
JOINT ACTION TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS (IACTA) 

Donor: International Bureau for Narcotics and 

Law Enforcement Affairs (INL), US Department of 

State 

Implementing agency: International Organiza-

tion for Migration (IOM), Mission to Georgia 

Geographical coverage: Georgia, with Uzbeki-

stan as target country for one activity 

Duration: 12 months (19 May 2021 – 18 May 

2022) 

Project objective:  

To contribute to increased identification of trafficking cases 

and prosecution of traffickers in Georgia through compre-

hensive and coordinated multi-agency approaches. 

Project Outcomes:  

1. Improved response of front-line stakeholders to incidents 

of various forms of trafficking in persons, through multi-

agency coordination and action. 

2. Enhanced bilateral cooperation between Georgian and 

Uzbek counter-trafficking officials and policy-makers to 

combat transnational trafficking in persons (TIP). 

Partners/Target Groups: 

• Ministry of Justice (national coordination body) 
• Law enforcement entities (Criminal Police Department, 

Prosecutor’s Office) 
• Labour Inspectorate 
• Agency of State Care and Protection and Assistance to 

Victims of Trafficking in Human Beings 
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Key activities  

Training courses for Criminal Police officers, Prosecu-

tors, social workers and Labour Inspectors on areas of 

their concern (Internet-based recruitment for TIP, 

child begging and other forms of exploitation, effec-

tive international practices of Labour Inspectorate 

contributing to anti-TIP). 

Information campaign exhibited at key locations in 

Georgia. 

Foster bilateral cooperation between Georgia and Uzbekistan to develop police-to-police cooperation and 

improve investigations of TIP cases involving victims from Uzbekistan. 

Sensitization sessions for transportation companies (airlines included) and community outreach meetings 

with local populations on specific aspects of TIP. 

 



ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ გაერთიანებული ქმედება 
(IACTA) 

დონორი: ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლისა 

და სამართალდამცავ ორგანოებთან 

თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიურო, 

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 

განმახორციელებელი: მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს 

მისია 

გეოგრაფიული დაფარვა: საქართველო, ერთ-

ერთ აქტივობაში უზბეკეთი არის სამიზნე ქვეყანა. 

ხანგრძლივობა: 12 თვე (19 მაისი 2021 – 18 მაისი 

2022) 

პროექტის მიზანი: 

ყოვლისმომცველი და კოორდინირებული მიდგომების 

გამოყენებით, ტრეფიკინგის შემთხვევებისა და 

ტრეფიკიორთა სისხლისსამართლებრივი დევნის 

პოტენციალის ამაღლება. 

სასურველი შედეგები: 

1. უწყებათაშორისო კოორდინაციით, პირველ ხაზზე 

მდგომი საჯარო მოხელეების პოტენციალის გაზრდა, 

ტრეფიკინგის სხვადასხვა ფორმებთან ბრძოლის დროს 

მყისიერი მოქმედებების გაძლიერება. 

2. უწყებათაშორისო კოორდინაციით, პირველ ხაზზე 

მდგომი საჯარო მოხელეების პოტენციალის გაზრდა, 

ტრეფიკინგის სხვადასხვა ფორმებთან ბრძოლის დროს 

მყისიერი მოქმედებების გაძლიერება. 

პარტნიორები / სამიზნე ჯგუფები  

• იუსტიციის სამინისტრო (ეროვნული 

მაკოორდინირებელი ორგანო) 
• სამართალდამცავი ორგანოები (კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტი, პროკურატურა) 
• შრომის ინსპექცია 
• სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 
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ღონისძიებები  

ტრენინგები კრიმინალური პოლიციის ოფიცრებისთვის, 

პროკურორებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და 

შრომის ინსპექტორებისთვის მათი ინტერესების 

შესაბამისად (ინტერნეტზე დაფუძნებული ტრეფიკინგი, 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე მიუსაფარი ბავშვები  და 

ექსპლუატაციის სხვა ფორმები, შრომის 

ინსპექტორებისთვის ტრეფიკინგთან ბრძოლის ეფექტური 

საერთაშორისო პრაქტიკა). 

საინფორმაციო კამპანია საქართველოს მასშტაბით, 

საკვანძო ადგილებში. 

საქართველოსა და უზბეკეთს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობა პოლიციათა შორის 

თანამშრომლობის გაძლიერება, ტრეფიკინგის შემთხვევათა გამოძიების გაუმჯობესების კუთხით, მათ შორის 

უზბეკი მსხვერპლის შემთხვევაში. 

საქართველოსა და უზბეკეთს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობა პოლიციათა შორის 

თანამშრომლობის გაძლიერება, ტრეფიკინგის შემთხვევათა გამოძიების გაუმჯობესების კუთხით, მათ შორის 

უზბეკი მსხვერპლის შემთხვევაში. 

 


