
 

 

პროექტის ტიპი: საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება 

განმახორციელებელი ქვეყნები: სომხეთი, აზერბაიჯანი, 

საქართველო 

ხანგრძლივობა: სექტემბერი 2021- აგვისტო 2022 

პროექტს აფინანსებს მოსახლეობის, ლტოლვილთა და 

მიგრაციის ბიურო (BPRM) 

სამიზნე ჯფუგი: 

 უკანონო მიგრანტები 

 შე მოსა ვლის  გა რე შე  მ ყოფი  დ ა 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
მიგრანტები  

 დაუცველი უცხოელი სტუდენტები და 

უცხოელი შრომითი მიგრანტები  

 უარყოფილი თავშესაფრის 

მაძიებლები 

წინაპირობა: SARS-CoV-2 ვირუსის მწვავე მეოთხე ტალღის პერიოდში, საქართველოში მყოფი მიგრანტების 
საჭიროებები კრიტიკულია და უკავშირდება დაავადებასთან ასოცირებულ რისკებს, მიგრანტებისთვის გასაგებ 
ენაზე ინფორმაციის ნაკლებობას, სამედიცინო მომსახურებასა და COVID-19 ვაქცინაციაზე წვდომას. 
შემცირებული ეკონომიკური ზრდის მქონე ქვეყნებში მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 
გაუარესდა უმუშევრობის ზრდისა და სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებული სირთულეების გამო.  

COVID-19-ის საპასუხო ინიციატივებში მიგრანტთა ჩართულობის ხელშესაწყობად და დაუცველ მიგრანტთა 
დასახმარებლად, აღნიშნული პროექტი უზრუნველყოფს ჰუმანიტარულ და იურიდიულ დახმარებას დაუცველი 
მიგრანტებისთვის სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში, რეგიონში არსებული პრიორიტეტების 
შესაბამისად.   

პროექტის კომპონენტები: 

IOM უზრუნველყოფს  ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუცველი მიგრანტებისთვის და ოჯახებისთვის საქართველოში. 
დახმარება ითვალისწინებს პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებს, IOM-ის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად 
ჩატარებული შეფასების საფუძველზე.   დაგეგმილი დახმარება მოიცავს საცხოვრებლით, საკვებით, 
არასასურსათო პროდუქტებით, ტანსაცმლით, სამედიცინო და  იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფას 
(სამართლებრივი სტატუსი, სამგზავრო და პერსონალური დოკუმენტები, სავიზო საკითხები და იურიდიულ 
საკითხების  შესახებ კონსულტაცია).  

IOM ხელს შეუწყობს COVID-19-ის ვაქცინაციაზე წვდომას საქართველოში მყოფი უცხოელი მიგრანტებისთვის, 
განსაზღვრული კამპანიის საშუალებით, რაც გააძლიერებს სახელწიფოს მიერ ორგანიზებულ კამპანიას და 
უზრუნველყოფს მიგრანტებისთვის შესაფერის ფორმატსა და ენაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.  

IOM ასევე გააძლიერებს არსებულ  რისკის კომუნიკაციის კამპანიებს რომლებიც გამიზნულია  საქართველოში 
მყოფი უცხოელი მიგრანტებისთვის. სამიზნე ჯგუფზე მორგებული საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და 
საკომუნიკაციო მასალა შესაბამის ენებზე ითარგმნება და მიგრანტებისთვის შესაფერისი საინფორმაციო 
საშუალებებით გავრცელდება. მასალები მოიცავს ინფორმაციას ჯანდაცვის მომსახურებაზე, იმიგრაციასა და 
სამიზნე ჯგუფისთვის საინტერესო სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე.   

IOM განახორციელებს  საქართველოში გაჭირვებაში მყოფი და დაუცველი მიგრანტების ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის შეფასებას,  სომხეთსა და აზერბაიჯანში IOM-ის მიერ ჩატარებული შეფასების პარალელურად.   

პარტნიორები: 

• არასამთავრობო ორგანიზაცია „უფლებები საქართველო“ უზრუნველყოფს იურიდიულ კონსულტაციებს და 

იურიდიულ დახმარებას საქართველოში მყოფი დაუცველი მიგრანტებისთვის.   

• სახალხო დამცველთან, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან (NCDC), საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროსთან და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად, IOM ჩაატარებს სამიზნე ჯგუფზე 
მორგებულ საინფორმაციო კამპანიას, რაც გააძლიერებს ძალისხმევას რისკის კომუნიკაციის მიმართულებით.   

• IOM საქართველოს აქტივობების კოორდინირება მოხდება 2021 წელს შექმნილ მიგრაციის ადვოკატირების 

ქსელში ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომელთა მიზანია საქართველოში მიგრანტთა 
უფლებების დაცვა, და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.  

COVID-19 და მიგრანტთა საჭიროებები 
სამხრეთ კავკასიაში  
(მეორე ფაზა) 

Gift of the United States Government  


