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კოვიდ-19-მა მთელ მსოფლიოზე იქონია გავლენა, თუმცა სხვადასხვა 
ქვეყანასა თუ ჯგუფზე ეს სხვადასხვაგვარად გამოიხატა. განსაკუთრ-
ებული, არაპროპორციული ზემოქმედება პანდემიამ მოწყვლად 

1ჯგუფებზე მოახდინა.  ჰუმანიტარული კრიზისების შედეგად დაზარალე-
ბულებს, დევნილებს, განსაკუთრებით კი კოლექტიურ ჩასახლებებში 
მაცხოვრებლებს, ხშირად აქვთ გამოწვევები, მათ შორის, ზოგადად, 
მოსახლეობისგან განსხვავებული მოწყვლადობა, რაც ჯანმრთე-
ლობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე კოვიდ-19-ის 
გავლენის შედეგად  კიდევ უფრო გაიზარდა. თუ მიღებული არ იქნება 
სათანადო ზომები, დევნილები და იძულებით გადაად-გილებული 

2პირები, რომლებიც ისედაც განიცდიან უთანასწორობას,  კიდევ უფრო 
მეტი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან. 

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს 
დევნილთა წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება, 
სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებების ეფექტი-
ანობის შესწავლა და, საერთაშორისო მიდგომების გათვალისწინებით, 
დევნილთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული რეკომე-
ნდაციების შემუშავება. 

ანგარიშის მიზნებისთვის გაანალიზებულია დევნილთა უფლებებზე მო-
მუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, მთავ-
რობის სოციალურ-ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმა, ადგილო-
ბრივი ორგანიზაციების ანგარიშები. დევნილებზე კოვიდ-19-ის გავლე-
ნის სიღრმისეული კვლევისთვის საიამ ჩაატარა ფოკუსჯგუფის შეხვე-

3დრები.

დევნილები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, პანდე-
მიის დაწყებისთანავე საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების 
ცენტრში მოექცნენ. მათ, დევნილთა საჭიროებების გათვალისწინებით, 
აქტიურად დაიწყეს სახელმძღვანელო პრინციპებისა და რეკომენდ-
აციების შემუშავება სახელმწი-ფოებისთვის.

წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრა-
ობების მიერ, ამავე მოძრაობების დელეგატთა საბჭოს 2019 წლის 8 

4დეკემბრის რეზოლუციაზე  დაყრდნობით, განისაზღვრა კოვიდ-19-ის 
პანდემიის დროს იძულებით გადაადგილებულ პირებში ვირუსის გავრ-

5ცელების მაღალი რისკის მიზეზები.  მათ შორის, დასახელდა:

მჭიდრო საცხოვრებელი გარემო;
არასათანადო სანიტარიულ/ჰიგიენური პირობები;
ცუდი კვება და ჯანმრთელობის პრობლემები;
საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების გავლენა ეკო-
ნომიკურ ვითარებაზე და ა.შ.

შესავალი

კოვიდ-19-ის პანდემიისგან დევნილთა 
დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები
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გეგმა წარადგინა“, 24.04.2020. 
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[ბოლო ნახვა: 07.12.2020].
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2020, გვ. 76.   ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/2IoabyA  [ბოლო ნახვა: 
07.12.2020]. 

10. დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, 
„დევნილთა საკითხები“, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/3lOuiDO  [ბოლო ნახვა: 
07.12.2020].

11. საქართველოს მთავრობის განცხადება
„115 დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი ფართები 
საკუთრებაში გადაეცა“, 13.08.2020. 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33SWb7B 
[ბოლო ნახვა: 07.12.2020].
საქართველოს მთავრობის განცხადება „კიდევ 
37 ოჯახს გორსა და ხაშურში ბინები გადაეცა“, 
13.08.2020. https://bit.ly/33SWb7B [ბოლო 
ნახვა: 07.12.2020].

7საქართველოს მთავრობის ანგარიშის მიხედვით,  მსოფლიოში კოვი-
დ-19-ის ფართოდ გავრცელების შემდეგ, 2020 წლის აპრილში, მთავ-
რობამ წარადგინა პანდემიასა და მის შედეგებთან ბრძოლის ანტიკრი-

8ზისული გეგმა.   კონკრეტულად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა - 
დევნილთა დახმარების პროგრამა მთავრობას არ შეუმუშავებია.

ანტიკრიზისული გეგმის პარალელურად, მთავრობამ წარმოადგინა ან-
გარიში კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ გატარებული ზომების შესახებ. ანგა-
რიშის მიხედვით, ვირუსის გავრცელების პრევენციის გარდა, პანდ-
ემიის შედეგების შემსუბუქების ღონისძიებები მოიცავდა მოქალაქეების 
სოციალურ მხარდაჭერას, მეწარმეების დახმარებას, ეკონომიკის ხელ-
შეწყობას, ამასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან ინტენსიურ მუშა-
ობას ფინანსური ნაკადების მოსაზიდად. ანგარიშში, კონკრეტულად, 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დასახმარებლად გა-
თვალისწინებულია უძრავი ქონების ერთჯერადი შესყიდვა, რაც 
გულისხმობს 150 მილიონი ლარის ღირებულების საცხოვრებელი უძ-

9რავი ქონების შეძენას 01/06/2020 - 01/01/2021 პერიოდში.  დევნილთა 
სათანადო საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა არ არის უშუა-
ლოდ კოვიდ-19-ის გავრცელების პირობებში ამ ჯგუფის დასახმარე-
ბლად შემუშავებული ღონისძიება.

გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით მათი უზრუნველყოფის წესი 
10და კრიტერიუმები განსაზღვრულია 2013 წლიდან  და, წლებია, სახე-

ლმწიფო ამ მიზნით სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. კონკრე-
ტულად, 2020 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში, ჯამში, 152 დევნილ 

11ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი.  

იძულებით გადაადგილებული პირების, ლტოლვილებისა და მიგრა-
ნტების უფლებების დასაცავად და კოვიდ-19-ით გამოწვეული პრობლე-
მების შესამცირებლად გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომი-

6სრის ოფისმა შეიმუშავა სპეციალური რეკომენდაციები,  რომელთა მი-
ხედვით:

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ კონკრეტული ზომები, რომ მიგრანტე-
ბი, დევნილები და ლტოლვილები ჩართონ კოვიდ-19-ის პრევენციაში, 
რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციის თანაბარი ხელმისაწვ-
დომობის, ტესტირებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას;
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ იძულებით გადაადგილებული 
პირების, ლტოლვილებისა და მიგრანტების თანაბარი ხელმისაწვდო-
მობა საკვებზე, ჯანდაცვისა და სხვა აუცილებელ სერვისებზე.

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის თანახმ-
ად, აუცილებელია სახელმწიფოებისთვის საერთაშორისო დახმარების 
გაწევა რეკომენდირებული ღონისძიებების შესასრულებლად. თუმცა, 
თითოეული სახელმწიფო უშუალოდ არის ვალდებული, მიიღოს ზო-
მები კოვიდ-19-ის პრევენციისთვის და შესაბამისი დახმარება აღმო-
უჩინოს პანდემიის შედეგად დაზარალებულებს.

დევნილები მთავრობის 
ანტიკრიზისულ გეგმაში
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12.ფოკუსჯგუფში მონაწილეობდნენ შემდეგი
ორგანიზაციების წარმომადგენლები: 
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი 
„აფხაზეთი”, ნაციონალიზმისა და 
კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი, 
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა 
ასოციაცია „თანხმობა“.

13.ფოკუსჯგუფში გამოთქმული მოსაზრება.

დევნილებზე კოვიდ-19-ის გავლენის სიღრმისეული კვლევისთვის 
საიამ მიმართა ფოკუსჯგუფის მეთოდს დევნილთა საკითხებზე მომ-

12უშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.  შედეგად, გამოიკვეთა, 
რომ დევნილთა ისედაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ქვეყა-
ნაში კოვიდ-19-ის გავრცელების შემდეგ კიდევ უფრო დამძიმდა. ფოკუ-
სჯგუფის მონაწილეთა ინფორმაციით, დევნილ ოჯახებში, ძირითადად, 
მხოლოდ ერთი წევრია დასაქმებული. მათი დიდ ნაწილი კი მომსა-
ხურების სფეროში მუშაობს. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 
გამოცხადებისა და ბიზნესსაქმიანობის შეჩერების გამო, იქ მომუშავე 
დევნილები ყოველგვარი შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩნენ. 

„ანტიკრიზისულ გეგმაში დევნილთა დახმარება არ იყო გათვა-
ლისწინებული. რაც სხვებს, ის დევნილებს - ასეთი იყო სახელმწიფოს 
პოლიტიკა“.

„ეკონომიკური მდგომარეობა დამძიმდა ენგურზე ე.წ. საზღვრის 
დაკეტვის გამოც. მოსახლეობა, რომელიც მცირე ბიზნესით იყო დაკა-
ვებული (აფხაზეთში სავაჭროდ გადადიოდა), დარჩა ბაზარზე წვდო-
მის გარეშე“.

„თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი რთული ვითარებაა დევნილთა 
კოლექტიურ ჩასახლებებში. როდესაც ადგილზე ჩავდივარ, 2-3 
კოლექტიურ ჩასახლებაზე მეტის მონახულებას ვერ ვახერხებ, 
იმდენად რთული საცხოვრებელი პირობები აქვთ. კოლექტიურ 
ჩასახლებებში მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ საკუთარი სველი 
წერტილი - აბაზანა, ტუალეტი“.

პანდემიის დროს კიდევ უფრო აქტუალური გახდა დევნილთათვის, 
განსაკუთრებით კი, კოლექტიურ ჩასახლებებში განთავსებული ადამი-
ანებისთვის სათანადო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა. 
შენობების ნახევარი გადაუდებელ რემონტს საჭიროებს, ხოლო ზოგი-
ერთი, ფაქტობრივად, უვარგისია საცხოვრებლად და იქ ყოფნა 
შეუძლებელია. ასეთ პირობებში კი ძალიან რთულია ჰიგიენის დაცვა-
სთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
გამოქვეყნებული რეკომენდაციების შესრულება.

ფოკუსჯგუფში მონაწილეთა მოსაზრებით, სახელმწიფოს არ ჰქონდა 
გეგმა უშუალოდ დევნილთა ჩასახლებებში კორონავირუსის გავრ-
ცელების პრევენციასთან დაკავშირებით. იქ მცხოვრებ ადამიანებს არ 
ჰქონდათ შესაბამისი წვდომა სამედიცინო სერვისებზე. ჩასახლებების 
ნაწილში არ ფუნქციონირებდა ოჯახის ექიმის კაბინეტი, ხოლო სადაც 
ექიმი იყო, მას არ ჰქონდა სათანადო აღჭურვილობა დახმარების 

13აღმოსაჩენად.  ასევე, დევნილებს სათანადოდ ხელი არ მიუწვდებო-
დათ სადეზინფექციო და თავდაცვის საშუალებებზე. 

„თავიდან საშინელი პანიკა იყო. ქალებმა, რომლებსაც საკერავი მან-
ქანა ჰქონდათ, პირბადეების შეკერვა დაიწყეს.

ვიცი, რომ მსგავსი საშუალებებით არასამთავრობო ორგანიზაციები 
ეხმარებოდნენ მოსახლეობას“.

პანდემიის პერიოდში,  დევნილი ბავშვებისა და სტუდენტებისთვის გა-
მოწვევად იქცა განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. მათ გარკვეულ ნაწი-
ლს საერთოდ არ ჰქონდა კომპიუტერი. ზოგ შემთხვევაში კი განათ-
ლების ონლაინ მისაღებად ოჯახში საკმარისი რაოდენობის მოწყობი-
ლობა არ იყო (მაგალითად, ოჯახში 2-3 ახალგაზრდის ყოფნისას). გა-
მოწვევას წარმოადგენდა ასევე ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა. არც 
განათლების სამინისტროს და არც დევნილთა სააგენტოს არ ჰქონია 
რამე კონკრეტული გეგმა ამ პრობლემებთან გასამკლავებლად.

კოვიდ-19 და დევნილთა 
გამწვავებული პრობლემები
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14.International Organization for Migration
(IOM), Situation Report „COVID-19: Impact on 
IDPs“, 16 10 2020. ხელმისაწვდომია: . .
https://bit.ly/3qrPsvc [ბოლო ნახვა: 
03 12 2020].. .

კოვიდ-19-მა განსაკუთრებული გავლენა იქონია იმ იძულებით გადაა-
დგილებული პირების მდგომარეობაზე, რომლებსაც სათანადოდ 
ხელი არ მიუწვდებათ აუცილებელ საბინაო სერვისებზე, ღირსეულ შემ-
ოსავალზე, ჰიგიენურ და ვირუსისგან თავდაცვის საშუალებებზე. პანდ-
ემიის შედეგები მათ მიმართ შეიძლება კრიტიკული იყოს. მიუხედავად 
იმისა, რომ დევნილებზე კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის გავ-
ლენის სრულად შეფასება ჯერ ალბათ ნაადრევია, პანდემიისა და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმის არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლოა, 
გაიზარდოს დევნილთა მოწყვლადობა და ახალი რისკების წარმოშ-
ობის საფრთხეები. კოვიდ-19-ის უშუალო გავლენა გრძელვადიან სო-
ციალურ და ფინანსურ შედეგებზე ნიშნავს, რომ დევნილებს უფრო მეტი 
დახმარება სჭირდებათ, ვიდრე ოდესმე. 

გადაადგილებასთან დაკავშირებული აკრძალვები და სხვა ზომები, 
რომლებიც ქვეყნების მიერ პანდემიის საპასუხოდ არის დაწესებული, 
პირდაპირ აისახება დევნილთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მცირდება 
ან საერთოდ იკარგება საარსებო წყაროები. იზღუდება ჯანდაცვის ხე-
ლმისაწვდომობა. ბევრ თემში, სადაც იძულებით გადაადგილებული 
მოსახლეობა ცხოვრობს, არ აქვთ ადეკვატური ინვესტიციები ჯანმრთ-
ელობის, წყლისა და სანიტარიული ინფრასტრუქტურის მიმართ-
ულებით.  სოციალური ფონის გაუარესება არა მხოლოდ ზრდის ჰუმან-
იტარულ საჭიროებას, არამედ ამძაფრებს დევნილთა პრობლემების 

14გადაჭრის გზების ძიებას.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის გასაუმჯობე-
სებლად და კოვიდ-19-ის შედეგად მიყენებული ზიანის შესამცირებლად 
მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან შემდეგი რეკომენდაციების 
გათვალისწინება:

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყო-
ფის სააგენტომ უნდა შეიმუშაოს დევნილებისთვის კოვიდ-19-ის შედ-
ეგად შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუ-
მჯობესების მიზნობრივი პროგრამები;

დაჩქარდეს (განსაკუთრებით, კოლექტიურ ჩასახლებებში არსებული 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან) დევნილთა სათანადო საცხო-
ვრებელ გარემოში განთავსების ღონისძიებები;

შესაბამისი სამინისტროების კოორდინირებული მუშაობით დევნილი 
ახალგაზრდებისთვის უზრუნველყოფილი იყოს განათლებაზე სათა-
ნადო ხელმისაწვდომობა;

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინი-
სტრომ უზრუნველყოს კოლექტიურ ჩასახლებებში მცხოვრები დევნი-
ლების წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე;

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამი-
ნისტრომ დევნილები, როგორც განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფი 
(არასათანადო ჰიგიენური პირობები, მჭიდრო დასახლება) პირები, შე-
იყვანოს პერიოდული ტესტირებისა და ვაქცინაციის საჭიროების მქონე 
მოქალაქეთა ჩამონათვალში.

დასკვნა
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