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პროგრამას „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის“ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 6 სააგენტო  (UNFPA, 

UNICEF,  WHO, UNDP,  UN Women, OHCHR)  2020 წლის 

დასაწყისიდან  ახორციელებს მდგრადი განვითარების მიზნების 

ფონდის მხარდაჭერით.

პროგრამა მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გარიყვის 

მთავარი მიზეზების აღმოსაფხვრელად შესაბამისი ზომების 

გატარებას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენციის განხორციელების მხარდაჭერას და 

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ხელშეწყობას.

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი.

პროგრამის 
შესახებ



გაეროს მოსახლეობის ფონდი მჭიდროდ ითანამშრომლებს 

ხელისუფლებასთან და არასამთავრობო სექტორთან, ასევე 

პროექტის მონაწილე გაეროს სააგენტოებთან, რათა თავისი 

წვლილი შეიტანოს პროგრამის განხორციელებაში, რაც 

გულიხმობს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდებისთვის მათზე 

მორგებულ და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ ხარისხიან 

სერვისებზე გაზრდილ მისაწვდომობას სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და გენდერული ნიშნით 

ძალადობის კუთხით.

სტრატეგიული 
მიდგომა



საკანონმდებლო, 
კანონქვემდებარე აქტების და 
პროგრამების შესაბამისობაში 
მოყვანის ხელშეწყობით 

გაანალიზდება და შეფასდება კანონები, კანონქვემდებარე 

აქტები და პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობასთან და რეპროდუქციულ უფლებებთან  

მიმართებაში, შემუშავდება რეკომენდაციები შშმ პირთა 

უფლებების კონვენციასთან მათი შესაბამისობაში 

მოყვანის მიზნით. 

გაეროს მოსახლეობის ფონდი მხარს დაუჭერს შესაბამისი 

სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების განახლებას და 

მათში შშმ ქალთა მიმართ ძალადობის და მათი 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  და უფლებების 

საკითხების და შესაბამისი ღონისძიებების 

ინტეგრირებას.



სისტემის გაძლიერება 
შშმ პირთათვის 
ხარისხიანი მომსახურების 
უზრუნველსაყოფად 

ხელი შეეწყობა სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის მომსახურების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების (გაიდლაინების) დახვეწასა და 

განვითარებას; 

მოხდება შშმ პირთა საკითხების ინტეგრაცია ქალთა მიმართ  

ძალადობის/ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

გამოვლენის და დახმარების ეროვნულ რეფერალურ 

მექანიზმში; 

განახლდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები შშმ 

ქალთა და გოგონებისათვის შესაბამისი მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად.



შშმ პირთა უფლებების 
კონვენციის 
განსახორციელებლად 
არასამთავრობო სექტორის 
გაძლიერება

გაეროს მოსახლეობის ფონდი ხელს შეუწყობს 

მონაწილეობითი საადვოკაციო პლატფორმების 

გაძლიერებას შშმ ქალებისა და ახალგაზრდების 

უფლებებისათვის; და

ამ პლატფორმის მონაწილე სათემო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების საადვოკაციო შესაძლებლობების 

გაძლიერებას შშმ ქალების და ახალგაზრდების სექსუალური 

და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების 

საკითხებზე.



მადლობას გიხდით

თანამშრომლობისათვის!

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) 

საქართველოს ოფისი

რ. ერისთავის ქ. 9

თბილისი 0179 საქართველო

ტელ: +995 32 2251126

UNFPA Georgia

unfpa_georgia

@UNFPAGeorgia

georgia.unfpa.org


