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პროექტი „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) 

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტეგრაციისა და 

თანამშრომლობის  პროგრამის ფარგლებში.  პროექტის განხორციელება დაიწყო 2013 წლის 

დეკემბერში და გრძელდება 2017 წლის ივნისამდე. პროექტის მთავარი ამოცანაა 

საქართველოში მიგრაციის მართვის სისტემის გაძლიერება ვიზა ლიბერალიზაციის 

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. მიზნის მისაღწევად, პროექტი აქტიურად 

თანამშრომლობს საქართველოს ხელისუფლებასთან შესაძლებლოთა ზრდისა და 

ინსტიტუციონალური რეფორმის სფეროში, რაც ასე მნიშვნელოვანია მიგრაციის 

მართვისთვის.   

 

პროექტის ერთ-ერთ თემატურ მხარეს წარმოადგენს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

სფეროს სამართლებრივი და პროცედურული ჩარჩოს მიმოხილვა. შესაბამისად,  პროექტი 

„ENIGMMA“  ახორციელებს რიგ ინიციატივებს და აქტივობებს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

ბრძოლის სფეროში საქართველოს მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მხარდასაჭერად. პირველ რიგში, აღირიცხა საქართველოში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

ბრძოლის სფეროში მომუშავე ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საერთაშორისო და 

არასამთავრობო ორგანიზაცია სამომავლოდ მათ შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის 

მიზნით.  

 

აღნიშნულ ნუსხაში შედის ამჟამად საქართველოში არსებული ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

ბრძოლის სფეროში ჩართული ყველა სახელმწიფო სააგენტო და საერთაშორისო და 

არასამთავრობო ორგანიზაცია. კერძოდ, დოკუმენტში მოცემულია ინფორმაცია ცამეტი 

სახელმწიფო უწყების, სამი საერთაშორისო და ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაციის 

შესახებ, ასევე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მათი საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები და შესაბამისი საკონტაქტო ინფორმაცია, ცხელი ხაზის ჩათვლით.  
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სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩოს მიმოხილვა  

საერთაშორისო სამართლებრივი ჩარჩო 

საქართველო ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციისა (ნოემბერი, 2000 წელი) და 

ადამიანებით, განსაკუთრებით ქალებითა და ბავშვებით უკანონო ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) პრევენციის, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ ოქმის (დეკემბერი, 2000 წელი) 

ხელმომწერია, რომელიც საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2006 წელს. ქვეყანა ასევე 

არის ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს კონვენციის ხელმომწერი, 

რომელიც საქართველოს მიერ რატიფიცირებულ იქნა 2008 წელს. 

 

ეროვნული სამართლებრივი ჩარჩო 

2003 წელს, სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატა ადამიანით ვაჭრობის 

კრიმინალიზაციის დებულებები (მუხლი 143 (1) და 143 (2)), რომელთა მიხედვითაც 

ზრდასრულებისა და ბავშვების ტრეფიკინგი სისხლის სამართლით დასჯადი გახდა. 

სისხლის სამართლის კოდექსის ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო დებულებები შესწორდა და 

ჩანაცვლდა 2006 და 2007 წლებში, რითაც გაიზარდა ადამიანით ვაჭრობით დანაშაულის 

წინააღმდეგ სანქციები. 

 

საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ძალაში შევიდა 

2006 წელს. კანონით განსაზღვრულია სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის 

კომპეტენციები, რომლებიც ჩართულნი არიან ადამიანით ვაჭრობის პრევენციასა თუ 

დაძლევაში და დაცვას, დახმარებასა და რეაბილიტაციას სთავაზობენ მსხვერპლებს. 

კანონით ასევე განსაზღვრულია ტრეფიკინგის დაძლევის საქართველოს საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საფუძვლები. კანონი მოუწოდებს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ 

მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი უწყებათაშორისო საკოორდინაციო 

საბჭოს შექმნისაკენ,  რათა დაინერგოს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ზომები. ასევე, 

კანონით განსაზღვრულია სახელმწიფო ფონდის შექმნა ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარებისთვის. დოკუმენტი ასევე მოიცავს 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების ზომებს, როგორიცაა თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა, ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება და მსხვერპლთა 
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უსაფრთხო რეპატრიაცია. უწყებათაშორისო საბჭო და სახელმწიფო ფონდი დაარსდა და 

ფუნქციონირებს 2006 წლიდან. 

 

ეროვნული სამოქმედო გეგმები 

2005 წლიდან, ტრეფიკინგის დაძლევის მიზნით, სამოქმედო გეგმები წელიწადში ორჯერ 

მიიღება, რომლებიც მოიცავს ტრეფიკინგის პრევენციის, მსხვერპლთა დახმარების, 

ადამიანით მოვაჭრეთა ეფექტური სამართლებრივი დევნის, თანამშრომლობისა და ასევე, 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის ღონისძიებებს. 

 

მსხვერპლთა დახმარებისა და დაცვის ეროვნული რეფერალური მექანიზმი ჩამოყალიბდა 

უწყებათაშორისო საბჭოს მიერ და მოიცავს პროცედურებს პოტენციური მსხვერპლის 

ტრეფიკინგის მსხვერპლად იდენტიფიცირების მომენტიდან მის წარმოშობის ქვეყანაში 

თუ ქალაქში უსაფრთხო დაბრუნებამდე. იგი ასევე განსაზღვრავს მსხვერპლთა 

დახმარების გაწევის პროცედურებს, რომლებიც ტრეფიკინგის წინააღმდეგ კანონითაა 

განსაზღვრული. 

 

2006 წლის ნოემბერში, უწყებათაშორისმა საბჭომ, ეროვნული რეფერალური მექანიზმის 

ფარგლებში,  ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სამოქმედო ინსტრუქციები 

შეიმუშავა. ეს ინსტრუქციები შეტანილია დოკუმენტში, „ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის, დაცვის, დახმარების, რეაბილიტაციისა და 

რეინტეგრაციის სტანდარტები და ოპერაციული პროცედურები“, რომელიც 2011 წლის 

ოქტომბერში იქნა მიღებული. 

 

2007 წლის ივლისში, უწყებათაშორისმა საბჭომ  ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლთა რეაბილიტაციის და სოციალური რეინტეგრაციის სტრატეგია მიიღო, 

რომელიც  ამ კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს 

განსაზღვრავს.  
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სახელმწიფო უწყებები 

უწყება საკონტაქტო ინფორმაცია 
ტრეფიკინგის ძინააღმდეგ ბრძოლის 

ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მისამართი: კახეთის გზატკეცილი 

38-ე კილომეტრი, თბილისი 0190, 

საქართველო 

ტელ:  +995 32 241 88 81;  

+995 241 88 24; +995 241 88 12 

ცხელი ხაზი: 

112/+995 32 241 17 14 

ელ.ფოსტა: m.peradze@mia.gov.ge; 

www.mia.gov.ge 

 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 სისხლის სამართლებრივი დევნა 

(გამოძიება, იდენტიფიკაცია) 

 შესაძლებლობათა ზრდა შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლებისთვის 

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

საგანგებო სიტუაციებისა და ზოგადი 

კონსულტაციისთვის 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მისამართი: შ.ჩიტაძის ქ. 4, 

თბილისი 0118, საქართველო 

ტელ: +995 32 294 50 00 

ცხელი ხაზი: +995 32 294 50 50 

(09:00 დან -18:00 მდე, სამუშაო 

დღეებში); 

+995 577 98 40 20 

(24 საათის განმავლობაში, კვირის 

ნებისმიერ დღეს) 

ელ.ფოსტა: 

inform@mfa.gov.ge; 

www.mfa.gov.ge; 

consulinfo@mfa.gov.ge 
 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (საზღვარგარეთ მყოფი 

ქართველ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

უზრუნველყოფა თავშესაფრით მათს 

რეპატრიაციამდე) 

 იდენტიფიკაცია 

 საქართველოში გამომგზავრებასა 

და შესაბამისი დოკუმენტაციების 

გაცემაში გაწეული დახმარება 

 შესაძლებლობათა ზრდა მოქმედი 

და მომავალი საკონსულოს 

ოფიცრებისათვის 

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

(ზოგადი კონსულტაცია) 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

მისამართი: დ. უზნაძის ქ. 52, 

თბილისი 0102, საქართველო  

ტელ: +995 32 220 02 20 

ელ.ფოსტა: pr@mes.gov.ge; 

www.mes.gov.ge 

 პრევენცია: 

 საშუალო სკოლის პროგრამაში 

ტრეფიკინგის თემის შეტანა 

 საინფორმაციო კამპანიები 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის 

სამინისტრო 

 

მისამართი: ს. ეულის ქ. 3, 

თბილისი 0186, საქართველო 

ტელ: +995 32 231 27 34 (7501) 

ელ.ფოსტა: info@moc.gov.ge; 

www.moc.gov.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები)  

 

ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

წინააღმდეგ 

მიმართული 

ღონისძიებების 

განმახორციელებელი 

საუწყებათაშორისო 

საკოორდინაციო 

საბჭო, 

საერთაშორისო 

სამართლის 

დეპარტამენტი, 

საქართველოს 

იუსტიციის 

მისამართი: გორგასალის ქ. 24, 

თბილისი 0114, საქართველო 

ტელ: +995 32 240 55 05 

+995 32 240 54 05 

ელ.ფოსტა: 

ksarajishvili@justice.gov.ge; 

press-center@justice.gov.ge; 

www.justice.gov.ge 
 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, 

პოლიტიკის დოკუმენტების 

შემუშავება) 

 სახელმწიფო უწყებების 

შესაძლებლობათა ზრდა  

 ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

მიმართული აქტივობების 

კოორდინირება და მონიტორინგი 

 პარტნიორობა (თანამშრომლობა 

სახელმწიფო დაწესებულებებთან, 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან)  

mailto:m.peradze@mia.gov.ge
http://www.mia.gov.ge/
mailto:inform@mfa.gov.ge
http://www.mfa.gov.ge/
mailto:pr@mes.gov.ge
http://www.mes.gov.ge/
mailto:info@moc.gov.ge
http://www.moc.gov.ge/
mailto:ksarajishvili@justice.gov.ge
mailto:press-center@justice.gov.ge
http://www.justice.gov.ge/
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სამინისტრო 

 

 ტრეფიკინგის შესახებ მონაცემთა 

ბაზის განვითარება და ანალიზი 

ადანიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 

დაცვისა და 

დახმარების 

სახელმწიფო ფონდი, 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

მისამართი: თამარაშვილის ქ. 15ა, 

თბილისი 0160, საქართველო  

ტელ: +995 32 239 53 50 

ცხელი ხაზი:   

+995 32 210 02 29 

ელ.ფოსტა: 

atipfund@moh.gov.ge; 

www.atipfund.gov.ge 
 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ) 

 ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვა:  

 თავშესაფარი 

 სამედიცინო და ფსიქოლოგიური 

დახმარება 

 რეაბილიტაციისა და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

 ფინანსური დახმარება 

(ერთჯერადი კომპენსაცია) 

 იურიდიული დახმარება 

(სასამართლოში წარმომადგენლობის 

ჩათვლით) 

 შესაძლებლობათა ზრდა 

სახელმწიფო ფონდის 

თანამშრომლებისთვის 

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

ტრეფიკინგის (პოტენციურ) 

მსხვერპლთათვის 

 

საქართველოს 

პროკურატურა, 

ადამიანის უფლებათა 

დაცვის 

სამმართველო 

მისამართი: გორგასალის ქ. 24, 

თბილისი 0114, საქართველო  

ტელ: +995 32 240 53 44;  
+995 32 240 53 45; +995 32 240 58 37 

ელ.ფოსტა: presscenter@pog.gov.ge; 

www.pog.gov.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 სისხლის სამართლებრივი დევნა 

(გამოძიება, იდენტიფიკაცია) 

 შესაძლებლობათა ზრდა 

პროკურატურის 

თანამშრომელთათვის 

საქართველოს 

სახალხო დამცველი 

მისამართი:  ნ. რამიშვილის ქ. 6, 

თბილისი 0179, საქართველო 

ტელ:+ 995 593 36 64 60  

+995 32 223 44 99  

ელ.ფოსტა: info@ombudsman.ge; 

www.ombudsman.ge 

 დაცვა (ტრეფიკინგის საქმეზე 

შესული საჩივრების განხილვა) 

 ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის 

სახელმწიფო დაწესებულებების 

მიერ გაწეული სერვისების 

მონიტორინგი 
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ი
სი

ს 

ტ
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ი
ტ

ო
რ

ი
უ

ლ
ი

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ებ

ი
 

მარნეულის 

ოფისი 

 

მისამართი: რუსთაველის ქ. 51, 

მარნეული 3000, საქართველო 

ტელ: +995 357 22 19 70 

თელავის 

ოფისი 

 

მისამართი:  ჩოლოყაშვილის ქ. 36, 

თელავი 2200, საქართველო 

ტელ:+995 350 27 99 27 

გორის ოფისი 

 

 

მისამართი: სამების ქ. 1,  

გორი 1400, საქართველო 

ტელ:+995 370 27 05 49 

ახალქალაქის 

ოფისი 

 

მისამართი: ჭავჭავაძის ქ. 4, 

ახალქალაქი 0700, საქართველო 

ტელ:+995 362 22 32 83 

ქუთაისის 

ოფისი 

 

მისამართი: რუსთაველის ქ. 18, 

ქუთაისი 4600, საქართველო  

ტელ:+995 431 25 33 50 

ბათუმის მისამართი:  მაზნიაშვილის ქ. 9, 

mailto:atipfund@moh.gov.ge
http://www.atipfund.gov.ge/
mailto:presscenter@pog.gov.ge
http://www.pog.gov.ge/
mailto:info@ombudsman.ge
http://www.ombudsman.ge/
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ოფისი 

 

ბათუმი 6010, საქართველო 

ტელ: +995 422 27 05 44 

ზუგდიდის 

ოფისი 

 

მისამართი: კოსტავას ქ. 58, 

ზუგდიდი 2100, საქართველო 

ტელ:+995 415 22 36 11 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაციის 

სამდივნო ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

საკითხებში 

მისამართი: ინგოროყვას ქ. 7, 

თბილისი 0114, საქართველო 

ტელ: +995 32 299 09 00 

ელ.ფოსტა: 

mjajanidze@geo.gov.ge;www.gov.ge 

 პოლიტიკის დოკუმენტების 

შემუშავება 

 

mailto:mjajanidze@geo.gov.ge
http://www.gov.ge/
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იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა 

მისამართი: პეკინის ქ. 29, 

თბილისი 0160, საქართველო  

ტელ: +995 32 238 11 61 

ელ.ფოსტა: info@hsoj.ge; 

www.hsoj.ge 

 შესაძლებლობათა ზრდა მოქმედი 

და მომავალი 

მოსამართლეებისათვის 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

მისამართი: თამარ მეფის გამზ. 14, 

თბილისი 0112, საქართველო 

ტელ:  +995 32 292 00 55 

ელ.ფოსტა: info@legalaid.ge; 

www.legalaid.ge 

 დაცვა,  იურიდიული 

კონსულტაცია, სასამართლოში 

წარმომადგენლობის ჩათვლით) 

 

იურიდიული დახმარების ბიურო: 
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თბილისი 

 

მისამართი: თამარ მეფის გამზ. 14, 

მე-3 სართ., თბილისი 0112, 

საქართველო  

ტელ:  +995 32 295 44 74;  

+995 32 295 44 75 

ელ-ფოსტა: 

skomakhidze@legalaid.ge:  

მცხეთა-

მთიანეთი 

 

მისამართი: აღმაშენებლის ქ. 51, 

მცხეთა 3300, საქართველო 

ტელ:  +995 32 251 38 73  

ელ.ფოსტა:abuchukuri@legalaid.ge 

კახეთი 

 

მისამართი: ვარდოშვილის ქ. 7, 

თელავი 2200, საქართველო 

ტელ:  +995 350 27 15 38 

ელ.ფოსტა: 

ltchuniashvili@legalaid.ge 

ქვემო 

ქართლი 

 

მისამართი: ბათუმის ქ. 17, 

რუსთავი 3700, საქართველო 

ტელ:  +995 341 24 14 25 

ელ.ფოსტა: 

ijamaspishvili@legalaid.ge 

შიდა ქართლი 

 

მისამართი:  სამეფოს ქუჩა# 54, 

გორი 1400, საქართველო  

ტელ:  +995 370 27 95 56 

ელ.ფოსტა:gjeiranashvili@legalaid.ge 

სამცხე-

ჯავახეთი 

 

მისამართი: თაბუკაშვილის ქ. 17, 

ახალციხე 0800, საქართველო 

ტელ: +995 362 22 07 35 

ელ.ფოსტა: dzaridze@legalaid.ge 

იმერეთი-

ზესტაფონი 

 

მისამართი: წერეთლის ქ. 11, 

ზესტაფონი 2000, საქართველო 

ტელ: +995 492 25 36 37 

ელ.ფოსტა: gberadze@legalaid.ge 

იმერეთი -

ქუთაისი 

 

მისამართი: სადგურის მოედანი 3  

ქუთაისი 4602, საქართველო 

ტელ:  +995 431 25 34 11 

ელ.ფოსტა: gsiordia@legalaid.ge 

სამეგრელო-

ზუგდიდი 

 

მისამართი: კოსტავას ქ. 24, 

ზუგდიდი 2100, საქართველო  

ტელ:  +995 415 25 34 72 

ელ.ფოსტა: rkeidia@legalaid.ge 

სამეგრელო- მისამართი: აღმაშენებლის ქ. 17, 

mailto:info@hsoj.ge
http://www.hsoj.ge/
mailto:info@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/
mailto:abuchukuri@legalaid.ge
mailto:ltchuniashvili@legalaid.ge
mailto:ijamaspishvili@legalaid.ge
mailto:gjeiranashvili@legalaid.ge
mailto:dzaridze@legalaid.ge
mailto:gberadze@legalaid.ge
mailto:gsiordia@legalaid.ge
mailto:rkeidia@legalaid.ge
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ფოთი ფოთი 4400, საქართველო  

ტელ:  +995 493 22 32 34 

ელ.ფოსტა: nbodjgua@legalaid.ge 

აჭარა მისამართი: ბარათაშვლის ქ. 

27,ბინა 3, ბათუმი 6010, 

საქართველო 

ტელ:  +995 422 22 24 89 

ელ.ფოსტა: izandaradze@legalaid.ge 

საკონსულტაციო ცენტრები: 

ოზურგეთი 

 

მისამართი: კოსტავას ქ. 1, 

ოზურგეთი 3500, საქართველო 

ტელ:  +995 496 27 59 92 

ელ.ფოსტა: 

imemarnishvili@legalaid.ge 

ამბროლაური 

 

მისამართი: აღმაშენებლის ქ. 24, 

ამბროლაური 0400, საქართველო  

ტელ:  +995 595 30 88 47 

ელ.ფოსტა: tchikvaidze@legalaid.ge 

ახალქალაქი 

 

მისამართი: თამარ მეფის ქ. 44, 

ახალქალაქი 0700,  საქართველო  

ტელ:  +995 591 99 65 97 

ელ.ფოსტა: vbalakhadze@legalaid.ge 

წალკა 

 

მისამართი: არისტოტელეს ქ. 22, 

წალკა 5300, საქართველო 

ტელ:  +995 599 09 00 91 

ელ.ფოსტა: 

dgogichaishvili@legalaid.ge 

 

მარნეული 

 

მისამართი: რუსთაველის ქ. 73, 

მარნეული 3000, საქართველო 

ტელ:  +995 577 12 44 28 

ელ.ფოსტა: npapashvili@legalaid.ge 

მესტია 

 

მისამართი: სეტის მოედანი 19, 

მესტია 3200, საქართველო  

ტელ:  +995 551 20 19 47;  

599 29 44 77 

ელ.ფოსტა: ajaparidze@legalaid.ge 

საჩხერე მისამართი: თავისუფლების ქუჩა 

4, საჩხერე 4000, საქართველო 

ტელ:  +995 551 44 96 33 

ელ.ფოსტა: inozadze@legalaid.ge 

სსიპ სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო 

მისამართი: წერეთლის გამზ. 67, 

თბილისი 0154, საქართველო  

ტელ:  +995 32 240 10 10 (3610) 

 +995 32240 10 10 

ელ.ფოსტა: 

e.mamaladze@sda.gov.ge; 

info@sda.gov.ge; www.sda.gov.ge 

 დაცვა (ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთათვის დროებითი 

საცხოვრებელი ნებართვის გაცემა)  

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

(ზოგადი კონსულტაცია)  

 

სსიპ საქართველოს 

ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

მისამართი: ჭანტურიას ქ. 12, 

თბილისი 0108, საქართველო  

ტელ: +995 32 229 11 11; 

 +995 32 299 11 05 

ელ.ფოსტა: ministry@economy.ge; 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 

mailto:nbodjgua@legalaid.ge
mailto:izandaradze@legalaid.ge
mailto:imemarnishvili@legalaid.ge
mailto:tchikvaidze@legalaid.ge
mailto:vbalakhadze@legalaid.ge
mailto:dgogichaishvili@legalaid.ge
mailto:npapashvili@legalaid.ge
mailto:ajaparidze@legalaid.ge
mailto:inozadze@legalaid.ge
mailto:e.mamaladze@sda.gov.ge
mailto:info@sda.gov.ge
http://www.sda.gov.ge/
mailto:ministry@economy.ge
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www.georgia.travel 

საერთაშორისო ორგანიზაციები 

ორგანიზაცია საკონტაქტო ინფორმაცია 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ძირითადი მიმართულებები 

მიგრაციის 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (IOM) 

მისამართი: თ.აბულაძის ქ. 19, 

თბილისი 0162, საქართველო  

ტელ: +995 32 225 22 16 

ტელ/ცხელიხაზი:+995 32 291 34 61 

ელ.ფოსტა: iomtbilisi@iom.int; 

MRCgeorgia@iom.int; www.iom.ge; 

www.informedmigration.ge 

 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა დაბრუნება და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა) 

 შესაძლებლობათა ზრდა: 

 სახელმწიფო დაწესებულებები 

 საერთაშორისო ორგანიზაციები 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები 

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

(პოტენციური) მიგრანტებისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის.   
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თელავის 

მობილურო

ბის ცენტრი 

 

მისამართი: ერეკლე II ქ. 8,  

თელავი 2200, საქართველო  

ტელ: +995 350 27 08 72 

ქუთაისის 

მობილურო

ბის ცენტრი 

 

მისამართი: ა.წერეთლის ქ. 63, 

ქუთაისი 4600, საქართველო 

ტელ:  +995 431 24 44 43 

ბათუმის 

მობილურო

ბის ცენტრი 

მისამართი: ფარნავაზ მეფის ქ. 63, 

ბათუმი 6010, საქართველო 

ტელ: +995 422 22 88 83 

 

მიგრაციის 

პოლიტიკის 

განვითარების 

საერთაშორისო 

ცენტრი (ICMPD) 

მისამართი: სათაო ოფისი -  

გონზაგაგასეს ქ. 1, V სართული,  

ვენა 1010, ავსტრია 

ტელ:  +43 1 504 46 77 2391  

ოფისი საქართველოში: 

მარჯანიშვილის ქ. 6, I სართული, 

თბილისი 0102, საქართველო 

ტელ:  +995 32 290 40 98 

ელ.ფოსტა: enigmma@icmpd.org; 

www.enigmma.ge; www.icmpd.org; 

 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 შესაძლებლობათა ზრდა 

 სახელმწიფო დაწესებულებები 

 სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები  

 კვლევა და ანალიზი 

 

შრომის 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ILO) 

მისამართი: ბარნოვის ქ. 81,  

თბილისი 0179, საქართველო  

ტელ: +995 32 225 12 16 

ელ.ფოსტა: ilo@ilo.org; www.ilo.org 

 კომპეტენციის ზრდა შრომითი 

ინსპექტორებისთვის 

 

http://www.georgia.travel/
mailto:iomtbilisi@iom.int
mailto:MRCgeorgia@iom.int
http://www.iom.ge/
http://www.informedmigration.ge/
mailto:enigmma@icmpd.org
http://www.enigmma.ge/
http://www.icmpd.org/
mailto:ilo@ilo.org
http://www.ilo.org/
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არასამთავრობო ორგანიზაციები 

ორგანიზაცია საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ძირითადი მიმართულებები 

საინფორმაციო 

სამედიცინო-

ფსიქოლოგიური 

ცენტრი „თანადგომა“ 

მისამართი: ქურდიანის ქ. 21, 

თბილისი 0112, საქართველო 

ტელ:  +995 32 235 21 32 

ელ.ფოსტა: center@tanadgoma.ge; 

www.tanadgoma.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და 

სოციალური დახმარება) 
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 ბათუმის 

ოფისი 

 

მისამართი: გორგასალის ქ. 113, 

ბათუმი 6000, საქართველო 

ტელ:  +995 222 27 64 91 

ელ.ფოსტა: batumi@tanadgoma.ge 

ქუთაისის 

ოფისი 

 

მისამართი: ორხელის ქ. 2, ქუთაისი 

4600, საქართველო 

ტელ:  +995 431 26 50 27 

ელ.ფოსტა: kutaisi@tanadgoma.ge 

ზუგდიდის 

ოფისი 

 

მისამართი: გამსახურდიას ქ. 206, 

ზუგდიდი 2100, საქართველო  

ტელ:  +995 415 22 92 99 

ელ.ფოსტა: zugdidi@tanadgoma.ge 

თელავის 

ოფისი 

 

მისამართი: ერეკლეII ქ. 19, თელავი 

2200, საქართველო 

ტელ:  +995350 27 83 82 

ელ.ფოსტა: telavi@tanadgoma.ge 

ძალადობისგან 

დაცვის ეროვნული 

ქსელი 

 

მისამართი: ჭავჭავაძის ქ. 9, 

თბილისი 0112, საქართველო 

ტელ:  +995 32 2950679 

+995 32 272 67 17;  

ელ.ფოსტა: antiviolence@avng.ge; 

natoshavlakadze@gmail.com; 

www.avng.ge 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარება და 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა) 

 შესაძლებლობათა ზრდა 

სახელმწიფო უწყებების 

თანამშრომელთათვის 

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის 

გაწეული მომსახურების შესახებ  
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ქვემო 

ქართლის 

ოფისი 

მისამართი: გიორგაძის ქ. 3ა, 

მარნეული 3000, საქართველო 

ტელ: +995 593 29 50 65 

ელ.ფოსტა: azeriwomen@yahoo.com 

სამცხე-

ჯავახეთის 

ოფისი 

მისამართი: კოსტავას ქ. 109, 

ახაალციხე 0800, საქართველო  

ტელ: +995 571 54 83 44 

ელ.ფოსტა: 

marinamodebadze19@gmail.com 

იმერეთის 

ოფისი 

მისამართი: მგალობლიშვილის ქ. 6, 

ქუთაისი 4600, საქართველო 

ტელ: +995 599 54 31 61 

ელ.ფოსტა: woman@fundsokhumi.ge 

სამეგრელო 

ზემო-

სვანეთის 

ოფისი 

მისამართი: გამსახურდიას ქ. 43, 

ზუგდიდი 2100, საქართველო 

ტელ: +995 599 96 67 44 

ელ.ფოსტა: tanaziari@hotmail.com 

რაჭა-

ლეჩხუმისა და 

მისამართი: თამარ მეფის ქ. 1, 

ამბროლაური 0400, საქართველო 

mailto:center@tanadgoma.ge
http://www.tanadgoma.ge/
mailto:batumi@tanadgoma.ge
mailto:kutaisi@tanadgoma.ge
mailto:zugdidi@tanadgoma.ge
mailto:telavi@tanadgoma.ge
mailto:antiviolence@avng.ge
mailto:natoshavlakadze@gmail.com
http://www.avng.ge/
mailto:azeriwomen@yahoo.com
mailto:marinamodebadze19@gmail.com
mailto:woman@fundsokhumi.ge
mailto:tanaziari@hotmail.com
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ქვემო 

სვანეთის 

ოფისი 

ტელ: +995 551 58 62 07 

ელ.ფოსტა: nana.soxadze@yahoo.com 

გურიის ოფისი მისამართი: 9 აპრილის ქ. 11, 

ოზურგეთი 3500, საქართველო  

ტელ: +995 599 33 45 50 

ელ.ფოსტა:eqadia@yahoo.com 

საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

(საია) 

მისამართი:  ჯ.კახიძის ქ. 15, 

თბილისი 0102, საქართველო  

ტელ:  +995 32 293 61 01 / 295 23 53 

საკონსულტაციო ცენტრი: 

მისამართი: უზნაძის ქ. 101, 

თბილისი 0190, საქართველო 

ტელ:  +995 32 299 50 76  

ელ.ფოსტა: gyla@gyla.ge;www.gyla.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარება, 

სასამართლო წარმომადგენლობის 

ჩათვლით) 

 

სამოქალაქო 

განვითარების 

სააგენტო (სიდა) 

მისამართი: ფიროსმანის ქ. 9/1, 

რუსთავი 3700, საქართველო 

ტელ:  +995 341 25 88 24  

ტელ/ცხელიხაზი: +995 571 25 88 22 

ელ.ფოსტა: pr@cida.ge;www.cida.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარება)  

 ცხელი ხაზის მომსახურება 

(პოტენციური) მიგრანტებისთვის 

ახალგაზრდული 

ცენტრი სამოქალაქო 

ინიციატივებისთვის 

„მომავალი“ 

მისამართი: კონსტიტუციის ქ. 2, 

თბილისი 0112, საქართველო 

ტელ:  +995 599 99 00 67; 593 46 53 30 

ელ.ფოსტა: 

momavali2003@gmail.com 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 

ემიგრანტები 

სამოქალაქო 

განვითარებისთვის 

მისამართი: ბერძნის ქ. 25,  

თბილისი 0114, საქართველო 

ტელ:  +995 591 11 00 07 

ელ.ფოსტა: ngo.ecd@hotmail.com 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარება და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა) 

 შესაძლებლობათა ზრდა 

 სახელმწიფო დაწესებულებები 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები 

მიგრაციის ცენტრი მისამართი: ჩუბინაშვილის ქ. 57, 

თბილისი 0102, საქართველო 

ტელ:  +995 599 96 16 06 

ელ.ფოსტა: 

migrationcentergeorgia@gmai.com 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა) 

 

ქალთა საბჭო მისამართი: სოფელი ძევრი, 

თერჯოლა 2422, საქართველო 

ტელ:  +995 595 55 41 48 

ელ.ფოსტა: kvaxadze@mail.ru 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 

ქუთაისის 

განათლების, 

განვითარებისა და 

დასაქმების ცენტრი 

მისამართი: ავტომშენებლის ქ. 32, 

ქუთაისი 4600, საქართველო  

ტელ:  +995 431 25 13 30 

ელ.ფოსტა: lika_kiladze@kedec.ge; 

www.kedec.ge 

 პრევენცია (საინფორმაციო 

კამპანიები) 

 დაცვა (ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარება და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა) 

 

mailto:nana.soxadze@yahoo.com
mailto:eqadia@yahoo.com
mailto:gyla@gyla.ge
http://www.gyla.ge/
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ISBN: 978-3-902880-63-5 

ევროკავშირი შედგება 28 წევრი სახელმწიფოსაგან, რომლებმაც გადაწყვიტეს საკუთარი 

გამოცდილების, რესურსებისა და სამომავლო გეგმების ერთმანეთთან გაზიარება და 

დაკავშირება. ორგანიზაციის გაფართოების 50 წლიანი ისტორიის მანძილზე მათ ჩამოაყალიბეს 

სტაბილურობის, დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების სივრცე, ამავდროულად 

ინარჩუნებდნენ კულტურულ მრავალფეროვნებას, ტოლერანტობასა და ინდივიდუალურ 

თავისუფლებას. ევროკავშირი მზადაა საკუთარი მიღწევები და ფასეულობები მის საზღვრებს 

გარეთ მყოფ სახელმწიფოებსაც გაუზიაროს.  

 

ევროპული კომისია არის ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო. 

 

პროექტ ENIGMMA-ს და ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მისი საქმიანობის 

შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე: 
 

თბილისის ოფისი: 

მარჯანიშვილის ქ. 6, თბილისი 0102, საქართველო 

+995 233 90 40 98 

enigmma@icmpd.org 

www.enigmma.ge; www.icmpd.org;  

www.facebook.com/ICMPDinGeorgia 
 

საქართველოში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ჩართული უწყებებისა და 

ორგანიზაციების  ნუსხა  
 

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი, 2015 

 

პროგრამას ახორციელებს მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი 

(ICMPD). პუბლიკაციაში მოცემული შეხედულებები მთლიანად ეკუთვნის მიგრაციის 

პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრს და არ წარმოადგენს ევროკავშირის 

მოსაზრებებს 
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