
საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა ეკონომიკურ 
შესაძლებლობებზე

განმახორციელებელი 
პარტნიორები:

განხორციელებულია ერთობლივად, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ

დამფინანსებელი პარტნიორი: ევროკავშირი EU (EUR 1,446,060)

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
წვლილი პროექტში: 255,939  ევრო

საქმიანობის დასაწყისის და 
დასასრულის თარიღები: თებერვალი 2016 – მაისი 2017

ძირითადი მიზანი:

ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფების გენდერულად 
სენსიტიური სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების 
ხელშეწყობა საქართველოს  სოფლებში,  
საარსებო წყაროებზე სამართლიანი და თანაბარი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.

ძირითადი შედეგი:

შვიდასმა (700) იძულებით გადაადგილებულმა 
მოწყვლადმა ოჯახმა მათთვის საარსებო წყაროს 
უზრუნველმყოფი პროექტების განხორციელებაში 
თანადაფინანსება მიიღო, ხოლო მოწყვლადი, იძულებით 
გადაადგილებული პირებისგან შემდგარმა თემებმა 
წვდომა იურიდიულ დახმარებაზე მიიღეს.

პროექტის აღწერილობა



იძულებით გადაადგილებული პირი მოიცვა. 
შედეგად, დევნილთა საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტოს საშუალებით, 
საკვების უსაფრთხოების, სიღარიბის შემცირებისა 
და შემოსავლის გენერირების მიზნით, 700-მდე 
იძულებით გადაადგილებული მოწყვლადი ოჯახი 
მათთვის საარსებო წყაროების უზრუნველმყოფი 
პროექტების განსახორციელებლად ფინანსურ 
მხადრაჭერას მიიღებს. პროექტი სარგებელს 
მოუტანს იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ფართო თემებს სოციალური გაძლიერების, 
შესაძლებლობების განვითარებისა და უფასო 
იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფით.

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია   ადგილობრივ 
არასამთავ რობო ორგანიზაცია ფონდ 
ტასოსთან თანამშრომლობს, რათა მხარი 
დაუჭიროს საზოგადოების მობილიზაციას, 
შესაძლებლობების განვითარებასა და 
გადაადგილებულ პირთა ყველაზე მოწყვლადი 
ჯგუფების პროექტში მონაწილეობას. მათ 
შორის არიან ერთმშობლიანი ოჯახები და 
შეზუდული შესაძლებლობების მქონე წევრების 
ოჯახები. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით, 
იურიდიული დამხარების მომსახურება 
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ 
ათასობით იძულებით გადაადგილებულ პირს 
მიეწოდა. ასევე, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტროსთვის  
უზრუნველყოფს ტექნიკურ დამხარებას 
გენდერული პოლიტიკის მეინსტრიმინგისა და 
პროგრამების, ასევე, გენდერული თანასწორობის 
საკითხებში სამინისტროს თანამშრომელთა 
შესაძლებლობების განვითარების კუთხით. 
შედეგად, სამინისტრომ შეიმუშავა და მიიღო 
გენდერული თანასწორობის სტრატეგია 
და სამოქმედო გეგმა (2016-2017), შექმნა 
გენდერული თანასწორობის კომისია, რომლის 
ფუნქციას ამ სტრატეგიის განხორციელების 
მონიტორინგი წარმოადგენს.

ღარიბი და მარგინალიზებული ჯგუფების, 
მათ შორის იძულებით გადაადგილებული 
პირების, მდგრადი საარსებო წყაროების 
ზრდას  საზოგადოების ინკლუ ზიური განვი-
თარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნე ლობა 
აქვს. სიღარიბის შემცირება, სოცია ლურ-
ეკონომიკური განვითარება და გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობა მდგრადი 
განვითარების პროგრამის  მიღწევის განუ-
ყოფელი ელემენტები და ევროკავშირის 
მიერ საქართველოს დახმარების ძირითადი 
მიმართულებებია.

ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქარ-
თველოში და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრომ იძულებით გადაადგილებული 
და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
პირების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია 
დაისახეს მიზნად. ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული, იძულებით გადაადგილებული 
პირების IV პროგრამის ფარგლებში, რომელიც  
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თუ 
იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობასა 
და მათ მასპინძელ თემებს ეხმარება, 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და გაეროს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაციამ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროსთან ერთად,  ყველაზე  მეტად 
მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული 
პირების გენდერულად სენსიტიური სოციალურ-
ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით, 
ერთობლივი მოქმედება დაიწყეს. ამ აქტივობაში 
თითოეულმა სააგენტომ, საკუთარი მანდატის 
ფარგლებში, თავისი წვლილი შეიტანა და 
მკაფიო როლი შეასრულა. 

პროექტმა  „იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა თანაბარი ხელმისაწვდომობა 
ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე“ საველე 
ვიზიტების მეშვეობით 2000-ზე მეტი 

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია 
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ის არ გამოხატავს ევროკავშირის მოსაზრებებს.

http://livelihood.gov.ge/ge/currentprograms/22711-motskhvlad-idzulebit-gadaadgilebul-pirta-sotsialur-ekonomikuri-gadzliereba-genderuli-aspeqtebis-gatvalistsinebit-mati-saarsebo-tskharoebis-tanadapinansebisa-da-sotsialuri-gaaqtiurebis-khelshetskhobis-gzit
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