკენ
მიმავალი პოტენციური მიგრანტებს გადაეცემათ ინფორმაცია ტრეფიკინგის საფრთხის
შესახებ, ასევე რჩევები ამ ქვეყნებში ცხოვრების შესახებ და საკონტაქტო ინფორმაცია
დახმარების საჭიროების შემთხვევაში. ძირითად რეგიონებში გამართულ შეხვედრებსა
ტრენინგებს დაესწრნენ ადგილობრივი ჟურნალისტები (ტრეფიკინგის შემთხვევების
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უკეთ გაშუქების მიზნით) და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
რესპოდენტები თვლიდნენ, რომ ცნობიერების ამაღლების კამპანია მაშტაბური
და ეფექტური იყო, შედეგად ამაღლდა სახელმწიფო ფონდის და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების წარმომადგენელთა
ცნობიერება. საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ ერთიანი საინფორმაციო
სტრატეგია მოიცავს მედიის წარმომადგენლებს როგორც პრიორიტეტულ სამიზნე
ჯგუფს, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებისთვის.
კვლევის რესპოდენტებს ზოგადად დადებითი დამოკიდებულება ჰქონდათ
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებთან დაკავშირებით, თუმცა ნაკლებად მედიის
ჩართულობის კუთხით. კვლევის რესპოდენტების ნახევარმა უპასუხა -„სავსებით
ვეთანხმები“ კითხვაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ეფექტურობის შესახებ
(n=3), ხოლო მეორე ნახევარმა - „ვეთანხმები“. მიუხედავად სანაქებო ძალისხმევისა,
სამმა ინტერვიუერმა ცნობიერების ამაღლება მთავრ გამოწვევად დაასახელა, ხოლო
რესპოდენტების ნახევარმა (n=5) განაცხადა, რომ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის
გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლას/ მათი
კომენტარები კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს ეხებოდა, მაგალითად ქვეყანაში მყოფი
უცხოელები და საზღვარგარეთ მყოფი ქართველები. მონაწილეებმა ასევე აღნიშნეს
ცნობიერების ამაღლებაში ახალი ტენდენციების ჩართვის ღირებულებაზე, რაც
უნდა გავრცელდეს ადამიანების ექსპლუატაციისგან დაცვის პასუხისმგებლობის
მქონე ორგანიზაციებზე, მედიაზე (რათა სწორად გააშუქონ საკითხები), სკოლის
დირექტორებზე, ექიმებზე, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებსა და სასულიერო
პირებზე.

სულ რესპოდენტების რაოდენობა : n=6
სულ ამ კითხვის რესპოდენტების რაოდენობა : n=6

2

3

1

სრულიად არ
ვეთანხმები

3

არ ვეთანხმები

3

არც ვეთანხმები და არც
არ ვეთანხმები

Q. 6.1.4. მედიის ჩართულობა ტრეფიკინგის
რისკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით
განხორციელებულ პროგრამებში ადექვატური და
ეფექტურია

ვეთანხმები

Q. 6.1.3. ტრეფიკინგის რისკის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების მიზნით განხორციელებული პრევენციის
პროგრამები ადექვატური და ეფექტურია

სავსებით ვეთანხმები

კითხვები ცნობიერების ამაღლების კამპანიისა და მასში მედის ჩართულობის შესახებ
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ტრეფიკინგის მიმართ მოწყვლადობა და მისი ძირითადი მიზეზები
2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის პრევენციის კომპონენტი ეყრდნობა ცნობიერების
ამაღლებას, თუმცა არ აქვს ტრეფიკინგის მიმართ მოწყვლადობის და ძირითადი
მიზეზების ერთიანი ხედვა, გარდა 1.2 მიზნისა, რომელიც ეხება ქუჩაში მცხოვრები
და მომუშავე ბავშვების იდენტიფიცირებას და არასრულწლოვნების ინფორმირებას
ადამიანით ვაჭრობის შესახებ, სახელმწიფო მომსახურებების განვითარების სააგენტო
უზრუნველყოფს ქართველების და მოქალაქეობის არ მქონე პირების ბავშვების
რეგისტრაციას; იუსტიციის სამინისტრომ გახსნა სერვის ცენტრები ქალაქებსა და
სოფლებში, სამედიცინო დაწესებულებებს გარეთ დაბადებულ პირთა რეგისტრაციის
მიზნით. სპეციალური მობილური ჯგუფები მუშაობენ ქუჩაში მცხოვრებ და
მომუშავე ბავშვებთან (საქ 10, გვ. 17). ამ კონტექსტში ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა,
რომ მოწყვლადი ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია რეფერალური მექანიზმის
განხორციელება,
კანონმდებლობის
გაუმჯობესება
მათთვის
პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის უზრუნველსაყოფად და მათი გამოყვანა
მოწყვლადი მდგომარეობიდან.
საქართველოში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები განისაზღვრა, მათ შორის:
პოტენციური მიგრანტები, კომერციული სექს მუშაკები, უმუშევარი ქალები,
არალეგალური ქალი მიგრანტები ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან, არასრულწლოვანი
გოგონები, ბავშვები და დევნილები. ერთმა რესპოდენტმა კონკრეტულად აჭარის
რეგიონის შორეულ ადგილებში მცხოვრები ღარიბების მოწყვლადობის შესახებ
აღნიშნა, და პრევენციულ ზომად სიღარიბის დაძლევა დაასახელა, რადგან ეს
ადამიანები სწორედ სამუშაოს საძიებლად მიდიან თურქეთში არალეგალურად.
გარკვეული ძალისხმევა იქნა გაწეული დევნილების მიმართ მთავრობის
მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. საქართველოს კანონი საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, 2014 წლის მარტში
შესწორდა, დევნილებთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტების და მათი
დისკრიმინაციისაგან დაცვის მიზნით. მიმდინარე წლებში, დევნილთა განსახლების
ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ამასთან, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
- დევნილთა საარსებო წყაროები, დაფუძნებამ ამ კუთხით საქმიანობა გააუმჯობესა.
ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა ორიენტაცია შორეულ ადგილებში მცხოვრებ ეთნიკურ
უმცირესობებზე და არასრულწლოვანებსა და დევნილებისათვის ჩატარებულ
ტრენინგებზე, ასევე კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებსა და აჭარაში დაგეგმილ
შეხვედრებზე. ერთმა ინტერვიუერმა ასევე აღნიშნა რომ სოციალური მუშაკების
მუშაობა ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან და ტრეფიკინგის დანაშაულის მიმართ
მოწყვლად პირებთან (მათ შორის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლები, მოხუცი და
ახალგაზრდა ადამიანები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები), და
განაცხადა რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობა (225 მთელ საქართველოში) უნდა
გაიზარდოს.
ითქვა რომ მთავრობამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ცნობიერების ამაღლების
გზით
უნდა დაუჭირონ მხარი არასამთავრობო ორგანიზაციის „თანადგომა“
მუშაობას სექს მუშაკებთან ნდობის დამყარების მიმართულებით. კვლევის ერთმა
რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლები მოწყვლადი არიან
ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის მიმართ, და რომ ტრეფიკინგისა და ოჯახური
ძალადობის მსხვერპლთათვის კომბინირებული თავშესაფრების მოწყობა, კარგი
საშუალებაა ტრეფიკინგის საფრთხის შესახებ ადამიანების ინფორმირებისთვის.
კვლევის რესპოდენტები დადებითად არ აფასებენ ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის
მიმართ მოწყვლადობასა და მის ძირითად მიზეზებთან დაკავშირებით გატარებულ
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ზომებს; ერთმა განაცხადა, რომ „ძირითადი მიზეზები არ აღმოფხვრილა“, მეორემ კი
თქვა რომ „არავითარი პრევენციული სამუშაო არ ჩანს, გარდა ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებებისა (ბროშურები და საინფორმაციო შეხვედრები).

არ ვეთანხმები

1

3

2

Q. 6.1.2. მოწყვლადობის პრობლემის მოგვარების
მიზნით განხორციელებული პრევენციის
პროგრამები სწორად არის გამიზნული მოწყვლადი
მოსახლეობისთვის

2

3

1

სრულიად არ
ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და
არც არ ვეთანხმები

Q. 6.1.1. ძირითად მიზეზებზე მუშაობის პროგრამები
უმჯობესდება

სავსებით
ვეთანხმები

ვეთანხმები

კითხვები ძირითადი მიზეზებისა და მოწყვლადობის შესახებ

სულ რესპოდენტების რაოდენობა : n=6
სულ ამ კითხვის რესპოდენტების რაოდენობა : n=6

პრევენციასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ აღნიშნა რომ ძირითადი
პრიორიტეტი ენიჭება დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, 2014 – 2020 წლების ადამიანის
უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის 2014 წელს მიღებული დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით; აღნიშნული კანონის
მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და
იურიდიული პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით
თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა, რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის,
ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის,
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული,
ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის,
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური
ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა
შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად.
კვლევა ძირითადი მიზეზების და დრაივერების დასადგენად
ადამიანით ვაჭრობის წინაამდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 8-ე მუხლი უზრუნველყოფს
ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნას, ტრეფიკერთა იდენტიფიცირებისა და მათ
შესახებ არსებული ინფორმაციის სისტემატიზაციის მიზნით. მონაცემთა ბაზაში
შეტანილი უნდა იქნას ოპერატიული ინფორმაცია ტრეფიკინგის დანაშაულის
რაოდენობის შესახებ, ასევე იმ პირთა მონაცემები რომლების მიმართ მიმდინარეობს
სამართლებრივი დევნა, მათი სქესი, ასაკი და მოქალაქეობა; ასევე ინფორმაცია
ტრეფიკინგის მსხვერპლის, დაზარალებულის, დანაშაულის ადგილის და
ექსპლუატაციის ფორმების შესახებ. არც ერთ რესპოდენტს არ უხსენებია ერთიანი
საინფორმაციო ბანკი, თუმცა ერთმა აღნიშნა, რომ მონაცემების შეგროვებას და
კოორდინაციას ახდენს უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნო და აანალიზებს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო.
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2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაში არ არის ნახსენები კვლევა და
მონაცემთა შეგროვება. თუმცა თავად ეროვნული სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია
წინა გეგმის ანგარიშებსა და რისკის ანალიზზე, ამასთან საკოორდინაციო საბჭო
პერიოდულად ამზადებს განხორციელების შესახებ ანგარიშებს. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მიგრაციის კომისიას (იუსტიციის სამინისტროს
ხელმძღვანელობით) გაფორმებული მემორანდუმი ასევე ტრეფიკინგის საკითხებს
ეხება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოადგენს საერთაშორისო საჯარო
სამართლის სამაგისტრო პროგრამას, სადაც გათვალისწინებულია ტრეფიკინგის
კურსი ორი სემესტრის ხანგრძლივობით. ასევე აღინიშნა რომ რიგი საბაკალავრო და
სამაგისტრო პროგრამები ასევე ითვალისწინებენ ტრეფიკინგს როგორც საგანს.
კითხვაზე არიან თუ არა კვლევითი ინსტიტუტები ჩართული ძირითადი მიზეზების
და დრაივერების კვლევაში, ოთხმა რესპოდენტმა უპასუხა - არა. მათ განმარტეს, რომ
არ არსებობს მსგავს კვლევებზე პასუხისმგებელი რაიმე სტრუქტურა ან ინსტიტუტი;
აღინიშნა, რომ გარკვეულ კვლევებს ახორციელებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები
(მათ შორის IOM). და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2011 წლის კვლევის
ანგარიშის მონაცემებით ქვემო ქართლიდან ხდება ახალგაზრდა ქალების და გოგონების
ტრეფიკინგი თურქეთში, სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით. მნიშვნელოვანია,
რომ ამ პირების ტრეფიკერებისა და შუამავლებზე სწორედ მათი ოჯახის წევრები,
ნათესავები და ნაცნობები ყიდიან; რაც განპირობებულია საქართველოს ამ რეგიონში
ქალების და გოგონების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებით. მიზნობრივი
პრევენციული სამუშაო მეტ კვლევას მოითხოვს. არ აღნიშნულა რაიმე სახელმწიფოს
მიერ ჩატარებული კვლევა, რესპოდენტებმა თქვეს რომ სახელმწიფოს ასეთი ტენდენცია
აქვს: მოელის რომ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაატარებენ
კვლევებს.
იმასთან დაკავშირებით თუ რა მიმართულებით უნდა შეივსოს კვლევაში არსებული
ხარვეზები, რესპოდენტებმა მიუთითეს ტრეფიკინგის ცხელი წერტილები და
მოწყვლადობის გამომწვევი პირობები: იძულებითი შრომა და თუ სად ხდება ეს
(განცხადება რომ ეს უფრო სოფლის მეურნეობაში ხდება ვიდრე სოფლის მეურნეობაში
დამატებით კვლევას საჭიროებს). ითქვა, რომ სახელმწიფომ უნდა ჩაატაროს კვლევა არა
სამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობით, რათა ბალანსი იყოს უზრუნველყოფილი.

არ ვეთანხმები

2

3

1

Q. 6.1.6. არასამთავრობო სექტორი ატარებს
ადექვატურ კვლევას და აგროვებს მონაცემებს
ტრეფიკინგის ძირითადი მიზეზების შესახებ

4

1

1

სულ რესპოდენტების რაოდენობა : n=6
სულ ამ კითხვის რესპოდენტების რაოდენობა : n=6

სრულიად არ
ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და
არც არ ვეთანხმები

Q. 6.1.5. ხელისუფლება ატარებს ადექვატურ
კვლევებს და აგროვებს მონაცემებს ტრეფიკინგის
ძირითადი მიზეზების შესახებ

სავსებით
ვეთანხმები

ვეთანხმები

კითხვები კვლევის და მონაცემთა შეგროვების შესახებ

42

2. მიგნებები

მოთხოვნის პრობლემის მოგვარება
მოთხოვნის პრობლემა უნდა მოგვარდეს სასკოლო განათლებით, კერძოდ სოციალური
საგნების მეშვეობით (სამოქალაქო სწავლება, ისტორია და გეოგრაფია). სისხლის
სამართლის კოდექსის მუხლი 143-iii ახდენს ტრეფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლის
მომსახურებით სარგებლობის კრიმინალიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ დებულება
ჯერ არ ამოქმედებულა ერთმა რესპოდენტმა ხაზი გაუსვა მის შემაკავებელ
ღირებულებას. 2013 – 2014 ეროვნული სამოქმედო გეგმის კონტექსტში, ეკონომიკის
სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ, ტურისტული ცენტრების მეშვეობით
გაავრცელა 40,000 ფლაიერი 5 ენაზე, მათ შორის ინფორმაცია 143-ე მუხლის შესახებ,
ასევე დებულების განმარტება გადაეცა დიპლომატიურ პერსონალს. იმისათვის რომ
მოხდეს ადამიანის წახალისება წარმოადგინოს მტკიცებულებები, პირები რომლებიც
თანამშრომლობენ სამართალდამცავებთან, თავისუფლდებიან 143-iii მუხლით
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. ინტერვიუს რესპოდენტებმა აღნიშნეს,
რომ 143-iii -ე მუხლის ამოქმედებისათვის ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის ფაქტი,
რომ სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლთა მომსახურებით კერძოდ აჭარაში
სარგებლობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა (მამაკაცები) ასევე უცხოელები,
მოთხოვნა ძირითადად მოდის თურქეთიდან და ირანიდან ჩამოსული ტურისტებისაგან.
თუმცა სხვა რესპოდენტმა ისაუბრა სექსუალური მომსახურების მოთხოვნაზე
საქართველოს მოსახლეობაში, და ამის მიზეზად დაასახელა ქორწინებამდე ქალების
სექსუალური ცხოვრების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება, რის გამოც ბევრი
კაცი სექსუალურ ცხოვრებას სექს მუშაკებთან იწყებს.
შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით ტრეფიკინგის კონტექსტში, 2015 -2016 წლების
ეროვნული სამოქმედო გეგმა უზრუნველყოფს შრომის ინსპექციის შექმნას,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
უზრუნველყოფის სამინისტრომ მოამზადა პროექტი შრომის პირობების მონიტორინგის
დამტკიცების შესახებ, რაც მიზნად ისახავს იძულებითი შრომის პრევენციას და
დამსაქმებლების და დასაქმებულების ცნობიერების ამაღლებას ტრეფიკინგის შესახებ.
2015 წლის ივნისში ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის „მიგრაციის მართვის
გაუმჯობესება საქართველოში“ (ENIGMMA) მომზადებული ანგარიშის მიხედვით,
საზღვარგარეთ ქართველი მიგრანტების დასაქმების სააგენტოების საქმიანობა
უნდა დარეგულირდეს და დაექვემდებაროს მუდმივ მონიტორინგს, შრომითი
ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით. ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა ახალი რეგულაცია,
რომელიც კომპანიებს ავალდებულებს დარეგისტრირდნენ როგორც საშუამავლო
კომპანიები, თუ ისინი ადამიანებს საზღვარგარეთ ასაქმებენ. მეორემ ისაუბრა 2015
წელს „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის“ დაფუძნების
შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას გაერსო გლობალური
შეთანხმების და კორპორატიული მდგრადობის უპირატესობების შესახებ.
მიგრაციის მართვის ზომები
საქართველოს სანაქებო ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, ყალბი დოკუმენტების
გამოყენების შემცირებით დასრულდა. 2014 წელს ძალაში შევიდა საქართველოს
კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ, ნაწილობრივ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების პასუხად,
საქართველოში ლეგალური მიგრაციის უკეთ რეგულირების და არა ლეგალური
მიგრაციის პრევენციის მიზნით. საქართველოს ვიზის მისაღებად მიგრანტმა უნდა
შეავსოს განაცხადის ფორმა და თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, რათა
დაადასტუროს ვიზიტის მიზანი, რაც შრომითი საქმიანობის შემთხვევაში გულისხმობს
სამუშაოს ხანგრძლივობისა და ანაზღაურების ოდენობის დამადასტურებელ
დოკუმენტს.
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მიგრაციის ეროვნული სტრატეგია ხაზს უსვამს, რომ მიგრაციის მართვა მთავარი
პრიორიტეტია, მათ შორის საზღვარგარეთ სასწავლო პროგრამების მეშვეობით,
ლეგალური მიგრაციის წახალისებით. მთავრობამ დაამტკიცა 2016 – 2020 წლების
მიგრაციის სტრატეგიის ტექსტი, რომელიც 2015 წლის 11 დეკემბერს მომზადდა
მიგრაციის სახელმწიფო კომისიის ჩარჩოში. საქართველოში მიგრაციის მართვის არა
ერთი პროექტი განხორციელდა, რამაც შესაძლოა არაპირდაპირი გავლენა მოახდინა
საქართველოში და საქართველოდან მიგრანტების ექსპლუატაციის შემცირებაზე;
მათ შორისაა IOM -ის პროექტი „მთავრობის მიერ საზღვრის და მიგრაციის მართვის
შესაძლებლობების გაუმჯობესება“ (მეტი მეტისთვის), ევროკავშირის დაფინანსებული
პროექტი „საქართველოს მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება (ENIGMMA), მიგრაციის
მართვის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად გაუმჯობესების
მიზნით. ორივე პროექტი დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში და გაგრძელდება 2017 წლის
ივნისის შუა რიცხვებამდე. განხორციელდა კიდევ ერთი პროექტი „ევროკავშირის
პარტნიორობა მობილურობისათვის, განვითარების პოტენციალის გაძლიერება
საქართველოში ცირკულარული მიგრაციის და დიასპორის მობილიზაციის გზით“,
რაც მიზნად ისახავს ცირკულარული მიგრაციის სქემის ტესტირებას საქართველოსა
და გერმანიას შორის, სხვა ინიციატივებში შესაძლო ასახვისათვის.
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იდენტიფიცირების და რეფერალის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

წარმოდგენილი
სტრატეგია/
პოლიტიკა
პროგრამის
აღიარებს და
მტკიცებულებები
ორიენტირებულია ზოგადი
მოწყვლადობის
მოწყვლადობის
კონკრეტულ
ძირეულ
ფორმებზე/
მიზეზებზე
განსაკუთრებით მუშაობის შესახებ
მოწყვლად
ჯგუფებზე

დონე 2

პრევენციის
პროგრამები
ძირითადი
მიზეზების და
4.1
მოწყვლადობის
პრობლემის
მოგვარების
მიზნით

ეკონომიკური
მდგომარეობის,
დისკრიმინაციის
და სხვა ძირეული
მიზეზების
შემსუბუქების
სტრატეგია /
პოლიტიკა
უზრუნველყოფილია

ცნობიერების
ამაღლება
და მედიის
4.2
ჩართულობა
ინფორმაციის
გავრცელებაში

ტრეფიკინგის
მედიის
შესახებ
გაძლიერების
ცნობიერების
სტრატეგია
ამაღლების
ცნობიერების
სტრატეგია/
ამაღლების
პოლიტიკა და
მიზნით
ცხელი ხაზის შექმნა

ცნობიერების
ამაღლების
ღონისძიებები
გატარებულია;
ცხელი ხაზი
შექმნილია და
ფუნქციონირებს

მედიის საქმიანობა
ზუსტი და
შესაბამისია
(არ აზიანებს
მსხვერპლებს
და პოტენციურ
მსხვერპლებს)

კვლევითი
ინსტიტუტები
აქტიურად
4.3 ატარებენ
კვლევებს და
აგროვებენ
მონაცემებს

უზრუნველყოფილია მონაცემთა
შეგროვების
სახელმწიფო
სისტემა,
ტრეფიკერებისა
და მსხვერპლების
მონაცემების
შეგროვების და
დისაგრე-გირების
მიზნით

კვლევა ძირეული
მიზეზების,
ტენდენციების
და მოთხოვნის
შესახებ
ჩატარებულია
და მონაცემები
შეგროვებული

მტკიცებულება,
რომ პრევენციის
სტრატეგიები
მტკიცებულებაზეა
დაფუძნებული
(ანუ მონაცემების
და კვლევების
გამოყენება)

შრომის ბაზრების
მათ შორის
გადაბირების
პრაქტიკის
მონიტორინგის
რეგულირება

მტკიცებულებები
შრომითი
ექსპლუატაციის
წინააღმდეგ
გატარებული
ზომების შესახებ

კვლევითი
ინსტიტუტები
ოფიციალურად
მონაწილეობენ
ტრეფიკინგის
კვლევებსა და
მონაცემთა
შეგროვებაში

თანამშრომლობა
მოთხოვნის
შეთანხმებები /
პრობლემის
ღონისძიებები
სოციალური და მოგვარების
კერძო სექტორთან
ეკონომიკური
პოლიტიკა, მათ
/ სამოქალაქო
პროგრამები
შორის შრომის
საზოგადების
4.4
მოთხოვნის
ბაზრების
ჯგუფებთან
პრობლემის
მონაწილეობით,
მოთხოვნის
მოსაგვარებლად შრომითი
პრობლემის
ექსპლუატაციის
მოგვარების
პრევენციის მიზნით
მიზნით

პროგრამის
მტკიცებულებები
კონკრეტულ
მოწყვლად
ჯგუფებსა და
ინდივიდებთან
მუშაობის შესახებ

ტრეფიკინგის
და მიგრანტთა
ტრეფიკინგის
ტრეფიკინგის
ტრეფიკინგის და
ექსპლუატაციის
მიმართ
პოტენციური
სასაზღვრო
ექსპლუატაციის
პრევენციის ზომები
მოწყვლადობის
მსხვერპლების
ზომები და
პრევენციის
გატარებული
შემცირების
და უკანონო
მიგრაციის
პროგრამა საზღვრის
(მაგ. მიგრანტთა
მიზნით
მიგრანტების
4.5
მართვა
კონტექსტში და
დასაქმების
ლეგალური
იდენტიფიცირება
ტრეფიკინგის
მიგრაციასთან
რეგისტრაცია
მიგრაციის
საზღვარზე
საწინააღმდეგოდ დაკავშირებული
ინფორმაცია
შესაძლებლობების (შერეული
კონტროლი
მიგრანტებისთვის,
შექმნის სტრატეგია ნაკადები)
პოტენციური
მიგრანტებისთვის)
მწვანედ მოცემულია საკითხები რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს.
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2.5. კოორდინაცია და თანამშრომლობა
უწყებათშორისი კოორდინაცია და თანამშრომლობა
2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა პარტნიორობას და შიდა
თანამშრომლობას განსაზღვრავს როგორც მის ხუთიდან ერთ ერთ სტრატეგიულ
მიზანს. ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საბჭო შეიქმნა 2006
წლის სექტემბერში # 534 დადგენილების საფუძველზე და რეგულირდება ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 10-ე მუხლით. ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 17(2) -ე მუხლი ხაზს უსვამს თანამშრომლობას
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხოლო 23-ე მუხლი
განსაზღვრავს რომ საერთაშორისო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა
მონაწილეობა უნდა მიიღონ ადამიანით ვაჭრობის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ
ბრძოლისათვის შემუშავებული ზომების განხორცილებაში. უწყებათშორისი საბჭო,
როგორც საქართველოს მთავრობის საკონსულტაციო ორგანო, პასუხისმგებელია შემდეგ
საკითხებზე: ეროვნულ დონეზე განხორციელებული ყველა ზომის კოორდინაცია,
ინფორმაციის შეგროვება, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მომზადება და საქმიანობის
მონიტორინგი. საბჭოს თავმჯდომარეობს იუსტიციის მინისტრი, სხვა ძირითადი
სამინსიტროების მინისტრების მოადგილეებთან და პარლამენტის წევრებთან ერთად,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს იწვევენ საბჭოს შეხვედრებში
მონაწილეობის მისაღებად.
უწყებათშორისი საბჭო უნდა შეიკრიბოს სამ თვეში ერთხელ და ექვს თვეში ერთხელ
მოამზადოს ანგარიში სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებული კვარტალური ანგარიშის
საფუძველზე. როგორც ითქვა, საბჭო იკრიბება წელიწადში ორჯერ, და საჭიროების
შემთხვევაში, მაგალითად როდესაც ამზადებს სახელმძღვანელო პრინციპებს
სამართალდამცავებისთვის და მსხვერპლის იდენტიფიცირების სპეციალური
სამუშაო პროცედურებისთვის, ქმნის ერთჯერად სამუშაო ჯგუფს. ახლახან შეიქმნა
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საკითხების შემსწავლელი სამუშაო
ჯგუფი. მის შემადგენლობაში არიან წარმომადგენლები იუსტიციის სამინისტროდან,
შინაგან საქმეთა სამინსიტროდან, პროკურატურიდან, საზოგადოებრივი დამცველის
ოფისიდან, ჯანდაცვის სამინსიტროდან, არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან.
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნო ახორციელებს მონიტორინგს,
შესაბამისი სამინისტროებიდან სამოქმედო გეგმის განხორცილების შესახებ
ინფორმაციის რეგულარულად გამოთხოვის გზით და ასევე იუსტიციის სამინისტროს
მიერ გავრცელებულ და ვებ გვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე დაყრდნობით.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან უწყებათშორისი საბჭოს წევრები,
შესაბამისად მონაწილეობენ მუდმივმოქმედ ჯგუფში, რომელიც საბჭომ შექმნა იმ
მსხვერპლთა იდენტიფიცირებისთვის, რომლებიც ითხოვენ მსხვერპლის სტატუსს,
მაგრამ არ სურთ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა.
დაინტერესებულ მხარეებს შორის გაფორმდა სხვადასხვა მემორანდუმები და
შეთანხმებები. სახელმწიფო ფონდის პარტნიორებს (მათ შორის არასამთავრობო
ორგანიზაციები) შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი 2015 წელს განახლდა. 2013
წლის 16 მაისს ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას სახელმწიფო
ფონდსა და IOM-ს შორის, საქართველოდან და საქართველოში ნებაყოფლობით
დაბრუნებულთა დახმარების ხელმძღვანელობის, და ქვეყანაში მოქმედ არასამთავრობო
და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობის
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მიზნით. 2014 წლის 27 თებერვალს ხელი მოეწერა შესაძლებლობების გაუმჯობესების
მიზნით, თანამშრომლობის მემორანდუმს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალურ
პროკურატურას და IOM =ს შორის, და მის საფუძველზე შეიქმნა ოპერატიული ჯგუფი
7 გამომძიებლის, და 5 პროკურორის შემადგენლობით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ძირითად პრიორიტეტად არის
მიჩნეული, თუმცა აღინიშნა რომ მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი იღებს სახელმწიფო
ფონდის მხარდაჭერას. კვლევის რესპოდენტების აზრით ეროვნულ დონეზე
თანამშრომლობა სახელმწიფო და არასახელმწიფო სუბიექტებს შორის „ძალიან
მარტივი“ (n=1), „მარტივი“ (n=2) ან „არც რთული არც მარტივია“ (n=2). რესპოდენტებმა
დადებითად შეაფასეს თანამშრომლობის არსებული მექანიზმი, განსაკუთრებით
უწყებათშორისი საბჭო, მუდმივმოქმედი ჯგუფი და ეროვნული რეაგირების მექანიზმი,
როგორც ეფექტური კოორდინაციის და თანამშრომლობის შესაძლებლობა. გარკვეული
რჩევები იქნა წარმოდგენილი ეროვნულ დონეზე უწყებათშორისი თანამშრომლობის
გაუმჯობესებისთვის, გარდა უწყებათშორისი საბჭოს წევრებს შორის ინფორმაციის
გაცვლის სისტემის დანერგვისა, ეროვნული რეაგირების მექანიზმის ფინანსური
შესაძლებლობების გაძლიერება და ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის საკითხებზე
თანამშრომლობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა.
საერთაშორისო თანამშრომლობა
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის 5-ე თავი საერთაშორისო
თანამშრომლობას ეხება. კანონის 22 - მუხლი განმარტავს, რომ საერთაშორისო
თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციის, მისი
დამატებითი ოქმის „ადამიანების ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და
დასჯის შესახებ“ და ევროპის საბჭოს კონვენციის შესაბამისად უნდა წარიმართოს.
ასევე არსებობს კანონი პოლიციის საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ.
საქართველო შეუერთდა ორმხრივ შეთანხმებებს და/ან თანამშრომლობის
მემორანდუმებს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (მათ
შორის ტრეფიკინგის), 25 ქვეყანაში, მათ შორის: სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი,
აშშ, ბელორუსი, ბულგარეთი, გაერთიანებული სამეფო და ჩრდილოეთ ირლანდია,
გერმანია, ეგვიპტე, ესპანეთი, ესტონეთი, თურქეთი, ისრაელი, იტალია, ლატვია,
ლიტვა, მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, რუმინეთი, საფრანგეთი, სლოვაკეთის
რესპუბლიკა, უნგრეთი, უკრაინა, უზბეკეთი და ყაზახეთი; ხელშეკრულებები სხვა
ქვეყნებთან განხილვის ფაზაშია.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი (ICCC) 2012 წელს
შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის ცენტრალურ
დეპარტამენტში, ის წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო
ორგანიზაციებსა და უცხოეთის ქვეყნებში, წარმომადგენლების, ატაშეების და
ურთიერთობის ოფიცრების მეშვეობით, საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ
შეთანხმებების და სამართალდამცავთა თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს
კანონის შესაბამისად. 2014 წლის დეკემბრიდან, ICCC -ს ფუნქციები გაფართოვდა
სუამ (საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდოვა) საქართველოს - ერთეული
ICCC -ის შიგნით, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის (BSEC) და სამხრეთ
აღმოსავლეთ ევროპის სამართალდამცავი ცენტრის (SELEC) ჩარჩოში (საქ 10, გვ. 77).
აღინიშნა, რომ გენერალური პროკურატურა მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა
ქვეყნებთან, როდესაც მათგან დახმარების შესახებ მოთხოვნას იღებს. ითქვა რომ
ერთობლივი კომისიის შეხვედრების ფარგლებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო და თურქეთის პოლიცია მჭიდროდ თანამშრომლობენ საზღვარზე
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ტრეფიკინგის საკითხებზე. 2014 წლიდან, საქართველოს პოლიციის ატაშეები
აქტიურად მუშაობდნენ თურქეთში, და როგორც ითქვა ინფორმაციის გაცვლა
რეგულარულად ხდებოდა. ინტერვიუს რესპოდენტებმა განაცხადეს, რომ პოლიციის
ატაშეები თურქეთის გარდა კიდევ 10 ქვეყანაში მუშაობენ, სამართალდამცავებთან
კომუნიკაციის ხელშეწყობის მიზნით. 2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა
ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაუმჯობესებას მეზობელ ქვეყნებთან, ორმხრივი
სამართლებრივი დახმარების და ერთობლივი გამოძიებების უზრუნველსაყოფად.
სამ ინტერვიუში, რესპოდენტებმა შეაქეს ორმხრივი სამართლებრივი დახმარების და
ექსტრადიციის დიდი შესაძლებლობები. რესპოდენტები მიჩნევენ, რომ სახელმწიფო
სუბიექტებს/უწყებებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობა „მარტივი“ (n=3) ან „არ
მარტივი არც რთულია“ (n=2).
რესპოდენტებმა აღნიშნეს სამართალდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მიღმა
საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა მსხვერპლების და პოტენციური
მსხვერპლების მხარდაჭერის და ტრეფიკინგის პრევენციის მიმართულებით. ამ
კონტექსტში მნიშვნელოვანია „პარტნიორობა მობილურობისათვის“, რომელიც 2009
წელს დაიწყეს ევროკავშირმა და მისმა წევრმა ქვეყნებმა, კანონიერი მიგრაციის, მათ
შორის ცირკულარული და დროებითი მიგრაციის მართვის მხარდაჭერის მიზნით.
შეთანხმება ასევე მიზნად ისახავს თანამშრომლობის გაძლიერებას მიგრაციის
და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, რეადმისიის და დაბრუნების
პროცესების წახალისებას, ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას და უკანონო
მიგრაციის, ტრეფიკინგის და კონტრაბანდის პრევენციას. ერთ ერთი რესპოდენტის
მიერ შემოთავაზებული პრევენციის ზომა ითვალისწინებდა წარმოშობის და მიმღები
ქვეყნების მიერ ცნობიერების ამაღლების ერთობლივი ღონისძიებების გატარებას.
ამ რესპოდენტმა, ასევე აღნიშნა სხვადასხვა ქვეყნებში მოქმედი არასამთავრობო
ორგანიზაციების თანამშრომლობის წინაშე არსებული გამოწვევები.
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2. მიგნებები

თანამშრომლობის და კოორდინაციის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
5.1
ეროვნული
სამოქმედო გეგმა

ეროვნული
სამოქმედო გეგმა
ტრეფიკინგთან
უზრუნველყოფს
ბრძოლის ეროვნული ეროვნული,
სამოქმედო გეგმა
ორმხრივი და
უზრუნველ-ყოფილია რეგიონული
თანამშრომლობის
გაღრმავებას

ეროვნული
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების
სახელმძღვანელო
საოპერაციო
პროცედურები
უზრუნველყოფილია

დაინტერე-სებული
მხარეებ ეროვნული
სამოქმედო გეგმის
განხორციელებისათვის
საოპერაციო
პროცედურებს
იყენებენ

ეროვნული
5.2 კოორდინატორი /
მომხსენებელი

კანონი / პოლიტიკა
ეროვნულ
განსაზღვრავს
კოორდინატორს/
ეროვნულ
მომხსენებელს
კოორდინატორს/
აქვს ნათლად
მომხსენებელს ან სხვა
განსაზღვრული
პირს ტრეფიკინგის
მანდატი და
საკითხთა
მონიტორინგის
კოორდინიშესაძლებლობა
რებისთვის

ეროვნული
კოორდინატორი
მომხსენებელი
დანიშნულია

ტრეფიკინგთან
დაკავშირებული
ყველა საკითხის
ყოვლისმომცველი
კოორდინაცია

თანამშრომლობა
სახელმწიფო და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს/
სამოქალაქო
5.3 საზოგადოებას/
საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
და სხვა არა
სახელმწიფო
სუბიექტებს შორის

კანონი/პოლიტიკა
უზრუნველყოფს
თანამშრომლობას
სახელმწიფო და
არა სახელმწიფო
სუბიექტებს შორის
(არასამთავრობო
ორგანიზაციები,
სამოქალაქო
საზოგადოება)

სახელმწიფო არა
სახელმწიფო არა
სახელმწიფო
სახელმწიფო
სუბიექტებს შორის სუბიექტები
ხვდებიან
კოორდინაციის/
ერთჯერადად,
შეთანხმების
მექანიზმი
საჭიროების
უზრუნველყო-ფილია შემთხვევაში

სახელმწიფო არა
სახელმწიფო
სუბიექტები
თანამშრომლობენ
რუტინულ და
პროაქტიულ
საფუძველზე

ორმხრივი და
ორმხრივი და
შეთანხმებები
ტრანსნაციონალური
ტრანსნაციონალური
ორმხრივი /
შეთანხმებები
სისხლის
ტრანსნაცი-ონალური
სისხლის სამართლის
5.4 სამართლის ქსელები
თანამშრო-მლობის
საკითხებზე
ტრეფიკინგის
შესახებ დადებულია
თანამშრომლობის
წინააღმდეგ
ყველა ძირითად
შესახებ
ბრძოლისთვის
ქვეყანასთან
უზრუნველყო-ფილია

მტკიცებულება
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ორმხრივი/
ტრანსნაციონალური
თანამშრო-მლობის
შესახებ

ორმხრივი/
ტრანსნაცი-ონალური
თანამშრომლობის შესახებ
მტკიცებულება
პროაქტიულია
(მაგალითად მეტია
ვიდრე შემთხვევებზე
ერთჯერადი
რეაგირება)

წარმოდგენილი
ორმხრივი/
შეთანხმებები მხარს
ტრანსნაცი-ონალური
ორმხრივი და
უჭერს ტრეფიკინგთან
შეთანხმებები
ტრანსნაციონალური ბრძოლის
ორიენტი-რებულია
5.5 თანამშრომლობა
მიმართულებით
დახმარებასა
სისხლის სამართლის თანამშრომლობის
და დაცვაზე/
მიღმა
გაფართოვებას,
ტრეფიკინგის
გამოძიების და
პრევენციაზე
დევნის მიღმა

მტკიცებუ-ლებები
რომ შეთანხმებების
შედეგია ორმხრივი
/ტრანსნაციონალური
თანამშრომლობა
გამოძიების /დევნის
მიღმა

მტკიცებულება რომ
ამ შეთანხმებებს
შედეგად მოაქვს
ორმხრივი /
ტრანსნაცი-ონალური
თანამშრომ-ლობა
დახმარების და
მხარდაჭე-რისთვის/
ტრეფიკინგის
პრევენციისთვის

მწვანედ მოცემულია საკითხები რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს.

საჭიროებათა შეფასება:

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში
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3. რეკომენდაციები
კვლევის პროცესში, რესპოდენტებს სთხოვეს სამი ძირითადი პრიორიტეტის ჩამოთვლა.
ასევე, დადასტურების (ვალიდაციის) სამუშაო შეხვედრის მონაწილეები დაყვეს
ჯგუფებად და სთხოვეს განესაზღვრათ სამი ძირითადი პრიორიტეტი ტრეფიკინგზე
რეაგირებისათვის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში “•” ნიშნავს პრიორიტეტებს
რომლებიც რესპოდენტების ან სამუშაო შეხვედრის მონაწილეების აზრით ყველაზე
მნიშვნელოვანია. ყველაზე მეტმა რესპოდენტმა ძირითად პრიორიტეტებად
განსაზღვრა “A” - იდენტიფიცირების და რეფერალის გაძლიერება, რომელიც ორივე
კვლევის და სამუშაო შეხვედრის ჯგუფების რესპოდენტების აზრით ყველაზე მაღალი
პრიორიტეტია; და “I” - ძირეულ მიზეზებზე მუშაობის გაძლიერება, რომელიც ასევე
აღნიშნეს ორივე კვლევის რესპოდენტებმა და სამუშაო შეხვედრის სამივე ჯგუფის
მონაწილეებმა.

იდენტიფიცირების და გადამისამართების ინდიკატორები
რეკომენდაცია
A. იდენტიფიცირების და რეფერალური მექანიზმების
გაძლიერება ან მათი დანერგვა

კვლევა

სამუშაო
შეხვედრა

••

••••

B. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების და მხარდაჭერის
მომსახურებების გაფართოვება
C. მხარდაჭერის და დახმარების მომსახურებებზე მეტი
მსხვერპლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
D. ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ჩარჩოს
გაძლიერება

•

E. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურებების გაუმჯობესება
F. სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესება ტრეფიკინგის
კრიმინალიზაციისა და ტრეფიკერების სამართლებრივი
დევისათვის
G. ტრეფიკინგის დანაშაულის გამოძიების გაძლიერება (მათ
შორის სამართალდამცავების საგამოძიებო შესაძლებლობების
გაუმჯობესება, ერთეულების სპეციალიზაციის გაზრდა)
H. ტრეფიკინგის დანაშაულის სამართლებრივი დევნის
გაუმჯობესება (მათ შორის პროკურორების და მოსამართლეების
შესაძლებლობების გაუმჯობესება)
I. ძირითად მიზეზებსა და მოწყვლადობის პრობლემაზე მუშაობის
გაძლიერება (მათ შორის სოციალ ეკონომიკური ფაქტორები,
დისკრიმინაცია და სხვა)
J. მეტი ძალისხმევა ტრეფიკინგის რისკის შესახებ ცნობიერების
ასამაღლებლად (უკეთესი მესიჯები ცნობიერების ასამაღლებლად
და მატი უკეთ მიმართვა რისკ ჯგუფებისაკენ)

•••

•

•
••

•••

•

••
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რეკომენდაცია

კვლევა

K. მეტი ძალისხმევა მოთხოვნის საკითხებზე მუშაობისას
(ტრეფიკინგზე მოთხოვნის მხარე)

••

L. კვლევის და ტრეფიკინგის მონაცემთა შეგროვების
გაუმჯობესება, ადამიანით ვაჭრობის პრობლემის უკეთ გაგების
მიზნით

••

სამუშაო
შეხვედრა

•

M. სახელმწიფო სუბიექტებს შორის თანამშრომლობის
გაუმჯობესება ეროვნულ დონეზე
N. თანამშრომლობის გაუმჯობესება სახელმწიფო და
არასახელმწიფო სუბიექტებს შორის ეროვნულ დონეზე

•

O. სუბიექტებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება ორმხრივ
დონეზე
P. სახელმწიფო სუბიექტებს შორის თანამშრომლობის
გაუმჯობესება რეგიონულ დონეზე

•
•

Q. სხვა:

3.1. იდენტიფიცირება და რეფერალი
იდენტიფიცირების პროცესების გაძლიერებისათვის ხელისუფლება მიწვეულია
მუდმივმოქმედი ჯგუფის შეხვედრაზე, შემდეგი საკითხების განხილვის მიზნით:
•

უქმნის თუ არა რაიმე რისკს ან გამოწვევას გადაწყვეტილების მიმღებთ 48 საათიანი
ვადა, რომელიც შესაძლოა შერბილდეს ან მოგვარდეს მსხვერპლის დაცვის და
დახმარების უფლებასთან დაკავშირებული კომპრომისის გარეშე.

•

დაზუსტება თუ როგორ და სად უნდა მოეწყოს თავშესაფარი განხილვის პერიოდში,
რომ მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრებზე შემცირდეს ზეწოლა, სტატუსის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას. ისე რომ ადამიანს თავშესაფარზე უარი არ ეთქვას.

•

შესაძლებელია თუ არა ჩანაწერების (აუდიო და/ან ვიზუალური) მუდმივმოქმედი
ჯგუფისათვის გადაცემა, რათა რაიმე საკითხის დასაზუსტებლად არ მოუწიოთ
რესპოდენტთან/შესაძლო მსხვერპლთან
მიბრუნება, და თუ ასეა როგორ
უნდა შერბილდეს ამ მიდგომით გაზრდილი რისკები (მათ შორის თანხმობა
კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემაზე).

•

შესაძლებელია თუ არა ვიდეო კონფერენციის სისტემების გამოყენება პირველადი
ინტერვიუს დროს / შესაძლო მსხვერპლთან პრობლემების მოსაგვარებლად, და
თუ ასეა როგორ უნდა შერბილდეს ინტერვიუს პროცესთან დაკავშირებული
გაზრდილი რისკი.
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ზემოთ აღნიშნულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საქართველოს
მთავრობამ განმარტა, რომ 48 საათიანი ვადის მიზანი თანხვედრაშია
ადამიანის უფლებაზე დაფუძნებულ მიდგომასთან - რაც შეიძლება
მეტად შემცირდეს პერიოდი როდესაც პირს არ აქვს სამართლებრივი
სტატუსი და რაც შეიძლება სწრაფად მიენიჭოს სტატუსი და შესაბამისად
ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო ფონდის მომსახურებებზე.
ამ
თვალსაზრისით 48 საათიანი ვადის გაზრდა მიზანშეწონილი არ არის.
ვიდეო და აუდიო ჩაწერასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციასთან
დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ აღნიშნა, რომ მუდმივმოქმედ
ჯგუფს შეუძლია ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციის გამოყენება შეუძლია,
მათ შორის: პირისპირ კომუნიკაცია, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები და
Skype საუბრებიც კი.

პოტენციური მსხვერპლის იდენტიფიცირების მექანიზმების გაძლიერების მიზნით
(მათ შორის სამახსოვრო სიები და ინდიკატორები) ხელისუფლებას ურჩევენ
გაითვალისწინოს შემდეგი:
•

სამუშაო ჯგუფის შექმნა პროკურორების, გამომძიებლების და ტრეფიკინგის
სამდივნოს, მობილური ჯგუფების და მუდმივმოქმედი ჯგუფის წარმომადგენლების
შემადგენლობით.

•

სამუშაო ჯგუფს დაევალოს ინდიკატორების გადასინჯვა, სტანდარტული
სამუშაო პროცედურების იდენტიფიცირების და მათი თანამიმდევრულობის და
სარგებლიანობის გაზრდის უზრუნველსაყოფის მიზნით; ამასთან განხილული
უნდა იქნას რამდენად შეუძლიათ ინდიკატორების გამოყენება კონკრეტულ
პრაქტიკოსებს, მაგალითად მიგრაციის ოფიცრებს და სასაზღვრო პერსონალს,
საზღვრის კვეთის ძირითად ადგილებში (როგორიცაა სარფი).

•

სამუშაო ჯგუფს დაევალოს მობილური ჯგუფის მიერ გამოყენებული კითხვარის
გადასინჯვა, სტანდარტული საოპერაციო პროცედურებისთვის შემუშავებულ
ინდიკატორებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.
ზემოთ აღნიშნულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, საქართველოს
მთავრობამ აღნიშნა, რომ შემუშავებულია სპეციალური კითხვარები
სახელმწიფო ფონდის მობილური ჯგუფებისთვის და შრომის
ინსპექტორებისთვის. აღნიშნული კითხვარები შეიცავს შრომითი/
სექსუალური ექსპლუატაციის და იძულებითი შრომის ინდიკატორებს.
ითქვა რომ ახალი კითხვარი შეიცავს შესაძლო დანაშაულის დეტალურ
ინდიკატორებს, და მობილურ ჯგუფებს პოტენციური მსხვერპლის
ისტორიის აღდგენის შესაძლებლობას აძლევს; მუდმივმოქმედ ჯგუფს
კი სტატუსის მინიჭების პროცესს უმარტივებს. საქართველოს მთავრობა
დამატებით მიუთითებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრძანებით
მიღებულ სტანდარტულ საოპერაციო პროცედურებზე, რომლებიც
ტრეფიკინგის პოტენციური მსხვერპლის იდენტიფიცირების დეტალურ
ელემენტებს და ინდიკატორებს შეიცავს.
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ტრეფიკინგის მსხვერპლების იდენტიფიცირებისას მნიშვნელოვანი დაინტერესებული
მხარეების როლის გაძლიერებისთვის, გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი:
•

დაკვირვება შრომის ინსპექციის როლზე, რათა დადგინდეს რამდენად აძლიერებს
მისი მუშაობა იდენტიფიცირებას და რეფერალს, რამდენად არის იდენტიფიცირების
მიდგომა მსხვერპლზე ორიენტირებული და არსებული მექანიზმები და
რესურსები საკმარისი; და რამდენად სჭირდება შრომის ინსპექციას დამატებითი
დახმარება რესურსებით ან ტრენინგით, იდენტიფიცირების მანდატის სწორად
შესასრულებლად.

•

არის თუა რა რაიმე შესაძლებლობა რელიგიური ინსტიტუტებისათვის და/ან
დაინტერესებული მხარეებისათვის ჩაერთონ ტრეფიკინგის მსხვერპლის და
პოტენციური მსხვერპლის, ასევე მოწყვლადი ჯგუფების განსაზღვრასა და /ან
სტიგმის შემცირებაში.

3.2. დახმარება და დაცვა
სახელმწიფო
თავშესაფრებში
ტრეფიკინგის
მსხვერპლების
მხარდაჭერის
გაუმჯობესებისთვის, დაინტერესებულმა მხარეებმა შემდეგი უნდა გაითვალისწინონ:
•

ტრეფიკინგის და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლების ერთ თავშესაფარში
განთავსების გავლენა ორივე კატეგორიისათვის მიწოდებულ მომსახურებებზე და
მათ წარმატებულ რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციაზე. ამ კონტექსტში უნდა
შეისწავლონ მსხვერპლები ცალ ცალკე უნდა განთავსდნენ, თუ თავშესაფრები
სხვაგვარად უნდა იმართებოდეს, მსხვერპლების განსხვავებული საჭიროებების
შესაბამისად მომსახურებების გაძლიერების მიზნით.

•

უნდა განისაზღვროს რამდენად გაზრდის იძულებითი შრომის მსხვერპლის
იდენტიფიცირების გაუმჯობესებული შესაძლებლობა (მათ შორის შრომის
ინსპექციის
შექმნის
შესახებ
დადგენილება)
ტრეფიკინგის
მამაკაცი
მსხვერპლებისთვის თავშესაფრის უზრუნველყოფის საჭიროებას, და რამდენად
ადექვატური დარჩება ახლა არსებული მიდგომა მამაკაცების თავშესაფრით
დაკმაყოფილებისადმი.

•

ძალადობის
საწინააღმდეგო
ქსელის
შესაძლებლობების
განსაზღვრა,
იდენტიფიცირებული მსხვერპლების პოტენციურად მზარდი რაოდენობის
დაკმაყოფილებისთვის, და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა 48 საათზე
ხანგრძლივი ვადით. ამ კონტექსტში, გათვალისწინებული უნდა იქნას რამდენად
უნდა გაიზარდოს სახელმწიფო ფონდის მხარდაჭერა ძალადობის საწინააღმდეგო
ქსელის მიმართ, რათა მან მომსახურებების სათანადოდ უზრუნველყოფა შეძლოს;
და /ან რამდენად უნდა გადაისინჯოს რეგულაციები რათა სახელმწიფო თავშესაფარს
მიეცეს შესაძლებლობა მიიღოს პირი მისთვის სტატუსის ოფიციალურად
მინიჭებამდე.

რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ადამიანით ვაჭრობის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა უნდა
გაითვალისწინოს შემდეგი:
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სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლების, ძირითად რეგიონებში მომუშავე
სოციალური მუშაკების და დაინტერესებული არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრის ორგანიზება, რათა განისაზღვროს
რატომ ვერ სარგებლობს ტრეფიკინგის ზოგი მსხვერპლი რეაბილიტაციის და
რეინტეგრაციის პროგრამებით და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემები.

დახმარების და დაცვის მონიტორინგთან დაკავშირებით:
•

საკოორდინაციო საბჭოს და სახელმწიფო ფონდს მიეცათ რეკომენდაცია
განახორციელონ ეროვნული სამოქმედო გეგმის 2.2.3 ნაწილი, რეაბილიტაციის და
რე ინტეგრაციის პროგრამების გაუმჯობესების რე ინტეგრაციის სტრატეგიის 8-ე
ნაწილის შესაბამისად შეფასების შესახებ; აღნიშნულის შესრულებისთვის საჭიროა
მექანიზმის შემუშავება დაინტერესებულ ადგილობრივ არასამთავრობოებთან
და შესაბამის რეგიონებში მომუშავე სოციალურ მუშაკებთან პარტნიორობით. ეს
ასევე შეაფასებს სოციალური მუშაკების შესაძლებლობას მთელ ქვეყანაში, და
ეფექტურად განახორციელებს რეაბილიტაციისა და რე ინტეგრაციის გეგმებს.

3.3. გამოძიება და სამართლებრივი დევნა
სისხლის სამართლის კოდექსის 143-iii -ე მუხლის გამოყენების გაზრდის მიზნით
დაინტერესებულმა მხარეებმა (მათ შორის გამომძიებლები, პროკურორები და
დაინტერესებული ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები)
უნდა გაითვალისწინონ:
•

ტრეფიკინგის მსხვერპლის მიერ გაწეული მომსახურებით სარგებლობის
კრიმინალიზაციის შესახებ ინფორმაციის მომზადება და გადაცემა გამომძიებლებისა
და პროკურორებისთვის; აქ განხილული უნდა იყოს დანაშაულის ელემენტები და
მტკიცებულებებთან დაკავშირებული პრობლემები, დანაშაულის სექსუალურ და
სხვა ფორმით ექსპლუატაციის კონტექსტში განხილვის შესახებ საერთაშორისო
გამოცდილებაზე დაყრდნობით. აღნიშნული ინფორმაციის ინტეგრირება
შესაძლებელია სამართალდამცავებისთვის შემუშავებულ სახელმძღვანელო
პრინციპებში.

ტრენინგის და შესაძლებლობების გაუმჯობესების ღონისძიების, 2015 – 2016
წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის 4-ე მიზნის შესაბამისად, გაძლიერებისთვის
ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს:
•

შესაძლებლობების გაუმჯობესების კოორდინირების მექანიზმის შექმნა, როგორიცაა
უწყებათშორის საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფი, პროკურატურის,
საკოორდინაციო საბჭოს (იუსტიციის სამინისტრო), შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, სახელმწიფო ფონდის, საგარეო საქმეთა
სამინსიტროს და დაინტერესებული ადგილობრივი არასამთავრობო და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შემადგენლობით, რათა
მომზადდეს შესაძლებლობების გაუმჯობესების ერთიანი სტრატეგია ტრენინგისა
და შესაძლებლობების გაუმჯობესების ღონისძიებების ჰარმონიზაციის მიზნით,
განხორციელდეს ტრენინგის მასალების მომზადების და მიწოდების მონიტორინგი
და უზრუნველყოფილი იქნას სწავლების და გადამზადების საჭიროებების
დაკმაყოფილება.
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•

სამართალდამცავების მიერ საბაზისო შეფასებებში პროაქტიულ გამოძიებასთან
ერთად სპეციალური საგამოძიებო ტექნიკის და პარალელური ფინანსური
გამოძიების გამოყენება დაამტკიცებს რომ ტრენინგი განსაზღვრული საჭიროებების
შესაბამისად ჩატარდა.

•

სახელმწიფო ბიუჯეტის გამოყოფა ტრენინგებისთვის და შესაძლებლობების
გაუმჯობესების ჯგუფის /კოორდინატორის საქმიანობისთვის.

•

ეროვნული
სამოქმედო
გეგმისთვის
ინდიკატორების
შემუშავება,
კურსდამთავრებულთა გაძლიერებული შესაძლებლობების, ტრენინგსა და
განსაზღვრულ საჭიროებებს შორის შესაბამისობის და თვით შეფასების შედეგების
ასახვის მიზნით.
შეფასებების შესახებ ზემოთ მოცემულ მეორე რეკომენდაციასთან
დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ შინაგან
საქმეთა სამინისტრო ყოველწლიურად სწავლობს და აფასებს სხვადასხვა
ერთეულების საჭიროებებს და ამის საფუძველზე გეგმავს ექსპერტულ
დახმარებას.
სახელმწიფო ბიუჯეტის გამოყოფის შესახებ ზემოთ მოცემულ მესამე
რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობამ აღნიშნა,
რომ არ არის საჭირო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რაიმე თანხის გამოყოფა
შესაძლებლობების გაუმჯობესების სამუშაო ჯგუფის საქმიანობისთვის,
რადგან ის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დაქვემდებარებაშია.

სასამართლო წარმოების დროს მსხვერპლთა და მოწმეთა დაცვასა და დახმარებასთან
დაკავშირებით, ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს:
•

მსხვერპლთა და მოწმეთა კოორდინატორების შესაძლებლობების გაუმჯობესება,
მსხვერპლზე
ორიენტირებული
მიდგომის
შესაბამისი
მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად.

•

მსხვერპლთა და მოწმეთა კოორდინატორების რაც შეიძლება ადრეულ ფაზაზე
ჩართვა, მაგალითად როდესაც ხდება მსხვერპლის იდენტიფიცირება და განიხილება
მისი სტატუსის საკითხი.

•

სოციალური მუშაკების და ფსიქოლოგების სისხლის სამართლის წარმოებაში
მონაწილეობის საკითხის განხილვა, მსხვერპლთა და მოწმეთა უკეთ დაცვის და
დახმარების ასევე მათი სისხლის სამართლის პროცედურებში თანამშრომლობის
შესაძლებლობის და ღირებულების გაზრდის მიზნით.
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3.4. პრევენცია
მოწყვლად ჯგუფებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გაძლიერებისათვის,
დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ:
•

მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლების და მათთვის ინფორმაციის
მიწოდების პროცესში რელიგიური ინსტიტუტები ჩართვის შესაძლებლობების
შესწავლა.

•

თემში იმ მთავარ პირთა (მათ შორის ჯანდაცვის და სოციალური მუშაკები)
იდენტიფიცირება და ჩართვა, რომლებიც შესაძლოა უკეთ შევიდნენ კონტაქტში
ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულისადმი მოწყვლად და რთულად მისაწვდომ
ჯგუფებთან, როგორიცაა: ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, კომერციული
სექს მუშაკები და მიგრანტები არალეგალურ სიტუაციაში, ამ პირთა ცნობიერების
ამაღლების და მათი ინფორმირების მიზნით.

•

კერძო სექტორის ჩართვა დასაქმებულთა და ბიზნესის წინაშე არსებული
ტრეფიკინგის და ექსპლუატაციის რისკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
მიზნით.

•

განათლების სამინისტროს, როგორც განათლების საკითხებში მუდმივი
პარტნიორის ჩართვა ტრეფიკინგის საკითხების სასწავლო პროგრამაში ჩართვის
მეშვეობით, რისკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

•

წარმოშობის და დანიშნულების ქვეყნებში დაინტერესებული მხარეების
იდენტიფიცირება და ჩართვა, იმ პირთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
რომლებიც მოწყვლადი არიან ექსპლუატაციის მიმართ საქართველოში, ასევე
ქართველების რომლებიც შეიძლება საზღვარგარეთ გახდნენ ექსპლუატაციის
მსხვერპლი.

ოპერატიული ინფორმაციის მოძიების და ძირეულ მიზეზებსა და მოწყვლადობაზე
მუშაობის გაძლიერებისთვის დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ:
•

სახელმწიფო და არა სახელმწიფო სუბიექტების რუკა, რომლებიც არაპირდაპირ
მუშაობენ ძირითად მიზეზებსა და მოწყვლადობის ფაქტორებზე, რათა
განისაზღვროს მათი სამუშაოს ტრეფიკინგის პრევენციის ძალისხმევასთან
პირდაპირ დაკავშირების შესაძლებლობა.

•

კვლევის და მონაცემთა შეგროვების საჭიროებების და შესაბამისი სახელმწიფო
სუბიექტების (მათ შორის სამართალდამცავები, სასაზღვრო კონტროლი, მიგრაცია
და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები)და დაინტერესებული არა სახელმწიფო
სუბიექტების (მათ შორის საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციები) პრიორიტეტების და შესაძლებლობების რუკა.

•

2017 – 2018 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში კვლევის და მონაცემთა
შეგროვების მიზნის შეტანა, პრევენციის სტრატეგიული მიზნის ფარგლებში;
პარტნიორი ორგანიზაციების და აქტივობების განსაზღვრა.

•

პრევენციის მიმართულებით საქმიანობაში მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური
სისტემის სამუშაო ჯგუფის და მიგრაციის რისკის ანალიზის სამუშაო ჯგუფის
(მიგრაციის საკითხებზე სახელმწიფო კომისიის ფარგლებში) ჩართვა.
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პრობლემის
მოსაგვარებლად
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•

ადამიანების სექსუალურ ექსპლუატაციაზე მოთხოვნის მიზეზების და
დრაივერების კვლევის ჩატარება, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრევენციის
ზომების შემუშავების მიზნით.

•

სისხლის სამართლის კოდექსის 143-iii -ე მუხლის შემაკავებელი გავლენის კვლევის
ჩატარება.

•

განსაზღვრა თუ რომელი სახელმწიფო, არა სახელმწიფო და სხვა ადგილობრივი
თუ საერთაშორისო პარტნიორი შეიძლება ჩაერთოს კერძო სექტორში ტრეფიკინგის
და ექსპლუატაციის პრევენციის, ბიზნესისთვის უპირატესობის პოპულარიზაციის
საქმეში.

ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის მიზნით მიგრაციის მართვის გაძლიერებისთვის
დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი:
•

განისაზღვროს მიგრაციის მართვის რომელი პროექტი შეიძლება დაუკავშირდეს
ადამიანით ვაჭრობის საკითხს.

•

განისაზღვროს ექნება თუ არა გავლენა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს ადამიანით
ვაჭრობის დანაშაულზე და თუ ასეა, რა ზომები უნდა გატარდეს განსაზღვრული
რისკების წინააღმდეგ.

•

განისაზღვროს რამდენად შეიძლება ჩაერთოს მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო
ჯგუფი, საქართველოდან მიგრანტების ტრეფიკინგის პრევენციის საქმეში.

3.5. კოორდინაცია და თანამშრომლობა
უწყებათშორისი ეროვნული კოორდინაციის გაძლიერებისათვის, დაინტერესებულმა
მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ:
•

სახელმწიფო
ფინანსური
მხარდაჭერის
გაძლიერება
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ტრეფიკინგის მსხვერპლებს მომსახურებას
ეროვნული რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში აწვდიან, და ამ ბიუჯეტის
მომდევნო ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინება.

საერთაშორისო თანმშრომლობის გაძლიერებისთვის არა სახელმწიფო სუბიექტებმა
უნდა გაითვალისწინონ:
•

წარმოშობის და დანიშნულების ქვეყნებში არა სახელმწიფო სუბიექტების
განსაზღვრა და მათთან პარტნიორობა, ტრეფიკინგის რისკის შესახებ მოწყვლადი
მიგრანტების, მათ შორის არალეგალურ სიტუაციაში მყოფთა ცნობიერების
ამაღლების მიზნით.

საჭიროებათა შეფასება:

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში
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დანართები
ა. ბიბლიოგრაფია
წყარო #

მითითება

ავტორი, თარიღი

ზოგ 1

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 2015 წლის
ანგარიში

აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი, ივლისი 2015

ზოგ 2

შეფასების შეჯამება, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
ყოვლისმომცველი რეაგირების გაძლიერება
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში (II
ფაზა)

შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაცია (ILO), 2011

ზოგ 3

მიგრაციის ფაქტები და ტენდენციები: სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპა და
ცენტრალური აზია

მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაცია (IOM), 2015

საქ 1

ამონარიდი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსიდან

საქ 2

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმა

საქ 3

კითხვარი დეპორტირებულებთან სარფში
გასაუბრებისთვის

IOM და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი

საქ 4

დანართი II – ადამიანით მოვაჭრეების და
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
სავარაუდო პროფილი საქართველოში

IOM (გამოუქვეყნებელი)

საქ 5

შეფასების ანგარიში: საქართველოს აჭარის
და ქვემო ქართლის რეგიონში ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა პრევენციის მიზნით
იდენტიფიცირების სფეროში შესაძლებლობების
გაძლიერება (CT.0709)

IOM

საქ 6

სამაგიდო კვლევა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ მიგრაციის
მოდელებზე საქართველოს აჭარის და ქვემო
ქართლის რეგიონებში

IOM (2014)

საქ 7

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს პროკურატურას და მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს
მისიას შორის ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში სამართალდამცავი სტრუქტურების
შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით
თამანშრომლობის პრინციპებზე

IOM, შინაგან საქმეთა
სამინისტრო, საქართველოს
პროკურატურა
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წყარო #

დანართები

მითითება

ავტორი, თარიღი

საქ 8

საქართველოს მიგრაციის გაფართოებული
პროფილი 2013

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო; იუსტიციის
სამინისტრო / სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტო; შინაგან საქმეთა
სამინისტრო; საგარეო საქმეთა
სამინისტრო; ევროპულ
და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი; დიასპორის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

საქ 9

საქართველოს და თურქეთის რესპუბლიკას
შორის ტერორიზმის, ორგანიზებული
დანაშაულის და თურქეთის რესპუბლიკას,
საქართველოს და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას
შორის სხვა ძირითადი დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ შეთანხმების მეცხრე მუხლის
განხორციელების ოქმი

თურქეთი, საქართველო, 10 მარტი
2015

საქ 10

საქართველოს პასუხი ევროპის საბჭოს ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის
კონვენციის მხარეთა მიერ განხორციელების
შეფასების კითხვარზე, შეფასების მეორე რაუნდი
GRETA (2015)3

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს საერთაშორისო
საჯარო სამართლის
დეპარტამენტი - ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭო, 3 თებერვალი 2015

საქ 11

IOM საქართველოს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა,
2000 წლის იანვრის მერე განხორციელებული
პროექტების მიმოხილვა

განახლება დეკემბერი 2014, IOM

საქ 12

თანამშრომლობის ხელშეკრულება
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდს და
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
საქართველოს მისიას შორის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვის
და დახმარების სფეროში თანამშრომლობის
პრინციპებზე

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
(დაზარალებულთა) დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო
ფონდის დირექტორი და
IOM საქართველოს მისიის
ხელმძღვანელი, 16 მაისი 2013

საქ 13

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) დაცვის ოპერატიული
ინსტრუქცია, ეროვნული რეფერალური
მექანიზმი და მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის
სტანდარტები

დამტკიცებულია
ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭოს მიერ, 20 ნოემბერი 2006

61

დანართები

წყარო #

მითითება

ავტორი, თარიღი

საქ 14

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) რეაბილიტაციის და
სოციალური რეინტეგრაციის სტრატეგია

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი მუდმივი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭო, 19 ივლისი 2007

საქ 14A

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) რეაბილიტაციის და
სოციალური რეინტეგრაციის სტრატეგიის
დანართი

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი მუდმივი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭო, 19 ივლისი 2007

საქ 15

საქართველოში ტრეფიკიორების და ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
პროფილების ანალიზი

IOM და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი, მაისი 2011

საქ 16

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე
დეპორტირებულთა სკრინინგი 2010

IOM და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი, 2010

საქ 17

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე
დეპორტირებულთა სკრინინგი 2012

IOM და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი, 2012

საქ 18

საქართველოში კომერციულ სექს-მუშაკებზე
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) გავლენის
კვლევის ანგარიში

IOM და აშშ-ის სახელმწიფო
დეპარტამენტი, 2010

საქ 19

2015-2016 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის საქართველოს ეროვნული
სამოქმედო გეგმა

2015 - 2016

საქ 27

საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ

მიღებულია 2006 წლის 28 აპრილს,
ძალაში შევიდა 2006 წლის 16
ივნისს

საქ 28

საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 520,
1 სექტემბერი 2014, თბილისი, საქართველოში
ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის
განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების
შესახებ

საქართველოს მთავრობა, 2014
წლის 1 სექტემბერი

საქ 30

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
თავშესაფრების მონიტორინგის შედეგები

სახალხო დამცველი, 2015

წყაროების კოდები
ზოგ = ზოგადი მითითება
საქ = საქართველოსთვის შესაბამისი მითითება
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ბ. გამოკითხული დაინტერესებული მხარეები

საქართველო
სახელმწიფო სტრუქტურები

საერთაშორისო
ორგანიზაციები

არასამთავრობო ორგანიზაციები
/ სხვა

მიგრაციის პოლიტიკის
შინაგან საქმეთა სამინისტრო განვითარების საერთაშორისო
ცენტრი (ICMDP)

ძალადობისგან დაცვის
ეროვნული ქსელი

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო; ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭო

სამოქალაქო განვითარების
სააგენტო

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
(დაზარალებულთა) დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო
ფონდი

ანტინარკოტიკული
და სამართალდამცავ
ორგანოებთან ურთიერთობის
საერთაშორისო ბიურო, აშშ-ის
საელჩო

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია
თანადგომა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი
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გ. ინტერვიუს (გასაუბრების) ინსტრუმენტის ნიმუში
გასაუბრების სახელმძღვანელო ნიმუში
ქვეყანა: ავსტრალია
ინტერვიუ #: ქვეყნის პირველი სამი ასო + ინტ + ნომერი მაგ. AUSint1

ინტერვიუს ჩატარების სახელმძღვანელოს ნიმუში
ინსტრუქცია ინტერვიუერისთვის:
1. მიანიჭეთ ინტერვიუს უნიკალური კოდი: მაგ. ქვეყნის პირველი სამი ასო + ინტ
(ინტერვიუ) + ნომერი. მაგ. AUSint1).
2. ინტერვიუს დაწყებამდე მონაწილეებს წაუკითხეთ საინფორმაციო შეტყობინება.
შესთავაზეთ ამობეჭდილი და/ან ელექტრონული ვერსია მონაწილეებს.
დარწმუნდით, რომ თან გაქვთ ამობეჭდილი დოკუმენტის საკმარისი რაოდენობა.
3. დასვით კითხვები 1.1. და 1.2, რომ განსაზღვროთ, თუ კითხვების რომელი ჯგუფი
უნდა დაუსვათ რესპოდენტს
4. დასვით კითხვები და საჭიროების მიხედვით გამოიყენეთ ჩამონათვალის სახით
მოცემული მინიშნებები.

საინფორმაციო შეტყობინება
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ამ კვლევაში. ინტერვიუს დაწყებამდე მსურს კვლევის
შესახებ მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია.
საწყისი ინფორმაცია
მე ვარ დამოუკიდებელი კონსულტანტი და ვატარებ კვლევას მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (IOM) [მიუთითეთ IOM-ის კონკრეტული ოფისი].
კვლევის მიზანია, პირველ რიგში, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონალური ლანდშაფტის ანალიზი სამომავლო, შედეგზე
ორიენტირებული ჩარევების, ინფორმირებულობის გაზრდის და ეროვნულ, და
სადაც შესაძლებელია, რეგიონალურ დონეზე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის უფრო კომპლექსური მიდგომის უზრუნვლყოფის მიზნით.
დღევანდელი ინტერვიუს მიზანია გავეცნო თქვენს შეხედულებებს ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით,
თქვენს ქვეყანაში ტრეფიკინგის დანაშაულზე რეაგირების და იმის შესახებ, თუ როგორ
შეიძლება გაძლიერდეს აღნიშნულ დანაშაულზე საპასუხო ქმედება.
კვლევისათვის ყველაზე სასარგებლო თქვენი გულწრფელი პასუხები იქნება. მინდა
გთხოვოთ, ისაუბროთ მაქსიმალურად გულწრფელად; არ არსებობს სწორი და
არასწორი პასუხები.
ინტერვიუ სავარაუდოდ 60 წუთი გაგრძელდება. ჩვენი საუბრის დროს ჩანაწერებს
გავაკეთებ.
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მონაწილეობის რისკი და სარგებელი
არსებობს მცირე რისკი, რომ ვინმემ, ვინც არ არის კვლევის ჯგუფის წევრი, შეიძლება
გაიგოს, თუ რა პასუხი გაეცით დასმულ კითხვებს, მაგრამ ჩვენ ვდგამთ შესაბამის
ნაბიჯებს თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად. თქვენს მიერ გაცემული
პასუხების გაზიარება არ მოხდება კვლევის ჯგუფის წევრების მიღმა. თქვენს მიერ
მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია დაემატება სხვა ინფორმაციას და საბოლოო
შეფასების ანგარიშში არ მოხდება მისი თქვენთან დაკავშირება.
თქვენთვის პირდაპირ სარგებელს კვლევაში მონაწილეობა არ მოიტანს, მაგრამ
ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ იგრძნობთ კმაყოფილებას იმით, რომ თქვენი მონაწილეობით
ხელს უწყობთ ხარვეზების, საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გამოვლენას და
უერთდებით ჩვენს ძალისხმევას, გავაძლიეროთ ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის
საპასუხო ქმედებები.
დამატებითი ინფორმაცია კვლევის შესახებ
•

გაქვთ რაიმე კითხვა კვლევის ან ამ ინტერვიუს შესახებ?

•

გსურთ მიიღოთ ამ ინფორმაციის დაბეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია?

თუ გაქვთ დამატებითი კომენტარები ან შენიშვნები ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით,
მიმართეთ [მიუთითეთ იმ ადამიანის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც
ატარებს სიღრმისეულ ინტერვიუს].
თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები ან პრეტენზია კვლევასთან დაკავშირებით,
მიმართეთ [მიუთითეთ იმ ადამიანის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც
ხელმძღვანელობს IOM-ის კვლევას].

ინტერვიუს კითხვები და პასუხები
ქვეყანა:
ინტერვიუერის სახელი:
ინტერვიუერის ორგანიზაცია:
რესპოდენტის სახელი (არასავალდებულო):
რესპოდენტის ორგანიზაცია:
რესპოდენტის ოფიციალური პოზიცია:
ინტერვიუს თარიღი / დრო:
ინტერვიუს ფორმატი:
მონაწილეების რაოდენობა და სქესი:
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1. შესავალი კითხვები
1.
1.1.

რესპოდენტის პროფილი
რა არის თქვენი ოფიციალური პოზიცია? რა არის თქვენი ძირითადი
მოვალეობები?

პასუხი
1.2.

რაში მდგომარეობს თქვენი სამუშაო ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან)
მიმართებაში

პასუხი
ინსტრუქციები ინტერვიუერისთვის:
ზემოთ მოცემულ კითხვებზე რესპოდენტის პასუხებიდან გამომდინარე აირჩიეთ
კითხვები 2-დან 3 ჯგუფამდე (ქვემოთ მოცემულიდან 2-დან 6-მდე) და დაუსვით
ეს კითხვები რესპოდენტს მეშვიდე და მერვე კითხვებთან ერთად. საჭიროების
მიხედვით წაშალეთ არა / კი.

გეგმა

•

2. ტრეფიკინგის სფეროში არსებული სიტუაცია და ტენდენციები? არა
(გამოტოვეთ) / კი (გადადით ნაწილი 2-ზე).

•

3. იდენტიფიკაცია და რეფერალი? არა (გამოტოვეთ) / კი (გადადით ნაწილი
3-ზე).

•

4. დაცვა და დახმარება? არა (გამოტოვეთ) / კი (გადადით ნაწილი 4-ზე).

•

5. გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა? არა (გამოტოვეთ) / კი
(გადადით ნაწილი 5-ზე).

•

6. პრევენცია? არა (გამოტოვეთ) / კი (გადადით ნაწილი 6-ზე).

მიუხედავად ზემოთ ჩამოთვლილ კითხვებზე გაცემული პასუხებისა, ყველა
მონაწილემ უნდა უპასუხოს ქვემოთ მოცემულ კითხვებს:
•

7. დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა კი (გადადით მე-7
ნაწილზე)

•

8. დასკვნითი კითხვები კი (გადადით მე-8 ნაწილზე)
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2. ტრეფიკინგის სფეროში არსებული სიტუაცია და ტენდენციები
2.

ტრეფიკინგის სფეროში არსებული სიტუაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში

2.1

ტრეფიკინგის რა მარშრუტები გამოდის, შედის და გადის და/ან მიდის ქვეყნამდე
/ რეგიონამდე, ქვე-რეგიონამდე? რომელია ძირითადი წყარო, ტრანზიტული და
დანიშნულების ქვეყნები / ადგილები?

პასუხი
2.2

ექსპლუატაციის რომელ ძირითად ფორმებს ხვდებით თქვენი საქმიანობის
ფარგლებში? ძირითადად რომელი ინდუსტრიაა ჩართული (მაგ. რა სახის
სამუშაოს გაწევის მიზნით ხდება ადამიანების ექსპლუატაცია?)

პასუხი
2.3

რა ძირითად მეთოდებს იყენებენ ტრეფიკიორები მსხვერპლთა ჩართვისთვის?

პასუხი
2.4

როგორია ინდივიდუალური ან ტრეფიკიორების ჯგუფის ძირითადი პროფილი?

პასუხი
2.5

როგორია მსხვერპლთა პროფილი (ე.გ. სქესი, ეროვნება, სხვა)?

პასუხი
2.6

როგორ იცვლება მარშრუტები და ტენდენციები? როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ
ცვლილების მიზეზი? როგორ ფიქრობთ, იზრდება თუ მცირდება ტრეფიკინგის
პრობლემა? თუ არც ერთი და არც მეორე? რატომ?

პასუხი

3. იდენტიფიკაცია და რეფერალი
3.

3.1

ტრეფიკინგის (პოტენციურ) მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის და რეფერალის
საკანონმდებლო და პოლიტიკის ჩარჩო
როგორ ხდება ტრეფიკინგის / ექსპლუატაციის მსხვერპლთა აღმოჩენა ორგანოების
ან იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ მათი დახმარება?
•

ვინ ახდენს მათ იდენტიფიკაციას? (მაგ. თვითიდენტიფიკაცია, მეგობრები,
ოჯახი, პოლიცია, მესაზღვრეები, შრომის ინსპექტორები, საკონსულოები)

პასუხი
რომელ ორგანოებს ან ორგანიზაციებს აქვთ უფლებამოსილება ოფიციალურად
მიანიჭონ პიროვნებას ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი?
3.2

•

საიდან აქვთ მათ ეს მანდატი? მაგ. კანონი, პოლიტიკა?

•

რის უფლებას აძლევს ფორმალურად / ოფიციალურად მინიჭებული სტატუსი
იდენტიფიცირებულ ადამიანს? (მაგ. სოციალური დახმარება და დაცვა?
ბინადრობის ნებართვა? მუშაობის ნებართვა? სხვა?)

პასუხი
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რა კრიტერიუმები (მაგ. ინდიკატორები) გამოიყენება ტრეფიკინგის მსხვერპლთა
გამოსავლენად?

3.3

•

გამოიყენება თუ არა სკრინინგის სია ან სხვა იდენტიფიკაციის
ინსტრუმენტები?

•

ვინ იყენებს მათ და როგორ გხდება სიის გაზიარება?

•

რამდენად ეფექტურია ისინი? ადექვეტურად ასახავენ თუ არა ყველა
მსხვერპლის პროფილის?

•

თქვენი ქვეყნის კონტექსტში რომელი ინდიკატორებია ყველაზე ეფექტური?

პასუხი
რა გზების გამოყენება შეუძლია მსხვერპლს თვითიდენტიფიცირებისთვის (მაგ.
ცხელი ხაზი, პოსტერები, რეკლამა)?
3.4

•

რამდენად ეფექტურია ისინი?

•

რა პროპორციით ხდება მსხვერპლთა გამოვლენა ამ გზების საშუალებით?

პასუხი
არის თუ არა ადგილზე იდენტიფიცირების, რეფერალის და ეროვნულ და
რეგიონულ დონეზე მხარდაჭერის რეფერალური მექანიზმები?

3.5

•

რომელი სააგენტოები / დაწესებულებები მონაწილეობენ?

•

როგორ ხდება ამ მექანიზმების ჩამოყალიბება? (მაგ.
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები? კანონმდებლობა?)

•

არის თუ არა მექანიზმები ოპერატიული და ეფექტური პრაქტიკაში? რატომ /
რატომ არა?

•

არის თუ არა იდენტიფიცირებული ადამიანების რაოდენობის სტატისტიკა
ხელმისაწვდომი?

პასუხი

4. დაცვა და დახმარება
4.

4.1

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების საკანონმდებლო და პოლიტიკის
ჩარჩო
ამ ეტაპზე რომელი დაწესებულებები სთავაზობს დახმარებას და დაცვას
ტრეფიკინგის მსხვერპლს?
•

საიდან აქვთ მათ ეს მანდატი? მაგ. კანონი, პოლიტიკა?

პასუხი
4.2

როგორ უკავშირდებიან ადამიანები, რომელებსაც ესაჭიროებათ მომსახურების
მიღება დახმარების და დაცვის უზრუნველმყოფელებს?

პასუხი
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დაცვის და დახმარების რა სახის მომსახურებას უზრუნველყოფენ ისინი
ტრეფიკინგის / ექსპლუატაციის მსხვერპლისთვის? მაგალითად;

4.3

•
•
•
•
•
•

თავშესაფარი, სამედიცინო, ფსიქო-სოციალური
მოფიქრების ვადა
იურიდიული დახმარება
ცხოვრების უფლებები
კომპენსაცია
რეაბილიტაცია, დაბრუნება და რეინტეგრაცია (დასაქმება, ტრენინგი)

პასუხი
რა მხრივ არის უზრუნველყოფილი მომსახურება დამოკიდებული ან
დიფერენცირებული ქვემოთ ჩამოთვლილის საფუძველზე:

4.4

•
•
•
•
•
•

მათი ექსპლუატაციის ტიპი (მაგ. სექსუალური / შრომითი / სხვა)
ასაკი (მაგ. ბავშვები vs. მოზრდილები)
სქესი (მაგ. მამაკაცები vs. ქალები)
ეროვნება ან სტატუსი (მაგ. მოქალაქე vs. მოქალაქე, რომელიც ქვეყნის მუდმივი
მცხოვრები არ არის, კანონიერი vs. უკანონო მიგრანტი) ან
ორგანოებთან თანამშრომლობის სურვილი ან თანამშრომლობის სურვილის
არ არსებობა
სხვა კრიტერიუმები / შეზღუდვები? (მაგ. უნდა იყოს მსხვერპლი
თავშესაფარში, თუ თავშესაფრის გარეთ არსებული სისტემაც არის
ხელმისაწვდომი? უნდა მოხდეს თუ არა ადამიანებისთვის ტრეფიკინგის
მსხვერპლის სტატუსის ოფიციალურად მინიჭება?)

პასუხი
არის თუ არა მონიტორინგის სისტემები ადგილზე დახმარების და დაცვის
მომსახურების შესაფერისობის უზრუნველსაყოფად? (მაგ. სტანდარტები, გარე
შეფასების პროგრამები, მსხვერპლთა უკუკავშირის მექანიზმები?)
4.5

•
•
•

რა სტანდარტების მიხედვით ხდება მათი შეფასება?
რამდენად ეფექტურია ისინი? საჭიროებებთან მიმართებაში რამდენად
ადექვატური და შესაბამისია მომსახურება?
რა მხრივ არის მომსახურება დეფიციტური? რა ხარვეზები არსებობს?

პასუხი
4.6

რა არის დაფინანსების წყაროები (მთავრობა, დონორი, კერძო)? არის თუ არა
დაფინანსება ამ სერვისებისთვის ადექვატური? დაფინანსება მდგრადია თუ
დროში შეზღუდული (მაგ. პროექტზე მიმაგრებული?)

პასუხი
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5. გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა
5

ტრეფიკინგის დანაშაულის გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი დევნის
საკანონმდებლო და პოლიტიკის ჩარჩო
რომელი დაწესებულებები მონაწილეობენ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
და ექსპლუატაციის გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივ დევნაში?

5.1

•
•
•

მუშაობენ თუ არა სპეციალიზებული სამართალდამცავი ორგანოები,
პროკურატურა და სხვა სასამართლოს წარმომადგენლები ტრეფიკინგზე?
საიდან აქვთ მათ ეს მანდატი?
მაგ. კანონი, პოლიტიკა?

პასუხი

5.2

ადექვატურად ფარავს თუ არა საკანონმდებლო ჩარჩო ტრეფიკინგს და მასთან
დაკავშირებულ საკითხებს (მაგ. ექსპლუატაცია, იძულებითი შრომა, მონობა,
სექსუალური ექსპლუატაცია, დისკრიმინაცია და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა,
მიგრანტთა უფლებების დარღვევები?)
•
•

რა საკანონმდებლო ხარვეზები და გამოწვევები არსებობს?
რამდენად შესაბამისია საერთაშორისო საკანონმდებლო ჩარჩო?

პასუხი
5.3

ტრეფიკინგის და მასთან დაკავშირებული დანაშაულების რამდენი გამოძიება,
სისხლისსამართლებრივი დევნა და სასჯელის მისჯა განხორციელდა ქვეყანაში?
•

იზრდება თუ მცირდება რაოდენობა? რატომ?

პასუხი
რომელი სამართლებრივი აქტის / დებულებების გამოყენება ხდება ძირითადად
ტრეფიკინგის დანაშაულის სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის?
5.4

•
•

როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ამ აქტების გამოყენება?
რა არის ძირითადი გამოწვევები შესაფერისი სამართლებრივი დებულებების
გამოყენების სფეროში? (მაგ. განმარტების გაგება; თანხმობის შეუსაბამობის
გაგება, ა.შ.?)

პასუხი
არის თუ არა ადგილზე ტრენინგები / შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ
მიმართული მექანიზმები სისხლის სამართლის პრაქტიკოსების მიერ საკითხის
უკეთ აღქმის ხელშესაწყობად?
•
5.5

•

•

რეგულარულად გადიან თუ არა სამართალდამცავი სტრუქტურები,
პროკურორები და მოსამართლეები ტრენინგებს?
შედის თუ არა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ტრენინგი
სისხლის სამართლის პრაქტიკოსებისთვის განვითარებულ სასწავლო
პროგრამებში (მაგ. პოლიციის აკადემია, სამართლის სკოლები, სასამართლო
აკადემია.)?
არის თუ არა ტრენინგი შესაფერისი და ეფექტური?

პასუხი
5.6

არის თუ არა ადგილზე სამართალდამცავი სტრუქტურების ოფიცრებს,
პროკურორებს და მოსამართლეებს შორის თანამშრომლობის და სასამართლო
პროცესის დროს არასამთავრობო მომსახურების მიმწოდებლების მსხვერპლთა და
მოწმეთა დახმარების და დაცვის მიმართულებით მხარდაჭერის მექანიზმები?

პასუხი
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არის თუ არა გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი დევნის ზომები
ადექვატური და ეფექტური?

5.7

•
•
•

ტარდება თუ არა პროაქტიული გამოძიებები?
გამოიყენება თუ არა სპეციალური საგამოძიებო მეთოდები / პარალელური
ფინანსური გამოძიებები?
არის თუ არა გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი დევნის ზომები
მსხვერპლზე ორიენტირებული?

პასუხი

6. პრევენცია
6

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის საკანონმდებლო და პოლიტიკის
ჩარჩო

6.1

რომელი დაწესებულებები მუშაობენ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და
მასთან დაკავშირებული ექსპლუატაციის პრევენციის მიმართულებით?
• საიდან აქვთ მათ ეს მანდატი? მაგ. კანონი, პოლიტიკა?

პასუხი
6.2

ტარდება თუ არა მედია და ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული პროგრამები
ტრეფიკინგის პრევენციის მიზნით? თუ ეს ასეა, ვინ იყო ამ პროგრამების სამიზნე
ჯგუფი და რა იყო მათი გზავნილი?
• რამდენად ეფექტური იყო ასეთი ძალისხმევა?

პასუხი

6.3

არის თუ არა ადგილზე დაუცველობის ფაქტორების შემამსუბუქებელი და
რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის ალტერნატიული შემოსავლის წყაროს
უზრუნველყოფის პროგრამები (მაგ. დაბადების რეგისტრაცია, სიღარიბე,
ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე, დისკრიმინაცია?)
• რამდენად ეფექტური იყო ასეთი ძალისხმევა?

პასუხი
6.4

არის თუ არა ადგილზე მოთხოვნის დაძლევისკენ მიმართული ზომები (მაგ.
ექსპლუატატორულ სერვისებზე)? არის თუ არა ადგილზე ექსპლუატატორული
შრომითი პრაქტიკის დაძლევისკენ მიმართული სოციალური და ეკონომიკური
პროგრამები?

პასუხი
6.5

არის თუ არა ადგილზე საზღვრის მართვის ზომები, საერთაშორისო ტრეფიკინგის
პრევენციის მიზნით? არის თუ არა ადგილზე სტრატეგია, რომელიც ხელს
შეუწყობს კანონიერ მიგრაციას და შეამცირებს დაუცველობას ტრეფიკინგის
დანაშაულის მიმართ?

პასუხი
6.6

აქტიურობენ თუ არა კვლევითი ინსტიტუტები ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) გამომწვევი მიზეზების და მამოძრავებელი ფაქტორების აღქმის
გაძლიერების და კვლევის მიმართულებით? რა ხარვეზები არსებობს კვლევაში?

პასუხი

6.7

არის თუ არა პრევენციის ზომები ადექვატური? თუ არა, რა ხარვეზებს აქვს
ადგილი? რა მხრივ არის ეს ზომები არასაკმარისი?
პასუხი
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7. დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა (პარტნიორობა)
7

ეროვნული / ორმხრივი / რეგიონალური / ქვე-რეგიონალური პარტნიორობები,
ქსელები და თანამშრომლობა
არის თუ არა ადგილზე ეროვნულ დონეზე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის
სტრატეგიის კოორდინაციის, მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმები? (მაგ.
ეროვნული სამოქმედო გეგმა)
•

7.1

•
•
•

ვინ მონაწილეობს? (მაგ. მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება,
პროფკავშირები?)
რა მიმართულებით თანამშრომლობენ ისინი (მაგ. იდენტიფიკაცია, რეფერალი,
დაცვა, დახმარება, გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, დაბრუნება,
რეინტეგრაცია, სხვა)?
რეგულარულად ხდება თუ არა მექანიზმის განხორციელების მონიტორინგი
და შეფასება (მაგ. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების /
ომბუდსმენის მიერ)?
აფინანსებს თუ არა მთავრობა საკოორდინაციო მექანიზმს? თუ შეგიძლიათ
მოიყვანოთ ეფექტური თანამშრომლობის მაგალითი?

პასუხი
არის თუ არა ადგილზე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის
კოორდინაციის, მონიტორინგის და შეფასების ორმხრივი, რეგიონალური
ან ქვე-რეგიონალური მექანიზმები? (მაგ. ხელშეკრულება სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების შესახებ და ექსტრადიციის ხელშეკრულებები /
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები)
7.2

•
•

•
•

ვინ მონაწილეობს? (მაგ. სპეციალიზირებული ერთეულები, დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები)
რა მიმართულებით თანამშრომლობენ ისინი (მაგ. იდენტიფიკაცია, რეფერალი,
დაცვა, დახმარება, გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, დაბრუნება,
რეინტეგრაცია, სხვა)?
ხდბა თუ არა საერთაშორისო სასამართლოს და სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულებების რეგულარული შეფასება?
თუ შეგიძლიათ მოიყვანოთ ეფექტური თანამშრომლობის მაგალითები?

პასუხი
7.3

•

რამდენად ეფექტური და მდგრადია ეს პარტრნიორობები? თუ ეს ასე არ არის,
რა ხარვეზებს აქვს ადგილი? რა მხრივ არის მომსახურება არასაკმარისი?

პასუხი
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8. დასკვნითი კითხვები
8

საბოლოო რეკომენდაციები

8.1

როგორ ფიქრობთ, რა არის ძირითადი გამოწვევა და ბარიერი ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის განხორციელებაში? (მაგ. რესურსების
ნაკლებობა? შესაძლებლობების გაძლიერება? პოლიტიკა? პროცედურები?
პროტოკოლები? პოლიტიკური ნება?)

პასუხი
8.2

როგორია თქვენი ძირითადი რეკომენდაციები ტრეფიკინგზე რეაგირების
გაძლიერების მიმართულებით იმ სფეროებში, რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ?

პასუხი
8.3

ხომ არ არის სხვა კითხვები, რომლებსაც ისურვებდით რომ დღეს თქვენთვის
დამესვა? როგორ უპასუხებდით მათ?

პასუხი
8.4

ხომ არ შეგიძლიათ გვირჩიოთ თქვენი რომელიმე სხვა კოლეგა, რომელსაც
ექნება სურვილი მიიღოს მონაწილეობა მსგავი თემატიკის, მოკლე (20 წუთიანი)
ელექტრონული კითხვარის დამოუკიდებლად შევსებაში?

პასუხი / ელ.ფოსტა

საბოლო ინსტრუქცია ინტერვიუერისთვის:
•

უთხარით მადლობა მონაწილეს, რომ დრო დაგითმოთ.

•

ნებისმიერი სხვა (შიდა) დაკვირვება ინტერვიუს შესახებ ჩაინიშნეთ ქვემოთ

ინტერვიუერის დაკვირვება / შენიშვნები / ჩანიშვნები (მაგ. შემდგომი ნაბიჯების
შესახებ შეხსენება თქვენთვის):

73

დანართები

დ. კვლევის ინსტრუმენტის ნიმუში
კვლევის ინსტრუმენტის ნიმუში
კვლევა #: ქვეყნის პირველი სამი ასო + კვლ + ნომერი მაგ. AUSsur1

კვლევის ინსტრუმენტი
IOM-ის ტრეფიკინგის სფეროში არსებულ სიტუაციაზე რეაგირების საჭიროებების
შეფასება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში
გთავაზობთ მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ კითხვარში სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სფეროში არსებულ სიტუაციაზე და
მასზე რეაგირების თემაზე
შესავალი ინფორმაცია და მიზანი
ეს კვლევა ტარდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური
ოფისის დავალებითადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის
რეგიონალური ლანდშაფტის ანალიზის და ეროვნულ და რეგიონალურ დონეზე
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართულ საპასუხო ქმედებებში
ხარვეზების და საჭიროებების გამოვლენის მიზნით. კვლევის შემდგომი მიზანია
საჭიროებების სწრაფი შეფასების ინსტრუმენტის განვითარება, რომელიც მოერგება
სხვადასხვა რეგიონებს და მოხდება მისი შემოწმება და დანერგვა აზერბაიჯანში,
საქართველოსა და სომხეთში.
კვლევის მიზანია გავეცნო თქვენს შეხედულებებს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ
ბრძოლის მიმართულებით არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით თქვენს ქვეყანაში
და შევაგროვო თქვენი აზრები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გაძლიერდეს
საპასუხო ქმედებები უფრო ეფექტური, შედეგზე ორიენტირებული ჩარევების
უზრუნველსაყოფად.
კონფიდენციალურობა
თქვენს მიერ გაცემული პასუხების კონფიდენციალურობა დაცულია; თქვენს მიერ
მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია დაემატება სხვა ინფორმაციას და არ მოხდება
მისი თქვენთან დაკავშირება. გვინდა გთხოვოთ, იყოთ გულწრფელი; რაც უფრო
გულწრფელი იქნებით, მით უფრო გამოსადეგი იქნება თქვენს მიერ მოწოდებული
ინფორმაცია, რეკომენდაციები და თქვენს მიერ გამოვლენილი პრიორიტეტები.
ინსტრუქციები:
თქვენ შეგიძლიათ ახლა შეავსოთ ეს კითხვარი, რისთვისაც 15-დან 20 წუთამდე
დაგჭირდებათ. თქვენთვის ასევე ხელმისაწვდომია IOM-ის მიერ მომზადებული
კითხვარის ქართული ვერსია (მიმაგრებული დოკუმენტი); თუ შეგიძლიათ, გთხოვთ
კითხვარი ინგლისურ ენაზე შეავსოთ.
როდესაც დაასრულებთ კითხვარის შევსებას, გთხოვთ შეინახოთ და გაუგზავნოთ
შევსებული კითხვარი დოქტორ მარიკა მაკადამს (დამოუკიდებელი კონსულტანტი)
შემდეგ მისამართზე: marika_mcadam@yahoo.com.au. მარიკას შეგიძლიათ მიმართოთ
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იმ შემთხვევაშიც, თუ გექნებათ დამატებითი კომენტარები ან შენიშვნები კითხვართან
დაკავშირებით.
თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები ან პრეტენზია კვლევასთან დაკავშირებით, მიმართეთ
პროექტის ხელმძღვანელს, ქალბატონ მირა ალბუს, IOM-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალურ ოფისში, ტელ:
+43 1 581 22 22 19, malbu@iom.int
თუ ფიქრობთ, რომ თქვენს რომელიმე კოლეგას დააინტერესებს კითხვარის შევსება,
გთხოვთ მასაც გადაუგზავნოთ ეს კითხვარი.
დიდი მადლობა მონაწილეობისათვის.
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1. შესავალი კითხვები
ამ სექციაში ჩამოთვლილია კითხვები თქვენს და თქვენი სამუშაოს შესახებ.
1.1.ძირითადად რომელ ქვეყანაში მუშაობთ?
1.2. გთხოვთ აირჩიოთ პასუხი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს მიმდინარე
პოზიციას: (აირჩიეთ ერთი)
□□

სამართალდამცავი ორგანო - სამთავრობო მოხელე

□□

სამართალდამცავი ორგანო - პოლიცია

□□

სამართალდამცავი ორგანო - მესაზღვრე

□□

სამართალდამცავი ორგანო - სახელმწიფო მიგრაციის სამსახური

□□

იუსტიციის სისტემა - მოსამართლე

□□

იუსტიციის სისტემა - პროკურორი

□□

იუსტიციის სისტემა - სხვა (მოიცავს ადვოკატს)

□□

სამთავრობო მოხელე - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

□□

სამთავრობო მოხელე - სოციალური დაცვა და / ან ჯანდაცვა (არ ეხება 		
კონკრეტულად ტრეფიკინგს)

□□

სამთავრობო მოხელე - შრომის ინსპექტორი

□□

სამთავრობო მოხელე - სხვა

□□

არასამთავრობო ორგანიზაცია - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მხარდამჭერი
მუშაკი (მაგ. თავშესაფარი)

□□

არასამთავრობო ორგანიზაცია - სხვა ადგილობრივი არასამთავრობო 		
ორგანიზაცია

□□

არასამთავრობო ორგანიზაცია - სხვა საერთაშორისო არასამთავრობო 		
ორგანიზაცია

□□

სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაცია - გაერო (UN) ან მულტილატერალური
ორგანიზაცია

□□

სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაცია - მიგრაციის საერთაშორისო 		
ორგანიზაცია (IOM)

□□

სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაცია - საერთაშორისო განვითარების 		
სააგენტო
(IDA)

□□

სხვა - დამოუკიდებელი ექსპერტი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

□□

სხვა - მეცნიერი

□□

სხვა - გთხოვთ დააკონკრეტოთ
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1.3. რამდენი ხანია რაც ამ ორგანიზაციაში მუშაობთ (აირჩიეთ ერთი)
□□

ერთ წელზე ნაკლები

□□

1 - 3 წლამდე

□□

3 - 5 წლამდე

□□

5 - 10 წლამდე

□□

ათ წელზე მეტი

1.4. რამდენი წელია რაც ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მუშაობთ?
(აირჩიეთ ერთი)
□□

ერთ წელზე ნაკლები

□□

1 - 3 წლამდე

□□

3 - 5 წლამდე

□□

5 - 10 წლამდე

□□

10 წელზე მეტი

1.5. მონიშნეთ თქვენი ასაკი (აირჩიეთ ერთი)
□□

18 - 34

□□

35 - 50

□□

51 - 65

□□

66 +

1.6. მონიშნეთ თქვენი სქესი (აირჩიეთ ერთი)
□□

მდედრობითი

□□

მამრობითი

2. ტრეფიკინგის სფეროში არსებული სიტუაცია და ტენდენციები
ამ სექციაში ჩამოთვლილია კითხვები იმაზე, თუ როგორია თქვენი აზრი ტრეფიკინის
სფეროში არსებულ სიტუაციაზე და ტენდენციებზე იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ
ძირითადად მუშაობთ.
2.1. როგორ აღწერდით იმ ქვეყანას, სადაც ძირითადად მუშაობთ? (აირჩიეთ ყველა
შესაფერისი ვარიანტი)
□□

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა წარმომავლობის ქვეყანა

□□

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის სატრანზიტო ქვეყანა

□□

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის დანიშნულების ქვეყანა

2.2. რომელია ექსპლუატაციის სამი ყველაზე გავრცელებული ფორმა იმ ქვეყანაში,
სადაც თქვენ ძირითადად მუშაობთ? (აირჩიეთ სამი)
□□

პროსტიტუციის მიზნით ექსპლუატაცია

□□

სექსუალური ექსპლუატაციის სხვა ფორმები
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□□

იძულებითი შრომა ან მომსახურება

□□

მონობა ან მონობის მსგავსი მდგომარეობა ან მონური შრომა

□□

ორგანოების ამოღება

□□

იძულებითი ქორწინება

□□

სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ):
2.2.1. სამიდან, რომელიც თქვენ შეარჩიეთ, როგორ ფიქრობთ, რომელია
ყველაზე
გავრცელებული ფორმა?

2.3. რომელია ის ინდუსტრია/სექტორები, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება ადამიანების
ექსპლუატაცია იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ ძირითადად მუშაობთ (ნუ აირჩევთ სამზე
მეტ ვარიანტს)
□□

სექს ინდუსტრია

□□

სოფლის მეურნეობა

□□

მეცხოველეობა

□□

მშენებლობა

□□

წარმოება და შეფუთვა

□□

ნავთობის მოპოვება

□□

მომსახურების სექტორი (მაგ. რესტორნები / კვება / ჯანდაცვა / საცალო ვაჭრობა)

□□

კერძო სახლებში (მაგ. მონური ყოფა / იძულებითი ქორწინება)

□□

ქუჩებში (მაგ. მათხოვრობა / მცირე მნიშვნელობის მქონე დანაშაული)

□□

სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ)

2.4. გთხოვთ დაახარისხეთ თანმიმდევრობით ქვემოთ მოცემული ჯგუფები
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ყველაზე ხშირი კატეგორიიდან ყველაზე იშვიათ
კატეგორიამდე (1 ყველაზე ხშირი ტრეფიკინგის მსხვერპლები, 4 - ყველაზე იშვიათი):
ჯგუფი

დაახარისხეთ 1-დან (ყველაზე ხშირი)
4-მდე (ყველაზე იშვიათი) ტრეფიკინგის
მსხვერპლები

ზრდასრული ქალები

ზრდასრული მამაკაცები
მდედრობითი სქესის ბავშვები (18 წლამდე)
მამრობითი სქესის ბავშვები (18 წლამდე)

2.5. იზრდება თუ მცირდება ტრეფიკინგის დანაშაული იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ
მუშაობთ? □ იზრდება □ მცირდება □ არც იზრდება და არც მცირდება
2.6. გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ, თუ რატომ ფიქრობთ რომ ტრეფიკინგის
დანაშაულთან დაკავშირებული პრობლემები იზრდება, მცირდება ან არც იზრდება და
არც მცირდება იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ ძირითადად მუშაობთ:
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3. იდენტიფიკაცია და რეფერალი
ამ სექციაში ჩამოთვლილია კითხვები იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობთ იდენტიფიკაციის
და რეფერალის (გადამისამართების) მექანიზმებზე იმ ქვეყანაში, რომელშიც
ძირითადად მუშაობთ.

სრულიად
ადეკვატური

ადეკვატური

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

3.1. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს თქვენს აზრს ამ მექანიზმების არსებობის
და ფუნქციონირების შესახებ (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

ეროვნული ან
3.1.1 ადგილობრივი
რეფერალური მექანიზმი

□

□

□

□

□

ტრანსნაციონალური
3.1.2 (საზღვრისპირა)
რეფერალური მექანიზმი

□

□

□

□

□

მსხვერპლთა
3.1.3 იდენტიფიცირების
ფორმალური პროცესები

□

□

□

□

□

კომპეტენტური
ორგანოების
3.1.4 მსხვერპლთა ზუსტი
იდენტიფიცირების
შესაძლებლობა

□

□

□

□

□

ინდიკატორები,
სკრინინგის სიები, სხვა
3.1.5
საიდენტიფიკაციო
ინსტრუმენტები

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

მექანიზმი

თვითიდენტიფიკაციის
მექანიზმები
(მაგ. მთავრობა /
3.1.6
არასამთავრობო
ორგანიზაციების ცხელი
ხაზები)
კავშირი რეფერალურ
მექანიზმებსა
3.1.7 და მსხვერპლთა
დახმარების სამსახურებს
შორის
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

არასოდეს

3.2.3

იდენტიფიცირებული ტრეფიკინგის
მსხვერპლების რეფერალი ხდება
მათთვის საჭირო მხარდამჭერი
მომსახურების მისაღებად
ქალი ტრეფიკინგის მსხვერპლები
იდენტიფიცირებულ-ნი და
გადამისამართებულნი არიან
მათთვის საჭირო მხარდამჭერი
მომსახურების მისაღებად
მამაკაცი ტრეფიკინგის მსხვერპლები
იდენტიფიცირებულ-ნი და
გადამისამართებულნი არიან
მათთვის საჭირო მხარდამჭერი
მომსახურების მისაღებად
ბავშვი ტრეფიკინგის მსხვერპლები
იდენტიფიცირებულ-ნი და
გადამისამართებულნი არიან
მათთვის საჭირო მხარდამჭერი
მომსახურების მისაღებად
უცხოელი ტრეფიკინგის
მსხვერპლები იდენტიფიცირებულნი
და გადამისამართებულნი არიან
მათთვის საჭირო მხარდამჭერი
მომსახურების მისაღებად

იშვიათად

3.2.2

ტრეფიკინგის მსხვერპლები
იდენტიფიცირებულ-ნი არიან

ზოგჯერ

3.2.1

ხშირად

ფორმულირება

ყოველთვის

3.2. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს თქვენს აზრს ამ მექანიზმების არსებობის
და ფუნქციონირების შესახებ (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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4. დაცვა და დახმარება
ამ სექციაში ჩამოთვლილია კითხვები იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობთ იდენტიფიკაციის
და რეფერალის მექანიზმებზე იმ ქვეყანაში, რომელშიც ძირითადად მუშაობთ.

სრულიად
ადეკვატური

ადეკვატური

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

4.1. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს თქვენს აზრს ამ მექანიზმების არსებობის
და ფუნქციონირების შესახებ (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

4.1.1

მოკლევადიანი
თავშესაფარი ტრეფიკინგის
მსხვერპლთათვის

□

□

□

□

□

4.1.2

გრძელვადიანი
თავშესაფარი ტრეფიკინგის
მსხვერპლთათვის

□

□

□

□

□

4.1.3

სამედიცინო დახმარების
მომსახურება (რაც მოიცავს
ფიზიკურ ჯანმრთელობას)

□

□

□

□

□

4.1.4

ფსიქოსოციალური
დახმარების მომსახურება

□

□

□

□

□

4.1.5

რისკის შეფასება
მსხვრპლთან მიმართებაში
არსებული საშიშროებების,
საფრთხეების,
უსაფრთხოების და დაცვის
საჭიროებების დადგენის
მიზნით

□

□

□

□

□

4.1.6

მსხვერპლთა იურიდიული
მხარდაჭერა (სამოქალაქო და
სისხლის სამართლის)

□

□

□

□

□

4.1.7

განათლება / სამუშაო /
უნარები / პროფესიული
სწავლება

□

□

□

□

□

4.1.8

დანიშნულების ქვეყანაში
ინტეგრაციის მხარდაჭერა

□

□

□

□

□

მექანიზმი
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სრულიად
ადეკვატური

ადეკვატური

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

დანართები

4.1.9

წარმომავლობის ქვეყანაში
დაბრუნების ხელშეწყობა

□

□

□

□

□

4.1.10

წარმომავლობის ქვეყანაში
ინტეგრაციის მხარდაჭერა

□

□

□

□

□

მექანიზმი

ყოველთვის

ხშირად

ზოგჯერ

იშვიათად

არასოდეს

4.2. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს თქვენს აზრს (თითო ხაზისთვის მხოლოდ
ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

მამაკაცი და ქალი ტრეფიკინგის
4.2.1 მსხვერპლები იღებენ იგივე დონის
მომსახურებას

□

□

□

□

□

უცხოელი და ადგილობრივი
4.2.2 ტრეფიკინგის მსხვერპლები იღებენ
იგივე დონის მომსახურებას

□

□

□

□

□

მსხვერპლები, რომლებიც მოდიან
4.2.3 და არ მოდიან თანამშრომლობაზე
იღებენ იგივე დონის მომსახურებას

□

□

□

□

□

სექსუალური ექსპლუატაციის და სხვა
4.2.4 ფორმის ტრეფიკინგის მსხვერპლები
იღებენ იგივე დონის მომსახურებას

□

□

□

□

□

არსებობს მსხვერპლთა მხარდაჭერის
4.2.5. ადეკვატური და ეფექტური
პროცედურები და პროტოკოლი

□

□

□

□

□

ფორმულირება
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

სრულიად
არაადეკვატური

5.1.3

არაადეკვატური

5.1.2

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

5.1.1

”ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)” ეროვნული
განმარტება ადეკვატური და
შესაბამისია
კანონში ეფექტურად ხდება
ტრეფიკინგის ყველა იმ
ფორმის დანაშაულის
კრიმინალიზაცია, რაც ხდება
ტრეფიკინგის და
მასთან დაკავშირებული
დანაშაულების წინააღმდეგ
ბრძოლის სამართლებრივი
ჩარჩო (ქალთა მიმართ
ძალადობა, მიგრანტები ა.შ.)
ადეკვატური და შესაბამისია
ტრეფიკინგის და
მასთან დაკავშირებული
დანაშაულების გამოძიება
ადეკვატური და ეფექტურია
ტრეფიკინგის და
მასთან დაკავშირებული
დანაშაულების გამოძიება
მსხვერპლების და სავარაუდო
მსხვერპლების უფლებების
დაცვით ხორციელდება
სამართალდამცველების
ტრენინგები ტრეფიკინგთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
და მათი შესაძლებლობების
განვითარების მექანიზმები
ადეკვატურია

ადეკვატური

მექანიზმი

სრულიად
ადეკვატური

5. გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა
5.1. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს იმას, თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით თითოეულ ფორმულირებას (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი
მონიშნეთ).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

ტრეფიკინგის და
მასთან დაკავშირებული
დანაშაულების
5.1.7
სისხლისსამართლებრივი
დევნა ადეკვატური და
ეფექტურია
ტრეფიკინგის და
მასთან დაკავშირებული
დანაშაულების
სისხლისსამართლებრივი
5.1.8
დევნა მსხვერპლების და
სავარაუდო მსხვერპლების
უფლებების დაცვით
ხორციელდება
პროკურორებისათვის და
მოსამართლეებისათვის
ტრენინგები ტრეფიკინგთან
5.1.9 დაკავშირებულ საკითხებზე
და მათი შესაძლებლობების
განვითარების მექანიზმები
ადეკვატურია
სისხლის სამართლის
პრაქტიკოსი სპეციალისტები
ადეკვატურად
5.1.10 და ეფექტურად
თანამშრომლობენ
არასამთავრობო
დაინტერესებულ მხარეებთან

ადეკვატური

მექანიზმი

სრულიად
ადეკვატური

დანართები

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

სრულიად
არაადეკვატური

6.1.3

არაადეკვატური

6.1.2

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

6.1.1

უმჯობესდება ძირეული
მიზეზების (მაგ.
ეკონომიკური მინუსები,
დისკრიმინაცია) პრევენციის
პროგრამები
დაუცველობის
პრევენციისაკენ მიმართული
პროგრამები სათანადოდ
არის მიმართული
დაუცველი მოსახლეობის
მხარდასაჭერად
ტრეფიკინგის რისკებზე
ცნობიერების ამაღლებისაკენ
მიმართული პრევენციის
პროგრამები ადეკვატური და
ეფექტურია
მედიის ჩართულობა
ტრეფიკინგის რისკებზე
ცნობიერების ამაღლების
ხელშესაწყობად ადეკვატური
და ეფექტურია
სახელმწიფო ხელისუფლება
აწარმოებს ადეკვატურ
კვლევას და მონაცემთა
შეგროვებას ტრეფიკინგის
ძირეულ მიზეზებთან
დაკავშირებით
არასამთავრობო ორგანოები
და დაწესებულებები
აწარმოებენ ადეკვატურ
კვლევას და მონაცემთა
შეგროვებას ტრეფიკინგის
ძირეულ მიზეზებთან
დაკავშირებით

ადეკვატური

მექანიზმი

სრულიად
ადეკვატური

6. პრევენცია
6.1. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს იმას, თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით თითოეულ ფორმულირებას (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი
მონიშნეთ).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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სრულიად
ადეკვატური

ადეკვატური

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

დანართები

6.1.7

ტრეფიკინგზე მოთხოვნის
პრევენციისკენ მიმართული
პროგრამები ადეკვატური და
ეფექტურია

□

□

□

□

□

6.1.8

განმეორებითი ტრეფიკინგის
პრევენციის პროგრამები
ადეკვატური და ეფექტურია

□

□

□

□

□

მექანიზმი

სრულიად
ადეკვატური

ადეკვატური

არც ადეკვატური
და არც
არაადეკვატური

არაადეკვატური

სრულიად
არაადეკვატური

7. დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა (პარტნიორობა)
7.1. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს იმას, თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით თითოეულ ფორმულირებას (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი
მონიშნეთ).

6.1.1

ეროვნული სამოქმედო გეგმები
/ პოლიტიკა უზრუნველყოფს
ეროვნულ დონეზე ადეკვატურ
თანამშრომლობას სახელმწიფო
და არასახელმწიფო მხარეებს
შორის

□

□

□

□

□

6.1.2

თანამშრომლობა სახელმწიფო
და არასახელმწიფო მხარეებს
შორის ადეკვატური და
ეფექტურია

□

□

□

□

□

6.1.5

არსებობს რეგიონში სხვა
ქვეყნებთან თანამშრომლობის
ადეკვატური მექანიზმები

□

□

□

□

□

6.1.6

რეგიონში სხვა ქვეყნებთან
თანამშრომლობა ადეკვატური
და ეფექტურია

□

□

□

□

□
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ყოველთვის

ხშირად

ზოგჯერ

იშვიათად

არასოდეს

7.2. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ ის
უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს იმას, თუ როგორია თქვენი აზრით
თანამშრომლობის სიხშირე (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

სახელმწიფო და არასახელმწიფო
მხარეები ერთობლივად
7.2.4
ახორციელებენ ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს

□

□

□

□

□

იმართება ორმხრივი შეხვედრები
7.2.5 (სხვა ქვეყნებთან) ტრეფიკინგის
საკითხებზე

□

□

□

□

□

იმართება რეგიონალური და
7.2.6 რეგიონთაშორისი შეხვედრები
ტრეფიკინგის საკითხებზე

□

□

□

□

□

ფორმულირება

შესაბამისი სახელმწიფო სააგენტოები
/ უწყებები თანამშრომლობენ
7.2.1 ტრეფიკინგის დანაშაულთან
დაკავშირებულ საკითხებთან
მიმართებაში
სახელმწიფოები იწვევენ
არასახელმწიფო მხარეებს
(არასამთავრობო ორგანიზაციებს,
7.2.2 სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს,
პროფკავშირებს) ტრეფიკინგის
დანაშაულთან დაკავშირებულ
შეხვედრებზე
სახელმწიფოები იწვევენ
საერთაშორისო ორგანიზაციებს
7.2.3
ტრეფიკინგის დანაშაულთან
დაკავშირებულ შეხვედრებზე
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ძალიან
მარტივი

მარტივი

არც მარტივი
და არც
რთული

რთული

ძალიან
რთული

7.3. გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ფორმულირებები და მონიშნოთ
ის უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს თქვენს აზრს სხვადასხვა სახის
თანამშრომლობაზე (თითო ხაზისთვის მხოლოდ ერთი უჯრედი მონიშნეთ).

7.3.1.

სახელმწიფო მხარეებს / სააგენტოებს
შორის ეროვნულ დონეზე

□

□

□

□

□

7.3.2.

სახელმწიფო მხარეებს / სააგენტოებს
შორის ორმხრივ დონეზე

□

□

□

□

□

სახელმწიფო მხარეებს / სააგენტოებს
7.3.3. შორის რეგიონალურ დონეზე
სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან

□

□

□

□

□

ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ
საკითხებზე თანამშრომლობა

7.3.4.

სახელმწიფო და არასახელმწიფო
მხარეებს შორის ეროვნულ დონეზე

□

□

□

□

□

7.3.5.

სახელმწიფო და არასახელმწიფო
მხარეებს შორის ორმხრივ დონეზე

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

სახელმწიფო და არასახელმწიფო
მხარეებს შორის რეგიონალურ
7.3.6
დონეზე სამხრეთ კავკასიის სხვა
ქვეყნებთან
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8. პრიორიტეტები
8.1. გთხოვთ აირჩიოთ თქვენი აზრით სამი ყველაზე მაღალი პრიორიტეტის ქმედება
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და დაალაგოთ მნიშვნელობის მიხედვით (1
ყველაზე მაღალ პრიორიტეტს შეესაბამება).
პრიორიტეტი დაახარისხეთ
აირჩიეთ სამი (1-დან 3-მდე)
(ა) იდენტიფიკაციის და რეფერალის მექანიზმების ან
მათი განხორციელების გაძლიერება
(ბ) ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი
დახმარების და მხარდაჭერის მომსახურებების
სპექტრის გაფართოება
(გ) მსხვერპლების სპექტრის გაფართოება,
რომლებსაც ექნებათ წვდომა დახმარების და
მხარდაჭერის მომსახურებებზე
(დ) ტრეფიკინგის წინააღმდეგ სამართლებრივი
ჩარჩოს გაძლიერება
(ე) ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი
მომსახურებების ხარისხის გაძლიერება
(ვ) ტრეფიკინგის კრიმინალიზაციის და
ტრეფიკიორების სასამართლო დევნისთვის
საკანონმდებლო ჩარჩოს გაძლიერება
(ზ) ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის გამოძიების
გაძლიერება (რაც მოიცავს სამართალდამცავი
ორგანოს თანამშრომლების შესაძლებლობების
გაძლიერებას გამოძიების მიმართულებით.
სპეციალიზებული დანაყოფების გაზრდას)
(თ) ტრეფიკინგის დანაშაულის სასამართლო დევნის
გაძლიერება (რაც მოიცავს პროკურორების და
მოსამართლეების შესაძლებლობების გაძლიერებას)
(ი) ძალისხმევის გაძლიერება დაუცველობის
ძირეული მიზეზების აღმოსაფხვრელად (რაც
მოიცავს სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს,
დისკრიმინაციას ა.შ.)
(კ) ძალისხმევის გაძლიერება ტრეფიკინგის
რისკებზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით
(რაც მოიცავს ცნობიერების ამაღლებისკენ
მიმართული გზავნილების ხარისხის გაუმჯობესებას
და/ან რისკ ჯგუფებზე მათ უკეთ მორგებას)
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(ლ) ტრეფიკინგზე მოთხოვნის წინააღმდეგ
მიმართული ძალისხმევის გაძლიერება
(მ) ტრეფიკინგის დანაშაულის უკეთ გააზრების
მიზნით ადამიანით ვაჭრობის თემაზე კვლევის და
მონაცემთან შეგროვების გაძლიერება
(ნ) ეროვნულ დონეზე სახელმწიფო მხარეებს შორის
თანამშრომლობის გაუმჯობესება
(ო) ეროვნულ დონეზე სახელმწიფო და
არასახელმწიფო მხარეებს შორის თანამშრომლობის
გაუმჯობესება
(პ) ორმხრივ დონეზე მხარეებს შორის
თანამშრომლობის გაუმჯობესება
(ჟ) რეგიონალურ დონეზე სახელმწიფო მხარეებს
შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება
(რ) სხვა (მიუთითეთ)

8.2. გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ, თუ რატომ აირჩიეთ ეს სამი პრიორიტეტი და
როგორ შეიძლება ამ პრიორიტეტების დაკმაყოფილება? რა რესურსები არსებობს მათ
დასაკმაყოფილებლად?

8.2. გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ, თუ რატომ აირჩიეთ ეს სამი პრიორიტეტი და
როგორ შეიძლება ამ პრიორიტეტების დაკმაყოფილება? რა რესურსები არსებობს მათ
დასაკმაყოფილებლად?

გთხოვთ, გააგზავნოთ ეს კვლევა (ელ. ფოსტით, მიმაგრებულ დოკუმენტად) შემდეგ
მისამართზე: marika_mcadam@yahoo.com.
დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და მიიღეთ მონაწილეობა ამ კვლევაში.
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ე. შეფასების ინდიკატორები
იდენტიფიცირების და რეფერალის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სახელმწიფო და
არა სახელმწიფო
მონაწილეები
ჩართულნი არიან
NRM -ში და იციან
მათი როლის
შესახებ

სახელმწიფო და
არა სახელმწიფო
მოქმედი პირები
გადაამისამართებენ და
ეხმარებიან
მსხვერპლებს NRM
ჩარჩოს მეშვეობით

ეროვნული
რეფერალური
მექანიზმი
(NRM) THB -ის
1.1 მიერ როლების,
პასუხისმგებლობების
იდენტიფიცირებისთვის

ეროვნული
რეფერალური
მექანიზმი:
კონკრეტულად
ადამიანით
ვაჭრობისთვის

იდენტიფიცირების
1.2
ოფიციალური
პროცესი

მსხვერპლის
მსხვერპლის
იდენტიფიცირების
იდენტიფიცირების
ოფიციალური
ოფიციალური
პროცესი
პროცესი
დაკავშირებული
უზრუნველრეფერალურ
ყოფილია
მექანიზმებთან

მსხვერპლის
იდენტიფიცირების
ოფიციალური
პროცესი
მუდმივად
გამოიყენება

დაინტერესებული
მხარეები
თვლიან, რომ
იდენტიფიცირების
პროცესი
ხელს უწყობს
მომსახურებებზე
წვდომას

ინდიკატორები,
სკრინინგი
სამახსოვრო
1.3
სია, იდენტიფიცირების სხვა
მექანიზმები

იდენტიფიცირების
მექანიზმები
იდენტიფიცირების
უზრუნველმექანიზმები
ყოფილია და
პრაქტიკაში
დაინტერესებულმა
შეესაბამება
მხარეებმა იციან
ტრეფიკინგს (მაგ.
მის შესახებ და
ყველა ტიპის)
ხელი მიუწვდებათ
მასზე

იდენტიფიცირების
მექანიზმს ზოგი
დაინტერესებული მხარე
ნაწილობრივ
ეფექტურად
იყენებს

იდენტიფიცირების
მექანიზმს ყველა
დაინტერესებული
მხარე სრულად
ეფექტურად
იყენებს

თვით იდენტიფიცირების
მექანიზმები
1.4 (მაგალითად
ცხელი ხაზები,
პოსტერები
განცხადებები)

თვით
საზოგადოება
იდენტიფიცირების
ჩართულია თვით
მექანიზმი
იდენტიფიცირების
უზრუნველმექანიზმის შესახებ
ყოფილია და
ცნობიერების
საზოგადოებამ
ამაღლებაში
იცის მის შესახებ

ზოგიერთი
დაინტერესებული
მსხვერპლის თვით მხარეები თვლიან
იდენტი-ფიცირება რომ თვით
(ნაწილობრივ
იდენტიფიცირება
ეფექტური)
იზრდება

კავშირი
რეფერალურ
მექანიზმსა და
1.5
დაცვისა და
დახმარების
მომსახურებასთან

რეფერალური
მექანიზმები
უზრუნველყოფილია და
დაკავშირებული
დაცვის და
დახმარების
მომსახურებებთან

რეფერალური
მექანიზმი
უზრუნვე-ლყოფს
მომსახურებას
იდენტიფიცირებული
მსხვერპლისთვის

NRM განიხილავს
დაინტერესებულ
მხარეთა
კომპეტენციებს,
კოორდინაცია,
დაცვა და
დახმარება

მსხვერპლის
გადამისამართება
დაკავშირებულია
სამართალდამცავებთან
მის თანამშრომლობასთან

რეფერალური
მექანიზმი
უზრუნველყოფს
მომსახურებას
ყველა იდენტიფიცირებული
მსხვერპლისთვის
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დახმარების და დაცვის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

დაცვის და
დახმარების
2.1 მომსახურებების
დაფინანსება
(თავშესაფარი)

სახელმწიფო
დაცვისა და
ბიუჯეტის
დახმარების
დაფინანსება
მომსახურებებისთვის არასამთავრობოებისა
გამოყოფილი
და სამოქალაქო
სახელმწიფო
საზოგადოების
დაფინანსება
მხარდაჭერის
მომსახურებებისთვის

გამოყოფილი
თანხა ნაწილობრივ
აკმაყოფილებს
საჭიროებებს

გამოყოფილი
თანხა სრულად
აკმაყოფილებს
საჭიროებებს

დროებითი დაცვისა
და დახმარების
მომსახურებებზე
2.2 კონკრეტულად
ტრეფიკინგის
მსხვერპლებისთვის
ხელმისაწვდომობა

თავშესაფარში
უზრუნველყოფილია
მომსახურების
სრული პაკეტი
(სამედიცინო,
ფსიქოლოგიური,
სამართლებრივი)

თავშესაფრის გარეთ
ტრეფიკინგის
მსხვერპლებისთვის
უზრუნველყოფილია
მომსახურებების
სრული პაკეტი
(სამედიცინო,
ფსიქოლოგიური,
სამართლებრივი)

მსხვერპლთა
უმრავლესობისთვის
უზრუნველყოფილია გარკვეული
მომსახურება
გარკვეული
პირობებით

ყველა მსხვერპლი
უზრუნველყოფილია
ყველა
მომსახურებით,
ყოველგვარი
პირობების გარეშე

გრძელვადიანი
რეაბილიტაციის,
2.3 რეინტეგრაციის
და დაბრუნების
მომსახურება

რეაბილიტაციის
რეაბილიტაციის
და რეინტეგრაციის
ბინადრობის და
და რეინტეგრაციის
დაბრუნების ჩარჩო ადექვატური
ჩარჩო
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო
უზრუნველყოფილია
მხარდაჭერა

სახელმწიფო
ადეკვატურად
მონაწილეობს
უსაფრთხო და
ნებაყოფილობით
დაბრუნებაში

დაცვის და
დახმარების
2.4
მომსახურებების
დიფერენციაცია

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებები
დიფერენცირებულია
კონკრეტული
საჭიროებების
მიხედვით

ბავშვების (მაგ BID)
და მოქალაქეობის
არ მქონე პირების
(ბინადრობა)
საჭიროებები
დაკმაყოფილებულია

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ზოგი ადამიანის
ზოგ საჭიროებას
აკმაყოფილებს

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ყველა ადამიანის
ყველა საჭიროებას
აკმაყოფილებს

დაცვის და
დახმარების
2.5 მომსახურებების
შესაბამისი
სტანდარტები

დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
მინიმალური
სტანდარტი
განსაზღვრულია

მონიტორინგის,
დაცვის და
დახმარების
მომსახურებების
ჩარჩო
უზრუნველყოფილია

დაცვის და
დაცვის და
დახმარების
დახმარების
მოსამხრებების
მოსამხრებების
მონიტორინგი გარე
მონიტორინგი შიდა შეფასებით (მათ
შეფასებით
შორის მსხვერპლის
უკუკავშირი)
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გამოძიების და დევნის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

ადამიანით

3.1 ვაჭრობის

კრიმინალიზაცია

დონე 2

ადამიანით
ძირითადი
ვაჭრობის
საერთაშორისო
კრიმინალიზაცია
ინსტრუმენტების
საერთაშორისო
(UNTOC ადამიანით
დეფინიციის
ვაჭრობის შესახებ
მიხედვით (მაგ.
ოქმი. რეგიონული
ელემენტები;
ინსტრუმენტები,
ფორმების
თუ საჭიროა)
უმეტესობის
რატიფიცირება
კრიმინალიზაცია)

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

ადამიანით
ვაჭრობის
მსჯავრდება
წინააღმდეგ
მიიღწევა
ბრძოლის შესახებ დანაშაულის
კანონი გამოიყენება სიმძიმის
ტრეფიკინგის
შესაბამისად
შემთხვევების
შეფარდებული
სამართლებრივი
სასჯელით
დევნისათვის

ადამიანით
ვაჭრობის
მსხვერპლთა
სასჯელისაგან
ტრეფიკინგის
განთავისუფლება
მსხვერპლების არა მსხვერპლად
3.2
კრიმინალიზაცია / ყოფნის პერიოდში
კანონით
დასჯა
განსაზღვრული
ჩადენილი
ქმედებების
ჩადენისათვის

მტკიცებულება
რომ ადამიანით
ვაჭრობის
კანონმდებლობა
დანაშაულის
განსაზღვრავს
მსხვერპლების
მსხვერპლის
არ დასჯილან ან
თანხმობის
დაჯარიმებულან
შეუსაბამობას მის
მსხვერპლად
ექსპლუატაციასთან
ყოფნის პერიოდში
ჩადენილი
ქმედებისათვის

სპეციალიზებული
სუბიექტები /
გამოძიება,
სამართლებრივი უწყებები,
რომლებიც
დევნა და
3.3
კომპეტენტურად
მსჯავრდება
არიან მიჩნეულნი
კომპეტენტური
კანონში,
ორგანოების მიერ პოლიტიკაში ან
ჩარჩოში

კანონი ან
პოლიტიკა ნათლად
განსაზღვრავს
კომპეტენტური
სამართალდამცავი
ორგანოების
როლებს

სპეციალიზებული
უწყებები
კომპეტენტურად
ატარებენ
გამოძიებას
ოპერატიული და
სტრატეგიული
თვალსაზრისით

სამართლებრივი/
პოლიტიკური
ჩარჩოს მექანიზმი
უზრუნველყოფს
ტრეფიკინგის
საწინააღმდეგო
ტრენინგს

ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საკითხებში
ტრენინგი
მორგებულია
ეროვნულ
საჭიროებებსა და
შესაძლებლობებში
არსებულ
ხარვეზებზე -

სისხლის
სისხლის
სამართლის სფეროს
სამართლის სფეროს
პრაქტიკოსები
პრაქტიკოსები
გადიან
გადიან ერთჯერად
რეგულარულ ან
ტრენინგს
უწყვეტ ტრენინგს

მოქმედი
კანონმდებლობა
ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
სპეციალური
საგამოძიებო
ტექნიკის შესახებ

კანონი ან
პოლიტიკური
სახელმძღვანელო
ადამიანით
ვაჭრობის საქმეთა
გამომძიებლებისთვის
სპეციალური
საგამოძიებო
ტექნიკის
გამოყენების შესახებ

ხელისუფლება
იცნობს ან იყენებს
სპეციალური
გამოძიების
ტექნიკას

სისხლის
სამართლის
3.4 სფეროს
პრაქტიკოსების
შესაძლებლობები

სპეციალური
3.5 საგამოძიებო
ტექნიკა

სისხლის
სამართლის სფეროს
პრაქტიკოსების
ცნობიერების
ამაღლება
ტრეფიკინგის
დანაშაულის
სამართლებრივი
დევნისას
თანხმობის
შეუსაბამობის
შესახებ
სპეციალიზებული
უწყებები
კომპეტენტურად
ატარებენ
პროაქტიულ
გამოძიებას
ოპერატიული და
სტრატეგიული
თვალსაზრისით

ხელისუფლება
რეგულარულად
იყენებს სპეციალურ
საგამოძიებო
ტექნიკას
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პრევენციის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

პრევენციის
პროგრამები
ძირითადი
მიზეზების და
4.1
მოწყვლადობის
პრობლემის
მოგვარების
მიზნით

ეკონომიკური
მდგომარეობის,
დისკრიმინაციის
და სხვა ძირეული
მიზეზების
შემსუბუქების
სტრატეგია /
პოლიტიკა
უზრუნველყოფილია

წარმოდგენილი
სტრატეგია/
პოლიტიკა
აღიარებს და
ორიენტირებულია
მოწყვლადობის
კონკრეტულ
ფორმებზე/
განსაკუთრებით
მოწყვლად
ჯგუფებზე

პროგრამის
მტკიცებულებები
ზოგადი
მოწყვლადობის
ძირეულ
მიზეზებზე
მუშაობის შესახებ

პროგრამის
მტკიცებულებები
კონკრეტულ
მოწყვლად
ჯგუფებსა და
ინდივიდებთან
მუშაობის შესახებ

ცნობიერების
ამაღლება
და მედიის
4.2
ჩართულობა
ინფორმაციის
გავრცელებაში

ტრეფიკინგის
შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების
სტრატეგია/
პოლიტიკა და
ცხელი ხაზის შექმნა

მედიის
გაძლიერების
სტრატეგია
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

ცნობიერების
ამაღლების
ღონისძიებები
გატარებულია;
ცხელი ხაზი
შექმნილია და
ფუნქციონირებს

მედიის საქმიანობა
ზუსტი და
შესაბამისია
(არ აზიანებს
მსხვერპლებს
და პოტენციურ
მსხვერპლებს)

უზრუნველყოფილია მონაცემთა
კვლევითი
შეგროვების
კვლევითი
ინსტიტუტები
სახელმწიფო
ინსტიტუტები
ოფიციალურად
სისტემა,
აქტიურად
მონაწილეობენ
4.3
ტრეფიკერებისა
ტრეფიკინგის
ატარებენ კვლევებს
და მსხვერპლების
კვლევებსა და
და აგროვებენ
მონაცემების
მონაცემთა
მონაცემებს
შეგროვების და
შეგროვებაში
დისაგრეგირების
მიზნით

სოციალური და
ეკონომიკური
პროგრამები
4.4
მოთხოვნის
პრობლემის
მოსაგვარებლად

მოთხოვნის
პრობლემის
მოგვარების
პოლიტიკა, მათ
შორის შრომის
ბაზრების
მონაწილეობით,
შრომითი
ექსპლუატაციის
პრევენციის მიზნით

თანამშრომლობა
შეთანხმებები /
ღონისძიებები
კერძო სექტორთან
/ სამოქალაქო
საზოგადების
ჯგუფებთან
მოთხოვნის
პრობლემის
მოგვარების მიზნით

ტრეფიკინგის და
ტრეფიკინგის
ექსპლუატაციის
მიმართ
სასაზღვრო
პრევენციის
მოწყვლადობის
ზომები და
პროგრამა საზღვრის შემცირების
4.5 მიგრაციის მართვა
კონტექსტში და
მიზნით ლეგალური
ტრეფიკინგის
მიგრაციასთან
მიგრაციის
საწინააღმდეგოდ დაკავშირებული
შესაძლებლობების
კონტროლი
შექმნის სტრატეგია

მტკიცებულება,
კვლევა ძირეული
რომ პრევენციის
მიზეზების,
სტრატეგიები
ტენდენციების და
მტკიცებულებაზეა
მოთხოვნის შესახებ
დაფუძნებული
ჩატარებულია
(ანუ მონაცემების
და მონაცემები
და კვლევების
შეგროვებული
გამოყენება)

შრომის ბაზრების
მათ შორის
გადაბირების
პრაქტიკის
მონიტორინგის
რეგულირება

მტკიცებულებები
შრომითი
ექსპლუატაციის
წინააღმდეგ
გატარებული
ზომების შესახებ

ტრეფიკინგის
პოტენციური
მსხვერპლების
და უკანონო
მიგრანტების
იდენტიფიცირება
საზღვარზე
(შერეული
ნაკადები)

ტრეფიკინგის
და მიგრანტთა
ექსპლუატაციის
პრევენციის ზომები
გატარებული
(მაგ. მიგრანტთა
დასაქმების
რეგისტრაცია
ინფორმაცია
მიგრანტებისთვის,
პოტენციური
მიგრანტებისთვის)
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დანართები

თანამშრომლობის და კოორდინაციის ინდიკატორები
ჩარჩო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

სამუშაო ინდიკატორები
დონე 1

დონე 2

ეროვნული
სამოქმედო გეგმა
უზრუნველყოფს
ეროვნული,
ორმხრივი და
რეგიონული
თანამშრომლობის
გაღრმავებას

ეროვნული
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების
სახელმძღვანელო
საოპერაციო
პროცედურები
უზრუნველყოფილია

დაინტერესებული
მხარეებ ეროვნული
სამოქმედო გეგმის
განხორციელებისათვის
საოპერაციო
პროცედურებს
იყენებენ

კანონი / პოლიტიკა
განსაზღვრავს
ეროვნულ
კოორდინატორს/
ეროვნული
მომხსენებელს
5.2 კოორდინატორი /
ან სხვა პირს
მომხსენებელი
ტრეფიკინგის
საკითხთა
კოორდინირებისთვის

ეროვნულ
კოორდინატორს/
მომხსენებელს
აქვს ნათლად
განსაზღვრული
მანდატი და
მონიტორინგის
შესაძლებლობა

ეროვნული
კოორდინატორი
მომხსენებელი
დანიშნულია

ტრეფიკინგთან
დაკავშირებული
ყველა საკითხის
ყოვლისმომცველი
კოორდინაცია

თანამშრომლობა
კანონი/პოლიტიკა
სახელმწიფო და
უზრუნველყოფს
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს/ თანამშრომლობას
სახელმწიფო და
სამოქალაქო
არა სახელმწიფო
5.3 საზოგადოებას/
სუბიექტებს შორის
საერთაშორისო
(არასამთავრობო
ორგანიზაციებს
ორგანიზაციები,
და სხვა არა
სამოქალაქო
სახელმწიფო
საზოგადოება)
სუბიექტებს შორის

სახელმწიფო არა
სახელმწიფო
სუბიექტებს შორის
კოორდინაციის/
შეთანხმების
მექანიზმი
უზრუნველყოფილია

სახელმწიფო არა
სახელმწიფო
სუბიექტები
ხვდებიან
ერთჯერადად,
საჭიროების
შემთხვევაში

სახელმწიფო არა
სახელმწიფო
სუბიექტები
თანამშრომლობენ
რუტინულ და
პროაქტიულ
საფუძველზე

ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
5.1
ეროვნული
სამოქმედო გეგმა

ტრეფიკინგთან
ბრძოლის
ეროვნული
სამოქმედო გეგმა
უზრუნველყოფილია

ორმხრივი და
მტკიცებულება
ორმხრივი და
ტრანსნაციშეთანხმებები
ტრეფიკინგის
ტრანსნაციონალური
ორმხრივი /
წინააღმდეგ
ონალური სისხლის შეთანხმებები
ტრანსნაციბრძოლის
სამართლის
სისხლის
ონალური
5.4
ორმხრივი/
სამართლის
თანამშრომლობის
ქსელები
ტრანსნაცისაკითხებზე
შესახებ დადებულია
ტრეფიკინგის
ონალური
თანამშრომლობის ყველა ძირითად
წინააღმდეგ
თანამშრომლობის
შესახებ უზრუნველ- ქვეყანასთან
ბრძოლისთვის
შესახებ
ყოფილია
წარმოდგენილი
შეთანხმებები
ორმხრივი და
მხარს უჭერს
ტრანსნაციტრეფიკინგთან
ონალური
ბრძოლის
5.5
თანამშრომლობა მიმართულებით
თანამშრომლობის
სისხლის
სამართლის მიღმა გაფართოვებას,
გამოძიების და
დევნის მიღმა

ორმხრივი/
ტრანსნაციონალური
შეთანხმებები
ორიენტი-რებულია
დახმარებასა
და დაცვაზე/
ტრეფიკინგის
პრევენციაზე

ორმხრივი/
ტრანსნაციონალური
თანამშრომლობის
შესახებ
მტკიცებულება
პროაქტიულია
(მაგალითად
მეტია ვიდრე
შემთხვევებზე
ერთჯერადი
რეაგირება)

მტკიცებულება რომ
ამ შეთანხმებებს
მტკიცებულებები
შედეგად მოაქვს
რომ შეთანხმებების
ორმხრივი /
შედეგია ორმხრივი
ტრანსნაცი/ტრანსნაციონალური
ონალური
თანამშრომლობა
თანამშრომლობა
დახმარების და
გამოძიების /დევნის
მხარდაჭერისთვის/
მიღმა
ტრეფიკინგის
პრევენციისთვის

