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მადლობა
წინამდებარე სახელმძღვანელოს შემუშავების ინიციატორები, კოორდინატორები და ავტორები არიან ლუის მორა 
(გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) გენდერული თანასწორობის, ადამიანის უფლებებისა და კულტურის საკითხების 
განყოფილება), ლეილა შარაფი (გაეროს მოსახლეობის ფონდის გენდერული თანასწორობის, ადამიანის უფლებებისა და 
კულტურის საკითხების განყოფილება), სტეფანი ორტოლევა (ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled Interna-
tional (WEI)), სუზანა ფილიპსი (ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled International), და ანასტასია ჰოლობოფ 
რადფორდი (ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled International). 

სახელმძღვანელოს პირველი სამუშაო ვერსია შემუშავებული იქნა ანასტასია ჰოლობოფ რადფორდის მიერ (ქალთა 
საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled International, პირველი ავტორი), სახელმძღვანელოს ავტორები არიან, ასევე, 
სუზანა ფილიპსი (ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled International, ავტორი) და სტეფანი ორტოლევა 
(ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია - Women Enabled International, ავტორი). ავტორები მადლიერებას გამოხატავენ 
ლეილა შარაფის მიმართ (გაეროს მოსახლეობის ფონდის გენდერული თანასწორობის, ადამიანის უფლებებისა და 
კულტურის საკითხების განყოფილება), სახელმძღვანელოს შემუშავებაში გაწეული დიდი მხარდაჭერისა 
და მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისათვის.

სახელმძღვანელოს ავტორები რეკომენდაციების შემუშავებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობას უხდიან გაეროს 
ეკონომიკურ და სოციალურ საქმეთა დეპარტამენტის (UNDESA), გაეროს მოსახლეობის ფონდის, გაეროს ბავშვთა ფონდის 
(UNICEF), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშემწყობი გაეროს პარტნიორობის (UNPRPD)/
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) წარმომადგენლებს. 

გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საქმეთა 
დეპარტამენტი: აკიკო ირო;

გაეროს მოსახლეობის ფონდი: ნიჯინა აბასზადე, ლაილა 
აჯარაი, ენშრა აჰმედი, მარცია ელენა ალვარეზი, ერინ 
ანასტასი, პაულა ანტეზანა, ბრიჯიტ ასიამა, პასკალე 
ბარატე, ნეუს ბერნაბეუ, სატვიკა ჩალასანი, ამელია 
კოლემანი, ჰენია დაკაკი, უფალა დევი, ემილიე ფილმერ-
უილსონი, ინგრიდ ფიცჯერალდი, წონ იანგ ჰონგი, ბენოიტ 
კალასა, ანეკა ტერნალდ კნუცსონი, მოჰამედ ლარდი, 
აგუედა ნჰანტუმბო, იდრისა ოუედრაოგო, მარტა ლუჩია 
რუბია, სეინობო ტალი, აკიკო საკაუვე, ანჯა სლეტენი, ლოლა 
ვალადარესი, ნადია ვაზი, ხუან მერე, მარიო ვერგარა, ჯორჯ 
პარა იაკოუბდი, ჯიჰად ზაჰირი, ილია ჟუკოვი;

ოლა აბუ ალღაიბი (ლეონარდ ჩეშირის შშმ პირთა 
დახმარების საქველმოქმედო ფონდი)
არიადნა კაპასო (საკონსულტაციო ორგანიზაცია 
“Management Sciences for Health“)
მაგდა ჩინალია (სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია 
Reprolatina“)
ჰელენე გომბრინკი (ჩრდილო-დასავლეთის უნივერსიტეტი)
მარგარიტა დიაზი (სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია 
“Reprolatina“)
კაროლინ ფროჰმადერი (ავსტრალიის შშმ ქალების 
გაერთიანება)
ნორა ელენ გროცე (ლეონარდ ჩეშირის შშმ პირთა 
დახმარების საქველმოქმედო ფონდი; ლონდონის 
საუნივერსიტეტო კოლეჯი)

მადლობას ვუხდით ქვემოთ ჩამოთვლილ ექსპერტებს წინამდებარე დოკუმენტის შემუშავების პერიოდში მათ მიერ   
დათმო ბილი დროისა და საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისათვის, და, ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების უზრუნველყოფისა 
და გენდერული ნიშნით ძალადობისგან მათი დაცვის მიმართულებით გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ქალთა 
საერთაშორისო ორგა ნიზაციის - Women Enabled International - მიერ სტანდარტებისა და შესაბამისი ინსტრუმენტების 
შემუშავების მიზნით 2016 წლის 6–8 დეკემბერს გამართულ ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაში და სამუშაო ჯგუფის ოთხ 
ონლაინ შეხვედრაში მონაწილე ობისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
დაცვის ხელშემწყობი გაეროს პარტნიორობა (UNPRPD)/ 
გაეროს განვითარების პროგრამა: ნატალია მატიოლი, 
სრერუპა მიტრა, ემანუელ საპიენზა;

გაეროს ბავშვთა ფონდი: როსანჯელა ბერმან ბიელერი, ანა 
ბურლიაევა, გოპალ მიტრა, მეგან ტუკერი;

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია: მარია ალერკოს 
სიეზა, რაჯატ ხოსლა, ბერიტ საბინე კიესელბახი, კლაუდია 
გარსია-მორენო, მეგინ რეიჯნდერსი, ლალე სეი.

ფარიდა გულამო (მოზამბიკის შშმ პირთა ორგანიზაცია - 
ADEMO)
ემმა პეარსე (ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 
კომისია)
მარია დელ პილარ მერიზალდე (ეროვნული საბჭო შშმ 
პირთა საკითხებში)
მარტა მურდოკი (საკონსულტაციო ორგანიზაცია 
“Management Sciences for Health“)
დორის რაჯანი (ინკლუზიისა და საზოგადოების კვლევისა 
და განვითარების ინსტიტუტი)
სარა შანონი (არასამთავრობო ორგანიზაცია “Hesperian 
Health Guides“)
ამრანი სოუმია (მაროკოს ადამიანის უფლებათა საბჭო)
ტერესა ტუდორი (ჰუმანიტარულ მომსახურებათა 
დეპარტამენტი, ილინოისი)
ეკაეტე უმოჰი (ოჯახის დაგეგმვის მომსახურების 
ინიციატივა შშმ პირებისათვის) 
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მათ შორის აივ/შიდსის, შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების, ამ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ტესტირებისა და მკურნალობის მომსახურებები

5. ქალთა ჯანმრთელობის შესახებ სხვა ინფორმაციისა 
და მომსახურების ხელმისაწვდომობა

6. მოზარდებისა და ახალგაზრდების საჭიროებებზე 
მორგებული, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია და მომსახურება 



© Philippe Lissac/Godong/Panos Pictures
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თავი 1

მიმოხილვა

1.1 სახელმძღვანელო გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ და ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებულ 
მომსახურებათა მიწოდების შესახებ

1.1.1 შესავალი
სახელმძღვანელოს  „შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალები და ახალგაზრდა პირები: სახელმძღვა
ნელო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ და გენ დე
რულ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებათა მი
წოდების შესახებ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
ბრძოლისა და სექსუალური და რეპროდუქციული ჯან
მრთე ლობისა და უფლებების უზრუნველყოფის მიზ ნით“ 
 მიზანია პრაქტიკული და კონკრეტული რეკომენდაციე
ბის მიწოდება გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
და სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
ინკლუ ზიურობის უზრუნველსაყოფად, რათა აღნიშნული 
მომსა ხურებები ხელმისაწვდომი იყოს შეზღუდული 
შესაძლებ ლობის მქონე (შშმ) ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის და მომსახურებები მორგებული იყოს შშმ 
პირების განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. 

სტუდენტები ბებიაქალის პროფესიის დაუფლების პროცესში, 
უგანდა. © UNFPA/Evelyn Kiapi
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„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი“ (შშმ) 
 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენციაში მოცემული 
განმარტების თანახმად, გულისხმობს ყველა 
ადამიანს, რომელსაც ხანგრძლივი დროის 
მანძილზე აღენიშნება ფიზიკური, გონებრივი, 
ინტელექტუალური ან სენსორული უნარების 
გაუარესება, რასაც, თავის მხრივ, სხვადასხვა 
ტიპის ნეგატიური დამოკიდებულებების ან 
ფიზიკური დაბრკოლებების არსებობისას, შე
უძლია, ხელი შეუშალოს ამ პირების სრულ
ფასოვან მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვ
რებაში”.1 წინამდებარე სახელმძღვანელოში 
გა  მო ყენებულია ტერმინი, რომელსაც გვთავაზობს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია. თუმცა ზოგიერთ პირს 
ურჩევნია, რომ მისი ინდენტიფიცირებისას გამო
ყენებული იყოს ტერმინი, რომელიც აკონკრეტებს 
შეზღუდულ შესაძლებლობას (მაგ. აუტისტური 
სპექტრის მქონე პირი), რა შემთხვევაშიც 
საჭიროა გათვალისწინებული იყოს პირის 
არჩევანი. 

წინამდებარე სახელმძღვანელო ეხება მომსა
ხურების მიწოდებას ყველა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, იქნე
ბა ეს ფიზიკური, ინტელექტუალური, გონებ
რივი, ფსიქოსოციალური, კოგნიტური თუ 
სენსო რული შესაძლებლობის დაქვეითების 
მქო ნე პირი. რეკომენდაციები ემყარება 
შეზღუ  დული შესაძლებლობის სოციალურ მო
დელსა და ადამიანის უფლებების მოდელს, 
რომელიც „ყურადღებას ამახვილებს გარემოს 
ზემოქმედებით შექმნილ მაღალ ბარიერებზე 
(ნაცვლად შესაძლებლობის დაქვეითებით 
შე ქმნილი ბარიერებისა), მათ შორის 
ფიზიკურ, ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო 
კონტექსტში, იმ დამოკიდებულებებსა 
და წინასწარგანწყობებზე, რომლებიც 
დამკვიდრებულია საზოგადოებაში, სახელმწიფოს 
მიერ გატარებულ პოლიტიკასა და პრაქტიკაში 
და ჯანდაცვის, კეთილდღეობის, განათლებისა 
და სხვა სისტემებში და რომლებიც ხშირად 
გამორიცხავს შშმ პირების მონაწილეო ბას ამ 
სტრუქტურებში“.2 

დღევანდელ მსოფლიოში შშმ პირების რაოდენობა 
ერთ მილიარდს აჭარბებს.3 ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციისა და მსოფლიო ბანკის 
მიერ ერთობლივად მომზადებული, მსოფლიოში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
შესახებ ანგარიშის თანახმად, მსოფლიო მასშტა
ბით ქალებს შორის შეზღუდული შესაძლებლობის 
პრევალენტობა 19,2 პროცენტს შეადგენს.4 მსო
ფლიოში დაახლოებით 180 მილიონიდან 220 
მილიონამდე შშმ ახალგაზრდაა, რომელთა დიდი 
უმრავლესობა განვითარებად ქვეყნებში ცხოვრობს“.5 

დაახლოებით 10 მილიონი შშმ პირი, მსოფლიო 
მასშტაბით, იძულებულია, დატოვოს საცხოვრებელი 
ადგილი და გადაადგილდეს დევნის, კონფლიქტის, 
ძალადობის ან ადამიანის უფლებების დარღვევის 
გამო.6 არარეგისტრირებული შემთხვევებისა და 
სტიქიური უბედურების გამო გადაადგილებულ 
შშმ პირთა რაოდენობის გათვალისწინე
ბით, აღნიშნული მაჩვენებელი საგრძნობლად 
იზრდება. “HelpAge International“ისა და “Handicap 
International“ის მიერ წარმოებული, სირიიდან 
ლტოლვილთა კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 
გამოკითხულ ლტოლვილთა 22 პროცენტი რაიმე 

ფორმის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირს წარმოადგენდა.7 კრიზისული სიტუაციები 
ხშირად იწვევს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდების ახალი 
ნაკადების შექმნას, რომლებიც მომსახურებას 
საჭიროებენ, რაც კიდევ უფრო ზრდის მოთხოვნას 
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ისედაც 
შეზღუდულ მომსახურებებზე. 

დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის 
ან გენდერული ნიშნით 
დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის 
საფუძველზე ბევრი ფორმით იჩენს თავს, თუმცა, 
მიღებული განმარტების თანახმად, იგი გულისხმობს 
შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე აღმო
ცენებულ ნებისმიერ განსხვავებას, გარიყვას 
ან აკრძალვას, რომლის მიზანს ან შედეგს 
წარმოადგენს აღიარების, თანაბარი უფლებებისა 
და პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, 
კულტურულ, სამოქალაქო და ნებისმიერ სხვა 
სფეროში ფუნდამენტურ ღირებულებათა 
რეალიზების მინიმუმამდე დაყვანას ან სრულ 

ვინ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირი? 
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უარყოფას; იგი მოიცავს დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმას, მათ შორის უარს გონივრულ 
მისადაგებაზე”.8 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებმა შეიძლება განიცადონ დამატებითი 
დისკრიმინაცია ერთი ან რამდენიმე თანდართული 
ფაქტორის გამო, მათ შორის სქესის, ასაკის, 
ეკონომიკური სტატუსის, სექსუალური ორიენტაციის, 
ეთნიკური, რასობრივი ან ეროვნული კუთვნილების 
გამო. 

აუცილებელი და გადაუდებელი მომსახურებები, 
რომლებსაც საჭიროებენ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი პირები, მოიცავს 
სამედიცინო მომსახურებას (მაგ. პირველადი 
სამედიცინო დახმარება, სექსუალური ძალადობის 
შედეგად მიყენებული ზიანის შეფასება და 
მკურნალობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება 
და მკურნალობა), მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის მომსახურებებს (მაგ. შეფასება 
და გამოძიება, დამნაშავეთა პასუხისგებაში 
მიცემა და კომპენსაცია, უსაფრთხოება და დაცვა, 
მართლმსაჯულების სექტორის კოორდინაცია), 
სოციალურ მომსახურებას (მაგ. კონსულტაცია 
კრიზისულ სიტუაციებში; ცხელი ხაზი; იურიდიული 
ხასიათის და უფლებების შესახებ ინფორმაცია, 
რჩევა და წარმომადგენლით უზრუნველყოფა; 
ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და კონსულტაცია), 
და კოორდინაციას როგორც ეროვნულ, ასევე 
ადგილობრივ დონეზე.9 ხშირად შშმ ქალები და 
ახალგაზრდა პირები ვერ იღებენ აღნიშნულ 
მომსახურებებს.10 გენდერული ნიშნით ძალადობის 
აღკვეთის მიმართულებით გაწეული ძალისხმევა 
და მომსახურებები ძალიან ხშირად არ არის 
ხელმისაწვდომი შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის როგორც მომსახურებების 
ორგანიზების, ასევე მიწოდების სტილის გამო.11 
მომსახურების მიმწოდებლებს ძალიან ხშირად 
აკლიათ მგრძნობელობა, ისინი არ ფლობენ 
ცოდნასა და გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ 
როგორ მოემსახურონ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, რაც ხელს უშლის იმ შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების იდენტიფიცირებას, 
რომლებსაც გამოცდილი აქვთ ან ამჟამად 
განიცდიან გენდერული ნიშნით ძალადობას, 
ვერ ხერხდება მათთან შესაბამისი კონტაქტის 
დამყარება და მათთვის უმნიშვნელოვანესი 
მომსახურების მიწოდება.12 დამატებით, შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს, რომელთა 
უფლებებიც ირღვევა, ხშირად არ გააჩნიათ საჭირო 
რესურსები მართლმსაჯულების მექანიზმებზე 

მათი შეზღუდული წვდომის გამო. ამგვარი 
შეზღუდვა ხელს უწყობს ძალადობის შენარჩუნებას, 
ვინაიდან საშუალებას აძლევს მოძალადეებს, 
დაუსჯელად გააგრძელონ ძალადობა.13 პრობლემას 
ისიც ართულებს, რომ ძალიან მწირია ზუსტი და 
ყოვლისმომცველი კვლევები და მონაცემები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მიმართ ჩადენილი ძალადობის შესახებ, რაც 
ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული, 
სათანადო და მსხვერპლთა საჭიროებებზე 
მორგებული მომსახურებების შემოღებასა და 
მიწოდებას.14 შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებაზე წვდომის და 
ამგვარი მომსახურებით სარგებლობის წინაშე 
არსებული დაბრკოლებები კიდევ უფრო იზრდება 
ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში.15 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების დაცვის მიმართულებით ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის  როგორც შშმ 
პირებისათვის, ასევე არა შშმ პირებისათვის  
შეთავაზებული ძირითადი მომსახურებები მოიცავს 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებას; 
კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებს, 
მათ შორის გადაუდებელ კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციას, საქონელსა და 
მომსახურებას; დედათა და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებას (მათ შორის ანტენატალურ 
მეთვალყურეობას, მშობიარობას სპეციალისტის 
თანდასწრებით, გადაუდებელ სამეანო დახმარებას, 
მშობიარობისშემდგომ მეთვალყურეობას და 
ახალშობილის მოვლას); მომსახურებას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული პრობლემების (მაგ. სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციები, მათ შორის აივ, 
სიფილისი და ადამიანის პაპილომავირუსი, 
რეპროდუქციული სისტემის კიბო და ძუძუს კიბო 
და უნაყოფობა) პრევენციის, დიაგნოსტირებისა 
და მკურნალობის მიმართულებით; უსაფრთხო და 
ხელმისაწვდომ აბორტს, სადაც აბორტი კანონით 
არ არის აკრძალული; და აბორტის შემდგომ 
მომსახურებას არაუსაფრთხო აბორტის შედეგად 
გამოწვეული გართულებების მკურნალობას.16 

გაეროს მოსახლეობის ფონდი, არასასურველი 
ორსულობის თავიდან აცილებისა და 
რეპროდუქციული არჩევანის ხელშეწყობის მიზნით, 
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უპირატესობას ანიჭებს ოჯახის ნებაყოფლობით 
დაგეგმვას. 1994 წელს გამართული მოსახლეობის 
და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის 
სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში წევრი 
სახელმწიფოების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
შესაბამისად,17 ყველა ქვეყანაში, სადაც აბორტი 
კანონით არ არის აკრძალული, ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს უსაფრთხო აბორტი და მსოფლიოს 
ყველა ქვეყანაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
აბორტისშემდგომი მეთვალყურეობა, მიუხედავად 
იმისა, ქვეყანაში აბორტი კანონით არის 
დაშვებული თუ არა. დედათა სიკვდილიანობის 
შემთხვევათა 818 პროცენტის მიზეზს წარმოადგენს 
არაუსაფრთხო აბორტი.18 ყველა ქალს, მსოფლიოს 
მასშტაბით, უნდა ჰქონდეს წვდომა ინფორმაციასა 
და მომსახურებაზე, რომელიც ემსახურება 
არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილებას, 
ეს კი მიიღწევა ინფორმირებულობის გაზრდისა 
და ნებაყოფლობით კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებულ მაღალი ხარისხის ინფორმაციაზე, 
საქონელსა და მომსახურებაზე წვდომის 
უზრუნველყოფის გზით. წინამდებარე 
სახელმძღვანელოში მოცემული ნებისმიერი 
ინფორმაცია აბორტისა და აბორტისშემდგომი 
მეთვალყურეობის შესახებ აღნიშნულ კონტექსტში 
უნდა იქნეს გაგებული. 

შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე მუდმივად 
ეზღუდებათ წვდომა რიგი ფაქტორების გამო, 
მათ შორის იმ სტერეოტიპების გამო, რომლებიც 
არსებობს შშმ პირების ასექსუალობასთან ან 
ჰიპერსექსუალობასთან დაკავშირებით, შშმ 
პირების დისკრიმინაციის გამო რომანტიკულ 
ურთიერთობებში მათ ჩართვასთან დაკავშირებით, 
შშმ პირების მომსახურების საკითხებში შესაბამისი 
პირების არასათანადოდ მომზადების გამო, მათ 
საჭიროებებზე მორგებული დაწესებულებებისა და 
სხვა საშუალებების არარსებობის გამო, აგრეთვე 
ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა იძულებითი 
ქორწინება, სტიგმა, სიღარიბე, და მათი იზოლირება 
და გამოკეტვა ინსტიტუციურ დაწესებულებებსა თუ 
საცხოვრისებში.19 ამგვარი იზოლირება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს კიდევ უფრო დაუცველს ხდის სექსუალური 
ძალადობის, სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების, რიგი დაავადებების (მაგ., კიბო, 
მალარია, ანემია, არაგადამდები დაავადებები) 

მიმართ, ამ დაავადებების დიაგნოსტირებისა და 
მკურნალობის გარეშე მიმდინარეობის გამო, და 
ზრდის მათ შორის არასასურველი ორსულობების 
რისკს.20 გარდა იმისა, რომ მათ შეზღუდული წვდომა 
აქვთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სამედიცინო 
მომსახურებაზე, შესაძლებელია, შშმ ქალები და 
ახალგაზრდა პირები აღმოჩდნენ ისეთი იძულებითი 
სამედიცინო პრაქტიკისა და სამედიცინო 
პროცედურების მსხვერპლნი, როგორიცაა 
იძულებითი სტერილიზაცია, იძულებითი აბორტი 
და იძულებითი კონტრაცეფცია.21 შშმ ქალები და 
ახალგარზდა პირები მსგავსი პრობლემების წინაშე 
კიდევ უფრო ფართოდ დგებიან ჰუმანიტარული 
კრიზისის პირობებში, რაც კონკრეტულად 
უკავშირდება ბარიერებს, რომლებსაც ქმნის 
გონივრული მისადაგების ნაკლებობა, რომელიც 
საჭიროა შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა ჯანმრთელობის საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად.22 

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია 
აღნიშნული პრობლემების მოგვარება, კონკრეტული 
რეკომენდაციების მიწოდებით იმ პირებისთვის, 
რომლებიც პასუხისმგებელი არიან გენდერული 
ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების, პროგრამებისა 
და პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაზე, 
რათა უზრუნველყოფილი იქნეს აღნიშნული 
მომსახურებების, პროგრამებისა და პოლიტიკის 
შესაბამისობა შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების უფლებებთან.

1.1.2 მიზანი და გამოყენების სფერო
მიზანი
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია 
პრაქტიკული რეკომენდაციების გაცემა იმისათვის, 
რომ გენდერული ნიშნით ძალადობასა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულმა მომსახურებებმა 
უზრუნველყოს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების უფლებების სრული განხორციელება. 
მიუხედავად იმისა, რომ, უპირველეს ყოვლისა, 
განკუთვნილია გენდერული ნიშნით ძალადობასა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის და დამხმარე 
პერსონალისათვის, მოცემული რეკომენდაციები 
ფასდაუდებელი რესურსია ყველა დაინტერესებული 
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მხარისათვის, მათ შორის ხელისუფლების 
წარმომადგენლებისათვის, საერთაშორისო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 
მონაწილეობენ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისთვის გენდერული ნიშნით ძალადობასა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
შემუშავებაში, განვითარებაში, განხორციელებასა 
და ადვოკატირებაში.

გაეროს მოსახლეობის ფონდი გაეროს წამყვანი 
ორგანოა, რომელიც ზრუნავს ისეთი მსოფლიოს 
შექმნაზე, სადაც ყველა ორსულობა იქნება 
სასურველი, ყველა მშობიარობა  უსაფრთხო 
და ყველა ახალგაზრდა ადამიანის პოტენციალი 
სრულად რეალიზებული. ამ მიზნის მისაღწევად შშმ 
პირების მიმართულებით გაეროს მოსახლეობის 
ფონდის საქმიანობის ნაწილია ქალების, 
მოზარდებისა და ახალგაზრდების აღჭურვა 
უფლებებითა და საშუალებებით, რათა მათ თავად 
მიიღონ გადაწყვეტილებები საკუთარი სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 
და თავად გააკეთონ ცხოვრებისეული არჩევანი. 
წინამდებარე რეკომენდაციები შემუშავდა 
გაეროს მოსახლეობის ფონდის მრავალწლიანი 
პროგრამის  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას: 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა 
პირები: თანაბარი უფლებები და ცხოვრება 
ძალადობის გარეშე (“WE DECIDE  WE DECIDE: Young 
Persons with Disabilities: Equal Rights and a Life Free 
of Violence.) ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა 
მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალების, მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
უფლებების დაცვასა და მათი სოციალური 
ჩართულობის უზრუნველყოფას, ასევე, მათი 
წვდომის უზრუნველყოფას იმ მომსახურებებზე, 
ინფორმაციასა და განათლებაზე, რომლებიც 
გენდერული ნიშნით ძალადობის აღკვეთასა და 
მისი შედეგების შემსუბუქებას ემსახურება და 
უკავშირდება სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებს.

ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია  Women Ena
bled International მუშაობს ქალთა უფლებებისა და 
შშმ პირთა უფლებების საკითხებზე და მისი მიზანია 
შშმ ქალებისა და გოგონების უფლებების დაცვა და 
ამ უფლებების რეალიზაციის ხელშეწყობა მთელ 
მსოფლიოში. ადვოკატირებისა და განათლების 
საშუალებით ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია 
 Women Enabled International ცდილობს, 
საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების 

ცენტრში მოაქციოს ისეთი საკითხები, როგორიცაა 
გენდერული ნიშნით ძალადობა, სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, 
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, 
განათლება, სამართლებრივი ქმედუნარიანობა და 
ჰუმანიტარული კრიზისი, და გაამყაროს ამ სფეროში 
არსებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სტანდარტები. მსოფლიო მასშტაბით შშმ ქალთა 
უფლებებისა და ქალთა უფლებების მიმართულებით 
მომუშავე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, 
ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია  Women 
Enabled International ხელს უწყობს სხვადასხვა 
მოძრაობას შორის კოორდინაციასა და 
თანამშრომლობას ინფორმირებულობის 
გაზრდისა და ადვოკატირების ერთიანი 
სტრატეგიების შემუშავების თვალსაზრისით, ყველა 
ქალისა და გოგონას უფლებების რეალიზების 
უზრუნველსაყოფად. 

წინამდებარე რეკომენდაციები ეფუძნება ადამიანის 
უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს და 
შშმ პირთა უფლებების, ქალებისა და გოგონების 
უფლებების, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების და გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების საკითხებზე საერთაშორისო 
ექსპერტებთან ფართო კონსულტაციების შედეგია. 
მოცემული სახელმძღვანელოს გამოყენების 
სფეროსა და მის მნიშვნელობაზე მსჯელობაში 
მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული იყვნენ 
მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტები. შეხვედრის 
შემდეგ, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული 
მსჯელობა შედგა, გაიმართა სამუშაო ჯგუფის 
დამატებით ოთხი ონლაინ შეხვედრა, რომლებშიც 
ექსპერტთა საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჯგუფი 
მონაწილეობდა; კონკრეტულად, ექსპერტებმა 
მსოფლიოს თოთხმეტი ქვეყნიდან იმსჯელეს 
საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდებოდა 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას. 
აღნიშნული შეხვედრების ფარგლებში ექსპერტებმა 
იმსჯელეს და გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები 
მოცემული სახელმძღვანელოს პროექტზე. 
სახელმძღვანელოზე მუშაობის პროცესში 
ექსპერტები რეკომენდაციებს აცნობდნენ 
შესაბამის ქვეყანაში შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს და აგროვებდნენ მათგან უკუკავშირს. 
სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიაც სწორედ ამ 
უკუკავშირის გათვალისწინებით შემუშავდა. 

თავი 1
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მოზარდი ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს, პორტოპრენსი, ჰაიტი. © UN Photo/Logan Abassi

გამოყენების სფერო 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული 
რეკომენდაციები განკუთვნილია მომსახურების 
მიწოდებისთვის ნებისმიერ გარემოში, მათ შორის 
მწირი რესურსების, საშუალო რესურსების და 
რესურსებით მდიდარ პირობებში და ჰუმანიტარული 
კრიზისის პირობებში. ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში მომსახურებათა მიწოდებასთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოსაზრებები 
და რეკომენდაციები სახელმძღვანელოში ცალკეა 
გამოყოფილი ქვესათაურით: ჰუმანიტარული 
კრიზისი. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
და დამხმარე პერსონალმა, რომლებსაც 

მუშაობა მწირი რესურსების პირობებში უწევთ, 
უნდა გაითვალისწინონ ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
ჩარჩოს ფარგლებში აღებული  ვალდებულებები 
და ისინი საკუთარ პროგრამებში პრიორიტეტად 
დასახონ . ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში 
მომსახურებათა მიწოდებასთან დაკავშირებული 
მნიშვნელოვანი მოსაზრებები და რეკომენდაციები 
ასევე დაეხმარება მწირი რესურსების პირობებში 
მომუშავე მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს შეზღუდული რესურსებით 
მომსახურებათა მიწოდებაში.  

წინამდებარე რეკომენდაციები ეხება 
მომსახურებებს, რომლებიც განკუთვნილია 24 
წლისა და უფროსი ასაკის შშმ ქალებისა და 10
24 წლის ასაკის როგორც მდედრობითი, ასევე 
მამრობითი სქესის ახალგაზრდა შშმ პირებისათვის. 
იქ, სადაც წინამდებარე სახელმძღვანელოში 
საუბარია „ქალებისათვის“ განკუთვნილ 
მომსახურებებზე, იგულისხმება შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე მდედრობითი სქესის ყველა 
პირი, მათ შორის ახალგაზრდა ქალები, ხანდაზმული 
ქალები და ყველა პირი, რომელიც ქალთან 
იდენტიფიცირდება. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ასევე განკუთვნილია პირებისათვის, რომლებსაც 
ქალისთვის ტიპური სქესობრივი მახასიათებლები 
გააჩნიათ, თუმცა არ ახდენენ საკუთარი თავის 
იდენტიფიცირებას მდედრობით სქესთან. 
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ქალები

ტერმინების განმარტება

ახალგაზრდა პირები

ახალგაზრდები

მოზარდები

10    |    |    |    |    15   |    |    |    |    20   |    |    |   24
ასაკი

ვაჟები და გოგონები

შენიშვნა: ზოგადად, ქალებად მიიჩნევიან 18 წლისა და უფროსი ასაკის მდედრობითი სქესის პირები. 
წყარო: გაეროს მოსახლეობის ფონდი, „ქალიშვილობა, და არა დედობა: მოზარდთა ორსულობის პრევენცია 6“ (2015 წ.).

თავი 1

წინამდებარე სახელმძღვანელო ეფუძნება 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებით გაეროს 
მოსახლეობის ფონდისა და გაეროს სხვა 
ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ 
ყოვლისმომცველ რეკომენდაციებს. 
სახელმძღვანელოს საფუძვლად დაედო გაეროს 
ორი რესურსი, კერძოდ: 

1. გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია, ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაცია, გაეროს განვითარების პროგრამა 
და გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო, „ქალთა და 
გოგონათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა 
მომსახურების ძირითადი პაკეტი“ (2016 წ.).23  
გაეროს ერთობლივი გლობალური პროგრამის 
ფარგლებში შემუშავებული აღნიშნული 
პუბლიკაცია მოიცავს იმ აუცილებელ 
მომსახურებათა ჩამონათვალს, რომლებსაც 
საჭიროებენ ძალადობის მსხვერპლი 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე ქალები და გოგონები. აღნიშნული 
პაკეტით გათვალისწინებული მომსახურებები 
მოიცავს ოთხ ძირითად სექტორს, ესენია: 
(1) ჯანმრთელობა, (2) სამართალდაცვა და 
მართლმსაჯულება, (3) სოციალური მომსახურება 
და (4) კოორდინაცია და მმართველობა. 
პუბლიკაციაში ხაზგასმულია, რომ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა ხარისხიან 
მომსახურებას საფუძვლად უნდა ედოს შემდეგი 
პრინციპები: 

• ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული 
მიდგომა 

• გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 
შესაძლებლობების გაფართოების 
ხელშეწყობა 

• კულტურასა და ასაკზე, ასევე სხვა 
ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე 
(როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობა) 
მორგება 

• მსხვერპლზე ორიენტირებული მიდგომა 
• უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა 
• დამნაშავეთა პასუხისმგებლობა24 

გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული ძირითადი რეკომდენაციები
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2. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და 
გაეროს მოსახლეობის ფონდი, „სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“ 
(2009 წ.).25  
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა 
და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ 
შემუშავებული სახელმძღვანელოცნობარი 
შეიცავს მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს 
როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში 
მომუშავე ექსპერტებისა და ამ მიმართულებით 
ადვოკატირებაში ჩართული პირებისათვის, 
ასევე მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, 
განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჩართულია 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიწოდებაში, როგორიცაა ოჯახის დაგეგმვა, 
დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობა, 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, აივ
სა და შიდსის ჩათვლით, და მოზარდთათვის 
განკუთვნილი მომსახურებები. აღნიშნული 
სახელმძღვანელოცნობარი ქმნის ჩარჩოს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებში ჩართვისთვის და მიზნად 
ისახავს: 

• პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ორგანიზაციებთან მომსახურების პროგრამის 
შემუშავების დაწყების მომენტიდან და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ჩართვას მომსახურების მიმწოდებელთა 
პროფესიულ მომზადებაში.

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საჭიროებების შესახებ ინფორმირებულობის 
გაზრდას, ასევე მომსახურებათა 
ხელმისაწვდომობის გაზრდას მომსახურების 
მიმწოდებელ ორგანიზაციებში, რაც 
შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამებში 
შესაძლებლობების განვითარების ჩართვით, 
პერსონალის მოსამზადებელ არსებულ 
პროგრამებში შეზღუდულ შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული საკითხების ჩართვით და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით.

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
ყველა პროგრამის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა, ასევე უზრუნველყოფა 
იმისა, რომ ეს პროგრამები ემსახურებოდეს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.26  

მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე 
სახელმძღვანელო ეხება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცებიც 
დგანან გენდერული ნიშნით ძალადობისა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებების დარღვევის უფრო 
მაღალი რისკის წინაშე, ვიდრე მათი თანატოლი 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე მამაკაცები.27  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცების 
მიმართ ჩადენილი ძალადობა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მამაკაცებისათვის 
შესაბამის მომსახურებათა ნაკლებობის ფონზე, 

სერიოზული პრობლემაა. გაეროს მოსახლეობის 
ფონდისა და ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციის 
 Women Enabled International გამოცდილებისა 
და მანდატის გათვალისწინებით, წინამდებარე 
სახელმძღვანელო ეხება გენდერული ნიშნით 
ძალადობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიმართ და მათ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
და უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებს. 
თუმცა მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს, რომლებსაც მუშაობა 
უწევთ 24 წელზე უფროსი ასაკის შშმ მამაკაცებთან, 
შეუძლიათ მოცემული რეკომენდაციები შშმ 
მამაკაცთა საჭიროებებს მოარგონ.28
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გენდერული ნიშნით ძალადობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცებისა 
და ვაჟების მიმართ და მათ სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებების დარღვევა

გენდერული ნიშნით ძალადობა: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მამაკაცები და ვაჟები 
ძალადობის, განსაკუთრებით კი სექსუალური 
ძალადობის, გაზრდილი რისკის წინაშე 
დგანან.29 ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 
სმენადაქვეითებულ (ყრუ) ზრდასრულ 
მოსახლეობაზე ჩატარებული მცირე მასშტაბის 
კვლევის ფარგლებში, სმენადაქვეითებულ (ყრუ) 
მამაკაცთა დაახლოებით 45მა პროცენტმა 
განაცხადა, რომ სიცოცხლის მანძილზე სულ მცირე 
ერთხელ გამოუცდია სექსუალური თავდასხმა 
ან არასასურველი სექსუალური კონტაქტის სხვა 
ფორმა.30  შშმ მამაკაცები და ვაჟები ძალადობის 
მსხვერპლნი ფაქტობრივად იმავე მიზეზებით 
ხდებიან, რა მიზეზებითაც შშმ ქალები და გოგონები. 
თუმცა შშმ მამაკაცები და ვაჟები, დამატებით, 
გენდერული ნიშნით ძალადობას განიცდიან 
იმის გამო, რომ ვერ ამართლებენ საზოგადოების 
მოლოდინს და საკუთარ გენდერულ როლს 
სრულფასოვნად და ჯეროვნად ვერ ასრულებენ.31  
გარდა ამისა, იმ ცრუ შეხედულების გამო, რომლის 
თანახმად შშმ მამაკაცები და ვაჟები არ ხდებიან 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლნი, 
იშვიათად ხდება იმის იდენტიფიცირება და 
აღიარება, რომ ისინი საჭიროებენ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებას.32  

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
და უფლებები: როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე, ასევე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე მამაკაცები და ვაჟები 
ხშირად არ იღებენ განათლებას სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების შესახებ და საკუთარი სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
შესახებ ინფორმაციის მიღება უწევთ სხვა 
მამაკაცებისა და ვაჟებისგან, მათ მიერ გაკეთებული 
კომენტარების, ანეკდოტებისა და სოციალიზაციის 
საშუალებით.33  შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მამაკაცები და ვაჟები გაცილებით მეტად 
იმყოფებიან იზოლაციაში და გაცილებით მეტი 
დაბრკოლების გადალახვა უწევთ კომუნიკაციის 
დასამყარებლად, ვიდრე მათ თანატოლ შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე მამაკაცებსა და ვაჟებს, 
რაც დამატებით ბარიერს ქმნის სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ არსებით და მნიშვნელოვან 
ინფორმაციაზე წვდომის თვალსაზრისით. ამ 
ბარიერების გადალახვას კიდევ უფრო ართულებს 
ის ფაქტი, შშმ მამაკაცებისა და ვაჟებისთვის 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე 
წვდომა ისევეა შეზღუდული, როგორც შშმ ქალებისა 
და გოგონებისათვის.34 

ამ პრობლემის მასშტაბის დადგენისა და მასზე სათანადოდ რეაგირებისათვის საჭიროა უფრო მეტი 
მონაცემები, მეტი კვლევა და მეტი პროგრამები. გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ქალთა საერთაშორისო 
ორგანიზაცია  Women Enabled International მხარს უჭერენ შემდგომი კვლევების წარმოებას შშმ 
მამაკაცებისა და ვაჟების შემთხვევაში გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების შესახებ. 

მნიშვნელოვანი საკითხი
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1.1.3 როგორ უნდა ისარგებლოთ 
წინამდებარე სახელმძღვანელოთი 
წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მიმწოდებლებისა 
და დამხმარე პერსონალისათვის ყველა დონეზე. 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნებიდან 
გამომდინარე, „მომსახურების მიმწოდებელი“ 
გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც უშუალოდ 
უზრუნველყოფს მომსახურების მიწოდებას (მაგ. 
ექთანი, ბებიაქალი, ექიმი, სოციალური მუშაკი), 
მიუხედავად იმისა, მომსახურების მიწოდება 
წარმოებს ფორმალურ თუ არაფორმალურ 
გარემოში. „დამხმარე პერსონალი“ გულისხმობს 
ადმინისტრაციულ პერსონალს, დაცვის 
სამსახურის თანამშრომლებს, მოხალისეებსა 
და სხვა პირებს, რომლებთანაც შშმ პირს 
აქვს შეხება მომსახურების ძიების ან მიღების 
პროცესში. წინამდებარე სახელმძღვანელო, 
უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისათვის, რომლებიც კონტაქტში 
იმყოფებიან შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებთან, რომლებიც განიცდიან ან რომელთაც 
გადატანილი აქვთ გენდერული ნიშნით ძალადობა 
ან საჭიროებენ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებს. სახელმძღვანელოთი შეუძლიათ 
ისარგებლონ შემდეგმა მომსახურების 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა: 
ექიმებმა, ექთნებმა, ბებიაქალებმა, 
სოციალურმა მუშაკებმა, დაწესებულების 
მიმღებში დასაქმებულმა პერსონალმა, 
დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა, 
დაწესებულების დასუფთავებაზე პასუხისმგებელმა 
პერსონალმა, ადგილობრივი ჯანდაცვის 
მუშაკებმა, პროკურორებმა, მოსამართლეებმა, 
სამართალდამცავებმა, დამოუკიდებელი 
ცხოვრების ცენტრების პერსონალმა, 
გაუპატიურების მსხვერპლთა კრიზისული 
ცენტრების თანამშრომლებმა, ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა თავშესაფრების თანამშრომლებმა 
და ადგილობრივი ჯგუფების ლიდერებმა. 
სახელმძღვანელოთი შეუძლიათ ისარგებლონ 
წარმომადგენლის გარეშე მოქმედ შშმ პირებსაც, 
რაც საშუალებას მისცემს მათ, გაეცნონ, თუ რა 

მოლიდინი შეიძლება ჰქონდეთ მომსახურების 
მიმწოდებლებთან და დამხმარე პერსონალთან 
დაკავშირებით.  

მკითხველი შენიშნავს, რომ სახელმძღვანელო 
მარტივი ენით არ არის შედგენილი და, 
შესაბამისად, არ არის ხელმისაწვდომი შშმ 
პირებისათვის, რომლებსაც მხოლოდ მარტივი 
ფორმატით შედგენილი ტექსტის აღქმა შეუძლიათ. 
გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ქალთა 
საერთაშორისო ორგანიზაცია  Women Ena
bled International (WEI) რეკომენდაციას აძლევენ 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს, იმუშაონ  აქტივისტ შშმ პირებთან 
რეკომენდაციების შესამუშავებლად, რომლებშიც 
კონკრეტული შშმ პირებისთვის გასაგებ ენაზე 
ასახული იქნება წინამდებარე სახელმძღვანელოში 
მოცემული შესაბამისი ინფორმაცია. ეს 
რეკომენდაციები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს იმ 
თემის წარმომადგენლებისათვის, რომლებთანაც 
უწევთ მუშაობა მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს. 

წინამდებარე თავის გარდა, რომელშიც 
სახელმძღვანელოს მიმოხილვაა მოცემული, 
სახელმძღვანელოში კიდევ ოთხი თავია. მეორე 
თავში მოცემულია ის ძირითადი ინფორმაცია, 
რომელსაც ეფუძნება მესამე და მეოთხე თავებში 
შესული თემატური რეკომენდაციები, რომლებიც 
უკავშირდება, შესაბამისად, გენდერული ნიშნით 
ძალადობასა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებს. აქედან 
გამომდინარე, მეორე თავში შესული ინფორმაცია 
სახელმძღვანელოში მოცემული რეკომენდაციების 
ერთგვარი შესავალია. 

• მეორე თავში მოცემულია ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები, 
რომლებითაც საჭიროა ხელმძღვანელობა 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ყველა ტიპის მომსახურების შემუშავებისა 
და მიწოდებისას. რეკომენდაციები ეხება 
მომსახურების მიწოდების ყველა ეტაპს, 
დაწყებული ხელშემწყობი საკანონმდებლო 
გარემოთი და პროგრამების შემუშავებითა 
და განხორციელებით და დამთავრებული 
რეკომენდაციებით, რომლებიც განკუთვნილია 
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დაწესებულების დონეზე და უშუალოდ 
მომსახურების მიწოდებისას არის 
გასათვალისწინებელი.  

• მესამე თავში მოცემულია რეკომენდაციები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურების 
მიწოდებისთვის. აღნიშნული თავის 
დასაწყისში მოცემულ შესავალში აღწერილია 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული ძირითადი საკითხები. 
ამავე თავში მიმოხილულია ადამიანის 
უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
ჩარჩო, რომელიც საფუძვლად უდევს 
რეკომენდაციებს კონკრეტულად გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების შესახებ. თავი დაყოფილია 
ქვეთავებად, რომლებშიც დეტალურად არის 
განხილული გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული თითოეული მომსახურება და ამ 
მომსახურებათა მიწოდებასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები. 

• მეოთხე თავში მოცემულია რეკომენდაციები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდების 
შესახებ. აღნიშნული თავის დასაწყისში 
მოცემულ შესავალში აღწერილია შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები. 
ამავე თავში მიმოხილულია ადამიანის 
უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ჩარჩო, 
რომელიც საფუძვლად უდევს რეკომენდაციებს 
კონკრეტულად სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების შესახებ. 
თავი დაყოფილია ქვეთავებად, რომლებშიც 
დეტალურად არის განხილული სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული თითოეული 
მომსახურება და ამ მომსახურებათა 
მიწოდებასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები.  

• მეხუთე თავი მოიცავს ძირითადი ტერმინების 

განმარტებებსა და ლიტერატურისა და 
რესურსების ჩამონათვალს, რომელიც 
განკუთვნილია დაინტერესებული პირებისთვის.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მომსახურების 
ყველა სფერო, რომლებიც ცალკეულ ქვეთავებშია 
მოცემული, შემდეგი თანმიმდევრობით არის 
აღწერილი: 

• მომსახურების სფეროს მოკლე მიმოხილვა. 
• ძირითადი საკითხები იმ ბარიერებთან 

და პრობლემებთან დაკავშირებით, 
რომლებსაც შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები აწყდებიან მოცემული მომსახურების 
მიღებისას. აღნიშნული მოსაზრებები 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს არსებული ან 
შემოთავაზებული მომსახურების შეფასებისას 
და იმ ღონისძიებების გატარებისას, რომლებიც 
მოცემული მომსახურების მიწოდების 
გაუმჯობესებას ემსახურება. 

• ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები მოცემულია იმ ღონისძიებათა 
მაგალითების ფორმით, რომელთა გატარება 
უზრუნველყოფს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებას, რომელიც იქნება 
ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, მისაღები და 
ხარისხიანი (ამავე დროს, მხედველობაშია 
მისაღები, რომ გასატარებელი ღონისძიებები, 
საბოლოო ჯამში, უნდა ითვალისწინებდეს 
იმ კონკრეტულ კონტექსტს, რომლის 
ფარგლებშიც წარმოებს მომსახურების 
მიწოდება). მომსახურების კონკრეტული 
სფეროსთვის განკუთვნილი რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს (თავი 2), რომლებიც 
ეხება როგორც გენდერული ნიშნით 
ძალადობის სფეროსთან, ასევე სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების სფეროსთან დაკავშირებულ 
ნებისმიერ მომსახურებას. 

• საილუსტრაციო მაჩვენებლები, რომლებიც 
მოიცავს იმ მაჩვენებლების სპეციფიკას, 
შინაარსსა და ფორმას, რომლებითაც 
უნდა წარმოებდეს ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდების 
მიზნით გატარებული ღონისძიებების ეფექტიანი 

თავი 1
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მონიტორინგი და შეფასება. მაჩვენებლები 
უმნიშვნელოვანესია  მომსახურების მიწოდების 
ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასებისთვის. 
თითოეულ სასურველ შედეგს უნდა ჰქონდეს 
შესაბამისი მაჩვენებელი, რომელიც იქნება 
გაზომვადი, კონკრეტული, მკაფიო, საიმედო, 
დროული და პროგრამულად მნიშვნელოვანი.35  
თვისებრივი და რაოდენობრივი ინდიკატორები 
შეიძლება გამოყენებული იქნეს ინტეგრირებული 
მომსახურებების, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, ცოდნის, ხელმისაწვდომობის, 
უსაფრთხოებისა და რესურსების განაწილების 
შეფასებისას. 

სახელმძღვანელო და მასში მოცემული რესურსები და მაგალითები მკითხველს 
მიაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს მომსახურებათა 

მორგება კონკრეტულ საჭიროებებზე, გარემოსა და ადგილობრივ კონტექსტზე.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში შესული 
ინფორმაცია განკუთვნილია საწყისი და საცნობარო 
ინფორმაციის ფორმით გამოსაყენებლად. ცალკეულ 
მომსახურებათა სფეროებისთვის განკუთვნილ 
ქვეთავებში არ არის შესული სრულად ყველა ის 
მომსახურება, რომლებსაც საჭიროებენ შშმ ქალები 
და ახალგაზრდა პირები; გარდა ამისა, თითოეული 
ქვეთავის გაცნობა საჭიროა სხვა ქვეთავებთან 
კავშირში. სახელმძღვანელო და მასში  მოცემული 
რესურსები და მაგალითები მკითხველს მიაწვდის 
ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს მომსახურებათა მორგება კონკრეტულ 
საჭიროებებზე, გარემოსა და ადგილობრივ 
კონტექსტზე. 

პირები, რომლებიც იცნობენ სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების სამართლებრივ ჩარჩოს, აღიარებენ 
AAAQ ჩარჩოს (ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, 
მისაღები და ხარისხიანი) გამოყენებას, რომლის 
მიხედვით არის ორგანიზებული  გენდერული 
ნიშნით ძალადობისა და სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების მიმართულებით გასატარებელ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები. აღნიშნული ჩარჩო (AAAQ), 
რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის, საქონლისა და 
მომსახურების არსებობას, ხელმისაწვდომობას, 

შესაბამისობას და მაღალ ხარისხს, 
უმნიშვნელოვანესია ჯანმრთელობის უფლების 
რეალიზებისთვის.36  

თუმცა გენდერული ნიშნით ძალადობის შესახებ 
თავში ამ ოთხი კატეგორიის გამოყენება არ 
გულისხმობს AAAQ ჩარჩოს სამართლებრივი 
ვალდებულების ფორმას გენდერული ნიშნით 
ძალადობის კონტექსტში   ის გამოიყენება 
როგორც ინსტრუმენტი გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიწოდების შესახებ 
რეკომენდაციების ორგანიზებისას. 

AAAQ ჩარჩოს (არსებული, ხელმისაწვდომი, მისაღები და ხარისხიანი) გამოყენება 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღის (3 დეკემბერი) აღსანიშნავად, ნიუიორკში დაფუძნებული თანამედროვე 
ცეკვების კომპანია “Heidi Latsky Dance“ის მიერ გაეროს სათავო ოფისის მისაღებ დარბაზში გამართული წარმოდგენა 2030 შშმ პირის 
მონაწილეობით, რომლებიც ერთად ქმნიან ცოცხალ გალერეას. © UN Photo/Amanda Voisard
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
მომსახურების მიწოდების მხრივ არსებული შესაძლებლობების შეფასება 

არსებული ან შემოთავაზებული პროგრამების 
შეფასებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, 
რომ მომსახურებები ხელმისაწვდომი იყოს და 
აკმაყოფილებდეს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების სპეციფიკურ საჭიროებებს.  ამასთან, 
თანაბრად მნიშვნელოვანია, შეფასების ყველა 
ეტაპზე, სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მოსაზრებათა გათვალისწინება და უზრუნველყოფა 
იმისა, რომ ამ შეფასებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია და მასალები ხელმისაწვდომი იყოს 
ალტერნატიულ ფორმატში. ქვემოთ მოცემულია 
ამგვარი შეფასების ეტაპები, რომლებიც აღებული 
და ადაპტირებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 
ორგანიზაციის Advocates for Human Rights“ და 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელოდან „მართლმსაჯულების 
სექტორთან თანამშრომლობა ქალებისა და 
გოგონების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად“: 37 

ეტაპი 1: ჩაატარეთ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
მომსახურების მიწოდების მხრივ არსებული 
შესაძლებლობების შეფასება. შეფასების 
წამოწყებამდე საჭიროა დარწმუნდეთ, რომ 
პროგრამაში მონაწილე გუნდის წევრებს გავლილი 
აქვთ სპეციალური მომზადება და მათთვის 
ცნობილია, თუ როგორ უნდა აწარმოონ ამგვარი 
შეფასება და როგორ მიიღონ მასში მონაწილეობა. 

ეტაპი 2: განსაზღვრეთ მიზნები, რომლებიც 
იქნება მორგებული, მართვადი და გაზომვადი, 
და პრიორიტეტი მიანიჭეთ მიზნებს, რომლებიც 
ყველაზე მნიშვნელოვანი და სარგებლის მომტანია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის. 

ეტაპი 3: შეიმუშავეთ მონაწილეობის გეგმა, 
რომელშიც განსაზღვრული იქნება ძირითადი 
დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების, მონაწილეობის დონე და 
საშუალებები; მონაწილეობის ხელისშემშლელი 
და წამახალისებელი ფაქტორები; მონაწილეობის 
უზრუნველყოფისა და მხარდაჭერის სტრატეგიები. 

ეტაპი 4: შეაფასეთ სხვადასხვა პარტნიორული 
ურთიერთობები, რომლებიც აუცილებელია 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და სხვა 
მნიშვნელოვანი აქტორების ეფექტიანი ქსელის 
შესაქმნელად, და შეიმუშავეთ ამ ქსელის 
ამოქმედების გეგმა. 

ეტაპი 5: განსაზღვრეთ მომსახურებათა 
გაუმჯობესების მიზნით პროგრამაში შესატან 
ცვლილებათა შემუშავების, განხორციელებისა და 
შეფასების სტრატეგიები დაინტერესებული მხარის 
მიერ წარმოებული ანალიზის ან SWOT (ძლიერი 
მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და 
საფრთხეები) ანალიზის  საშუალებით. 

ეტაპი 6: შეიმუშავეთ პროგრესის მონიტორინგისა და 
შეფასების და, ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდების დროთა 
განმავლობაში ცვალებად საჭიროებებსა და 
პრიორიტეტებზე რეაგირების გეგმა. 

ეტაპი 7: შეიმუშავეთ სამოქმედო გეგმა და 
ბიუჯეტი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება 
სხვადასხვა ფორმის შეზღუდულ შესაძლებლობებზე 
მისადაგების ხარჯები, მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
მომზადება, ერთმანეთისგან გამიჯნეთ ერთჯერადი 
და მიმდინარე ხარჯები. 

მნიშვნელოვანი საკითხი
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თავი 1

1.2 ადამიანის უფლებათა დაცვის 
საერთაშორისო ჩარჩო გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ და ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებულ 
მომსახურებათა მიწოდებისთვის

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების უფლებები დაცულია 
ადამიანის უფლებათა არაერთი საერთაშორისო 
ხელშეკრულებით, მათ შორის ისეთი 
ხელშეკრულებებით, როგორიცაა: საერთაშორისო 
პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ (ICCPR), საერთაშორისო პაქტი 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების შესახებ (ICESCR), კონვენცია წამებისა 
და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ 
(CAT), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია (CRPD), კონვენცია 
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW) და კონვენცია 
ბავშვის უფლებების შესახებ (CRC). ჩამოთვლილი 
ხელშეკრულებებიდან თითოეული საერთაშორისო 
ხელშეკრულება, რომელიც ადამიანის უფლებათა 
დაცვას ემსახურება, სახელმწიფოს, რომელმაც 
ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას, კონკრეტულ 
სამართლებრივ ვალდებულებას აკისრებს. 

იმ სახელმწიფოების შემთხვევაში, რომლებსაც 
ხელი აქვთ მოწერილი ერთ ან რამდენიმე ზემოთ 
ჩამოთვლილ საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე, 
ე.ი. სახელმწიფოთა დიდი უმრავლესობის 
შემთხვევაში, როგორც სახელმწიფოს, ასევე მის 
წარმომადგენლებს ეკისრებათ სამართლებრივი 
ვალდებულება  პატივი სცენ, დაიცვან და 
შეასრულონ ამ ხელშეკრულებებით დაცული  
უფლებები.38  

ადამიანის უფლებათა პატივისცემის ვალდებულება 
სახელმწიფოსგან მოითხოვს, თავი შეიკავოს 
კონკრეტული უფლების რეალიზებაში პირდაპირი 
თუ ირიბი ჩარევისგან. 

• გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მაგალითი: მთავრობამ უნდა 
მიიღოს ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ არცერთი სახელმწიფო სუბიექტი, მათ 
შორის არცერთი ექიმი, არ იყოს გარეული 
გენდერული ნიშნით ძალადობაში შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიმართ. 
აღნიშნული ზომები შესაძლებელია მოიცავდეს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ინფორმირებული თანხმობის გარეშე მათი 
სტერილიზაციის კრიმინალიზაციას.39  

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მაგალითი: 
მთავრობამ უნდა გააუქმოს სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიღებისათვის მესამე პირის თანხმობის 
მოთხოვნა. მაგალითად, ეს ნიშნავს, რომ თუ 
მშობლებს ან მეურვეებს უფლება აქვთ, უარი 
განაცხადონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა ქალისთვის კონტრაცეპტივების 
მიცემაზე, მაშინ, როცა შშმ ქალი თანხმობას 
აცხადებს ამაზე, ეს არღვევს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალთა და ახალგაზრდა 
პირთა კონტრაცეპტივებზე წვდომის უფლებას.40  

ადამიანის უფლებათა დაცვის ვალდებულება 
სახელმწიფოსგან მოითხოვს უზრუნველყოფას 
იმისა, რომ არასახელმწიფო სუბიექტებს, ე.ი. 
ფიზიკურ პირებს, არ ჰქონდეთ კონკრეტული 
უფლების შელახვის საშუალება. ადამიანის 
უფლებათა დაცვის ვალდებულება მოიცავს 
სახელმწიფოს ვალდებულებას, გამოიჩინოს 
სათანადო გულმოდგინება უფლებების დარღვევის 
აღსაკვეთად და, თუ ადგილი აქვს ამგვარ 
დარღვევას, გამოიძიოს უფლებების დარღვევის 
შემთხვევები, აწარმოოს იმ არასახელმწიფო 
სუბიექტების სასამართლოს წესით დევნა და 
დასჯა, რომლებმაც ჩაიდინეს მსგავსი დარღვევები, 
და უზრუნველყოს მსხვერპლთა სათანადო 
კომპენსაცია. 

• გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მაგალითი: მხედველობის 
დარღვევის მქონე ქალი ითხოვს ფიზიკურად 
მოძალადე ქმრის მიმართ შემაკავებელი 
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ორდერის გაცემას. ადგილობრივი პოლიცია ვერ 
უზრუნველყოფს ორდერით გათვალისწინებული 
შეკავების აღსრულებას. სახელმწიფო 
ვალდებულია, მიიღოს ყველა სათანადო ზომა, 
რათა პოლიციამ უზრუნველყოს ორდერით 
გათვალისწინებული შეკავების აღსრულება.41  

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მაგალითი: 
დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდა 
ქალი აფთიაქში ითხოვს კონტრაცეპტული 
აბების გამოწერას. ფარმაცევტი უარს ეუბნება 
კონტრაცეპტული აბების გამოწერაზე, რადგან 
იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების სქესობრივი კავშირების წინააღმდეგია. 
სახელმწიფომ უნდა მიიღოს საჭირო ზომები, 
რათა არ დაუშვას ფარმაცევტის მიერ შშმ ქალის 
კონტრაცეფციაზე წვდომის უფლების შეზღუდვა.42  

ადამიანის უფლებათა შესრულების ვალდებულება 
სახელმწიფოსგან მოითხოვს საჭირო 
საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული, საბიუჯეტო ან 
მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ზომების 
მიღებას კონკრეტული უფლების სრულყოფილი 
რეალიზების მიზნით. გარდა ამისა, სახელმწიფომ 
უნდა მიიღოს კონსტრუქციული ზომები ძირითადი 
უფლებების  განხორციელებისთვის პრაქტიკული და 
სოციალური დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად.43 

• გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მაგალითი: სახელმწიფომ 
უნდა გამოყოს საკმარისი რესურსები, რათა 
უზრუნველყოს, რომ სექსუალური ძალადობის 
შედეგად დაზარალებულ ქალებსაც და 
მამაკაცებსაც ჰქონდეთ წვდომა მთელ 
რიგ მხარდაჭერასა და მომსახურებებზე, 
მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოქმედებისთვის აუცილებელ მხარდაჭერასა 
და მომსახურებაზე. სახელმწიფომ ასევე უნდა 
უზრუნველყოს, რომ სქესობრივი ძალადობის 
შედეგად დაზარალებულ პირებს, როგორც 
კანონით, ასევე პრაქტიკულად, ჰქონდეთ წვდომა 
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურებაზე, მათ შორის სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციებით დაავადების შემდგომ 
მკურნალობაზე.44 

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მაგალითი: 
განათლებაზე პასუხისმგებელმა სახელმწიფო 
უწყებამ უნდა უზრუნველყოს სკოლებში 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
მიწოდების მიზნით საჭირო პოლიტიკისა და 
გაიდლაინების შემუშავება და დანერგვა და 
უნდა აწარმოოს სექსუალური განათლებისათვის 
საჭირო სასწავლო მასალების შემუშავების 
კოორდინირება. სახელმწიფომ უნდა 
განახორციელოს ღონისძიებები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ სასწავლო მასალები 
მორგებული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებზე, მათ შორის მასალებში შშმ პირთა 
გამოსახულებებისა და შშმ პირთა სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების შესახებ ინფორმაციის ჩართვით, და 
უნდა უზრუნველყოს ამ სასწავლო მასალების 
ხელმისაწვდომობა.45  

მთავრობებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების უფლებებთან 
დაკავშირებულ კანონებში, პოლიტიკასა და 
პროგრამებში არ შეინიშნებოდეს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ნიშნები და შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს ჰქონდეთ წვდომა 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე, სახელმწიფოთა 
მიერ ადამიანის უფლებების შესახებ არსებული 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესაბამისად. აღნიშნული 
ვალდებულება ვრცელდება მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალზე, 
როგორც უშუალოდ, ასევე მთავრობის 
ხელშეწყობისა ან დაფინანსების გზით და 
მთავრობის ზედამხედველობით. 

დეტალური ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა 
დაცვის საერთაშორისო ჩარჩოს შესახებ, რომელიც 
ეხება გენდერული ნიშნით ძალადობასთან და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებათა 
მიწოდებას, შეგიძლიათ იხილოთ, შესაბამისად, 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს 3.2 და 4.2 
ქვეთავებში. 
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წყვილმიდგომა 
შესრულების ვალდებულება მონაწილე 
სახელმწიფოს აკისრებს ე.წ. „წყვილმიდგომის“ 
მიღების ვალდებულებას   „შშმ ქალთა [და 
ახალგაზრდა პირთა] განვითარების, წინსვლისა 
და გაძლიერებისთვის საჭირო ზომების მიღება
გამოყენების ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება 
იყოს მიმდინარე და დინამიკური”.46  გაეროს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კომიტეტი, რომელიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის შესრულების მონიტორინგზეა 
პასუხისმგებელი, განმარტავს, რომ წყვილმიდგომა 
„უფლებებით სარგებლობისა და მონაწილეობის 
თვალსაზრისით უთანასწორობის აღმოფხვრის 
არსებითი წინაპირობაა”.47  წყვილმიდგომა 
გულისხმობს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ინტერესებისა და უფლებების სისტემატურ 
გათვალისწინებას  მეინსტრიმინგს ყველა 
ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, სტრატეგიასა და 
პოლიტიკაში“ და „შშმ ქალებზე [და ახალგაზრდა 
პირებზე] მიმართული მიზნობრივი და 
აპრობირებული ქმედებების განხორციელებას“.48  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 
სპეციფიკური მომსახურების ზოგიერთი მაგალითი 
მოიცავს ადაპტირებად მოწყობილობებს, 
სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამებს და 
სათემო სარეაბილიტაციო მომსახურებას.49 

როდესაც კი ეს შესაძლებელია, რეკომენდირებულია 
წყვილმიდგომის გამოყენება მომსახურების 
მიწოდებისას. შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის მომსახურების მხოლოდ ერთი 
მიდგომით შეთავაზება ვერ უზრუნველყოფს 
მათთვის მომსახურების ფართო სპექტრის 
მიწოდებას, მათ ჩართულობასა და ინტეგრაციას, 
რაც ესოდენ აუცილებელია მათი უფლებების 
რეალიზებისთვის.50  მომსახურების მიმწოდებლები 
არ არიან ვალდებულნი, შშმ პირებს ორივე ტიპის 
მომსახურება შესთავაზონ, თუმცა ისინი უნდა 
ფლობდნენ ინფორმაციას რეფერირების შესახებ 
და უნდა შეძლონ შშმ პირთა რეფერირება.51  

წყვილმიდგომა რეკომენდებულია და ფართოდ 
გამოიყენება ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში. წყვილმიდგომის გამოყენების 
შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის 

ორგანიზაცია “CBM“ის მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელო სახელწოდებით: „ჩართულობის 
მარტივად უზრუნველყოფა“ [‘Inclusion Made Easy’]52   
და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის 
მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო 
სახელწოდებით: „იძულებით გადაადგილებულ 
პირებთან მუშაობა“.53  

ორგანიზაცია “CBM”ი წყვილმიდგომის პრაქტიკაში 
გამოყენების საილუსტრაციოდ შემდეგ მაგალითს 
გვთავაზობს:  „შატი 9 წლის გოგონაა, რომელსაც 
ცერებრული დამბლა აქვს. მას უყვარს მეგობრებთან 
თამაში და გადასაადგილებლად სავარძელ
ეტლს იყენებს. ის ბანგლადეშის ერთ სოფელში 
ცხოვრობს… ადგილობრივმა ჯანდაცვის მუშაკმა 
ადრეულ ეტაპზე შეძლო მისი განვითარების 
შეფერხების გამოვლენა და გადაამისამართა იგი 
[სათემო სარეაბილიტაციო ცენტრში] მომსახურების 
მისაღებად. აღნიშნული მომსახურების 
ფარგლებში გოგონამ შეძლო ესარგებლა მისი 
განვითარების ხელშეწყობის შესაძლებლობებით, 
მათ შორის მიიღო სავარძელეტლი (შეზღუდულ 
შესაძლებლობაზე ორიენტირებული ინიციატივა). 
ასევე შეიქმნა ადგილობრივი დამხმარე ჯგუფი 
იმ მშობლებისთვის, რომლებსაც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ჰყავთ; შატის 
დედა ამ ჯგუფის წევრია. თავად შატიმ თავის 
გამოცდილებაზე ისაუბრა როგორც ამ ჯგუფის, 
ასევე სკოლის კლასის წინაშე (მონაწილეობა). 
როდესაც შატის სკოლაში წასვლის დრო მოვიდა, 
სკოლის დირექტორს უკვე ჰქონდა ინფორმაცია 
იმის შესახებ, რომ შატის, ისევე, როგორც 
ყველა სხვა ბავშვს, აქვს უფლება, მიიღოს კარგი 
განათლება (პოლიტიკის ხელმისაწვდომობა და 
მეინსტრიმინგი). ადგილობრივი მასწავლებელი 
შატის დიდ დახმარებას უწევდა, რადგან 
მას გავლილი ჰქონდა მომზადება ბავშვზე 
ორიენტირებულ სწავლებაში; იგი ფლობდა 
ინფორმაციას იმ რესურსცენტრის შესახებ, 
რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში დახმარების 
გაწევა შეეძლო (შეზღუდულ შესაძლებლობაზე 
ორიენტირებული ინიციატივა). როდესაც შატი 
გაიზრდება, მას სურს იყოს მასწავლებელი და 
დაქორწინდეს”.54  

წინამდებარე რეკომენდაციებით სარგებლობისას 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე 
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პერსონალმა უნდა გაითვალისწინონ აღნიშნული 
მიდგომა. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივად 
ხორციელდება გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
ან სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული პროგრამები, 
მოცემული რეკომენდაციები დაგეხმარებათ იმ 
სტრატეგიების იდენტიფიცირებაში, რომლებიც 
საჭიროა არსებული მომსახურებების, მათ შორის 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 
განკუთვნილი მომსახურებების გაუმჯობესებაში, 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების სპეციფიკურ 
საჭიროებებზე მათი მორგების მიზნით. იმ 
შემთხვევაში, თუ ადგილობრივად არ ხორციელდება 
მსგავსი პროგრამები, მოცემული რეკომენდაციები 
დაგეხმარებათ საჭირო პროგრამების შემუშავებაში. 
ზოგადად, პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს 
ძირითადი მომსახურებების მორგება შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების საჭიროებებზე 
და შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები უნდა 
მონაწილეობდნენ ამგვარ მომსახურებაზე წვდომის 
კოორდინირებაში.55  

სამართლის სუბიექტად აღიარება 
საერთაშორისო კანონის თანახმად, სამართლის 
სუბიექტად აღიარების უფლება წარმოადგენს 
ადამიანის უფლებას და იგი ვრცელდება 
ყველა ადამიანზე და ყველგან.56  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის მე12 მუხლში საგანგებოდ არის 
ნათქვამი, რომ მონაწილე სახელმწიფოები 
ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ შშმ პირების 
ამ კონკრეტული უფლების დაცვა და ახსნილია, თუ 
რას გულისხმობს შშმ პირების მიერ ამ უფლებით 
სარგებლობა.57  შესაბამისად, სახელმწიფოებს 
მოეთხოვებათ: (1) დაადასტურონ, რომ შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს „აქვთ უფლება, იყვნენ 
აღიარებული სამართლის სუბიექტად ნებისმიერ 
ადგილზე”;58  (2) აღიარონ, რომ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს „აქვთ სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობით სარგებლობის უფლება, 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე პირთა 
თანასწორად, ცხოვრების ყველა ასპექტში”;59  (3) 
„მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა უზრუნველყონ 
შშმ პირების [ქალებისა და ახალგაზრდა პირების] 
წვდომა იმ მხარდაჭერაზე, რომელიც მათ 
შეიძლება დასჭირდეთ საკუთარი სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობით სარგებლობისთვის,” 60  
როგორიცაა მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 

მიღების მოდელი; (4) „შექმნან ქმედუნარიანობით 
სარგებლობის სათანადო და ეფექტიანი 
გარანტიები, ბოროტად გამოყენებისგან მათ 
დასაცავად,”61  რომელთა მთავარი მიზანი უნდა 
იყოს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
უფლებების, ნებისა და არჩევანის პატივისცემა, 
იძულებისა და ინტერესთა კონფლიქტის 
გარეშე; და (5) უზრუნველყონ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების საკუთარ ქონებაზე წვდომისა 
და ამ ქონების განკარგვის უფლება, სხვებთან 
თანასწორად.62   

მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას იმის 
თაობაზე, რომ შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები სარგებლობენ სამართლის სუბიექტად 
აღიარების უფლებით, რაც იქნება გარანტია იმისა, 
რომ მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი არ აღმოჩნდებიან ჩართულები შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების უფლებების 
დარღვევაში. 

მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას იმის 
თაობაზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ შემდეგი 
ცნებების გახორციელება: 

• სამართლებრივი ქმედუნარიანობა გულისხმობს 
„როგორც უფლებებით სარგებლობის 
შესაძლებლობას, ასევე სამართლის სუბიექტად 
აღიარების შესაძლებლობას. სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობა პირს საკუთარი უფლებების 
სამართლებრივი სისტემით დაცვის საშუალებას 
აძლევს. სამართლებრივი ქმედუნარიანობა 
ნიშნავს იმას, რომ პირი წარმოადგენს 
სუბიექტს, რომელიც უფლებამოსილია, ჩაერთოს 
გარიგებებში და დაამყაროს, შეცვალოს ან 
დაასრულოს სამართლებრივი ურთიერთობები”.63  
შესაძლებელია, საჭირო გახდეს მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების 
გამოყენება, რომლებიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირს საშუალებას 
მისცემს, ისარგებლოს სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის უფლებით“.64 

შენიშვნა გონებრივ ქმედუნარიანობასთან 
დაკავშირებით: გონებრივი ქმედუნარიანობა 
და სამართლებრივი ქმედუნარიანობა 
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განსხვავებული ცნებებია, თუმცა ხშირად ხდება 
ამ ორი ცნების ერთმანეთთან გაიგივება და 
გონებრივი ან ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე პირი ავტომატურად მიიჩნევა 
სამართლებრივად ქმედუუნარო პირად. ამგვარი 
მოსაზრება დისკრიმინაციულია და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის მე12 მუხლის დარღვევად მიიჩნევა.65  

შენიშვნა 18 წლამდე ასაკის შშმ ახალგაზრდა 
პირებთან დაკავშირებით: სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის ასაკი როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე, ასევე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირების შემთხვევაში, 
ანუ ასაკი, როდესაც პირს შეუძლია დამოუკიდებლად 
მიიღოს გადაწყვეტილება, სხვადასხვა ქვეყანაში 
განსხვავებულია. მომსახურების მიმწოდებლები და 
დამხმარე პერსონალი უნდა იცნობდნენ ქვეყანაში 
მოქმედ კანონს, რომელიც სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის ასაკს განსაზღვრავს. ზოგადად, 
15 წლამდე ასაკის ბავშვები სამართლებრივად 
ქმედუუნაროდ არიან მიჩნეულები 
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების 
თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს ან 
მოზარდს ჯერ არ მიუღწევია სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის ასაკისთვის, მათი მოსაზრება 
მაინც ექვემდებარება შეფასებას, მათი ასაკისა და 
გაგების უნარის გათვალისწინებით.66  სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
შესახებ საუბრისას გაეროს შშმ პირთა 
უფლებების კომიტეტი აცხადებს, რომ უნდა 
არსებობდეს სამართლებრივი პრეზუმფცია, 
რომ მოზარდებს შეუძლიათ მოითხოვონ და 
მათ ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ პროფილაქტიკურ ან დროულად 
მისაღებ საქონელსა და მომსახურებაზე,”67  რაც 
ავალდებულებს მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და სხვა პასუხისმგებელ პირებს, დაასაბუთონ, 
თუ რა მიზეზით ზღუდავენ მოზარდების წვდომას 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე. 

• ინფორმირებული თანხმობა, მეანგინეკოლოგთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (FIGO) მიერ 
შემუშავებული სახელმძღვანელოს თანახმად, 
არ ნიშნავს მხოლოდ დოკუმენტზე ხელმოწერის 

მოპოვებას. ინფორმირებული თანხმობა 
მომსახურების მიმწოდებელსა და მომსახურების 
მიმღებს შორის კომუნიკაციის პროცესია, 
რომლის შედეგადაც მომსახურების მიმღები 
ნებაყოფლობით აცხადებს თანხმობას, აუქმებს 
თანხმობას ან უარს აცხადებს მომსახურების 
მიღებაზე პროცედურის შესახებ სრულყოფილი 
ინფორმაციის მიღების შემდეგ. მეან
გინეკოლოგთა საერთაშორისო ფედერაციის 
განმარტების თანახმად, ინფორმირებული 
თანხმობა არის თანხმობა, რომელსაც პაციენტი 
იძლევა ყოველგვარი მუქარის, დაშინებისა და 
ძალდატანების გარეშე მას შემდეგ, რაც მიიღებს 
სათანადო და ადეკვატურ ინფორმაციას, 
მისთვის გასაგები ფორმითა და მისთვის 
გასაგებ ენაზე, შემდეგი ასპექტების შესახებ: 
(ა) სამედიცინო შემოწმება დიაგნოსტირების 
მიზნით; (ბ) შემოთავაზებული მკურნალობის 
მიზანი, მეთოდი, სავარაუდო ხანგრძლივობა და 
მოსალოდნელი სარგებელი; (გ) მკურნალობის 
ალტერნატიული რეჟიმები, მათ შორის რეჟიმები, 
რომლებიც ნაკლებად ინვაზიურია, და (დ) 
შეთავაზებული მკურნალობით გამოწვეული 
შესაძლო ტკივილი ან დისკომფორტი, ასევე 
მკურნალობასთან დაკავშირებული რისკები და 
გვერდითი მოვლენები”.68  მიუხედავად იმისა, 
რომ ინფორმირებული თანხმობის მიღების 
პროცესი შესაძლებელია დროში გაიწელოს 
და დიდხანს გაგრძელდეს, განსაკუთრებით 
იმ შემთხვევაში, თუ კომუნიკაციის დამყარება 
გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება, 
ეს არ ათავისუფლებს მომსახურების 
მიმწოდებელს ინფორმირებული თანხმობის 
მოპოვების ვალდებულებისაგან. გარდა 
ამისა, ინფორმირებული თანხმობის მიცემა 
შეუძლია მხოლოდ მომსახურების მიმღებ 
პირს, მიუხედავად იმისა, თუ რა აზრისაა ამის 
შესახებ მისი ოჯახის ესა თუ ის წევრი ან მისი 
მეურვე თუ იურიდიული წარმომადგენელი. 
მომსახურების მიმწოდებლის ვალდებულებაში 
შედის უზრუნველყოფა იმისა, რომ შშმ ქალის ან 
ახალგაზრდა პირის უფლებები დაცული იქნეს 
კომუნიკაციის პროცესში, რომლის შედეგადაც 
მომსახურების მიმღები პირი ინფორმირებულ 
თანხმობას აცხადებს ან თავს იკავებს 
თანხმობის განცხადებისგან. პირს ასევე უფლება 
აქვს, ნებისმიერ დროს გააუქმოს მის მიერვე 
მიცემული თანხმობა.69  

თავი 1
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რას ნიშნავს თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის მიღება? იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ პაციენტებისგან მიღებული თანხმობა 
გამონაკლისის გარეშე წარმოადგენს 
ძალდატანების გარეშე მიღებულ ინფორმირებულ 
თანხმობას, საჭიროა შიდა პოლიტიკის 
შემუშავება და მომსახურების მიმწოდებელთა 
და დამხმარე პერსონალის მომზადება, რათა 
ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ ინფორმაციას 
სამართლებრივი ქმედუნარიანობისა და 
ინფორმირებული თანხმობის შესახებ. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა 
იცოდნენ, როგორ მოიპოვონ ინფორმირებული 
თანხმობა და როდის მოითხოვონ მეურვის 
დანიშვნა პირისთვის, რომელიც მიიჩნევა 
სამართლებრივად ქმედუუნაროდ, იმისათვის, 
რომ მისგან მოპოვებული იქნეს ინფორმირებული 
თანხმობა. 

• დაუშვებელია საფუძვლის გარეშე მიჩნევა, 
რომ პირი არ ფლობს თავისუფალი და 
ინფორმირებული თანხმობის მიცემის უნარს. 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს უნდა ესმოდეთ, რომ მხოლოდ 
იმის გამო, რომ პაციენტი ინტელექტუალური 
შეზღუდვის მქონე პირია ან არ შეუძლია 
ვერბალური კომუნიკაციის დამყარება, 
დაუშვებელია მიჩნევა იმასა, რომ მას არ 
შეუძლია ინფორმირებული თანხმობის მიცემა.

მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის მოსამზადებლად სხვადასხვა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 
კომუნიკაციის საკითხებში ისარგებლეთ ისეთი 
ინსტრუმენტებით, როგორიცაა ლტოლვილ 
ქალთა საკითხებზე მომუშავე კომისიისა და 
საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტის მიერ 
შემუშავებული რესურსი სახელწოდებით: 
„სახელმძღვანელო გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის: ინფორმირებული 
თანხმობის მოპოვების პროცესი გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ზრდასრული პირებისგან 
— ინსტრუმენტი 6: კომუნიკაცია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებთან“.70 
კომუნიკაციის უნარისა და კომუნიკაციისათვის 
საჭირო რესურსების უქონლობა არ წარმოადგენს 

საკმარის საფუძველს იმისა, რომ პირი მიჩნეული 
იქნეს ინფორმირებული თანხმობის მიცემის 
უუნაროდ.

• თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის მოპოვების სამი ძირითადი 
კომპონენტია (აღებულია ლტოლვილ 
ქალთა საკითხებზე მომუშავე კომისიისა და 
საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტის მიერ 
შემუშავებული რესურსიდან სახელწოდებით: 
„სახელმძღვანელო გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის: 
ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების 
პროცესი გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ზრდასრული პირებისგან“): 71

• მიაწოდეთ შშმ ქალს ან ახალგაზრდა 
პირს სრული ინფორმაცია, მათ შორის 
პროცედურისა თუ მკურნალობის 
სარგებლის, რისკების და ალტერნატიული 
მეთოდების შესახებ, მათთვის სასურველი 
ფორმითა და მათთვის გასაგებ ენაზე; 
შესთავაზეთ მათ მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღება და, შშმ 
ქალის ან ახალგაზრდა პირის მხრიდან 
თანხმობის შემთხვევაში, გამოიყენეთ 
აღნიშნული მიდგომა. 

• განსაზღვრეთ, შეუძლია თუ არა შშმ ქალს 
ან ახალგაზრდა პირს ინფორმაციისა 
და საკუთარი გადაწყვეტილების 
გაცნობიერება (რაც ასევე ცნობილია 
როგორც „თანხმობის განცხადების უნარი“).

• დარწმუნდით, რომ შშმ ქალის ან 
ახალგაზრდა პირის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება მიღებულია 
ნებაყოფლობითი და არა სხვა პირის 
(პირების) (მაგალითად, ოჯახის 
წევრების, მეურვეების ან მომსახურების 
მიმწოდებლების) მიერ ზეწოლის შედეგად. 

• თანხმობის განცხადების უნარის განსაზღვრა: 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს შესაძლებელია ურთიერთობა 
მოუწიოთ მომსახურების მიმღებთან, 
რომელიც არ ფლობს ინფორმირებული 
თანხმობის მიცემის უნარს, საჭირო 
მხარდაჭერის აღმოჩენის შემთხვევაშიც 
კი. ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება 

ინფორმირებული თანხმობა პრაქტიკაში 

თავი 1
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შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების 
ყველა ეტაპი გავლილი იქნება. გარდა ამისა, 
მსგავსი გადაწყვეტილების მისაღებად 
მომსახურების მიმწოდებელი კარგად უნდა 
იცნობდეს ინფორმირებული თანხმობის 
მოპოვებასთან და პირის ქმედუნარიანობის 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით ქვეყანაში 
მოქმედ ეთიკურ და სამართლებრივ 
სტანდარტებს. მომსახურების მიმწოდებელმა 
დაუშვებელია, გადაწყვიტოს, რომ პირს 
არ შეუძლია ინფორმირებული თანხმობის 
მიცემა მხოლოდ იმის გამო, რომ პაციენტი 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირია 
ან არ შეუძლია ვერბალური კომუნიკაციის 
დამყარება. 

ვანდერბილტის უნივერსიტეტის მიერ 
შემუშავებულ რესურსში სახელწოდებით: 
„ინტელექტუალური და განვითარების 
შეზღუდვის მქონე ზრდასრული პირების 
სამედიცინო მომსახურება: ინსტრუმენტების 
ნაკრები პირველადი სამედიცინო დახმარების 
მიმწოდებლებისათვის72  დახასიათებულია 
თანხმობის მოპოვების პროცესის ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ეტაპები, იმ ეტაპების 
ჩათვლით, რომლებიც საჭიროა სიტუაციებში, 
როდესაც პირს არა აქვს თანხმობის 
განცხადების უნარი: (1) უნარის განსაზღვრა: 
გაითვალისწინეთ, რომ უნარი არ არის 
სტატიკური და შესაძლებელია პაციენტმა 
წინასწარი შეფასებით განსაზღვრულისგან 
განსხვავებული უნარი გამოავლინოს 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღების 
ინსტრუმენტის გამოყენებისას; შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ შშმ პირის ოჯახის წევრების ან 
ახლო მეგობრების თუ მეურვეების დახმარებით, 
რათა მეტი ინფორმაცია მიიღოთ თავად შშმ 
პირისა და მისი კომუნიკაციის სტილის შესახებ; 
დაიცავით ყველა მოქმედი სამართლებრივი 
და ეთიკური პროცედურა და სტანდარტი.73 (2) 
თანხმობის დოკუმენტირება: გაითვალისწინეთ, 
რომ თანხმობა ნებაყოფლობითი უნდა 
იყოს, უნდა უკავშირდებოდეს შეთავაზებულ 
მკურნალობას ან მომსახურებას და პაციენტი/
მომსახურების მიმღები სრულყოფილად 
უნდა იყოს ინფორმირებული მკურნალობის/
მომსახურების პროცედურის შესახებ; თანხმობის 
მოპოვება დაუშვებელია მოტყუებით, იძულებითა 
და მცდარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
(3) პაციენტის ნაცვლად გადაწყვეტილების 

მიღებაზე პასუხისმგებელი პირის (მეურვის) 
იდენტიფიცირება: იმ შემთხვევაში, თუ 
აღწერილი ეტაპების გავლის შემდეგ 
მომსახურების მიმწოდებელი გადაწყვეტს, 
რომ პირს არ შეუძლია ინფორმირებული 
თანხმობის მიცემა, რადგან მას არ აქვს აღქმა
გაგებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
უნარები, საჭიროა იმ პირის იდენტიფიცირება, 
რომელიც გადაწყვეტილებას პაციენტის 
ნაცვლად მიიღებს. ზოგადად, პაციენტის 
ნაცვლად გადაწყვეტილების მიმღები პირების 
შერჩევისას პრიორიტეტი ენიჭება: პაციენტის 
მეუღლეს (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ წყვილი 
ოფიციალურად არის განქორწინებული), შემდეგ 
ზრდასრულ შვილს, მშობელს ან დედინაცვალს/
მამინაცვალს, ზრდასრულ დედმამიშვილს, 
ზრდასრულ ნათესავს, სხვა ზრდასრულ 
პირს, რომელიც ზრუნავს შშმ პირზე. თუმცა 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი გადაწყვეტილების მიღებამდე 
ჯეროვნად უნდა გაეცნონ ადგილობრივად 
მოქმედი კანონებისა და ეთიკის კოდექსის 
მოთხოვნებს. (4) ინფორმირებული თანხმობის 
მოპოვება რეკომენდებულია ყველა შემთხვევაში: 
შესაძლებელია, სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებს მოუწიოთ პაციენტისთვის 
გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა, რა 
დროსაც ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება 
შეუძლებელია; ამგვარ სიტუაციებში მოქმედების 
შესახებ რეკომენდაციების მისაღებად 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა გაიარონ 
კონსულტაცია ადგილობრივ იურიდიულ 
მრჩეველთან.74  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
„არ შეიძლება სტერილიზაციის გამართლება 
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 
საჭიროებით“.75  
ვებგვერდზე, რომელზეც ინსტრუმენტთა 
ნაკრებია მოცემული, შეგიძლიათ იხილოთ 
ინფორმირებული თანხმობის საკონტროლო 
კითხვარი და, ასევე,  იმ კითხვების ნიმუშები, 
რომლებიც მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა 
დაუსვას შშმ პაციენტს.76 
იმ შემთხვევაში, თუ დგინდება, რომ პირს არა 
აქვს ინფორმირებული თანხმობის მიცემის 
უნარი, მომსახურების მიმწოდებლები უნდა 
დარწმუნდნენ, რომ შშმ ქალი ან ახალგაზრდა 
პირი შეძლებისდაგვარად ჩართულია 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 
დაცულია ამ პირის საუკეთესო ინტერესები და 
გათვალისწინებულია მისი არჩევანი.77 
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მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთა 
მხარდაჭერის მექანიზმია, რომლებიც საჭიროებენ 
დახმარებას გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 
მიღებაში და გადაწყვეტილების მისაღების 
სამართლებრივი უფლებამოსილების შენარჩუნებას. 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება „შედგება 
რამდენიმე სახის მხარდაჭერისგან, რომლებიც 
უპირატესობას ანიჭებს პირის ნებას და არჩევანს 
და პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს. იგი 
უნდა იცავდეს ადამიანის ყველა უფლებას, მათ 
შორის, როგორიცაა ავტონომია (ქმედუნარიანობა, 
სამართლის სუბიექტად აღიარება, საცხოვრებლის 
არჩევა და ა.შ.) და უზრუნველყოფდეს 
ძალადობისა თუ არასათანადო მოპყრობისგან 
პირის დაცვას (სიცოცხლის უფლება, ფიზიკური 
ხელშეუხებლობის უფლება და ა.შ.)”.78  მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების რეჟიმი ანაცვლებს 
შშმ პირის მეურვეობის (ე.ი. შშმ პირის ნაცვლად 
გადაწყვეტილების მიღების) სისტემას. 

► მაგალითი: 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
ორგანიზაციების “Center for Public Rep-
resentation“ და “Nonotuck Resource As-
sociates“ ინიციატივით განხორციელდა 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღებასთან დაკავშირებული საპილოტე 
პროექტი. პროექტი, რომელშიც თავიდან 
მონაწილეობდა ინტელექტუალური და 
განვითარების შეზღუდვის მქონე ცხრა 
ზრდასრული პირი, ძალიან წარმატებული 
აღმოჩნდა და, პირველი ორი წლის 
განმავლობაში, მონაწილეების მიერ 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება 
გამოყენებული იქნა სამოცდათორმეტი 
გადაწყვეტილების შემთხვევაში.79  ზემოთ 
აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ 
შემუშავებული მოდელი ოთხ კომპონენტს 
მოიცავს: „(1) [ინტელექტუალური ან 
განვითარების შეზღუდვის მქონე 
პირები] აფორმებენ შეთანხმებას 
წარმომადგენლობის შესახებ, რომელშიც 

მითითებულია ის სფეროები, რა 
სფეროებშიც გადაწყვეტილების მიღებისას 
ისინი დახმარებას საჭიროებენ, და 
ირჩევენ წარმომადგენლებს, რომლებიც 
მათ გადაწყვეტილების მიღებაში 
ეხმარებიან. (2) სფეროები, რომლებშიც 
შშმ პირები დახმარებას საჭიროებენ, 
მოიცავს: სამედიცინო მომსახურებასა 
და ჯანდაცვას, ფინანსების განკარგვას, 
დასაქმებას, საცხოვრებელ პირობებსა და 
ურთიერთობებს. (3) მეურვეები, რომლებიც 
ხელს აწერენ შეთანხმებას იმის თაობაზე, 
რომ ისინი პატივს სცემენ პირის არჩევანსა 
და გადაწყვეტილებებს, შეიძლება იყვნენ 
შშმ პირის ოჯახის წევრები, მეგობრები 
ან მომსახურების მიმწოდებლები 
(რომლებთანაც შშმ პირს ურთიერთობის 
გამოცდილება აქვს ან რომლებთანაც 
შშმ პირი ამჟამად ურთიერთობს). (4) შშმ 
პირები  შეთანხმებას წარმომადგენლობის 
შესახებ აფორმებენ ნოტარიული წესით 
და დოკუმენტი არის ბეჭედდასმული, 
ხელმოწერილი და დათარიღებული, ანუ 
წარმოადგენს ოფიციალურ დოკუმენტს, 
რომელიც მისაღებია სამედიცინო 
დაწესებულებებში, სავაჭრო ობიექტებში,  
უძრავი ქონების სააგენტოებში და ა.შ.”.80  
პროექტის მონაწილეები პროექტით 
კმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათ 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღების 
მექანიზმი გამოიყენეს მთელი რიგი 
გადაწყვეტილების მიღებისას, მათ შორის 
იყო შვილის აყვანის შემთხვევა, როდესაც 
შშმ ქალს მოუწია შვილის აყვანის შესახებ 
მისი პარტნიორის მოთხოვნის გამო 
გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც 
ასევე მოიცავდა ბავშვის მოვლის თაობაზე 
და ბავშვის აყვანასთან დაკავშირებულ 
ფინანსურ საკითხებზე გადაწყვეტილების 
მიღებას.81  მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღების მექანიზმი ყველაზე ხშირად 
სამედიცინო მომსახურების სფეროში იქნა 
გამოყენებული.82 

[მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება] უნდა იცავდეს ადამიანის ყველა უფლებას, 
მათ შორის, როგორიცაა ავტონომია (ქმედუნარიანობა, სამართლის სუბიექტად 

აღიარება, საცხოვრებლის არჩევა და ა.შ.), და უნდა უზრუნველყოფდეს ძალადობისა 
თუ არასათანადო მოპყრობისგან პირის დაცვას (სიცოცხლის უფლება, ფიზიკური 

ხელშეუხებლობის უფლება და ა.შ.)

თავი 1
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მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება პრაქტიკაში  

რას გულისხმობს მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღება? მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების სისტემას სხვადასხვა 
ფორმა აქვს, როგორიცაა არაფორმალური 
მხარდაჭერა და ფორმალური მხარდაჭერის 
ქსელი. ფორმის მიუხედავად, მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების ყველა პროგრამას 
საერთო მახასიათებლები გააჩნია:  

• დაუშვებელია შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის ცხოვრებაში ზედმეტად ჩარევა 
და მისი ცხოვრების რეგულირება. 

• დაუშვებელია შეზღუდვების დაწესება იმაზე, 
თუ ვის შეუძლია ისარგებლოს მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღებით. 

• აუცილებელია პრიორიტეტულად იქნეს 
მიჩნეული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის სურვილები და არჩევანი. 

• აუცილებელია ყველა ფორმის კომუნიკაციის 
შეთავაზება. 

• აუცილებელია დამხმარე პირის ან 
პირების სამართლებრივი აღიარების 
ხელმისაწვდომობის   უზრუნველყოფა. 

• აუცილებელია ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა, სახელმწიფო მექანიზმების 
საშუალებით, უფასო მომსახურების ან 
ნომინალური საფასურის სანაცვლოდ 
მომსახურების შეთავაზებით. 

• დაუშვებელია სხვა უფლებების შელახვა 
(როგორიცაა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
უფლებები). 

• აუცილებელია მხარდაჭერაზე უარის თქმისა 
და მხარდაჭერის შესახებ შეთანხმების 
გაუქმების უფლების შენარჩუნება. 

• აუცილებელია პროცესში უსაფრთხოების 
ზომებისა და შესაბამისი გარანტიების 
ჩართვა. 

• დაუშვებელია დისკრიმინაცია.83 

შეთანხმება წარმომადგენლობის შესახებ 
ქმედითი მექანიზმია მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღებისთვის 
ოფიციალური ფორმის მისაცემად. შეთანხმება 
წარმომადგენლობის შესახებ წერილობითი 
ფორმით შედგენილი დოკუმენტია, რომელშიც 
მოცემულია პირის საჭიროებები და ის სფეროები, 
რომლებშიც შშმ პირი მხარდაჭერას საჭიროებს 
გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით. ზოგიერთი 
იურისდიქცია წარმომადგენლობის შესახებ 
შეთანხმებას იურიდიულ ძალას ანიჭებს. 
მაგალითად, კანადის პროვინცია ბრიტანეთის 
კოლუმბიაში წარმომადგენლობის შესახებ 
შეთანხმება შშმ პირს უფლებას აძლევს, მის 
მიერ შერჩეულ წარმომადგენელს იურიდიული 
უფლებამოსილება მიანიჭოს, რომ მას დახმარება 
გაუწიოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე იზრუნოს 
მასზე და დაეხმაროს მას ფინანსური ან 
სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში, 
დროებით ან ხანგრძლივი დროის მანძილზე.84 
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ჰუმანიტარული კრიზისი

ჰუმანიტარული კრიზისის დროს ადამიანის 
უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული კანონები 
ძალაში რჩება და გამოიყენება საგანგებო 
სიტუაციებში მოქმედ კანონებთან ერთად, როგორც 
დამატებითი კანონები, ან ადამიანის უფლებების 
დაცვასთან დაკავშირებული კანონები და საგანგებო 
სიტუაციებში მოქმედი კანონები ერთმანეთს ავსებს 
და აძლიერებს.85  შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე-11 მუხლში 
ჩამოთვლილია ის ვალდებულებები, რომლებსაც 
სახელმწიფოს აკისრებს ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო სამართლი და საერთაშორისო 
ჰუმანიტარული სამართლი (ეს უკანასკნელი მოიცავს 
კანონებს, რომლებიც მოქმედებს ჰუმანიტარული 
კრიზისის დროს) და რომლებიც გულისხმობს 
სახელმწიფოს მხრიდან ძალების მობილიზებას 
და ყველა საჭირო ზომის მიღებას შშმ პირების 
უსაფრთხოებისა და დაცვის უზრუნველსაყოფად, 
საფრთხის შემცველ სიტუაციებში, მათ შორის 
შეიარაღებული კონფლიქტის, სტიქიური 
უბედურებისა და სხვა ტიპის ჰუმანიტარული 
კრიზისის დროს.86  

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 
ოფისმა მოამზადა მოხსენება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენციის მე11 მუხლის საფუძველზე. 
მოხსენებაში დეტალურად არის აღწერილი 
სახელმწიფოების ვალდებულებები ადამიანის 
უფლებების დაცვასთან მიმართებში, ასევე, 
რისკის შემცველ სიტუაციებსა და ჰუმანიტარული 
კრიზისის დროს შშმ პირებთან დაკავშირებული 
თემატური კვლევების შედეგად გაკეთებული 
დასკვნები. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე11 
მუხლით გათვალისწინებული დებულებების 
შესასრულებლად შემუშავებული იქნა შემდეგი 
რეკომენდაციები:87  

• ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ადეკვატური და 
დროული მიწოდება. კომუნიკაციის სხვადასხვა 
ფორმისა და ინოვაციური საშუალებების 
გამოყენება. 

• ისეთი პრინციპების გამოყენება, როგორიცაა 
მონაწილეობა, ანგარიშვალდებულება, 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და ქალთა 
შესაძლებლობების გაფართოება.

• საკმარისი რესურსების გამოყოფა 
საგანგებო სიტუაციისათვის ინკლუზიური და 
ხელმისაწვდომი მზადებისა და რეაგირების 
მიზნით. 

• საველე ოპერაციებისთვის საჭირო 
პერსონალისა და სხვა დაინტერესებული 
მხარეების შესაძლებლობების გაფართოება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
დახმარების უზრუნველსაყოფად. 

• ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მიდგომის გამოყენება რეკონსტრუქციისა 
და აღდგენის საკითხებთან დაკავშირებით, 
ხელმისაწვდომობისა და უნივერსალური 
დიზაინის გამოყენების გზით.

• უზრუნველყოფა იმისა, რომ პრევენციული 
ჯანდაცვის სტრატეგიები უარყოფითად არ 
მოქმედებდეს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებთან დაკავშირებული 
სტრატეგიებისათვის რესურსების გამოყოფაზე.

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
ჩართვა ინფორმაციის შეგროვებაში მონაცემთა 
შეგროვების ხელშესაწყობად.

მიუხედავად იმისა, რომ „ქარტია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ჰუმანიტარულ საქმიანობაში ჩართვის 
შესახებ“ არასავალდებულო, სარეკომენდაციო 
ხასიათისაა, იგი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია 
შშმ პირთა ჰუმანიტარულ საქმიანობაში ჩართვის 
თვალსაზრისით, ადასტურებს რა სახელმწიფოების 
მტკიცე გადაწყვეტილებასა და ვალდებულებას 
ჰუმანიტარული საქმიანობის ინკლუზიურობისა 
და ჰუმანიტარული რეაგირების პროცესში შშმ 
პირებზე ორიენტირების უზრუნველყოფის 
მხრივ. აღნიშნული ქარტია, რომელიც, 2016 
წლის მსოფლიო ჰუმანიტარულ სამიტამდე, 70 
დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით შეიქმნა, 
რომლებშიც შედიან როგორც სახელმწიფოები, 
ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, ხელმომწერ 
მხარეებს ავალდებულებს, ყურადღება 
გაამახვილონ ჰუმანიტარული საქმიანობის ხუთ 
ასპექტზე: (1) დისკრიმინაციის დაუშვებლობა; (2) 
მონაწილეობა; (3) ინკლუზიური პოლიტიკა; (4) 
ინკლუზიური რეაგირება და მომსახურებები; და (5) 
თანამშრომლობა და კოორდინაცია.88 

თავი 1
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თავი 2

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
ზოგადი რეკომენდაციები   

2.1 შესავალი

წინამდებარე თავში მოცემულია ზოგადი 
რეკომენდაციები, რომლებიც გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან ან სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მიწოდებისას. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ადამიანის უფლებების საერთაშორისო 
ჩარჩოს. 

გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მიმწოდებლებისათვის მთელ მსოფლიოში 
პრობლემაა რესურსების ნაკლებობაა. თუმცა 
რესურსების ნაკლებობით არ შეიძლება შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ამ მომსახურებებზე წვდომის შეზღუდვის 
გამართლება. მომსახურების მიმწოდებლები, 
ისევე, როგორც მომსახურების მიწოდებაზე 
პასუხისმგებელი ეროვნული და ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოები, პროგრამების 
შემუშავების ეტაპზევე უნდა ზრუნავდნენ იმაზე, 
რომ მომსახურებები ხელმისაწვდომი იყოს შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის და 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი 
ბიუჯეტი. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული 
ზოგიერთი რეკომენდაცია შეიძლება, მწირი 
რესურსების პირობებში, მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის რთული შესასრულებელი 
აღმოჩნდეს, რეკომენდებულია,  სახელმძღვანელო 
გამოყენებული იყოს როგორც გადაწყვეტილებების 
მიღებისა და პროგრამების შემუშავების საფუძველი, 
რომლებიც აგებული იქნება ქვემოთ მოცემული 
პრინციპების გათვალისწინებით. 

უმთავრესი პრინციპი, რომელიც 
გათვალისწინებული უნდა იყოს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის განკუთვნილი და ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული ნებისმიერი 
მომსახურებისას, შემდეგში მდგომარეობს: 
როდესაც დარწმუნებული არ ხართ, დაუსვით 
კითხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
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პირს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენციის თანახმად, 
ამგვარი კონსულტაცია საჭიროა იმ კანონებისა 
თუ პოლიტიკის შემუშავებისა და დანერგვისას, 
რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების თანაბარი 
უფლებებით სარგებლობას ემსახურება.89  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები 
და ახალგაზრდა პირები ყველაზე უკეთ იცნობენ 
საკუთარ საჭიროებებს, იმ ბარიერებს, რომლებიც 
ზღუდავს მათ წვდომას მომსახურებებზე, და თუ რა 
ცვლილებების გახორციელებაა საჭირო იმისთვის, 
რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათთვის სხვების 
თანაბარი წვდომა მომსახურებაზე. 

ზოგადად, უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურებების, პროგრამებისა და პოლიტიკის 
შემუშავებისა და განხორციელების ყველა 
ეტაპზე აუცილებელია შემდეგი კრიტერიუმების 
გათვალისწინება: 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მონაწილეობა პროგრამის შემუშავებისა და 
შეფასების ყველა ეტაპზე. 

• ინკლუზიური მომსახურება, რომელიც 
განკუთვნილია როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე, ასევე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირებისთვის.

• პატივისცემა პირის სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის, ინფორმირებული 
თანხმობის და პირადი ცხოვრებისადმი, ისეთი 
მექანიზმების პარალელურად, როგორიცაა 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება და 
კონფიდენციალურობის დაცვა. 

• საკმარისი დაფინანსება მომსახურებების 
ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველსაყოფად. 

• მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის მომზადება და დამხმარე 
ზედამხედველობით უზრუნველყოფა 
სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა და ახალგაზრდა პირთა 
უფლებებისა და საჭიროებების საკითხებში 
და ასევე ისეთ საკითხებში, რომლებიც 
უკავშირდება მომსახურებათა მიწოდებას 
პიროვნებისადმი პატივისცემის დაცვით; 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 

დაკავშირებული საკითხების ჩართვა 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის მოსამზადებლად განკუთვნილ 
სასწავლო პროგრამებში.

• ქმედითი რეფერირება უწყებათაშორისი 
კოორდინაციის მეშვეობით. 

• ხელმისაწვდომი მომსახურებები (სათანადო 
ფიზიკური, საინფორმაციო, საკომუნიკაციო, 
ფინანსური და სენსორული გარემო).  

ქვემოთ მოცემული ზოგადი სახელმძღვანელო 
პრინციპები ითვალისწინებს სამ ეტაპს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად 
პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვისათვის: 
(1) შეზღუდულ შესაძლებლობებზე მორგებული 
და გენდერულად მგრძნობიარე კანონებისა და 
პოლიტიკის შემუშავება; (2) პროგრამის შემუშავება, 
განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება; და (3) 
დაწესებულებების მოწყობა. 

2.2 კანონები და პოლიტიკა

ხელსაყრელი საკანონმდებლო გარემოს შექმნა 
აუცილებელია შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის უფლებებზე დაფუძნებული და 
ხარისხიანი მომსახურების მისაწოდებლად. ამგვარი 
გარემოს შესაქმნელად გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქვს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას:

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► სამართლებრივი გარემოს შეფასება და 

მონიტორინგი 
1. შშმ ქალებთან და ახალგაზრდა პირებთან 

თანამშრომლობით ჩაატარეთ არსებული 
კანონებისა და რეგულაციების მიმოხილვა, 
რათა დაადგინოთ ის მოქმედი კანონები და 
რეგულაციები, რომლებიც მომსახურებებზე 
წვდომის ბარიერებს ქმნის, მათ შორის ის 
კანონები და რეგულაციები, რომლებიც 
ქმნის ფაქტობრივ ბარიერებს, რაც შეიძლება 
კანონში ან რეგულაციაში აშკარად არ იყოს 
გამოკვეთილი. საჭიროა ადვოკატირება 
სავალდებულო მინიმალური სტანდარტების 
შემოღების მიმართულებით, რომლებიც 
უზრუნველყოფს სულ მცირე მინიმალურ 
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წვდომას ყველა მომსახურებაზე, მათ შორის 
კერძო მომსახურების მიმწოდებლების მიერ 
შეთავაზებულ მომსახურებებზე. 

► მაგალითი: 
 არგენტინაში არსებულმა შშმ პირთა 

საზოგადოებრივმა ორგანიზაცია “REDI“მ 
ჩაატარა კვლევა, რომელიც მიზნად 
ისახავდა იმის შეფასებას, თუ რამდენად 
ემსახურებოდა არგენტინაში მოქმედი 
კანონები, პოლიტიკა და ეროვნული გეგმები 
შშმ ქალთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
უფლებების რეალიზაციას არგენტინაში. 
კვლევის ანგარიში გამოქვეყნდა 
სახელწოდებით: ‘El derecho de las personas 
con discapacidad a la salud sexual y reproducti-
va: 20 preguntas fundamentales sobre las políti-
cas públicas del Estado argentino.’ [„შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებები: 20 ძირითადი 
კითხვა არგენტინის საჯარო პოლიტიკის 
შესახებ“].90 

2. უზრუნველყავით, რომ კანონები და 
რეგულაციები ითვალისწინებდეს და 
აკმაყოფილებდეს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა საჭიროებებსა და ინტერესებს. 
შეიმუშავეთ კანონმდებლობის პროექტი 
ადვოკატირების გასაუმჯობესებლად.

► მაგალითი: 
 აშშის შტატ ილინოისში მოქმედებს 

კანონი სახელწოდებით: „1986 წლის აქტი 
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის შესახებ“ 
(750 ILCS 60), რომელიც „ოჯახის წევრს“ 
შემდეგნაირად განმარტავს: „მაღალი რისკის 
ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის შემთხვევაში „ოჯახის 
წევრი“ არის ნებისმიერი პირი, რომელიც 
პასუხისმგებელია ოჯახში ძალადობის 
მაღალი რისკის მქონე შეზღუდული 
შესაძლებლობის ზრდასრულ პირზე, 
ან რომელიც მსგავსი მაღალი რისკის 
მქონე ზრდასრულ პირზე სრულად ან 
ნაწილობრივ ზრუნვაზე პასუხისმგებლობას 

იღებს ნებაყოფლობით, ან უშუალოდ ამ 
პასუხისმგებლობის შესახებ გაფორმებული 
კონტრაქტით, ან კონტრაქტით, რომელიც 
მსგავს პასუხისმგებლობას გულისხმობს, ან 
სასამართლოს განკარგულებით”.91  

► მაგალითი: 
 ფილიპინებში მოქმედებს კანონი 

სახელწოდებით: „აქტი მშობლების 
პასუხისმგებლობისა და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ“ (RA No. 10354, 
რომელიც ასევე ცნობილია როგორც 
„რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 
კანონი“), რომელიც შემუშავდა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების 
ეროვნულ საბჭოსთან და შშმ პირთა 
მთელ რიგ ორგანიზაციებთან, მათ შორის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა 
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან 
კონსულტაციის შედეგად. აღნიშნული 
აქტის მე18 მუხლში მოცემულია მკაფიო 
დებულებები, რომლებიც უკავშირდება შშმ 
პირთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, 
მათ შორის დებულებები, რომლებიც ეხება 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ქალების თანასწორად, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე, მომსახურებებზე და 
საქონელზე წვდომის უზრუნველყოფის 
სამართლებრივ ვალდებულებას. 
აღნიშნული დებულება ავალდებულებს 
ქალაქისა თუ სხვა მუნიციპალიტეტებს, 
უზრუნველყონ იმ ბარიერების აღმოფხვრა, 
რომლებიც აფერხებს შშმ პირთა წვდომას 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე, 
სხვადასხვა ინიციატივის საშუალებით, 
მათ შორის ფიზიკური წვდომისა და 
ტრანსპორტის უზრუნველყოფით, სამედიცინო 
სავარძლებისა და ლაბორატორიული 
პროცედურების ადაპტირებით, 
ხელმისაწვდომ ფორმატში მოცემულ 
ინფორმაციასა და შესაბამის მასალებზე 
წვდომის უზრუნველყოფით, შშმ პირთა 
უფლებების საკითხებზე მომსახურების 

თავი 2
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მიმწოდებელთა უწყვეტი განათლებით 
და ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 
წარმოებით, რომელთა მიზანია შშმ 
პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ცრუ 
წარმოდგენების გაბათილება.92  

3. უზრუნველყავით, რომ მომსახურე ცხოველების 
შეყვანა ოფიციალურად იყოს დაშვებული 
ყველა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებაში, 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ დაწესებულებებში 
ცხოველების შეყვანა ზოგადად აკრძალულია.  

4. დანერგეთ მონიტორინგის მექანიზმები 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მიმწოდებლებზე მეთვალყურეობის 
განსახორციელებლად, რათა შშმ პირებისგან 
ინფორმირებული თანხმობის მიღების 
პროცედურა სათანადოდ იყოს დაცული.  

5. დააწესეთ ინფორმაციისა და კომუნიკაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვის მოთხოვნები 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიმწოდებლებისა და 
დამხმარე პერსონალისთვის, რომლებიც 
დაკმაყოფილებული უნდა იყოს მიუხედავად 
იმისა, თუ რა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა 
აქვს მომსახურების მიმღებ პირს. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► კანონმდებლობის ადვოკატირება და 

ლობირება 
1. გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 

და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებათა 
შესახებ კანონებისა და პოლიტიკის 
გადასინჯვისა და შემუშავების ყველა ეტაპზე 
ჩართეთ შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები, 
შშმ პირთა ორგანიზაციებისა და შშმ პირთა 
ოჯახის წევრები (როდესაც ამის საშუალება 
არსებობს). მხარი დაუჭირეთ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე კანონმდებლებს 
და აქტიურად ჩართეთ ისინი აღნიშნულ 
პროცესებში. 

► მაგალითი:
 გადაადგილების თავისუფლების 

საზოგადოება. ეკატერინბურგში, რუსეთში, 
შშმ პირთა ჯგუფმა დააარსა გადაადგილების 
თავისუფლების საზოგადოება, რომლის 
მიზანია შშმ პირთათვის საჯარო 
დაწესებულებებსა და ადგილებზე 
წვდომის უზრუნველყოფა. აღნიშნულმა 
ჯგუფმა შეადგინა ქალაქის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ადგილების ჩამონათვალი, 
რომლებზე წვდომა უზრუნველყოფილი 
უნდა ყოფილიყო შშმ პირებისათვის, და 
ქალაქის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან 
საჭირო ცვლილების ადვოკატირებას 
შეუდგა. შედეგად, ქალაქის ოფიციალურმა 
პირებმა აღნიშნული საზოგადოება 
ჩართეს იმ საქალაქო კომიტეტების 
საქმიანობაში, რომლებიც პასუხისმგებელნი 
არიან არსებული ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესებაზე, და საზოგადოების 
წევრებს მიანიჭეს კომიტეტების მიერ 
შემუშავებული პროექტების საბოლოო 
დამტკიცების უფლებამოსილება. 
აღნიშნულმა საზოგადოებამ ასევე 
შექმნა რეკომენდაციები არქიტექტურულ 
ნაგებობათა ხელმისაწვდომობისათვის, 
რომლებიც რეგულარულად გამოიყენება.93  

2. აწარმოეთ ადვოკატირება დისკრიმინაციის 
გამომრიცხავი კანონებისა და რეგულაციების 
მისაღებად, რომლებიც შეეხება გენდერული 
ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენციაში მოცემულია ჩარჩო 
დისკრიმინაციის გამომრიცხავი კანონების 
შესამუშავებლად. 

► მაგალითი:
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ამერიკის მოქალაქეთა აქტი კრძალავს 
დისკრიმინაციას და უზრუნველყოფს თანაბარ 
შესაძლებლობებს ამერიკის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებისათვის 
როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში.94  
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► მაგალითი:
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების უფლებათა ქსელი არგენტინაში 
არსებული პოლიტიკური ორგანიზაციაა, 
რომელსაც ხელმძღვანელობენ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირები და რომლის მიზანია შშმ პირთა 
უფლებების დაცვის გაუმჯობესება 
სამართალსუბიექტად მათი აღიარების 
ადვოკატირების საშუალებით. ორგანიზაციის 
საქმიანობა ძირითადად მიმართულია 
ისეთი კანონმდებლობის შეთავაზებასა და 
ადვოკატირებაზე, რომელშიც სრულად იქნება 
გათვალისწინებული შშმ პირთა საჭიროებები 
და ინტერესები. რეკომენდაციები 
მოიცავს ეროვნულ და საერთაშორისო 
კანონმდებლობასა და პოლიტიკას და ეხება 
ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სამუშაო, 
შეღავათები, ლიცენზიები, ჯანმრთელობა, 
განათლება, ხელმისაწვდომობა და 
ტრანსპორტირება. ორგანიზაცია 
მუშაობს პუბლიკაციებზეც, რომლებიც 
ემსახურება საზოგადოების ინფორმირებას 
საკანონმდებლო ცვლილებებისა და 
კანონმდებლობის ზემოქმედების თაობაზე 
ანგარიშების  შესახებ.95  

3. აწარმოეთ ადვოკატირება და უზრუნველყავით, 
რომ ანგარიშვალდებულების ეროვნული 
მექანიზმები იძლეოდეს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიერ ძალადობის 
შემთხვევათა, მათ შორის სექსუალური და 
რეპროდუქციული უფლებების დარღვევათა 
შესახებ შეტყობინების, მონიტორინგისა 
და კომპენსაციის საშუალებას. ასევე, 
უზრუნველყავით, რომ ამგვარი მექანიზმები 
დამოუკიდებელი იყოს და გულისხმობდეს 
რეაგირებას შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 
ამგვარი მექანიზმები უნდა მოიცავდეს 
დარღვევათა ტენდენციების შეჩერებისა და 
მათზე რეაგირების საშუალებებს. შესაბამისად, 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის მიერ 
შემოთავაზებული საშუალებები უნდა 
ესადაგებოდეს შშმ პირთა საჭიროებებსა და 
ინტერესებს. 

4. აწარმოეთ იმგვარი საკანონმდებლო და 
მარეგულირებელი ჩარჩოს ადვოკატირება, 
რომელიც შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების სამართლის სუბიექტად აღიარების 
საშუალებას იძლევა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის მე12 მუხლით გათვალისწინებული 
უფლებების შესაბამისად. ამასთან 
დაკავშირებით საჭიროა მთავრობის მიერ 
დაფინანსებული და მთავრობის ხელშეწყობით 
მიღებული მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღების მოდელების, მათ შორის 
სამართლებრივად სავალდებულო მექანიზმების 
ადვოკატირება, როგორიცაა წარმომადგენელი 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ან 
ადვოკატი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე იმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ 
დახმარებას საკუთარი სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობის რეალიზაციისათვის. 
ამ მიმართულებით ადვოკატირებისათვის 
შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი რესურსით: 
„სახელმძღვანელო პარლამენტარებისათვის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენციასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე“, რომელშიც ცალკე თავად არის 
შესული სამართლებრივ ქმედუნარიანობასა და 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღებასთან 
დაკავშირებული საკითხები.96  

5. ჰუმანიტარული კრიზისის შემდგომ პერიოდში 
უზრუნველყავით შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ჩართვა ახალი კანონებისა და 
პოლიტიკის შემუშავებაში იმ ბარიერების 
აღმოფხვრის მიზნით, რომლებიც შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდების მომსახურებებზე 
წვდომას აფერხებდა როგორც კრიზისამდე, 
ასევე კრიზისის განმვლობაში, და ახალი 
და ინკლუზიური კანონებისა და პოლიტიკის 
შემუშავებისა და გატარების ხელშეწყობის 
მიზნით. 

• გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 
1325 ავალდებულებს მთავრობებს, შეიმუშაონ 
ეროვნული სამოქმედო გეგმები ქალების 
დაცვისა და მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
მიზნით.97  

თავი 2
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• გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 
2250 ავალდებულებს მთავრობებს, 
მოიძიონ სამშვიდობო პროცესებში და 
დავების მოგვარებაში ახალგაზრდების 
წარმომადგენლობის და ამ პროცესებში მათი 
წვლილის ზრდის გზები.98  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ეროვნული პოლიტიკა და გეგმები 
1. შეიმუშავეთ და დაამტკიცეთ შშმ ქალებისა 

და ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებისა 
და მათი სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ 
ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და 
გამოყავით შესაბამისი ბიუჯეტი. სტრატეგიისა 
და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული 
გადასინჯვა და მონიტორინგი მონაწილეობით 
მიმდინარე და გამჭვირვალე პროცესი უნდა 
იყოს.

   
► მაგალითი:
 ავსტრალიის „ქალებისა და მათი შვილების 

მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის 
ეროვნული გეგმის“ შეფასების ანგარიში 
მოიცავს ინფორმაციას შშმ ქალების 
შესახებ. აღნიშნული შეფასების შედეგად 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეგროვდა 
შშმ ქალებთან დაკავშირებით; გაუმჯობესდა 
წვდომა ოჯახში ძალადობასა და 
სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებზე; მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მიდგომების წყალობით 
გაუმჯობესდა მომსახურებათა ხარისხი; 
გაუმჯობესდა წვდომა მართლმსაჯულებაზე; 
დაწესდა გრანტები პრევენციის 
პროგრამებზე; და გაფართოვდა სხვადასხვა 
გარემოში პატივისცემაზე დამყარებული 
ურთიერთობების ხელშეწყობა.99  

2. ჩამოაყალიბეთ გენდერული ნიშნით 
ძალადობასა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ მომსახურებათა მიმწოდებლების 
ლიცენზირებისა და განათლების მოთხოვნები, 
რომლებიც გაითვალისწინებს შშმ პირთა 

უფლებების, წვდომის და მონაწილეობის 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებში 
მათ მომზადებას. 

3. უზრუნველყავით იმ აუცილებელი 
მედიკამენტების რეგისტრირება, 
რომლებიც შესულია ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის აუცილებელი 
მედიკამენტების ნუსხაში,100  მათი კანონიერად 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

4. გამოყავით საკმარისი რესურსები მომსახურების 
მიმწოდებელთა და დამხმარე პერსონალის 
მოსამზადებლად შშმ პირთა პრობლემებთან 
და უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებში, 
მომსახურების მიმწოდებელთა და დამხმარე 
პერსონალის მხარდაჭერის მიზნით 
ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად 
და მთავრობის მიერ დაფინანსებული 
პროგრამების ხელმისაწვდომობის მექანიზმების 
დასანერგავად. იქ, სადაც ამის საშუალება 
არსებობს, რეკომენდებულია, ბიუჯეტი 
მოიცავდეს ტრანსპორტირების, სუბსიდირების, 
სოციალური დაცვის სქემებისა და საზოგადოების 
ინფორმირების კამპანიების დაფინანსებას. 

5. შეიმუშავეთ მონაცემთა შეგროვების ეროვნული 
და ადგილობრივი სისტემები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს მონაცემთა დახარისხებას 
სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ასაკის, 
სექსუალური ორიენტაციის, სოციალურ
ეკონომიკური სტატუსის და საცხოვრებელი 
გარემოს მიხედვით. მომსახურების 
გაუმჯობესების მიზნით უნდა შეიქმნას 
კოორდინირებული მექანიზმი მონაცემთა 
რეგულარული მიმოხილვისა და ანალიზისთვის.

► მაგალითი:
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის ხელშემწყობი გაეროს 
პარტნიორობის (UNPRPD) მხარდაჭერით, 
ბოლივიამ გააუმჯობესა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ 
ანგარიშების წარმოების სისტემა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ 
ინფორმაციის ჩართვით სტატისტიკაში, სამ 
მნიშვნელოვან სექტორში  განათლების, 
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ჯანმრთელობისა და მართლმსაჯულების 
სექტორებში. იუსტიციის სამინისტრო 
შეეცადა მართლმსაჯულების სისტემის 
გაუმჯობესებას შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებისთვის გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლთა 
მკურნალობის, დამნაშავეთა დასჯისა და 
დანაშაულის აღმოფხვრის ინტეგრალურ 
სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის 
ცვლადის ჩართვით. აღნიშნული ძალისხმევის 
შედეგად შეიქმნა სახელმძღვანელო  
სისტემის მომხმარებლებისათვის, 
რომელიც ეხება შშმ პირთა უფლებებსა 
და გენდერული ნიშნით ძალადობას  და 
მონაცემთა შეგროვების სისტემას, რომელშიც 
ინტეგრირებულია მონაცემები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ.101 

2.3 პროგრამები

იმისათვის, რომ გენდერული ნიშნით ძალადობასა 
და სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
პროგრამები არადისკრიმინაციული და შშმ 
პირთა საჭიროებებზე მორგებული იყოს, საჭიროა 
მრავალმხრივი შეფასება და  რელურ დროში 
მონიტორინგი პროგრამის მიმდინარეობის 
ყველა ეტაპზე, რაც იქნება გარანტია იმისა, 
რომ თავს არ იჩენს ახალი ბარიერები შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისთვის 
მომსახურებებზე წვდომის თვალსაზრისით, 
ხოლო  არსებული ბარიერები დაძლეული 
იქნება. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
პროგრამები არადისკრიმინაციული იყოს, 
საჭიროა გაითვალისწინოთ ქვემოთ მოცემული 
რეკომენდაციები: 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ჩართულობის უზრუნველყოფა

თვითადვოკატირება, გლობალური მასშტაბით, 
შშმ პირთა მოძრაობის ძირითადი ელემენტია. 
ეს უკავშირდება მოსაზრებას იმის თაობაზე, 
რომ შშმ პირები ფლობენ უნარს და ყველაზე 
ეფექტიანად ახორციელებენ საკუთარი 

უფლებებისა და საჭიროებების ადვოკატირებას. 
თვითადვოკატირების შემთხვევაში პირები 
ეწევიან როგორც საკუთარი, ასევე სხვა პირების 
უფლებების ადვოკატირებას და საჭიროებენ 
მხარდაჭერას თვითადვოკატირებაში. შშმ პირთა 
ორგანიზაციები წამყვან მექანიზმს წარმოადგენენ 
თვითადვოკატირების მხარდაჭერისა და 
ორგანიზების საქმეში. თვითადვოკატირების 
შემთხვევაში პირები აქტიურად არიან ჩართულნი 
ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომლებიც 
მათ უფლებებს ეხება. მონაწილეობის ეს პრინციპი 
მკაფიოდ არის გამოხატული შშმ პირთა მოძრაობის 
დევიზში  „არაფერი ჩვენ შესახებ ჩვენ გარეშე!“.

1. ჩართეთ სხვადასხვა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალები და ახალგაზრდა 
პირები გენდერული ნიშნით ძალადობასა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული პროგრამების 
შემუშავებისა და გახორციელების პროცესებში.  

• შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
უნდა მონაწილეობდნენ პროგრამების 
შემუშავებაში და საკუთარი წვლილი 
შეჰქონდეთ და ამყარებდნენ უკუკავშირს 
პროგრამის განხორციელების ყველა 
ეტაპზე (დაგეგმვა, შემუშავება, დანერგვა და 
მონიტორინგი) და ყველა კომპონენტთან 
დაკავშირებით (პერსონალის მომზადება, 
პერსონალის შერჩევა, საშუალებები და ა.შ.).  

• დანერგეთ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მონაწილეობით პროგრამის 
შემუშავებისა და შეფასების პრაქტიკა, 
რომელიც განხორციელდება ნებისმიერი 
პროგრამის შემთხვევაში. ამგვარად, 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
მიეცემათ საშუალება, განსაზღვრონ 
პროგრამის პრიორიტეტები და უკუკავშირის 
საშუალებით საკუთარი წვლილი შეიტანონ 
პროგრამის გაუმჯობესების საქმეში. ქმედითი 
მონაწილეობა ხელს უწყობს პროცესებში შშმ 
პირებზე მზრუნველი პირების ჩართვასაც და 
ზრდის მონაწილეთა ნდობას. 

• ქვემოთ განხილულია მაგალითები, თუ 
როგორ არის შესაძლებელი შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების ჩართულობის 
უზრუნველყოფა: 

თავი 2
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• მოახდინეთ ადგილობრივი 
ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, 
მათ შორის შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ორგანიზაციებისა, 
კოორდინაციის მექანიზმებში მათი 
ჩართვის მიზნით. 

• შეიმუშავეთ კვოტები, რათა სათემო 
კომიტეტებსა და ასოციაციებში 
მოხალისეთა და დასაქმებულთა 
გარკვეულ პროცენტს შეადგენდნენ შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები.

• ჰუმანიტარული კრიზისის დროს ჩართეთ 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
საჭიროებათა სწრაფ შეფასებაში და 
აწარმოეთ მონაცემთა დახარისხება 
ასაკის, სქესის, სოციალურ
ეკონომიკური სტატუსის და შეზღუდული 
შესაძლებლობის ტიპების მიხედვით იმის 
გასარკვევად, თუ ვინ სარგებლობს და ვინ 
არა გენდერული ნიშნით ძალადობასა 
და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებებით. 

• მონაწილეობა არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროსაც. თუმცა 
უკუკავშირის მიღება უნდა წარმოებდეს 
მიმდინარე რეჟიმში, კრიზისის განმავლობაში 
და კრიზისის შემდგომ პერიოდში. ეს 
გულისხმობს პრიორიტეტების განსაზღვრას 
დახმარების მიწოდების პროცესში102  და 
მშვიდობის აღდგენის პროცესში.103 

• აღიარეთ და პატივი ეცით შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ურთიერთგადამკვეთ 
მახასიათებლებს და უზრუნველყავით, 
რომ მომსახურებები ითვალისწინებდეს ამ 
პიროვნულ მახასიათებლებს. მაგალითად, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი 
შესაძლებელია ასევე წარმოადგენდეს 
უმცირესობას ან მკვიდრ მოსახლეობას; 
იყოს სოფლის მცხოვრები, ლტოლვილი ან 
იძულებით გადაადგილებული პირი; ან იყოს 
ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი 
ან ინტერსექსუალური (ლგბტი).104  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაძლებლობების შექმნაგაფართოება 
1. შექმენით და გააფართოვეთ შესაძლებლობები 

როგორც უფლებებით მოსარგებლე პირთათვის 
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები 
და ახალგაზრდა პირები), ასევე მოვალეობების 
შემსრულებელთათვის (მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი). 

• უფლებებით მოსარგებლე პირები: 
დაეხმარეთ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს საკუთარი უფლებების კარგად 
გაცნობიერებასა და რეალიზებაში 
მიზნობრივი პროგრამების საშუალებით, 
რომლებიც შესაძლებლობების განვითარებას 
ემსახურება. ამგვარი პროგრამები, ზოგადად, 
სამ კატეგორიად იყოფა: (1) პროგრამები შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
რომლებიც ემსახურება უფლებებისა და 
ხელმისაწვდომი მომსახურებების შესახებ 
მათი ცოდნისა და გაგების დონის ამაღლებას; 
(2) კავშირი და უკუკავშირი, ერთი მხრივ, შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს და, მეორე 
მხრივ, მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და დამხმარე პერსონალს შორის; და 
(3) ხელმძღვანელობა და პროგრამები, 
რომლებიც ემსახურება შშმ ქალთა და 
ახალგაზრდა პირთა შესაძლებლობების 
გაფართოებას. 

• ჩამოაყალიბეთ დამხმარე ჯგუფები 
და ურთიერთდახმარების ქსელები, 
რომლებსაც შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები უხელმძღვანელებენ, და, 
საჭიროების შემთხვევაში, აღმოუჩინეთ 
მათ დახმარება და მხარდაჭერა. 

• შესაძლებლობების განვითარებისთვის 
განკუთვნილი სივრცე უნდა იყოს 
სხვადასხვა წარმომავლობისა და 
იდენტობის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის უსაფრთხო და უნდა 
უზრუნველყოფდეს მათ ჩართულობას. 

• შესაძლებლობების განვითარების 
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მიზნით განხორციელებულ, კონკრეტული 
ასაკობრივი ჯგუფისა და კონკრეტული 
სქესის წარმომადგენლებისათვის 
განკუთვნილ პროგრამებში ჩართეთ 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე პირები,105  ასევე შშმ პირებზე 
პასუხისმგებელი პირები და ოჯახის 
წევრები. 

• შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
იძლევა განსხვავებული სტილის 
კომუნიკაციისა და ჩართულობის 
საშუალებას, იმის გათვალისწინებით, რომ 
მონაწილეობა სხვადასხვა პირისთვის 
სხვადასხვა ფორმით შეიძლება იყოს 
მისაღები. მაგალითად, მომსახურების 
მიმღებს, რომელსაც ინტელექტუალური 
შეზღუდვა აქვს, შესაძლებელია, მეტი დრო 
დასჭირდეს უკუკავშირის დასამყარებლად 
ან შეიძლება საჭიროებდეს კომუნიკაციის 
ალტერნატიულ ფორმატს. პროგრამები ისე 
უნდა იყოს შემუშავებული, რომ იძლეოდეს 
სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობის 
საშუალებას და იყოს მოქნილი.106  

• შეიმუშავეთ ტრენინგები, რომლებიც 
მორგებული იქნება შეზღუდული 
შესაძლებლობის აუდიტორიის 
საჭიროებებზე, მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის ეფექტიანად მიწოდების 
მიზნით. 

• შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
შესთავაზეთ ტრენინგები და მენტორობის 
პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება 
მათ ხელმძღვანელის, მომსახურების 
მიმწოდებლის, დამხმარე პერსონალისა 
და მრჩევლის ფუნქციების შესრულებაში. 

• მოვალეობის შემსრულებლები: 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს შესთავაზეთ მოსამზადებელი 
პროგრამები, რომლებიც ორიენტირებული 
იქნება შშმ პირთა პროცესებში ჩართვაზე, 
შშმ ქალთა და ახალგაზრდა პირთა 
საჭიროებებისა და გამოცდილების 
გათვალისწინებაზე, ხელმისაწვდომობის 
მექანიზმებსა და მეთოდებზე და გონივრულ 
მისადაგებაზე.107 

15 წლის გოგონა და მისი დედა კომუნიკაციას ამყარებენ ჟესტების 
ენაზე. © kali9/Getty Images

• უზრუნველყავით, რომ ტრენინგები 
და მოსამზადებელი პროგრამები 
ითვალისწინებდეს შეზღუდული 
შესაძლებლობის ყველა ფორმას და, 
ასევე, წვდომასთან დაკავშირებულ 
შესაბამის საჭიროებებს და სთავაზობდეს 
მონაწილეებს კონკრეტულ და პრაქტიკულ 
რეკომენდაციებს.

• სამსახურის აუცილებელ მოთხოვნებში 
ჩართეთ პერსონალის მომზადება და 
მხარდაჭერის მიზნით ზედამხედველობა. 
შესთავაზეთ მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს უწყვეტი განათლება, 
მაგალითად, კომუნიკაციის დამატებითი 
და საჭირო უნარების განვითარების 
მიმართულებით. 

• იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების 
მიმწოდებლისთვის წაყენებულ 
საქმიანობის მოთხოვნებში 
შედის სერტიფიკატი ან დიპლომი, 
მაგალითად, სამედიცინო განათლების 
დამადასტურებელი დიპლომი, შეიმუშავეთ 

თავი 2
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დედა გულში იკრავს მოზარდ ბიჭს. © Colin Hawkins/Getty Images

სასწავლო პროგრამები, რომლებიც 
სტუდენტებს ასწავლის, თუ როგორ უნდა 
მიაწოდონ მომსახურება შშმ პირებს. 
პროგრამები ორიენტირებული უნდა 
იყოს უნარების განვითარებაზე და 
პრაქტიკული გამოცდილების მიღებაზე და 
არ უნდა შემოიფარგლებოდეს შშმ პირთა 
ინკლუზიის კონცეფციებით. 

• იქ, სადაც ამის საშუალება არსებობს, 
ინსტრუქტორებად შეარჩიეთ შშმ პირები, 
რაც გაზრდის ტრენინგის ეფექტიანობას 
და ძალთა დინამიკაში ცვლილებასაც 
შეიტანს, ნაცვლად იმისა, რომ გაამყაროს 
არსებული სტიგმა და ხელი შეუწყოს 
დისკრიმინაციას. 

• მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს შესთავაზეთ 
პრაქტიკული სწავლის შესაძლებლობები, 
რათა მათ იგრძნონ მეტი 
თავდაჯერებულობა შშმ პირებისთვის 
მომსახურების მიწოდებისას.



 UNFPA WEI სახელმძღვანელო               39

CHAPTER   2

მოვალეობის შემსრულებელთა შესაძლებლობების განვითარება 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს 

ვინაიდან ჰუმანიტარული კრიზისის დროს იზრდება შშმ პირების მოთხოვნა მომსახურებებზე, ასევე, ამ 
მომსახურებებზე წვდომასთან დაკავშირებული ბარიერები, და შშმ პირები უფრო დაუცველნი ხდებიან, 
აუცილებელია, დავრწმუნდეთ, რომ მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს კარგად ესმით 
საკუთარი მოვალეობა, რომელიც უკავშირდება შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის მომსახურების 
მიწოდებას, და იციან თუ არა, როგორ უნდა უზრუნველყონ ამ მომსახურებების მიწოდება. 

ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისათვის განკუთვნილი და გენდერულ მეინსტრიმინგთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები, მათ შორის შშმ პირების შესახებ მონაცემთა შეგროვებასა და დახარისხებასთან 
დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ რესურსში: „უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი 
კომიტეტი (IASC), გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო ჰუმანიტარული 
ორგანიზაციებისათვის.“ 108  

ჰუმანიტარული კრიზისის დროს შშმ პირების პროცესებში ჩართვასა და მომსახურებებზე მათი წვდომის 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონკრეტული რეკომენდაციები მოიცავს შემდეგს (მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს შეუძლიათ ამ რეკომენდაციებით არაკრიზისულ გარემოშიც 
იხელმძღვანელონ): 

• უზრუნველყავით, რომ ჰუმანიტარულ კრიზისთან გამკლავების ძალისხმევაში მონაწილე ყველა პირს 
გავლილი ჰქონდეს მომზადება შშმ პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და კარგად ესმოდეს საკუთარი 
ვალდებულება  და პასუხისმგებლობა შშმ პირებისათვის მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით. 

• შეიარაღებული ძალების პერსონალისთვის სავალდებულო უნდა იყოს მომზადება ადამიანის 
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებში, როგორიცაა, მაგალითად, სექსუალური და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის აღკვეთა, მათ შორის შშმ პირების მიმართ, და ამგვარ შემთხვევებზე რეაგირებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში.109 

• კრიზისულ სიტუაციაში მოამზადეთ სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
და გენდერული ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი კრიზისის პირობებში სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
და გენდერული ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული ინკლუზიური მომსახურებების მიწოდების 
საკითხებში.110  

• იმისათვის, რომ შეიქმნას და გაფართოვდეს შესაძლებლობები შშმ პირთა ჩართვის უზრუნველსაყოფად, 
აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დაზარალებულ პირთა საჭიროებების გაგება და 
აღიარება, შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, ასევე მათზე მზრუნველი პირებისათვის 
სოციალური და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოება მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის 
ზრდის, ურთიერთდახმარების ქსელის ჩამოყალიბებისა და შშმ ქალების ლიდერებად ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობისა და აღიარების მიზნით. 

შესაძლებლობების განვითარების შესახებ დამატებითი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები შეგიძლიათ 
იხილოთ შემდეგ რესურსებში: „ვიცი, რომ ეს შესაძლებელია“: შესაძლებლობების გაფართოება 
ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში გენდერული ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ პროგრამებში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად (2015 წლის მაისი)111  და 
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების როლის გაძლიერება ჰუმანიტარულ კრიზისზე რეაგირებაში: 
სახელმძღვანელო ფასილიტატორებისთვის“ (2017 წლის თებერვალი)112  

ჰუმანიტარული კრიზისი
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► პროგრამების დანერგვა 
1. შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 

განკუთვნილი მომსახურებები ჩართეთ 
ძირითადი მომსახურებების მიწოდების 
პროგრამებში. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა გაითვალისწინონ, რომ შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მომსახურებას 
უნდა უზრუნველყოფდეს მომსახურების 
მიმწოდებელი, რომელსაც გავლილი აქვს 
სპეციალური მომზადება შშმ პირების 
მომსახურების მიმართულებით; მომსახურებათა 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
მომსახურების მიწოდებაზე პასუხისმგებელი 
ყველა პირისა და დამხმარე პერსონალის 
ვალდებულებაში შედის. მომსახურების იმ 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა, 
რომლებსაც შშმ პირების მომსახურების 
მხრივ გამოცდილება აკლიათ ან არ აქვთ 
გავლილი სპეციალური მომზადება, რჩევისა 
და დახმარების მისაღებად უნდა მიმართონ ამ 
სფეროში გამოცდილ პერსონალს. 

2. გააძლიერეთ კოორდინატორების 
შესაძლებლობები; კოორდინატორები არიან 
პირები, რომლებიც ეხმარებიან მომსახურების 
მიმღებ პირებს მომსახურების სისტემებში 
მათთვის საჭირო მომსახურების შერჩევაში 
და დახმარებას უწევენ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს იმ ბარიერების 
გადალახვაში, რომლებსაც ისინი ამ 
მომსახურებების მიღებისას აწყდებიან. 
კოორდინატორთა შესაძლებლობების 
გაძლიერებაზე ზრუნვა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში. კოორდინატორი უნდა ფლობდეს 
სრულყოფილ ინფორმაციას იმ ბარიერების 
შესახებ, რომლებიც აფერხებს შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიერ მომსახურების 
მიღებას, ასევე, უნდა ფლობდეს ინფორმაციას 
ხელმისაწვდომი მომსახურებების და 
იმ გზების შესახებ, რომლებიც საჭიროა 
მომსახურების მიმღებ პირებთან კომუნიკაციის 
დამყარებისა და მათი ნდობის მოპოვებისთვის. 
კოორდინატორს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს 
ინფორმაცია მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღების მექანიზმზე და უნდა იყენებდეს ამ 

მექანიზმს პრაქტიკაში, რათა კოორდინატორის 
უფლებამოვალეობები არ გადაიზარდოს 
პირის ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების 
მექანიზმში. 

3. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების გამოცდილება 
გათვალისწინებული იყოს და მომსახურებებზე 
წვდომის კრიტერიუმების შემუშავება მოხდეს 
იმგვარად, რომ გარანტირებული იყოს ამ 
პირების წვდომა მომსახურებებზე. მაგალითად, 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე წვდომა 
არ უნდა იზღუდებოდეს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის იმ მიზეზით, რომ  
გენდერული ნიშნით ძალადობის განმარტებაში 
არ არის ჩართული მეურვის ან შშმ პირზე 
მზრუნველი პირის მხრიდან მსგავსი ძალადობა 
ან ბიჭებისა და მამაკაცების მიმართ ჩადენილი 
გენდერული ნიშნით ძალადობა.

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► ხელმისაწვდომი მომსახურებები
1. უზრუნველყავით, რომ მომსახურება იყოს 

მაღალი ხარისხის და ხელმისაწვდომი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა 
ქალისა და ახალგაზრდა პირისათვის, 
მათი შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპის, 
საცხოვრებელი ადგილის, ეროვნებისა თუ 

სპორტული ღონისძიების მონაწილე ქალი, კალი, კოლუმბია, 2017 
წლის 17 აგვისტო. © AFP Contributor/Contributor/Getty Images
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ეთნიკური წარმომავლობის, სოციალური 
სტატუსის, ემიგრანტის, ლტოლვილის ან 
მკვიდრი მოსახლის სტატუსის, ასაკის, 
რელიგიის, ენის თუ განათლების დონის, 
სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული 
იდენტობის, ოჯახური მდგომარეობის თუ სხვა 
მახასიათებლის მიუხედავად. 

 შენიშვნა მწირი რესურსების პირობებთან 
დაკავშირებით: მწირი რესურსების 
განაწილებისას მომსახურების მიმწოდებლებმა 
და დამხმარე პერსონალმა უნდა უზრუნველყონ, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების საჭიროებები 
დაკმაყოფილებული იქნება და ისეთივე 
პრიორიტეტი მიენიჭება,, როგორც მომსახურების 
მიმღებ შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე პირთა საჭიროებებს. მომსახურების 
მიმწოდებლებმა უნდა ითანამშრომლონ შშმ 
ქალებთან და ახალგაზრდა პირებთან ნაკლებ 
ხარჯებთან დაკავშირებული მიდგომების 
შემუშავების მიზნით, იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შეზღუდული 
შესაძლებლობების არმქონე მათი 
თანატოლების ტოლფასი წვდომა ჰქონდეთ 
საჭირო მომსახურებებზე.   

2. შემოიღეთ ისეთი მომსახურებები, 
რომლებიც მორგებული იქნება ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში, ბანაკებში, თავშესაფრებში, 
საერთო საცხოვრებლებსა თუ საოჯახო 
დაწესებულებებში მცხოვრები ან უსახლკარო 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებზე. მაგალითად, შექმენით 
ხელმისაწვდომი რესურსები გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული უფლებების 
შესახებ და ცხელი ხაზები შემთხვევათა 
შეტყობინებისათვის ან პროგრამები, რომლებიც 
ემსახურება ქალებისა და ახალგაზრდა პირების  
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული საჭიროებების 
შესახებ ოჯახის წევრთა ინფორმირებულობის 
გაზრდას, რადგან ბევრი ოჯახი თავად 
უქმნის ბარეირებს შშმ პირებს სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
მომსახურებებზე წვდომის თვალსაზრისით.

► მაგალითი:
 ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 

კომისიამ და საერთაშორისო სამაშველო 
კომიტეტმა ერთობლივად განახორციელეს 
საპილოტე ღონისძიებები გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
პროგრამებში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა ჩართვის უზრუნველსაყოფად და 
ჩაატარეს შესაბამისი შეფასება. ეთიოპიაში 
ლტოლვილთა საცხოვრებელ ტერიტორიაზე 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობისათვის 
გამოყენებული იქნა ტრადიცია, რომელიც 
ყავის მირთმევის დროს საუბრებს 
გულისხმობს. შშმ ქალებმა და მათზე 
მზრუნველმა პირებმა საკუთარ სახლებში 
მიიპატიჟეს მეზობლად მცხოვრები სხვა 
ქალები. შედეგად, შშმ ქალებს, რომლებიც 
მანამდე სხვებისგან იზოლირებულ და 
თავიანთ სახლებში გამოკეტილ ცხოვრებას 
ეწეოდნენ, საშუალება მიეცათ, მეტი 
ინფორმაცია მიეღოთ გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
და, ამავე დროს, გაემყარებინათ კონტაქტი 
მეზობლებთან, რაც, ერთგვარად, მათი 
დაცვის გარანტიაც იყო. 

 „ჩვენს სახლში მეზობლები 
მოვიწვიეთ სასაუბროდ და მათ ყავით 

გავუმასპინძლდით, რამაც ჩვენს შორის 
ახლო ურთიერთობის დამყარებას შეუწყო 
ხელი. როდესაც ისინი ჩვენთან სტუმრად 

მოდიან, ბევრ საკითხზე ვსაუბრობთ 
- საკითხებზე, რომლებიც მართლაც 

მნიშვნელოვანია; მათ, ასევე, შეუძლიათ 
დაინახონ, რომ ჩვენ კარგი მშობლები 
ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ მათგან 

მცირედით განვსხვავდებით. ახლა 
მათ ჩვენი უკეთ ესმით, მოდიან, რომ 
მოგვიკითხონ. თავს უფრო დაცულად 

ვგრძნობ, როდესაც კარგად ვიცნობ ჩემს 
მეზობლებს“.  

— სეიდა იბრაჰიმი
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლტოლვილი ქალი)113 

თავი 2
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3. უზრუნველყავით მომსახურებათა 
ხელმისაწვდომობა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე იმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის, რომლებიც 
მოშორებულ ტერიტორიებზე და სოფლებში 
ცხოვრობენ.114  
• გახსენით მომსახურებათა პუნქტები 

ცენტრისგან მოშორებით მდებარე 
ტერიტორიებზე და სოფლებში და 
უზრუნველყავით ამ მომსახურებებზე წვდომა.  

• შემოიღეთ მობილური მომსახურება 
იზოლირებულ ადგილებში საკუთარ სახლებში 
ან დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
მომსახურებათა მიწოდების მიზნით. 
მობილური მომსახურება გულისხმობს 
სპეციალურად მომზადებული მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისგან შემდგარ მობილურ გუნდს, 
რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების 
მიწოდებას ისეთ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
პირებისათვის, სადაც მომსახურება არ 
არის ხელმისაწვდომი.115  მომსახურების 
მიმწოდებელთა და დამხმარე პერსონალის 
მობილურ გუნდს შეუძლია მიაწოდოს 
მოსახლეობას ინფორმაცია და სხვადასხვა 
ტიპის კონტრაცეპტივები, ასევე, საჭიროების 
შემთხვევაში, შეუძლია მოახდინოს 
პაციენტების დანიშნულებისამებრ 
რეფერირება, ხოლო მკურნალობის შემდეგ 
აწარმოოს მეთვალყურეობა.116  

• შეუქმენით შესაძლებლობა სოფლებში 
მოღვაწე მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს, მომსახურება გაუწიონ 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს. 

• იმ ტერიტორიებზე, სადაც ტრანსპორტირების 
პრობლემა არსებობს, გამოიყენეთ 
არასტანდარტული სტრატეგიები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისთვის მომსახურებებზე წვდომის 
უზრუნველსაყოფად, მაგალითად, გამოიყენეთ 
თანამედროვე ტექნოლოგიები ან ამ მიზნით 
მოამზადეთ სათემო ამბულატორიული 
მომსახურების მიმწოდებლები.  

• იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას 
იძლევა, შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
შესთავაზეთ უფასო ან სუბსიდირებული 

ტრანსპორტირება მომსახურებებზე მათი 
წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე 
დახმარებები მათი მომვლელებისთვის. 
საჭიროა ადვოკატირება სამთავრობო 
სუბსიდირების უზრუნველყოფის მიზნით. 

4. განახორციელეთ ინვესტიციები შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის განკუთვნილი, 
ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების 
გაფართოების პროგრამებში.117  ხელი შეუწყეთ 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
პროფესიული განვითარებისა და საარსებო 
წყაროსთვის აუცილებელ სხვა პროგრამებზე 
წვდომას. იქ, სადაც ამის საშუალება 
არსებობს, ხელი შეუწყეთ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს ანაზღაურებად სამუშაო 
შესაძლებლობებზე წვდომის მოსაპოვებლად, 
მაგალითად, სტარტაპის საწყისი დაფინანსების 
მეშვეობით.118 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► საჭიროებებისა და რეფერირების 

აუცილებლობის იდენტიფიცირება 
1. ჩამოაყალიბეთ ეფექტიანი და დახმარებაზე 

ორიენტირებული უწყებათაშორისი 
პარტნიორობები, რომელთა მიზანი იქნება 
მომსახურებათა გაუმჯობესება და კომბინირება 
ფინანსებისა და რესურსების ეფექტიანად 
გამოყენებისათვის. მოახდინეთ სხვადასხვა 
სექტორსა და ორგანოს შორის უწყებათაშორისი 
კოორდინაციის ოპტიმიზაცია და დანერგეთ 
რეფერირების ქმედითი მექანიზმი. 
უწყებათაშორისი კოორდინაცია სხვადასხვა 
ფორმით შეიძლება განხორციელდეს, მათ 
შორის რეფერირების სხვადასხვა მეთოდის 
გამოყენების, შშმ პირთა ადგილობრივ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის, ხარისხის 
სტანდარტებზე ორიენტირებული ოპერაციული 
პროცედურების დანერგვის, შემთხვევათა 
კოორდინატორებისათვის პროგრამების 
შემუშავების მეშვეობით.
• კოორდინირება გაუწიეთ შშმ პირთა იმ 

ორგანიზაციებისა და სააგენტოების 
საქმიანობას, რომლებსაც სათავეში 
ქალები და ახალგაზრდა პირები უდგანან, 
და ასევე იმ ორგანიზაციების საქმიანობას, 
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რომელთა პრიორიტეტები და საქმიანობა 
გენდერულ თანასწორობას უკავშირდება. 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს ურთიერთობა 
დაამყარეთ შშმ პირთა ადგილობრივ 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და 
შესაბამისი მიმართულებით ადვოკატირებაში 
ჩართულ ჯგუგებთან ქმედითი რეფერირების 
ქსელის შექმნის მიზნით, ადგილობრივ 
თვითადვოკატირების თემებში მიგრანტი, 
ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული 
შშმ პირების ჩართვის უზრუნველსაყოფად. 
აღნიშნული ქსელები ასევე ეფექტიანი 
იქნება მასპინძელი ქვეყნის მთავრობასთან 
ინტეგრირების გაუმჯობესების მიზნით 
ადვოკატირებისთვის.  

• შეიმუშავეთ მკაფიო პროტოკოლები 
და სოციალურ საკითხთა, ჯანდაცვისა 
და მართლმსაჯულების სექტორებთან 
გააფორმეთ შეთანხმებები რეფერირების 
პროცესების შესახებ.   

• რეფერირების ქსელის ჩამოყალიბებისას 
მკაფიოდ განსაზღვრეთ ქსელში შემავალი 
თითოეული უწყებისა და ორგანიზაციის 
პასუხისმგებლობა. 

• უზრუნველყავით, რომ უწყებათაშორისი 
კოორდინაციის პროცედურები იყოს  
თანამიმდევრული, ცნობილი იყოს 
მომსახურების ყველა მიმწოდებლისა და 
დამხმარე პერსონალისათვის და მათ შესახებ 
ინფორმაცია სრულყოფილად მიეწოდოს შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს. 

• უზრუნველყავით, რომ იქ, სადაც ეს 
შესაძლებელი და მიზანშეწონილია, 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და 
დამხმარე პერსონალის პასუხისმგებლობაში 
შედიოდეს მომსახურების მიმღებ 
პირთა რეფერირება და შესაბამისი 
ანგარიშვალდებულება, მაგალითად, 
საკონტროლო კითხვარის ან 
ზედამხედველობის მექანიზმის შემოღებით. 

• რეფერირების სისტემის მოთხოვნებში 
უნდა შედიოდეს მომსახურების მიმღები 
პირისგან რეფერირებამდე ინფორმირებული 
თანხმობის მიღება და სისტემა ასევე უნდა 
უზრუნველყოფდეს პირის პერსონალური 
ინფორმაციისა და კონფიდენციალურობის 
დაცვას რეფერირების პროცესში. 

• მოამზადეთ შემთხვევათა კოორდინატორები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებთან დაკავშირებულ საკითხებში 
ქსელის მასშტაბით უწყვეტი ზრუნვისა და 
მომსახურების უზრუნველსაყოფად.  

2. დაამყარეთ კავშირები სათემო სარეაბილიტაციო 
მომსახურების მიმწოდებლებთან. სათემო 
სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებლები 
ქმედითი რესურსია ცოდნისა და რესურსების 
გაზიარების, ასევე შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისთვის მომსახურებებზე 
წვდომის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.  

 სათემო სარეაბილიტაციო მომსახურების 
მიმწოდებლები, ჩვეულებრივ, კარგად იცნობენ 
შშმ პირთა საჭიროებებს მომსახურებებზე 
წვდომასთან დაკავშირებით და, უმეტეს 
შემთხვევაში, ახლო ურთიერთობა აქვთ 
ადგილობრივ შშმ ქალებთან და ახალგაზრდა 
პირებთან, რითაც შეუძლიათ ისარგებლონ 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიმწოდებლებმა.

► მაგალითი:
 ეთიოპიაში სათემო სარეაბილიტაციო 

მომსახურების ქსელისა და ორგანიზაციის 
“Light for the World“ ერთობლივი 
ძალისხმევით განხორციელდა ადგილობრივი 
საპილოტე პროექტი, რომლის მიზანი 
იყო სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული ტრენინგებისა და 
ღონისძიებების მორგება ინტელექტუალური 
შეზღუდვის მქონე ახალგაზრდა პირებისა და 
მათი ოჯახების საჭიროებებზე.119  პროექტის 
შედეგების თანახმად, უმთავრესი, რაც უნდა 
გაკეთდეს აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, 
არის  სექსუალურობასა და შშმ პირებთან 
დაკავშირებულ ტაბუდადებულ საკითხებზე 
ღიად საუბარი; მომსახურებაზე წვდომის 
გაუმჯობესება საველე მომსახურების 
მიმწოდებელთა სათანადო მომზადების 
საშუალებით; პრაქტიკული მეთოდების 
დანერგვა; შშმ პირთა ოჯახის წევრების 
ჩართვა; და ტრენინგები როგორც 
ბიჭებისთვის, ასევე გოგონებისთვის.120  

თავი 2
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3. გაატარეთ ღონისძიებები მომსახურების მიმღებ 
იმ შშმ პირთა იდენტიფიცირების მიზნით, 
რომლებიც განიცდიან გენდერული ნიშნით 
ძალადობას ან სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებების 
დარღვევას. მომსახურების, განსაკუთრებით 
კი სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების, მიწოდება მნიშვნელოვანი 
მომენტია ძალადობის მსხვერპლთა 
იდენტიფიცირებისათვის, რისკების შეფასებისა 
და რისკების მართვის და შემცირების გეგმების 
შემუშავებისთვის.121  
• მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 

პერსონალი მოამზადეთ პირველადი 
დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებულ 
საკითხებში.122  გასათვალისწინებელია, 
რომ რეგულარული სკრინინგი გენდერული 
ნიშნით ძალადობასა თუ სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებების დარღვევის 
მიმართულებით წარმოებდეს მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
გავლილი აქვთ შესაბამისი მომზადება და 
ადგილზეა რეფერირების ეფექტიანი ქსელი, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი 
დამატებით ტრავმას მიაყენებენ ძალადობის 
მსხვერპლ პირებს. რეფერირების სათანადო 
და ეფექტიანი ქსელი აუცილებელია, 
რათა მოხდეს ძალადობის მსხვერპლთა 
გადამისამართება იმ მომსახურებათა 
მისაღებად, რომლებსაც ისინი 
დაუყოვნებლივ საჭიროებენ. 

• შეიმუშავეთ სპეციალური რეკომენდაციები 
ან საკონტროლო კითხვარი, რომელიც 
დაეხმარება მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და დამხმარე პერსონალს უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით რისკის წინაშე მდგომი 
პირების იდენტიფიცირებაში, მათ შორის 
ისეთი სიტუაციების იდენტიფიცირებაში, 
როდესაც მსხვერპლი დამნაშავეზე 
დამოკიდებული პირია.123  მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
მომზადება, ასევე, საჭიროა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის დაგეგმვასთან და შშმ 

ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
შემთხვევაში იდენტიფიცირებული რისკების 
შემცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებში.124  

• შეიმუშავეთ მსხვერპლთა იდენტიფიცირების 
თანმიმდევრული და კოორდინირებული 
პროცედურები და დანერგეთ 
უწყებათაშორისი კოორდინაცია. 

• შექმენით ისეთი სივრცეები, სადაც შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები თავს 
დაცულად იგრძნობენ და მხარდაჭერას 
მიიღებენ. 

• უზრუნველყავით შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების პერსონალური 
ინფორმაციისა და კონფიდენციალურობის 
დაცვა.

 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► მომსახურებებზე წვდომის უზრუნველყოფა/

მისადაგება
1. გამოიყენეთ გონივრული მისადაგება იქ, 

სადაც ამას საჭიროება მოითხოვს. მისადაგება, 
რომელსაც ხშირად „გონივრულ მისადაგებას” 
უწოდებენ, გულისხმობს „ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი 
მოდიფიკაციებისა და კორექტივების 
განხორციელებას, რაც არ იწვევს დაუძლეველ 
და გაუმართლებელ სირთულეებს და 
უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სხვებთან თანაბარი 
უფლებებისა და თავისუფლების ფუნდამენტურ 
ღირებულებათა რეალიზებას”.125  მისადაგება 
უმნიშვნელოვანესია იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
პირების თანასწორად ჰქონდეთ წვდომა 
მომსახურებებზე. შშმ პირი თავად უნდა იღებდეს 
გადაწყვეტილებას მისადაგების იმ ფორმის 
შესახებ, რომელსაც იგი საჭიროებს ან რომლის 
გამოყენებაც მას სურს.  

2. თუ და რამდენადაც ეკონომიკური რესურსები 
ამის საშუალებას იძლევა, შშმ პირს შესთავაზეთ 
დამხმარე ტექნოლოგიებით სარგებლობა. 
დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების 
გამოყენება გონივრული მისადაგების ფორმაა. 
დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენების 
მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის 
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მქონე პირის ფუნქციონირების დონისა და 
დამოუკიდებლობის ხარისხის შენარჩუნება ან 
გაუმჯობესება, რაც საშუალებას აძლევს ამ პირს, 
ზოგადად, უკეთ მართოს საკუთარი ცხოვრება 
და იზრუნოს საკუთარი ჯანმრთელობისა 
და კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე.126  
მაგალითად, ტექნოლოგია, რომელიც 
გულისხმობს კომუნიკაციას რეალურ დროში 
თარგმანით (CART), მნიშვნელოვან დამხმარე 
ტექნოლოგიებს განეკუთვნება განათლების 
მქონე სმენადაქვეითებული (ყრუ) პირებისათვის.  
დამხმარე ტექნოლოგიების მნიშვნელობის 
და დამხმარე საშუალებებში ინვესტირების 
პრიორიტეტულობის უზრუნველყოფის გზების 
შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
პუბლიკაციაში სახელწოდებით: „პრიორიტეტული 
დამხმარე საშუალებების ნუსხა“.127 

3. განსაზღვრეთ პოლიტიკა და პროცედურები, 
რომლებიც გონივრული მისადაგების 
თვალსაზრისით შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების საჭიროებათა იდენტიფიცირებას 
უზრუნველყოფს: 

• განსაზღვრეთ ფორმა და პროცედურები, 
რომლებითაც იწარმოებს პირის აუდიო, 
ვიზუალური, სენსორული, ფიზიკური თუ აღქმა
შეცნობასთან დაკავშირებული საჭიროებების 
დადგენა. პროცედურები უნდა იყოს მარტივი 
და სწრაფი და უნდა ერგებოდეს პირის 
საჭიროებებს მას შემდეგ, რაც მოხდება მათი 
იდენტიფიცირება.  

• საჭიროებების იდენტიფიცირება 
რეკომენდებულია დაწესებულებაში 
პირის პირველ ვიზიტამდე, რათა თავიდან 
იქნეს აცილებული ის უხერხულობა, 
რომელიც უკავშირდება შშმ პირის 
ვიზიტს დაწესებულებაში მხოლოდ იმის 
აღმოსაჩენად, რომ დაწესებულება არ არის 
ადაპტირებული მის მისაღებად. 

• მოახდინეთ ვიზიტის გრაფიკის ადაპტირება. 
მაგალითად, შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები შეიძლება საჭიროებდნენ შემდეგი 
სახის მისადაგებას: 
• ვიზიტამდე ჩვეულებრივზე უფრო დიდი 

ხნით ადრე დაგეგმვა.128  
• ვიზიტის სამუშაო საათების დასრულების 

შემდეგ დაგეგმვა.129  
• ვიზიტის ჩვეულებრივზე მეტი 

ხანგრძლივობა.130  
• მომსახურებათა კომბინირება ერთი 

ვიზიტის ფარგლებში. 
• შეაფასეთ მომსახურების მიმწოდებელთა 

მომზადების დონე და შესაძლებლობები 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ადგილზე 
მობილიზებული იყვნენ საჭირო უნარების 
მქონე მომსახურების მიმწოდებლები, ან 
შესაძლებელი იყოს მომსახურების მიმღებ 
პირთა გადამისამართება მომსახურების 
იმ მიმწოდებლებთან, რომლებიც საჭირო 
უნარებს ფლობენ.  მაგალითად, თუ 
მომსახურების მიმღები პირი საჭიროებს 
ჟესტების ენით კომუნიკაციას, მისი ვიზიტი 
უნდა დაიგეგმოს მომსახურების ისეთ 
მიმწოდებელთან, რომელიც ფლობს 
ჟესტების ენას. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► მომსახურებებზე წვდომის უზრუნველყოფა
1. მომსახურება იმგვარად დაგეგმეთ, რომ პატივი 

სცეთ მომსახურების მიმღები პირის ღირსებას 
და გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ადამიანები 
მომსახურებას სხვადასხვანაირად იღებენ 
მათ ასაკზე, შეზღუდული შესაძლებლობის 
ტიპსა და ხარისხზე, სქესზე, სოციალურ
ეკონომიკურ მდგომარეობასა და კულტურულ 
მახასიათებლებზე დაყრდნობით. 

► მაგალითი:
რა უნდა გააკეთონ მომსახურების მიმწოდებლებმა 
და დამხმარე პერსონალმა იმისთვის, რომ 
მომსახურება უზრუნველყოფდეს მომსახურების 
მიმღები პირის ღირსების დაცვას:  

• მომსახურების დაგეგმვისას 
გაითვალისწინეთ, რომ შშმ ქალი 
ან ახალგაზრდა პირი ყველაზე მეტ 
ინფორმაციას ფლობს ადაპტაციის მხრივ 
საკუთარი საჭიროებების შესახებ და 
მათ უნდა მიეცეთ მკურნალობის გეგმის 
შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობისა 
და, საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების 
მოთხოვნის საშუალება. 

• უზრუნველყავით ყველა მომსახურების 

თავი 2
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რა არის ღირსება? 

პირის ღირსება არსებითად არის 
დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან და 
ძირითად თავისუფლებებთან. მოსახლეობისა 
და განვითარების საერთაშორისო 
კონფერენციის სამოქმედო გეგმის თანახმად, 
ღირსება „გულისხმობს ბევრად მეტს, ვიდრე 
ძირითადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას; 
იგი მოიცავს განათლების უფლებას; 
სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში სრულყოფილ და სრულფასოვან 
მონაწილეობას; ინფორმაციის თავისუფლებას; 
დისკრიმინაციისა და ძალადობისგან 
დაცვას; საცხოვრებლის უსაფრთხოებას, 
ასევე, გადაადგილების თავისუფლებას; იგი 
მოითხოვს პირების წვდომას სიცოცხლის 
მანძილზე საკუთარი უნარების განვითარებისა 
და განახლების შესაძლებლობებზე. ღირსება 
მოიცავს სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის ფუნდამენტურ უფლებას 
და თავისუფლებას, ე.ი. პირის უფლებას, 
აირჩიოს, ვინ უყვარდეს, ჰყავდეს თუ არა 
და როდის სურს იყოლიოს შვილები, და 
ასევე გულისხმობს გარანტიას იმისა, რომ 
სქესობრივი კავშირები და რეპროდუქციის 
პროცესი ადამიანის ბედნიერების წყარო 
იყოს და ადამიანს ჰქონდეს საშუალება, 
ისარგებლოს ამ უფლებით ინფიცირების 
შიშისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
რისკების გარეშე. აღნიშნული უფლებებისა 
და თავისუფლებების არსებობა წინაპირობაა 
წარმატებული და ინკლუზიური საზოგადოებისა, 
რომელიც შედგება ძლიერი ინდივიდებისაგან, 
რომელთაც შეუძლიათ ინოვაციური მიდგომის 
გამოყენება და ადაპტირება, და რომელიც 
არის ყველა ადამიანისთვის საერთო 
კეთილდღეობისა და ძლიერი მომავლის 
გარანტია”.131 

მიმწოდებლისა და დამხმარე პერსონალის 
სათანადოდ მომზადება, რათა მათ 
პატივისცემა გამოიჩინონ შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების სურვილისა და 
არჩევანის მიმართ. საჭიროა იმ მექანიზმების 
მობილიზება, რომლებიც შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს საშუალებას მისცემს, 
უსაფრთხოდ განაცხადონ ან გააკეთონ 
შეტყობინება ისეთი მომსახურებების 
შესახებ, რომელთა მიწოდების დროსაც 
ირღვევა მათდამი პატივისცემით მოპყრობის 
პირობა  (ე.ი. პირებს ამგვარი განცხადების 
გაკეთების შემდეგ არ უნდა ეშინოდეთ, 
რომ გახდებიან შურისგების მსხვერპლნი, 
მოხდება მათი ვიქტიმიზაცია ან მიადგებათ 
ზიანი). 

• მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი შშმ ქალს ან ახალგაზრდა პირს 
უნდა ესაუბრონ უშუალოდ და არა იმ პირის 
საშუალებით, რომელიც მათ ახლავთ, იქნება 
ეს ოჯახის წევრი, მომვლელი თუ სხვა. 

• თუ ფიზიკური შესაძლებლობის შეზღუდვის 
მქონე პირი საჭიროებს ფიზიკურ შემოწმებას, 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და 
დამხმარე პერსონალმა ამ პირს უნდა 
მისცენ საშუალება, თავად გადაწყვიტოს, 
როგორ სურს გადაყვანილი იქნეს 
სამედიცინო შემოწმებისათვის განკუთვნილ 
სავარძელზე ან საწოლზე და რა პოზაში სურს 
იმყოფებოდეს ფიზიკური შემოწმების დროს. 

• იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პაციენტი საჭიროებს 
მენჯის ღრუს გამოკველვას, პროცედურას 
აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს ასისტენტი. 

2. პრიორიტეტად დასახეთ უსაფრთხოება, 
განსაკუთრებით იმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების შემთხვევაში, რომლებიც საჭიროებენ 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებას. მაგალითად, 
დაუშვებელია მომსახურების მიმღების 
მხრიდან ინფორმირებული თანხმობის გარეშე 
თავშესაფრის მისამართის გასაჯაროება, ან 
წერილის თუ მსგავსი შეტყობინების გაგზავნა, ან 
ტელეფონის საშუალებით მსხვერპლის ოჯახის 
წევრებთან დაკავშირება. 
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3. ყველა პროგრამისთვის მოახდინეთ 
საკმარისი რაოდენობით ეკონომიკური 
და ადამიანური რესურსების მობილიზება 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ნებისმიერი 
სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
განკუთვნილი მომსახურებები იყოს ეფექტიანი, 
ხელმისაწვდომი, მისაღები და ხარისხიანი. ეს 
მოიცავს დამატებითი ხარჯების დაფინანსებას, 
როგორიცაა ტრანსპორტირება, წინასწარ 
გავრცელებული მასალები და თარჯიმნები.132  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► მომსახურებების ხარისხის უზრუნველყოფა
1. უზრუნველყავით, რომ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის შეთავაზებული 
მომსახურება მაღალი ხარისხის იყოს და არ 
ჩამოუვარდებოდეს მომსახურებას, რომელსაც 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე პირები 
იღებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
შეთავაზებული მომსახურება უნდა იყოს: 

• მტკიცებულებებზე დაფუძნებული;133  
• მეცნიერულად დამტკიცებული და 

მართებული;134  
• სამედიცინო თვალსაზრისით მართებული;135  
• კულტურული თვალსაზრისით მართებული; 136 

• ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი;137  
• ყოვლისმომცველი;138  
• და უნდა მოიცავდეს თანამედროვე 

მომსახურებათა მთელ რიგ არჩევანს. 
აღნიშნული არჩევნის შეთავაზება უნდა 
ხდებოდეს უტყუარი ინფორმაციის მიწოდების 
საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს  
ამ არჩევანთან დაკავშირებული ადამიანის 
უფლებების შესახებ ინფორმაციას.139  

2. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის შეთავაზებული 
მომსახურება და საქონელი შეესაბამებოდეს 
თანამედროვე მედიცინის ეთიკის ნორმებს და 
ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპს, 
კულტურას, სქესსა და ასაკს.140 

 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► უფლებებზე დაფუძნებული 

მომსახურებების უზრუნველყოფა 
1. პროგრამებისა და პოლიტიკის შემუშავებისას 

გაითვალისწინეთ, რომ ყოველი მომსახურების 
მიღება უნდა წარმოებდეს ნებაყოფლობით, შშმ 
ქალისა თუ ახალგაზრდა პირის თავისუფალი და 
ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე, რაც 
ასევე ეხება ინფორმაციის გამჟღავნებას.  

• შემოიღეთ ეთიკის კოდექსი ინფორმირებული 
თანხმობის მიღებისა და ინფორმაციის 
გაზიარების თაობაზე.

• შესთავაზეთ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს გონივრული მისადაგება და 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება იმ 
შემთხვევაში, თუ პირები საჭიროებენ მსგავს 
მექანიზმებს. ამ მექანიზმების გამოყენება 
რეკომენდებულია ნაცვლად მეურვის 
ჩართვისა, რომელიც გადაწყვეტილებას 
შშმ პირის ნაცვლად იღებს. მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის 
გამოყენებისას უზრუნველყავით შშმ ქალის 
ან ახალგაზრდა პირის პერსონალური 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა. 

• ვიზიტისთვის გამოყავით დამატებითი 
დრო, თუ ეს საჭიროა. რიგ შემთხვევაში 
ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების 
პროცესი შესაძლებელია დიდ დროს 
მოითხოვდეს, განსაკუთრებით იმ 
შემთხვევაში, თუ, პირის შეზღუდული 
შესაძლებლობის ტიპიდან გამომდინარე, 
კომუნიკაციის ალტერნატიულ ფორმების 
გამოყენება ან ინფორმაციის რამდენჯერმე 
გამეორებაა საჭირო, თუმცა აღნიშნული 
სიტუაცია არ ათავისუფლებს მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 
ვალდებულებისაგან.  

• პროცედურები და პოლიტიკა უნდა 
ესადაგებოდეს და აკმაყოფილებდეს 
სამართლებრივ ქმედუნარიანობასთან 
დაკავშირებულ პრინციპებსა და 
უფლებებს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 
მომსახურების მიმღები პირი არ სარგებლობს 

თავი 2
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სამართლებრივი ქმედუნარიანობის 
უფლებით (მაგალითად, იმყოფება 
მეურვეობის ქვეშ).

• ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების 
შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ 
ქვეთავში, რომელიც ეძღვნება სამართლის 
სუბიექტად აღიარებას (ქვეთავი 1.2).

2. მოამზადეთ და მხარი დაუჭირეთ მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
მომსახურების მიწოდების ყველა დონეზე 
(დაწყებული პროგრამის ხელმძღვანელებით და 
დამთავრებული დარგობრივი პერსონალით), 
რათა მათ სრულად ჰქონდეთ გააზრებული 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
სამართლებრივი უფლებები და ის, თუ 
როგორ უკავშირდება სამართლებრივი 
ქმედუნარიანობა ინფორმირებულ თანხმობას, 
პერსონალური ინფორმაციის გაუთქმელობას, 
კონფიდენციალურობის დაცვასა და მეურვეობას. 

• მომსახურების მიმწოდებლებისა და 
დამხმარე პერსონალის მომზადება უნდა 
მოიცავდეს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 
გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, 
რომ პირს არ შეუძლია ინფორმირებული 
თანხმობის მიცემა მას შემდეგ, რაც 
უშედეგოდ იქნა გამოყენებული გონივრული 
მისადაგებისა და მხარდაჭერით 
გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტები. 
საჭიროა იმ რესურსების კვლევა, რომლებიც 
ეხმარება მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს, უკეთ გააცნობიერონ 
ინფორმირებული თანხმობის მნიშვნელობა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ზრდასრული პირების შემთხვევაში: 
• ტორონტოში (კანადა) არსებული ცენტრის 

‘Surrey Place Centre’ და განვითარების 
შეზღუდვის მქონე პირთა ვანდერბილტის 
კენედის სახელობის ცენტრის 
ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნა 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი რესურსი 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, 
რომლებშიც მოცემულია რეკომენდაციები 
ინტელექტუალური და განვითარების 
შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე 
ზრდასრულ პირთათვის ხარისხიანი 
სამედიცინო მომსახურების მიწოდების 

შესახებ. ვებპორტალი შეიცავს 
ინფორმაციას, რომელიც ეხმარება 
მომსახურების მიმწოდებლებს, კარგად 
გააცნობიერონ ინფორმირებული 
თანხმობის არსი; ამავე რესურსში 
მოცემულია ინფორმირებული თანხმობის 
საკონტროლო კითხვარი, რომლის 
ჩამოტვირთვა შესაძლებელია.141 

• ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 
კომისიისა და საერთაშორისო სამაშველო 
კომიტეტის ერთობლივი ძალისხმევით 
შემუშავდა სახელმძღვანელო გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, 
რომელიც ეხება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ 
მსხვერპლთაგან ინფორმირებული 
თანხმობის მიღების პროცესს და 
რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან 
რეკომენდაციებს მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის, მათ შორის იმ 
პროცედურათა თანმიმდევრობის შესახებ, 
რომლებიც მომსახურების მიმწოდებლებს 
ეხმარება ინფორმირებული თანხმობის 
მოპოვებაში. აღნიშნული ინსტრუმენტი 
განკუთვნილია ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში გამოსაყენებლად, თუმცა მისი 
გამოყენება ნებისმიერ კონტექსტშია 
შესაძლებელი.142 

3. შეიმუშავეთ მომსახურების მიმღებ პირთა 
კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიები. 
• მიმღების ტერიტორიაზე შექმენით 

ისეთი გარემო, რომელიც საშუალებას 
მისცემს მომსახურების მიმღებ პირს, 
კონფიდენციალურად განაცხადოს 
დაწესებულებაში მისი ვიზიტის მიზეზი. 

• იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვიზიტზე თანმხლებ 
პირთან ერთად ცხადდება, შშმ პირს, სხვა 
პირების თანდასწრების გარეშე, დაუსვით 
კითხვა, სურს თუ არა კონსულტაციას, 
გამოკვლევას ან სხვა პროცედურას დაესწროს 
მისი თანმხლები პირი (იმ შემთხვევაშიც 
კი, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირი 18 წლამდე ასაკის არის). არ 
დაამყაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მომსახურების მიმღებ პირთან 
კომუნიკაცია მისი თანმხლების საშუალებით. 
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ეს პროცესი გულისხმიერად წარმართეთ 
და უზრუნველყავით, რომ მას შშმ პირი 
მართავდეს. თანმხლები პირისგან 
განცალკევებამ შეიძლება გამოიწვიოს შშმ 
პირის შფოთვა. 

• მომსახურების მიმწოდებელი და/ან 
დამხმარე პერსონალი უნდა ფლობდეს იმ 
ენას, რა ენაზეც საუბრობს მომსახურების 
მიმღები (მაგ. ჟესტების ენას), რაც 
დამატებითი გარანტიაა იმისა, რომ დაცული 
იქნება მომსახურების მიმღები პირის 
კონფიდენციალურობა.  

• საჭიროა პროცედურების დანერგვა, 
რომლებიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვას. 

• მომსახურების მიმღებ პირს შესთავაზეთ 
იზოლირებული სივრცე კონსულტაციის 
მისაღებად. მწირი რესურსების პირობებში, 
სადაც იზოლირებული ოთახები 
ხელმისაწვდომი არ არის,  შეგიძლიათ ამ 
მიზნით გამოიყენოთ შენობის კონკრეტული 
კუთხე ან შენობის გარეთ არსებული სივრცე 
და განათავსოთ ბარიერი, რომელიც 
მიმღების ტერიტორიას მომსახურებისათვის 
განკუთვნილი ტერიტორიისაგან გამიჯნავს. 

• პირის პერსონალური ინფორმაცია, მათ 
შორის მისი სხვა მომსახურების მისაღებად 
რეფერირების შესახებ ინფორმაცია, გაეცით 
მხოლოდ მომსახურების მიმღები პირის 
თანხმობის შემთხვევაში. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► მონაცემთა შეგროვება და მონიტორინგი 
1. შეაგროვეთ დეტალური ინფორმაცია იმ 

ბარიერების შესახებ, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
მომსახურებებზე. შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის მიწოდებულ მომსახურებაზე 
დეტალურ მონაცემთა რეგულარული შეგროვება 
უმნიშვნელოვანესია ამ მომსახურებათა მუდმივი 
გაუმჯობესებისა და მომსახურებებზე მუდმივი 
წვდომის  უზრუნველსაყოფად. 

• საჭიროებისა და შესაძლებლობის 
შემთხვევაში მოახდინეთ მონაცემთა 
შეგროვების მექანიზმის ადაპტირება. 

• გამოიყენეთ ისნტრუმენტები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს შშმ პირთა მეტ ჩართულობას, 
რისი მიღწევაც შესაძლებელია მათი 
საჭიროებების, ასაკის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის ტიპის, რისკებისა და სხვა 
მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შესახებ 
მეტი ინფორმაციის მოპოვებით. 

• დაახარისხეთ მონაცემები სხვადასხვა 
შესაბამისი ფაქტორის მიხედვით, მათ შორის 
შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების, 
სქესის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, 
სოციალურეკონომიკური სტატუსის და 
სხვა ფაქტორების მიხედვით, რომლებიც 
ზემოქმედებას ახდენს შშმ პირების მიერ 
მომსახურებაზე წვდომასა და მიღებაზე.143  

• უზრუნველყავით, რომ პროგრამით 
გათვალისწინებული ყველა მიზნის 
შემთხვევაში, რომელიც უკავშირდება 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს, 
შესაძლებელი იყოს მონაცემთა შეგროვება 
თითოეული მიზნის მიმართულებით 
პროგრესის შესაფასებლად.  

• მონაცემთა შეგროვებამდე მოიპოვეთ 
თანხმობა მონაცემთა გამოყენებაზე 
და დაიცავით კონფიდენციალურობა. 
ეს განსაკუთრებით ეხება სამედიცინო 
ინფორმაციას და მეურვეობის ქვეშ მყოფ 
პირებს. 

• შექმენით მონაცემთა შეგროვების, 
აღრიცხვისა და შენახვის უსაფრთხო სისტემა. 

• დანერგეთ კოორდინირებული მექანიზმი 
მონაცემთა რეგულარული განხილვისა და 
ანალიზის უზრუნველსაყოფად. 

2. დანერგეთ ქმედითი და ხელმისაწვდომი 
გასაჩივრების მექანიზმი პროგრამისა 
და დაწესებულების შესახებ მიმდინარე 
უკუკავშირის შეგროვების მიზნით.144  
უზრუნველყავით, რომ მომსახურების მიმღებ 
პირებს შეეძლოთ უსაფრთხოდ განაცხადონ 
საკუთარი პრეტენზიები სხვადასხვა ფორმატში 
(მაგ. წერილობითი ფორმით, ვერბალურად, 
ანონიმურად). 

3. შექმენით მონიტორინგის ეფექტიანი 
მექანიზმები, მათ შორის მექანიზმები, 
რომლებიც უზრუნველყოფს მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
ანგარიშვალდებულებას. 
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• შეიმუშავეთ მაჩვენებლები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს გენდერული ნიშნით 
ძალადობასა და სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებში შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მონაწილეობის 
კონტროლს. 

• შეიმუშავეთ კონკრეტული და მართვადი 
ნიშნულები მომსახურების მიწოდების 
მიმართულებით პროგრესის მონიტორინგისა 
და შეფასების მიზნით.

• უზრუნველყავით,, რომ მონიტორინგისა 
და ანგარიშვალდებულების მექანიზმები 
იყოს დამოუკიდებელი და შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს ჰქონდეთ მათზე 
წვდომა.

• ჰუმანიტარული კრიზისის დროს აწარმოეთ 
შშმ პირების მდგომარეობის სისტემატური 
მონიტორინგი.145  უზრუნველყავით, რომ შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები ჩართულები 
იყვნენ ჰუმანიტარული კრიზისის შემდგომ 
პერიოდში წარმოებულ საჭიროებათა 
სტანდარტულ შეფასებაში, როგორიცაა, 
მაგალითად, საჭიროებების შეფასება 
სტიქიური უბედურების შემდეგ. 

2.4 დაწესებულებები

ნებისმიერი ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებზე მომსახურებათა მორგება 
მნიშვნელოვანი გარანტიაა იმისა, რომ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან ან სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდება 
წარმოებდეს შშმ პირებისთვისაც როგორც 
თეორიულად, ისე პრაქტიკულად. საჭიროებების 
დაკმაყოფილების აუცილებელი კომპონენტებია 
ფიზიკური, სოციალური, ეკონომიკური და 
კულტურული ხელმისაწვდომობა,146  და ქვევით 
აღწერილი ღონისძიებები უმნიშვნელოვანესია 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მომსახურებები 
ხელმისაწვდომი იყოს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის: 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► ბარიერების იდენტიფიცირება
1. შეამოწმეთ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის მომსახურებების 
ხელმისაწვდომობა ფიზიკური, სენსორული, 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ბარიერების და ადაპტაციის საჭიროებების 
იდენტიფიცირების მიზნით.147  მოიპოვეთ 
შესაბამისი ინფორმაცია შშმ პირებისგან 
როგორც არსებული დაწესებულებების 
განახლების, ასევე ახალი მშენებლობის დროს.148  

► მაგალითი: 
 ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

ორგანიზაციამ ‘Safety First Initiative’ შეიმუშავა 
ხელმისაწვდომობისა და რეაგირების 
შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს სთავაზობს ჩარჩოს, რომელიც 
ეხმარება მათ მომსახურებების ინკლუზიურობის 
უზრუნველყოფაში და გაუმჯობესებაში, 
ასევე იმაში, რომ მომსახურების მიწოდება 
წარმოებდეს მსხვერპლის მიერ მიღებული 
ტრავმის გათვალისწინებით და პასუხობდეს 
მსხვერპლის საჭიროებებს; ამავე ორგანიზაციამ 
შეიმუშავა შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც 
არსებული მომსახურებების შეფასებისთვის 
გამოიყენება.149 

► მაგალითი: 
 სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
სტანდარტები სახელწოდებით: “ISO 
21542:2011 შენობა-ნაგებობები - შენობა-
ნაგებობის ხელმისაწვდომობა და 
გამოყენებისათვის ვარგისობა” მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტია მომსახურების მიმწოდებლის 
ადგილმდებარეობის მისაწვდომობის 
შეფასებისთვის. აღნიშნული პუბლიკაცია 
მოიცავს სტანდარტებთან შესაბამისობის 
მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს 
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ხელმისაწვდომი შენობანაგებობების 
დაპროექტებისათვის. აღნიშნული პუბლიკაციით 
საღგებლობა რეკომენდებულია ისეთ გარემოში, 
სადაც ფიზიკური ხელმისაწვდომობის შესახებ 
არ არსებობს ეროვნული ან ადგილობრივი 
სტანდარტები. დოკუმენტზე წვდომა ფასიანია.150 

2. მოახდინეთ იმ დაბრკოლებებისა და 
ბარიერების იდენტიფიცირება და 
გაუვნებელყოფა, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების  
წვდომას მომსახურებებზე.151 მომსახურებებზე 
წვდომის სასურველი ფორმის განსაზღვრა 
უნდა წარმოებდეს თავად შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიერ. 

3. რეკომენდებულია თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენება, რომლებიც 
მომსახურებებზე წვდომის გამარტივებას 
ემსახურება, როგორიც არის, მაგალითად, 
ციფრული საკომუნიკაციო დაფები. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები:
► ფიზიკური წვდომის უზრუნველყოფა 
1. უზრუნველყავით მომსახურებებზე ფიზიკური 

წვდომა, რაც ნიშნავს, რომ მომსახურების 
მიწოდებისათვის მნიშვნელოვანი ყველა 
კომპონენტით, მათ შორის შენობანაგებობებით, 
საკლასო ოთახებით, სასამართლო დარბაზებით, 
სამედიცინო დაწესებულებებითა და სამედიცინო 
აღჭურვილობით სარგებლობა უნდა შეეძლოს 
ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
და ნებისმიერი დამხმარე აღჭურვილობით 
მოსარგებლე პირს. ადგილმდებარეობაზე 
წვდომის უზრუნველსაყოფად შემდეგი 
ღონისძიებების გატარებაა საჭირო: 

• შესაძლებლობის ფარგლებში შეეცადეთ, 
მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული 
უნივერსალური დიზაინი. უნივერსალური 
დიზაინი გულისხმობს „პროდუქტების, 
გარემოს, პროგრამებისა და მომსახურებების 
სტრუქტურას, რომელიც მაქსიმალურად 
ხელმისაწვდომია ყველა ადამიანისათვის 
და არ საჭიროებს რაიმე სახის ადაპტაციას 
ან სპეციალურ დიზაინს, მათ შორის 
სააბაზანოების, თავშესაფრებისა და სხვა 
საშუალებათა დიზაინს“.152  

• მოახდინეთ კონსტრუქციასთან და 
არქიტექტურასთან დაკავშირებული 
ბარიერების იდენტიფიცირება და 
აღმოფხვრა მომსახურების მიწოდებისთვის 
განკუთვნილი შენობის როგორც შიგნით, 
ასევე გარეთ. ყურადღება გაამახვილეთ 
შემდეგ კომპონენტებზე:153  

• შენობაში შესვლას ან სხვადასხვა 
სართულზე გადაადგილებას ხომ არ უშლის 
რაიმე ხელს, მაგალითად, უსწორმასწორო 
გადასასვლელი, ვიწრო შესასვლელი ან 
კიბე? 

• კარი საკმარისად ფართოა და მსუბუქად 
იღება? კარი სახელურით იღება თუ 
ღილაკით? კარი ავტომატურად იღება და 
იკეტება? 

• მიმღების, საინფორმაციო და სხვა 
მაგიდები საკმაოდ დაბალია იმისთვის, 
რომ მათ სავარძელეტლით მოსარგებლე 
პირი მიუდგეს? 

• შენობაში არის სააბაზანოები, 
რომლებითაც სავარძელეტლებით 
მოსარგებლე პირებს შეუძლიათ 
ისარგებლონ? არის ეს სააბაზანოები 
მოქმედი?  

• საპროცედურო ოთახები ან სამშობიარო 
ბლოკები საკმაოდ ფართოა იმისთვის, 
რომ იქ სავარძელეტლით მოსარგებლე 
პირმა შეძლოს შემოტრიალება? 

• უზრუნველყავით დაწესებულებაში არსებული 
ავეჯისა და აღჭურვილობის, როგორიცაა 
საავადმყოფოს საწოლები, სამედიცინო 
შემოწმებისთვის განკუთვნილი სავარძლები 
თუ საწოლები, ხელმისაწვდომობა.

► მაგალითი: 
 ადაპტირებადი დიზაინის ასოციაცია 

მნიშვნელოვან რესურსებს გვთავაზობს 
ხარჯთეფექტურ ადაპტირებად დიზაინთან 
დაკავშირებით. აღნიშნული ორგანიზაციის 
მისიაა „უზრუნველყოფა იმისა, რომ გარემო 
იყოს ადაპტირებული შშმ პირთა საჭიროებებსა 
და მოთხოვნებზე, რაც იქნება მათი ჯანსაღი 
ცხოვრების გარანტია, ასევე გარანტია იმისა, 
რომ ისინი შეძლებენ საკუთარი განვითარების, 
აკადემიური და პროფესიული პოტენციალის 
სრულყოფილად გამოყენებას, და რაც ხელს 

თავი 2
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შეუწყობს მათ განათლებას, პროცესებში 
აქტიურ ჩართვას, ფართოდ თვითგამოხატვას და 
სოციალური სამართლიანობის დამყარებას.“154  
ერთერთი გზა, რომელსაც ორგანიზაცია ირჩევს 
აღნიშნული მისიის შესასრულებლად, არის 
უფასო ონლაინ ვიდეობიბლიოთეკა, რომელიც 
მოიცავს უამრავ საინფორმაციო ხასიათის 
ვიდეომასალას იმის შესახებ, თუ როგორ 
შეიძლება ადაპტირებადი დიზაინის შექმნა იაფი 
მასალის, მაგალითად, მუყაოს, გამოყენებით.155  

• დაწესებულებების დიზაინი უნდა 
აკმაყოფილებდეს მთელ რიგ საჭიროებებს, 
რომლებიც მომსახურებაზე წვდომას 
უკავშირდება, მაგალითად, მომსახურების 
მიმღებს უნდა ჰქონდეს საშუალება, შენობაში 
მომსახურე ცხოველთან ერთად შევიდეს; 
უნდა არსებობდეს საჭირო მედიკამენტების 
მარაგი; მობილიზებული უნდა იყოს 
ელექტრომოწყობილობების დამტენი 
საშუალებები; ოთახებში, დერეფნებსა და 
სააბაზანოებში უნდა იყოს საკმარისი სივრცე; 
შენობა აღჭურვილი უნდა იყოს მოაჯირებითა 
და სახელურებით, საწოლებით, სამედიცინო 
შემოწმებისა და მშობიარობისთვის 
განკუთვნილი სავარძლებით, რომელთა 
სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია. 

2. მაქსიმალურად უზრუნველყავით 
მომსახურებებზე მარტივი წვდომა. 
მომსახურების მიმღებ პირებს შესთავაზეთ 
მომსახურების მიღება ბინაზე მისვლით ან 
შენობებში, რომლებიც საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გაჩერებებთან ახლოს 
მდებარეობს, ან შენობებში, რომლებთანაც 
მისვლა კერძო ტრანსპორტით არის 
შესაძლებელი.156  

3. გააფართოვეთ სატელეფონო, ელექტრონული 
ფოსტისა და სხვა ტიპის საკომუნიკაციო 
საშუალებებით მომსახურების მიწოდება, 
დისტანციური მომსახურების ხელშეწყობის 
მიზნით, იმ პირებისათვის, ვისთვისაც 
დაწესებულებაზე ფიზიკური წვდომა 
შეზღუდულია ან სირთულეს წარმოადგენს. 

• უზრუნველყავით ალტერნატიული 
სატელეფონო ფორმატების 
ხელმისაწვდომობა (მაგ. დისტანციური 
საბეჭდი აპარატი (TTY), ვიდეოფორმატი). 

• უზრუნველყავით დანიშნულების განახლება 
ან ახალი დანიშნულების გაცემა 
სატელეფონო კონსულტაციის საშუალებით.157  

• უზრუნველყავით ინფორმაციისა და 
მომსახურებების შეთავაზება ელექტრონული 
ფოსტის ან ონლაინ კომუნიკაციის 
საშუალებით. 
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CHAPTER   2

ფიზიკური წვდომის უზრუნველყოფა 

ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს იგივე ფიზიკური 
საჭიროებები გააჩნიათ, როგორც არაკრიზისულ 
პირობებში. თუმცა ჰუმანიტარული კრიზისის 
დროს შესაძლებელია, საჭირო გახდეს ახალი და 
დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება 
ფიზიკური წვდომის უზრუნველსაყოფად: 

• უზრუნველყავით, რომ ჰუმანიტარულ 
კრიზისზე რეაგირების მიზნით შექმნილი 
ინფრასტრუქტურა ითვალისწინებდეს 
ჰუმანიტარული კრიზისის შედეგად შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მოწყვლადობის 
გაზრდილ დონეს. პირის შეზღუდული 
შესაძლებლობა შესაძლებელია, ზრდიდეს მის 
მოწყვლადობას სექსუალური და გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მიმართ გადაუდებელი 
დახმარების ძიების დროს, მაგალითად, ისეთ 
ადგილებში, სადაც საკვებისა და წყლის მარაგის 
გაცემის პუნქტები ქალთა თავშესაფრიდან 
მოშორებით მდებარეობს, სააბაზანოები 
საცხოვრებელი ადგილებიდან მოშორებით 
არის განთავსებული და ა.შ. ამგვარი სიტუაციები 
ზრდის პირის დაუცველობას სექსუალური 
თავდასხმის მიმართ, განსაკუთრებით ღამის 
საათებში და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, 
თუ პირის შეზღუდული შესაძლებლობა 
არ აძლევს მას საშუალებას, სწრაფად 
გადაადგილდეს, რაც კიდევ უფრო ზრდის მისი 
დაუცველობის ხარისხს. მომსახურებები და 
მომსახურებათა მიწოდებისათვის განკუთვნილი 
შენობანაგებობები იმგვარად დაგეგმეთ 
და დააპროექტეთ, რომ ამ მომსახურებით 
მოსარგებლე პირები ეფექტიანად იყვნენ 
დაცულები სექსუალური და გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან. ამ მიზნით გასახორციელებელ 
ღონისძიებებს განეკუთვნება სააბაზანოებში 
შიდა საკეტების დამონტაჟება და, რაც მთავარია, 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების ჩართვა 
მომსახურებათა ორგანიზებასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში.158  

• შესთავაზეთ მოსახლეობას მობილური 

ჰუმანიტარული კრიზისი

მომსახურება, რომლის საშუალებითაც 
მომსახურებების მიღებას შეძლებენ ის შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები, რომლებსაც არ 
შეუძლიათ მომსახურებათა მიღების პუნქტებში 
გამოცხადება. საგანგებო სიტუაციების დროს 
ნებისმიერი შესაძლებლობის შეზღუდვის 
მქონე პირებს განსაკუთრებით ეზღუდებათ 
წვდომა მომსახურებებზე მომსახურების 
მიღების პუნქტებში გამოცხადებასთან 
დაკავშირებული ბარიერების გამო, როგორიცაა 
სატრანსპორტო საშუალებების ნაკლებობა 
ან არარსებობა, აგრეთვე იმის გამო, რომ 
მათ გვერდით შესაძლებელია, აღარ იყვნენ 
პირები, რომლებიც მათზე ზრუნავენ, ან 
კრიზისის შედეგად შექმნილი ფიზიკური 
გარემო შესაძლებელია, აღარ აძლევდეს მათ 
გადაადგილების საშუალებას. მაგალითად, 
მობილური სასამართლოების შემოღებით 
შესაძლებელია, უზრუნველვყოთ შშმ პირთა 
წვდომა მართლმსაჯულებაზე,159  ხოლო 
მობილური კლინიკების ან მობილური 
სამედიცინო მომსახურების ცენტრების 
საშუალებით შევძლებთ მათთვის იმ სამედიცინო 
მომსახურების გაწევას, რომელსაც ისინი 
საჭიროებენ.160  

• იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკებისა 
და მომსახურებების ორგანიზებისას 
რეკომენდებულია უნივერსალური დიზაინის 
გამოყენება. რესურსები, როგორიცაა, 
მაგალითად, „ყველა ერთ ჭერქვვეშ: შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული თავშესაფრები და დასახლებები 
საგანგებო მდგომარეობის პირობებში“, 
რომელიც შემუშავებულია წითელი ჯვრისა და 
წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების 
საერთაშორისო ფედერაციის მიერ, გვთავაზობს 
მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს იმის შესახებ, 
თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ მომსახურების 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა იმ 
ბარიერების აღმოფხვრა, რომლებიც ზღუდავს 
შშმ პირთა წვდომას მომსახურებებზე საგანგებო 
და კრიზისული სიტუაციების დროს.161  
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► სენსორული წვდომის უზრუნველყოფა 
1. უზრუნველყავით მომსახურებებზე 

სენსორული დარღვევების მქონე პირების 
წვდომა. სენსორული დარღვევები მოიცავს 
მხედველობის, სმენის, ყნოსვის, შეხების, 
გემოს, კომუნიკაციური და სივრცითი უნარების 
დარღვევას. შშმ ქალს ან ახალგაზრდა პირს 
შესაძლებელია, ჰქონდეს ერთი ან ერთზე მეტი 
სენსორული დარღვევა და ეს დარღვევები 
სხვადასხვა ხარისხის შეიძლება იყოს. ის, თუ 
რა მისადაგებას ან რა ხარისხის მისადაგებას 
საჭიროებს შშმ პირი, დამოკიდებულია 
თვითონ ამ პირზე. იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ დაწესებულება ხელმისაწვდომი იყოს 
სენსორული დარღვევების მქონე პირებისათვის, 
რეკომენდებულია შემდეგი ღონისძიებების 
გატარება: 
• შექმენით ნებისმიერი სუნისგან 

მაქსიმალურად თავისუფალი გარემო.162  
• გამოიყენეთ არალუმინესცენციური განათება.163 
• მომსახურების მიმღებ პირებს შესთავაზეთ 

სკამების/სავარძლების არჩევანი (მაგ. 
რბილსაგებიანი სკამები, სავარძლები 
მკლავების დასაყრდნობით).164   

• იქონიეთ ნივთი ან სათამაშო, რომელიც 
სტრესის მოხსნაში დაეხმარება 
მომსახურების მიმღებ პირს (მაგ. სპეციალური 
ბურთები, რბილი სათამაშო ცხოველები, ე.წ. 
სპინერები).165  

• შექმენით ხმაურისგან მაქსიმალურად 
თავისუფალი გარემო, განსაკუთრებით ისეთი 
ხმაურისგან, როგორიცაა აკუსტიკა ან ფონური 
ხმაური.166 

• მომსახურების მიმღებ პირებს, რომლებიც 
განტვირთვას საჭიროებენ, შესთავაზეთ 
სარელაქსაციო ან მოსასვენებლი ოთახი.167  

• მომარაგებული გქონდეთ საკვები და 
სასმელი მომსახურების მიმღებ პირთათვის 
შესათავაზებლად. 

• მაქსიმალურად შეეცადეთ, მომსახურების 
მიმღებმა პირებმა ნაკლები დრო გაატარონ 
მოსაცდელში.168 

• იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო შემოწმება 
ან კონსულტაცია დიდხანს გრძელდება, 
შესთავაზეთ მომსახურების მიმღებ პირს 
შესვენება. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ინფორმაციისა და კომუნიკაციის 

ხელმისაწვდომობა 
1. უზრუნველყავით ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობა. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ შშმ პირს უნდა ჰქონდეს 
საშუალება, მოიძიოს, მიიღოს და გააზიაროს 
ინფორმაცია მისი კომუნიკაციის საჭიროებების 
შესაბამისი ფორმატით. 
• უზრუნველყავით, რომ ინფორმაცია და 

კომუნიკაცია, საჭიროების შემთხვევაში, 
ხელმისაწვდომი იყოს შემდეგი ფორმატებით: 
• ბრაილის შრიფტი; 
• მსხვილი შრიფტი; 
• აუდიოფორმატი; 
• ეკრანის წამკითხველ პროგრამასთან 

თავსებადი ციფრული ფორმატი; 
• მომსახურების მიმღები პირისთვის 

სასურველი სქესის სურდოთარჯიმნის 
მომსახურება  (მაგ. საერთაშორისო 
ჟესტების ენა, ამერიკული ჟესტების ენა); 

• სუბტიტრირება; 
• გამარტივებული ფორმატი (მაგ. მარტივი 

ენის გამოყენება, მარტივად წასაკითხი 
ტექსტი); 

• ილუსტრაციები; 
• თარჯიმნის მომსახურება. 

• მოიმარაგეთ სხვადასხვა ტექნოლოგიები და 
მოწყობილობები, რომლებითაც შშმ პირები 
შეძლებენ სარგებლობას მომსახურების 
მიღებისას, მათთვის მისაღები ფორმატით 
კომუნიკაციის დამყარების მიზნით. ამგვარ 
მოწყობილობებს განეკუთვნება მარტივი 
ფუნქციების მქონე მობილური ტელეფონები, 
სმარტფონები, ტაბლეტები, კომპიუტერები,  
ციფრული საინფორმაციო სისტემის “DAISY“ 
მოწყობილობა ან ციფრული წამკითხველი 
“Victor Reader“.  

• ხელმისაწვდომ ფორმატში მისაწოდებელი 
ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს: 
• ადამიანის ძირითადი უფლებები; 
• ხელმისაწვდომი მომსახურებები; 
• ინსტრუქციები მომსახურებათა შესახებ; 
• კონფიდენციალურობისა და 

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა; 
• ინფორმირებული თანხმობა; 
• პრეტენზიებისა და უკუკავშირის 

პროცედურები; 
• ანგარიშვალდებულების მექანიზმები და 

პროცესები; 
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• საჯარო ინფორმაცია და კამპანიები, 
რომლებიც ინფორმირებულობის გაზრდას 
ემსახურება. 

• ციფრულ ფორმატში ინფორმაციის მიწოდება 
საჭიროა ვიზიტამდე ან საინფორმაციო 
შეხვედრამდე. 
• დაიქირავეთ დამხმარე პერსონალი, 

რომელიც შშმ პირს დაწესებულების 
შესასვლელთან დახვდება და დახმარებას 
გაუწევს დაწესებულების დატოვებამდე. 

• შშმ პირთან კომუნიკაციის დროს 
არასდროს დაიხმაროთ მისი ოჯახის 
წევრი ან პირი, რომელიც მასზე ზრუნავს, 
შშმ პირისგან წინასწარ, პირისპირ 

თავი 2

გასაუბრების დროს მიღებული, მკაფიო, 
თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის გარეშე.  

• შეიმუშავეთ მექანიზმები, რომელთა 
საშუალებითაც გაუმკლავდებით 
სიტუაციას, როდესაც შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მხრიდან 
ინფორმირებული თანხმობის მიღებას 
ან მათი პერსონალური ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვას საფრთხე 
ემუქრება, მაგალითად, თარჯიმნის 
ან სურდოთარჯიმნის მომსახურების 
პერიოდში. 

საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო მასალების 
ხელმისაწვდომობა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული პროგრამების შესახებ 
ინფორმაციაზე წვდომის უფლება შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე პირების თანასწორად. 
გენდერული ნიშნით ძალადობასა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული გზავნილების მიწოდება უნდა მოხდეს სხვადასხვა ფორმატისა და 
ინფორმაციის მიწოდების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით. ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე 
მომუშავე კომისიისა და საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტის მიერ შემუშავებული რესურსი 
სახელწოდებით „საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო მასალების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი“ გვთავაზობს ქვემოთ ჩამოთვლილი მარტივი 
კითხვების გამოყენებას საჭირო ადაპტაციის ან მიდგომების იდენტიფიცირებისათვის, რაც 
ემსახურება სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. აღნიშნულ ინსტრუმენტში მოცემული რეკომენდაციები 
შემუშავებული იქნა ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში გამოსაყენებლად, თუმცა აღნიშნული 
რეკომენდაციებით სარგებლობა შესაძლებელია ნებისმიერ კონტექსტში. 
1. ვისთვის იქნება გასაგები ინფორმაცია მოცემულ ფორმატში?
2. ვისთვის არ იქნება გასაგები ინფორმაცია მოცემულ ფორმატში?
3. ესადაგება ინფორმაცია იმ პირთა განსხვავებულ საჭიროებებს, რომლებიც მოცემული 

საზოგადოების წევრები არიან? შშმ პირები და მათზე მზრუნველი პირები ამოიცნობენ საკუთარ 
თავს და საკუთარ გამოცდილებას გზავნილებში? 

4. რა მოსაზრება გააჩნიათ შშმ პირებს მოცემული საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და 
საკომუნიკაციო მასალების შესახებ? აქვთ მათ რჩევები ან მოსაზრებები ამ მასალასთან 
დაკავშირებით? მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდებულია, რომ საზოგადოების წევრთა, 
განსაკუთრებით შშმ პირთა რჩევები და მოსაზრებები მასალების შექმნამდე იყოს მოპოვებული და 
გათვალისწინებული, მნიშვნელოვანია დასრულებული მასალის მიწოდებაც შშმ პირებისა და მათზე 
მზრუნველი პირებისათვის და მათგან შენიშვნებისა და კომენტარების მიღება, მათ საჭიროებებზე 
მორგების მიზნით მასალების შემდგომი კორექტირებისათვის.

დამატებითი ინფორმაცია, მათ შორის რეკომენდაციები ინფორმაციის მიწოდების გეგმებთან 
დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ პუბლიკაციაში „ინსტრუმენტი 7: საინფორმაციო, 
საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო მასალების ხელმისაწვდომობა“. 169
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ეკონომიკური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 
1. უზრუნველყავით, რომ მომსახურებები 

ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი იყოს. 
ეს ნიშნავს ინფორმაციის, საქონლისა 
და მომსახურების ეკონომიკური 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. 
• ვიზიტები დანიშნეთ სამუშაო საათების 

დასრულების შემდეგ, რაც გარანტია იქნება 
იმისა, რომ ადამიანებს არ მოუწევთ სამუშაოს 
გაცდენა მომსახურების მისაღებად.170  

• დაეხმარეთ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, ჩაერთონ დაბალშემოსავლიანი 
ოჯახებისთვის განკუთვნილი დახმარების ან 
სხვა სოციალური დახმარების პროგრამებში.171  

• იქ, სადაც ამის საშუალება არსებობს, 
შესთავაზეთ მათ უფასო მომსახურება, 
მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება 
ან საფასურის ეტაპობრივი დაფარვის 
გეგმა როგორც მომსახურებაზე, ასევე 
მედიკამენტებსა და აღჭურვილობაზე. იმ 
შემთხვევაში, თუ შშმ პირი ამგვარ შეღავათს 
მიიღებს, უზრუნველყავით, რომ ამის შესახებ 
ინფორმაცია არ გასაჯაროვდეს.172  

• უსაფუძვლოდ ნუ მიიჩნევთ, რომ ამ პირებს 
აქვთ წვდომა ტრანსპორტზე, ინტერნეტზე, 
კომპიუტერზე და სხვ.173  

• ჰუმანიტარული კრიზისის დროს 
ეკონომიკური ხელმისაწვდომობის 

საჭიროება კიდევ უფრო მწვავედ დგას 
ყველა ადამიანის, განსაკუთრებით კი 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წინაშე. შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
ხშირად რჩებიან სახელმწიფოს მხრიდან 
დახმარებების გარეშე ან იმ პირების გარეშე, 
რომლებიც მათზე ზრუნავენ და ვისზეც ისინი 
ეკონომიკურად არიან დამოკიდებულები, 
რაც ზრდის მათი მოწყვლადობისა და 
დაუცველობის დონეს. კრიზისის პერიოდში 
და მის შემდეგ, იზრდება რა ეკონომიკური 
წნეხი როგორც მთავრობაზე, ასევე 
მომსახურების მიმწოდებლებზე, შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების იმგვარი 
საჭიროებების დაფინანსება, როგორიცაა 
მომსახურებათა მისადაგება, თარჯიმნებით 
უზრუნველყოფა და სხვა, მნიშვნელოვნად 
მცირდება და შესაძლებელია, 
პრიორიტეტებშიც აღარ მოიაზრებოდეს. 
როგორც ადგილობრივი, ასევე ეროვნული 
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა 
უზრუნველყონ კრიზისული მდგომარეობის 
მართვის გეგმებში საკმარისი სახსრების 
მობილიზება შშმ პირთათვის განკუთვნილი 
მომსახურებებისა და ამ მომსახურებებზე 
მათი წვდომის დასაფინანსებლად, ასევე, 
უნდა უზრუნველყონ, რომ აღნიშნული 
დაფინანსება პრიორიტეტს წარმოადგენდეს 
და ეფექტიანად და მიზნობრივად 
გამოიყენებოდეს კრიზისის განმავლობაში 
და განსაკუთრებულად მწირი რესურსების 
პირობებში. 

ახალგაზრდა პირები კომპიუტერის საშუალებით სწავლის პროცესში, ვადოდარა, ინდოეთი. © 2016 Ghanshyam Kahar, Courtesy of Photoshare
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თავი 2

საწყის ეტაპზე გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები

რეკომენდაციები სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან 
და ახალგაზრდა პირებთან მომუშავე  მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისათვის

ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ქალები და 
ახალგაზრდა პირები:
• დაუშვებელია, მიიჩნიოთ, რომ მომსახურების 

მიმღებ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირს 
ინტელექტუალური შეზღუდვაც აქვს.174  

• თუ ეს შესაძლებელი იქნება, დაიკავეთ ისეთი 
მჯდომარე პოზიცია, რომ მომსახურების 
მიმღებ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირთან 
თანაბარ სიმაღლეზე აღმოჩნდეთ.175  

• არ გადააადგილოთ ფიზიკური შეზღუდვის 
მქონე პირის ყავარჯნები, ხელჯოხი ან 
სავარძელეტლი მისგან შესაბამისი 
ნებართვის მიღების გარეშე და მათი 
დაბრუნების დაპირების გარეშე.176  

• არ დაეყრდნოთ და არ შეეხოთ ფიზიკური 
შეზღუდვის მქონე პირის  სავარძელეტლს, 
სანამ ამ პირისგან წინასწარ ნებართვას არ 
აიღებთ.177 

• სამედიცინო შემოწმებისათვის განკუთვნილ 
სავარძელზე ან აპარატში გადაყვანისას 
ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირისგან 
მიიღეთ მითითებები მისთვის სასურველი და 
მოსახერხებელი გზებისა და საშუალებების 
შესახებ.178 

სენსორული დარღვევების მქონე ქალები და 
ახალგაზრდა პირები:
ყრუ ან სმენადაქვეითებული ქალების ან 
ახალგაზრდა პირების შემთხვევაში:179  
• ვიდრე საუბარს დაიწყებდეთ, დარწმუნდით, 

რომ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის ყურადღება თქვენკენ არის 
მოპყრობილი.180  

• იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების მიმღები 
პირი თქვენს პირისპირ არ დგას, ყურადღების 
მისაქცევად მსუბუქად შეეხეთ მას მხარზე.181  

• არ აუწიოთ ხმას და არ შეეცადოთ, 
იმეტყველოთ არაბუნებრივად.182  

• საუბრისას მზერა მიმართეთ მომსახურების 
მიმღები პირისკენ და არ დაიფაროთ პირი 
ხელით.183 

• საუბრის დაწყების ეტაპზევე განსაზღვრეთ და 
დოკუმენტურად დააფიქსირეთ მომსახურების 
მიმღები პირისთვის სასურველი და 
ხელსაყრელი კომუნიკაციის მეთოდი.184  

• იმეტყველეთ ნელა და მკაფიოდ, რათა 
შესაბამისი საჭიროების მქონე პირს მისცეთ 
საშუალება, თქვენი პირის მოძრაობით გაიგოს 
თქვენი საუბარი.185  

• დაიჭირეთ თადარიგი, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში შეძლოთ რეალურ დროში 
თარჯიმნის (CART) ან სურდოთარჯიმნის 
მომსახურებით სარგებლობა.186  

უსინათლო და მხედველობადაქვეითებული 
ქალები და ახალგაზრდა პირები:187  
• არ შეეხოთ უსინათლო ან 

მხედველობადაქვეითებულ პირს 
გაუფრთხილებლად. 

• ნუ დაუშვებთ, რომ მომსახურების მიმღებ პირს 
თქვენი დანახვა საერთოდ არ შეუძლია.188 

• ესაუბრეთ მას თქვენთვის დამახასიათებელი 
მეტყველებით.189  

• ნება დართეთ უსინათლო ან 
მხედველობადაქვეითებულ პირს, მუდმივად 
თან იყოლიოს მომსახურე ცხოველი. 

• არც ერთ შემთხვევაში არ გამოართვათ 
მომსახურების მიმღებ პირს ხელჯოხი 
ან გადაადგილებისთვის საჭირო სხვა 
ინსტრუმენტი.190  

• ვიდრე მომსახურების მიმღებ პირს 
მარტო დატოვებთ, ან ოთახის დროებით 
დატოვებისას, გააფრთხილეთ იგი ან 
დაემშვიდობეთ მას.191 

• დარწმუნდით, რომ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია მსხვილი შრიფტით და 
ბრაილის შრიფტით არსებული ტექსტის 
ფორმით ან აუდიოფორმატში მომსახურების 
მიმღები იმ პირებისათვის, რომლებიც მსგავს 
ფორმატს საჭიროებენ.192  

• დარწმუნდით, რომ ინფორმაცია 
ხემისაწვდომია ციფრულ ფორმატში, 
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რათა მომსახურების მიმღები პირი 
წინასწარ გაეცნოს ინფორმაციას ეკრანის 
წამკითხველის საშუალებით. 

• გამოიყენეთ დამხმარე ვიზუალური და 
ტექნიკური საშუალებები მომსახურების 
მიმღებ იმ პირებთან, რომლებიც ამგვარ 
საშუალებებს საჭიროებენ.193 

მეტყველების დარღვევის მქონე პირები:194  
• დაუშვებელია, მიიჩნიოთ, რომ მომსახურების 

მიმღებ პირს, რომელსაც მეტყველების 
დარღვევა აქვს, ექნება მეხსიერებისა და 
აღქმის შეზღუდვაც.195  

• სთხოვეთ პირს, გაგიმეოროთ ნებიმიერი 
წინადადება, რომელიც თქვენ ვერ გაიგეთ.196  

• მომსახურების მიმღებ პირს დაუსვით 
ძირითადად ისეთი კითხვები, რომლებზეც მას 
პასუხის გაცემა შეუძლია მოკლე პასუხებით, 
როგორიცაა „დიახ“ ან „არა“.197  

• მიეცით მომსახურების მიმღებ პირს იმდენი 
დრო, რამდენიც მას სჭირდება საკუთარი 
პრობლემის თქვენთვის ასახსნელად.198  

• მოთმინება გმართებთ.199 
 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
ქალები და ახალგაზრდა პირები: 
• მეტყველებისას გამოიყენეთ მარტივი 

სიტყვები და მოკლე წინადადებები.200  
• ინსტრუქცია ან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

სხვადასხვანაირად გაიმეორეთ, გამოიყენეთ 
სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომლებიც 
დაეხმარება მომსახურების მიმღებ პირს 
თქვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 
აღქმაში (მაგ. ანატომიური მოდელები ან 
თოჯინები, როლების გათამაშება). 

• გაატანეთ მომსახურების მიმღებ პირებს 
სახლში მარტივი ენით დაწერილი 
ინსტრუქციები და ინფორმაცია, რათა მათ 
შეძლონ ამ ინსტრუქციებსა და ინფორმაციას 
განმეორებით გაეცნონ (მაგ. მარტივი ენით 
დაწერილი ტექსტი, ინსტრუქცია ნახატებით, 
ვიდეოინსტრუქციები). 

• მოთმინება გმართებთ.201  
• ნუ მოეპყრობით მომსახურების მიმღებ პირს 

როგორც ბავშვს.202  
• აცნობეთ მომსახურების მიმღებ პირს 

მომსახურების მიმწოდებლის ტელეფონის 

ნომერი ან შესთავაზეთ სხვა ფორმატით 
კავშირის დამყარება იმ შემთხვევაში, თუ მას 
დამატებითი კითხვები გაუჩნდება მიღებულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებით. 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 
ქალები და ახალგაზრდა პირები: 
• მიიღეთ საჭირო ზომები, რათა მოიპოვოთ 

მომსახურების მიმღები პირის ნდობა.203  
• შესთავაზეთ ტრენინგი მომსახურების ყველა 

მიმწოდებელს, პერსონალს და ოჯახის 
წევრებს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 
პირის მიერ მათი მიმღებლობის გაზრდის, 
დამოკიდებულების შეცლისა და ნდობის 
გაზრდის მიზნით.204  

• იზრუნეთ გენდერული ნიშნით ძალადობისა 
და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის სფეროში სამედიცინო 
მომსახურების მიმწოდებლებს შორის 
კომუნიკაციის გაღრმავებაზე.205  

• შესთავაზეთ მომსახურების მიმღებ 
პირს ურთიერთდახმარების ჯგუფებში 
მონაწილეობა.206  

• უზრუნველყავით, რომ მომსახურების ყველა 
მიმწოდებელი და დამხმარე პერსონალი 
მომსახურების მიმღებ პირებს პატივისცემით 
ეპყრობოდნენ და აღიარებდნენ მათ ძლიერ 
მხარეებს.207  

• მომსახურების მიმღებ პირს შესთავაზეთ, 
ისარგებლოს მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღების მექანიზმებით და სამედიცინო 
სფეროში იურიდიული წარმომადგენლის 
(მეურვის) მომსახურებით, შესაძლებლობის 
არსებობის შემთხვევაში. სამედიცინო 
სფეროში იურიდიული წარმომადგენლის 
(მეურვის) მომსახურება გულისხმობს 
მკურნალობასა და მსგავს მომსახურებებთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
მიღებას იმ პირის ნაცვლად, რომელსაც 
მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების 
უნარი არ გააჩნია; აღნიშნული მექანიზმი 
არის ერთერთი გარანტია იმისა, რომ 
მომსახურების მიმღები პირის სურვილები 
გათვალისწინებული იქნება. 
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თავი 3

გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის 

3.1 არსებული მდგომარეობის 
მიმოხილვა

გენდერული ნიშნით ძალადობის სხვადასხვა 
ფორმა არსებობს  ფიზიკური, ემოციური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ეკონომიკური. 
გენდერული ნიშნით ძალადობა არის ძალადობის 
ფორმა, რომელიც „ჩადენილია პირის ნების 
წინააღმდეგ, მამაკაცებსა და ქალებს შორის 
სოციალურად განპირობებული (ე.ი. გენდერული) 
განსხვავების საფუძველზე. ტერმინის 
„გენდერული ნიშნით ძალადობა“ გამოყენება, 
უპირველეს ყოვლისა, ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 
სტრუქტურული და გენდერით განპირობებული 
ძალთა გადანაწილების თვალსაზრისით 
მამაკაცებსა და ქალებს შორის მსოფლიო 
მასშტაბით არსებული სხვაობა ქალებს მრავალი 
ფორმის ძალადობის რისკის წინაშე აყენებს. 
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ 
დეკლარაციის (1993 წ.) თანახმად, გენდერული 
ნიშნით ძალადობა მოიცავს ქმედებებს, რომლებიც 
მსხვერპლს ფიზიკურ, ფსიქიკურ ან სექსუალურ 

ზიანს ან ტანჯვას აყენებს, აგრეთვე, ამგვარი 
ქმედებებით მუქარას, იძულებას და თავისუფლების 
სხვა ფორმით აღკვეთას, მიუხედავად იმისა, 
ეს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში 
ხდება. აღნიშნული ტერმინი ასევე გამოიყენება 
მამაკაცების მიმართ განხორციელებული 
სექსუალური ძალადობის ან ლგბტი თემის 
წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის აღსაწერად, იმ შემთხვევებში, როდესაც 
ძალადობა განპირობებულია მამაკაცურობასთან 
და/ან გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული 
უთანასწორო ნორმებით”.208  რეალურად, ფართოდ 
გავრცელებული წარმოდგენის მიუხედავად, 
მამაკაცებიც და ვაჟებიც შეიძლება იქცნენ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლებად.209  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობა იმავე ფორმებით ხორციელდება, 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
პირების მიმართ.  შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მიმართ, დამატებით, შეიძლება 
განხორციელდეს გენდერული ნიშნით ძალადობის 
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განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც შეზღუდულ 
შესაძლებლობებს უკავშირდება, როგორიცაა 
მომვლელის მიერ ჩადენილი სექსუალური 
ძალადობა; დანიშნული მედიკამენტის მიცემაზე 
ან დამხმარე მოწყობილობით სარგებლობაზე 
უარი; განზრახ ზრუნვის მოკლება; ისეთი 
საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე უარი, 
როგორიცაა კვება, ტუალეტი ან ჰიგიენის დაცვა; 
სენსორული დარღვევების მქონე პირთა დამხმარე 
მოწყობილობების კონტროლი; ფინანსური 
კონტროლი; საკომუნიკაციო მოწყობილობების 
გამოყენების შეზღუდვა; „ქალწულთა გაუპატიურება“; 
ადრეულ ასაკში ან იძულებითი ქორწინება; 
სამედიცინო პროცედურების ჩატარება ძალის 
გამოყენებით ან იძულებით, მაგალითად, 
იძულებითი სტერილიზაცია, კონტრაცეფცია 
ან აბორტი; და იძულებითი იზოლაცია.210  
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისთვის ცნობილი უნდა იყოს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ის განსაკუთრებული ფორმები, 
რომელთა მსხვერპლნიც შესაძლებელია, გახდნენ 
სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალები და ახალგაზრდა პირები. აღნიშნულის 
გაცნობიერება პირველი წინგადადგმული ნაბიჯია 
იმ პროგრამების ადაპტირებისა და შემუშავების 
გზაზე, რომლებიც ეფექტიანად იცავს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს. 

გაზრდილი რისკი 
კვლევები აჩვენებს, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა სამი პროცენტი 
აცხადებს, რომ გასული წლის განმავლობაში 
ძალადობის მსხვერპლად ყოფნის გამოცდილება 
ჰქონია. ეს პროცენტული მაჩვენებელი 
საგრძნობლად მატულობს ფსიქიკური დარღვევების 
მქონე პირთა შემთხვევაში.211  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები ფიზიკური, 
სექსუალური და ფსიქოლოგიური ძალადობის 
სამჯერ უფრო მაღალი რისკის წინაშე დგანან, 
ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
პირები,212  ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალები სექსუალური ძალადობის 10ჯერ 
უფრო მაღალი რისკის წინაშე დგანან, ვიდრე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალები.213  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბიჭებსა და 
მამაკაცებს სიცოცხლის განმავლობაში სექსუალური 

ძალადობის ორჯერ უფრო მაღალი რისკი 
ემუქრებათ, ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე ბიჭებსა და მამაკაცებს.214  ერთერთი 
შეფასებით დგინდება, რომ  შშმ ახალგაზრდა 
ქალების 40დან 68 პროცენტამდე სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლი ხდება 18 წლამდე ასაკში.215  

ეს მაჩვენებელი შშმ ახალგაზრდა მამაკაცებს 
შორის 16დან 30 პროცენტამდე მერყეობს.216  
აღნიშნული შეფასების მსგავსად, გაეროს ბავშვთა 
ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევით დგინდება, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებში 1.7ჯერ უფრო მაღალია ძალადობის 
მსხვერპლად ქცევის რისკი, ვიდრე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე მათ თანატოლებს 
შორის.217 იმ პირთა შორის, რომელთა შეზღუდული 
შესაძლებლობა მათი კომუნიკაციის უნარზე ახდენს 
გავლენას, ძალადობის მსხვერპლად ქცევის 
რისკი კიდევ უფრო  მაღალია, რადგან მოძალადე 
სარგებლობს იმ ფაქტით, რომ მსხვერპლს არ 
შესწევს უნარი, განაცხადოს ძალადობის ფაქტის 
შესახებ.218 მაგალითად, ინტელექტუალური 
შეზღუდვის მქონე ბავშვებს შორის სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლად ქცევის რისკი თითქმის 
ხუთჯერ აღემატება ასეთივე რისკის მაჩვენებელს 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ბავშვებს 
შორის.219 ძალადობის გაზრდილი რისკის მიზეზები 
მოიცავს სტიგმას, დისკრიმინაციას, ტრადიციად 
დამკვიდრებულ უარყოფით შეხედულებებს, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე 
მზრუნველი პირისადმი მხარდაჭერის (მათ შორის  
დროებითი მომვლელით მისი ჩანაცვლების) 
ნაკლებობას, შეზღუდული შესაძლებლობების 
შესახებ ცოდნის ნაკლებობას, მოწყვლადობას, 
რომელიც, თავის მხრივ, ამ პირებზე ზრუნვისა და 
მათი მოვლის საჭიროებას უკავშირდება, სხვა პირზე 
დამოკიდებულებას და დაუსჯელობას.220  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები უფრო 
ხშირად ცხოვრობენ სიღარიბესა და იზოლაციაში, 
ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მამაკაცები ან შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე პირები, იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც 
ცხოვრების სტანდარტები და დონე საკმაოდ 
მაღალია.221  აღნიშნული ვითარება ზრდის მათ 
მოწყვლადობას ეკონომიკური ძალადობის მიმართ 
და, ასევე, ზრდის ძალადობრივი სიტუაციისგან 
გაცლასთან და მომსახურებებით სარგებლობასთან 
დაკავშირებულ ფინანსურ ბარიერებს.
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თავი 3

გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული რისკები იზრდება ჰუმანიტარული 
კრიზისის პირობებში,222  განსაკუთრებით შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შორის,223  იმ 
ცვლილებების გამო, რომლებიც უკავშირდება 
გენდერულ როლებს, ასევე, ოჯახში შექმნილ 
დაძაბულობას, შშმ პირთა შესაძლებლობების 
შესახებ ცრუ წარმოდგენებს, მხარდაჭერის 
ქსელებისა და დაცვის მექანიზმების მოშლას, 
სოციალური იზოლაციის ზრდას, სიღარიბეს, 
შემოსავლების შემცირებას და გარემო პირობებით 
შექმნილ ბარიერებს.224 

მომსახურების მიწოდება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის გავრცელების მიუხედავად, 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული კანონები და პოლიტიკა იშვიათად 
ასახავს ძალადობის იმ ფორმებს, რომლებიც, 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ოფიციალური 
განმარტების თანახმად, მხოლოდ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების შემთხვევაში გვხვდება, როგორიც 
არის, მაგალითად, შშმ პირზე მზრუნველი პირის 
მიერ ჩადენილი ძალადობა, ან შშმ მოზარდი 
ვაჟების ან ახალგაზრდა მამაკაცების მიმართ 
ჩადენილი ძალადობა. შედეგად, მიუხედავად 
იმისა, რომ შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები, 
რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან, 
შეიძლება აკმაყოფილებენ გენდერული ნიშნით 

ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მიღებისთვის საჭირო კრიტერიუმებს, მათზე 
მოძალადე პირები შესაძლებელია, არ მიეცენ 
პასუხისგებაში და პრევენციის მიზნით გატარებული 
ზომები და ღონისძიებები, რომლებიც მიზნად 
ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების დაცვას მსგავსი დანაშაულისგან, შეიძლება 
არასათანადოდ აღმოჩნდეს დაფინანსებული. 

წინამდებარე თავში მოცემული რეკომენდაციები 
ორგანიზებულია კონკრეტული, ერთმანეთთან 
მჭიდროდ დაკავშირებული ეტაპების მიხედვით, 
რომლებსაც მოიცავს ის ინტერვენცია და 
მომსახურებები, რომლებსაც საჭიროებენ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის რისკის მქონე 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები. აღნიშნული 
მომსახურებები უნდა აკმაყოფილებდეს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა ემოციურ 
და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობასთან, ასევე 
ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
გადაუდებელ საჭიროებებს, უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ მიმდინარე 
საჭიროებებს და გულისხმობდეს ამ პირთა რეალურ 
დროში მხარდაჭერას და მათი ფსიქიატრიული 
საჭიროებების დაკმაყოფილებას.225  გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მხრივ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებზე უწყვეტი ზრუნვის 
უზრუნველსაყოფად ერთმანეთთან კავშირში 
უნდა იქნეს გათვალისწინებული ქვევით მოცემულ 
თითოეულ ქვეთავში აღწერილ მომსახურებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები. 

მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი  ტერმინების განმარტება 

მსხვერპლი არის პირი, რომელსაც გამოცდილი აქვს გენდერული ნიშნით ძალადობა ან რომლის 
მიმართ ამჟამად ხორციელდება გენდერული ნიშნით ძალადობა. ტერმინის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით ერთგვარი აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდა. გაეროს გენერალური მდივანი „ქალთა 
მიმართ ძალადობის სიღრმისეული კვლევის“ ანგარიშში განმარტავს, რომ ზოგიერთი ადამიანის 
აზრით, საჭიროა ტერმინის „მსხვერპლი“ თავიდან არიდება, რადგან იგი ასოცირდება პასიურობასთან, 
სისუსტესთან, მოწყვლადობასა და დაუცველობასთან და არ აღიარებს ქალის ძლიერებასა და 
დამოუკიდებლობას; თუმცა, სხვების მოსაზრებით, ალტერნატიული ტერმინის  როგორიც არის 
„ძალადობაგამოვლილი“  გამოყენებაც არ არის მართებული, რადგან ეს ტერმინი არ გამოხატავს იმ 
ქალების ვიქტიმიზაციის განცდას, რომლებიც ძალადობრივი დანაშაულის სამიზნეები ხდებიან”.226  იმ 
ფაქტის მიმართ პატივისცემის გამო, რომ სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა ტერმინს ამჯობინებს, 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში ორივე ტერმინს გამოვიყენებთ.
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3.2 გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული 
ადამიანის უფლებათა დაცვის ჩარჩო 

დადგენილია, რომ გენდერული ნიშნით ძალადობა 
გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ფორმაა, 
რომელიც არღვევს ადამიანის ძირითად 
უფლებებს,227  მათ შორის: 
• გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 

უფლებას, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენცია,228  
კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ229  და 
კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ;230 

• ძალადობის, სასტიკი მოპყრობისა და 
ექსპლუატაციის მსხვერპლთა ფიზიკური 
და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და 
სოციალური რეინტეგრაციის უფლებას, 
რომელიც დაცულია შემდეგი საერთაშორისო 
კონცენციებითა და შეთანხმებებით: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია231  და კონვენცია ბავშვის უფლებების 
შესახებ;232 

• თანასწორობისა და დისკრიმინაციისგან 
დაცვის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა 
და შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,233  საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,234  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია235  და კონვენცია 
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ;236  

• სიცოცხლის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა 
და შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,237  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია238  და კონვენცია 
ბავშვის უფლებების შესახებ;239 

• წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 
ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და 
დასჯისგან დაცვის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა 

და შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,240  კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ,241  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია242 და კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ;243 

• პირის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების 
უფლებას, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ244  და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენცია;245  

• ქორწინებაზე თანხმობისა და ქორწინებაში 
თანაბარი უფლებებით სარგებლობის  
უფლებას, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,246  საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,247 კონვენცია ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ248 და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენცია;249 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისთვის 
საზიანო პრაქტიკისგან თავისუფალ გარემოში 
ცხოვრების უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენცია,250  
კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ251  და 
კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ;252  

• კანონის წინაშე თანასწორობისა და 
მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებას, 
რომელიც დაცულია შემდეგი საერთაშორისო 
კონცენციებითა და შეთანხმებებით: 
საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და 
პოლიტიკური უფლებების შესახებ253  და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია;254 

• ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტებით 
სარგებლობისა და სოციალური უზრუნველყოფის 
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თავი 3

უფლებას, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების შესახებ255  და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია;256 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებას დაცვასა და უსაფრთხოებაზე 
რისკის შემცველ სიტუაციებში, მათ შორის 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს, რომელიც 
დაცულია შემდეგი საერთაშორისო კონცენციით: 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია.257 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 
სახელმწიფოებს აკისრებს კონკრეტულ 
ვალდებულებებს, რომლებიც გულისხმობს 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ფაქტების 
გამოძიებას, მოძალადეთა დასჯას და ამგვარი 
დანაშაულის მსხვერპლთათვის სათანადო 
კომპენსაციას  ეს ვალდებულებები ერთობლივად 
მოიხსენიება როგორც სახელმწიფოების 
მხრიდან სათანადო ძალისხმევის გამოჩენის 
ვალდებულება.258  ამ ვალდებულების არსებითი 
კომპონენტია გენდერული ნიშნით ძალადობის 
პრევენციისა და მოძალადეთა სათანადო დასჯისკენ 
მიმართული ყოვლისმომცველი კანონებისა და 
პოლიტიკის შემუშავება და გატარება.259 

ქალების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 
კომიტეტი სახელმწიფოებს ავალდებულებს, 
განახორციელონ მთელი რიგი ზომებისა 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
გასამკლავებლად, მათ შორის: 

• ნებისმიერ (საჯარო თუ კერძო) სფეროში 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ყველა 
ფორმის კრიმინალიზაცია და უზრუნველყოფა 
იმისა, რომ სექსუალური ძალადობის შესახებ 
არსებული კანონები მოიცავდეს მეუღლის მიერ 
გაუპატიურებას, ნაცნობის ან პარტნიორის მიერ 
გაუპატიურებას და სხვა სიტუაციებს, როდესაც 
მსხვერპლისგან თანხმობა არ არის მიღებული;260 

• იმ კანონების გაუქმება, რომლებიც „ხელს 

უშლის ქალებს, განაცხადონ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ფაქტების შესახებ, 
როგორიცაა კანონები მეურვეობის შესახებ, 
რომლებიც ზღუდავს ქალების სამართლებრივ 
ქმედუნარიანობას ან არ აძლევს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებს სასამართლოს 
წინაშე ჩვენების მიცემის უფლებას”;261  

• ზომების განხორციელება გენდერული 
ნიშნით ძალადობის აღსაკვეთად, მათ შორის, 
მაგალითად, ამგვარი ძალადობის ძირითად 
მიზეზთან (როგორიცაა პატრიარქალური 
სტერეოტიპები) გამკლავებით და კამპანიების 
წარმოებით, რომლებიც ემსახურება ამგვარი 
საკითხების შესახებ ინფორმირებულობის 
გაზრდას;262  

• გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა 
უზრუნველყოფა სათანადო დაცვით, 
მხარდაჭერითა და მომსახურებებით;263  

• ყველა სამართლებრივი და სხვა საჭირო 
ზომების, მათ შორის სამართლებრივი, 
პრევენციული და დამცავი ზომების გატარება 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან ეფექტიანი 
დაცვის მიზნით.264 

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების დაცვის კომიტეტი ადასტურებს 
სახელმწიფოთა ვალდებულებას, სათანადო 
ძალისხმევა გაწიონ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა უფლებების დასაცავა, რათა 
უზრუნველყონ მათი დაცვა ექსპლუატაციისაგან, 
ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობისაგან, ვინაიდან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების 
შემთხვევაში განსაკუთრებით მაღალია მსგავსი 
ძალადობის რისკები.265  ბავშვთა უფლებების 
დაცვის კომიტეტის განმარტებით, სახელმწფოების 
ვალდებულება, დაიცვან ბავშვები ნებისმიერი 
ფორმის ძალადობისგან მოიცავს „მოზარდ 
მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის, 
ასევე, მათი სოციალური რეინტეგრაციის 
მიზნით გახორციელებული ინსტიტუციური 
პროგრამების გაფართოების მიმართულებით მეტი 
შესაძლებლობების შექმნის ვალდებულებას“266  და 
ამ პროგრამებისა და სტრატეგიების შემუშავების 
პროცესში მოზარდების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფას.267 



66               UNFPA WEI სახელმძღვანელო              
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CHAPTER   2

ძირითადი საკითხი: გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული 
სტანდარტები
 
უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის გაწეული 
ყველა მომსახურება აკმაყოფილებდეს 
მინიმალურ სტანდარტებს. საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს შემუშავებული აქვთ გენდერული 
თანასწორობის268  და გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურებების 
ყოვლისმომცველი მინიმალური სტანდარტები 
საგანგებო სიტუაციების პირობებში,269  თუმცა 
აღნიშნული რეკომენდაციები არ არის მორგებული 
შშმ პირთა საჭიროებებზე. მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი უნდა 
მუშაობდნენ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებთან, რათა უკეთ გაერკვნენ, თუ როგორ 
დააკმაყოფილონ აღნიშნული სტანდარტები 
ადაპტირებისა და მისადაგების საშუალებით, 
რომლებსაც საჭიროებენ შშმ ქალები და 
ახალგაზრდა პირები. 

საგანგებო სიტუაციაში გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციისა და ამგვარ 
ძალადობაზე რეაგირების მინიმალური 
სტანდარტები270  
ქვემოთ მოცემულია გაეროს მოსახლეობის 
ფონდის მიერ შემუშავებული მინიმალური 
სტანდარტები, რომლებიც დაკმაყოფილებული 
უნდა იყოს საგანგებო სიტუაციებში, როგორიცაა 
სტიქიური უბედურებები ან კონფლიქტური 
სიტუაციები, გენდერული ნიშნით ძალადობასთან, 
განსაკუთრებით ქალებისა და გოგონების მიმართ 
ძალადობასთან დაკავშირებულ რისკებთან 
გამკლავებისას: 

1. მონაწილეობა: თემები, მათ შორის [შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე] ქალები [და 
ახალგაზრდა პირები], აქტიური პარტნიორების 
ფუნქციით, ჩართულები არიან გენდერული 
ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრისა და 

ჰუმანიტარული კრიზისი

ძალადობის მსხვერპლთათვის მომსახურებებზე 
წვდომის უზრუნველყოფის ძალისხმევაში. 

2. ეროვნული სისტემები: კრიზისული სიტუაციების 
დროს განხორციელებული ზომები გენდერული 
ნიშნით ძალადობის პრევენციის, შემთხვევების 
შემცირებისა და  შემთხვევებზე სათანადო 
რეაგირების მიმართულებით აძლიერებს 
ეროვნულ სისტემებს და ავითარებს 
ადგილობრივ შესაძლებლობებს. 

3. პოზიტიური გენდერული და სოციალური 
ნორმები: კრიზისული სიტუაციისათვის მზადება, 
პრევენციისა და რეაგირების პროგრამები 
ხელს უწყობს პოზიტიური სოციალური და 
გენდერული ნორმების დამკვიდრებას, რაც 
საჭიროა გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
საბრძოლველად. 

4. მონაცემთა შეგროვება და გამოყენება: 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ტიპებისა 
და მასშტაბების და მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ ხარისხიანი, 
დეტალური და გენდერულად მგრძნობიარე 
მონაცემები პროგრამებისა და პოლიტიკის 
შემუშავებისა და ადვოკატირების საფუძველია.   

5. ჯანდაცვა: პირებს, რომლებსაც გამოვლილი 
აქვთ გენდერული ნიშნით ძალადობა, მათ 
შორის [შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე] 
ქალებს [და ახალგაზრდა პირებს],  აქვთ წვდომა 
ხარისხიან და სასიცოცხლოდ აუცილებელ 
სამედიცინო მომსახურებაზე, რომლის 
ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილებულია 
გაუპატიურების [და სექსუალური ძალადობის] 
შემთხვევათა მართვაზე. 

6. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქოსოციალური 
მხარდაჭერა: პირებს, რომლებსაც გამოვლილი 
აქვთ გენდერული ნიშნით ძალადობა, აქვთ 
წვდომა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან 
და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერასთან 
დაკავშირებულ ხარისხიან მომსახურებაზე, 
რომლის ფარგლებშიც ყურადღება 
გამახვილებულია მკურნალობაზე, ქალთა 
შესაძლებლობების გაფართოებასა და 
რეაბილიტაციაზე. 

7. უსაფრთხოება და დაცვა: ტარდება 
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ღონისძიებები უსაფრთხოებისა და დაცვის 
მიმართულებით, გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციისა და შემთხვევათა 
შემცირების, ასევე ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის უზრუნველსაყოფად.  

8. მართლმსაჯულება და იურიდიული დახმარება: 
იურიდიული და მართლმსაჯულების სექტორები 
უზრუნველყოფენ ძალადობაგამოვლილ 
პირთა უფლებების დაცვას და მათ წვდომას 
მართლმსაჯულების სისტემაზე, საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისად. 

9. პირველადი საჭიროების ნივთების 
კომპლექტები: კრიზისით დაზარალებულ 
მოსახლეობას ურიგდება პირველადი 
საჭიროების ნივთების კომპლექტები, რომლებიც 
მათი კულტურის მოთხოვნებზეა მორგებული 
და ემსახურება [შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე] ქალების [და ახალგაზრდა პირების] 
მოწყვლადობის შემცირებას და მათ 
უზრუნველყოფას ინფორმაციითა და მათ 
მხარდაჭერ მომსახურებებზე წვდომით. 

10. ქალთა სოციალურეკონომიკური 
შესაძლებლობების გაფართოება: [შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე] ქალებს [და 
ახალგაზრდა პირებს] აქვთ წვდომა 
დახმარებაზე, რომელიც მათ საარსებო წყაროთი 
უზრუნველყოფას გულისხმობს და ემსახურება 
გენდერული ნიშნით ძალადობის რისკის 
შემცირებას. გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი პირები იღებენ სოციალურ
ეკონომიკურ დახმარებას მრავალსექტორული 
რეაგირების ფარგლებში. 

11. რეფერირების სისტემები: არსებობს 
რეფერირების სისტემა, რომელიც 
უზრუნველყოფს [შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე] ქალების [და ახალგაზრდა პირების] 
დროულ და უსაფრთხო წვდომას გენდერული 
ნიშნით ძალადობის პრევენციასა და ძალადობის 
შემთხვევებზე რეაგირებასთან დაკავშირებულ 
მრავალსექტორულ მომსახურებებზე.  

12. მეინსტრიმინგი: გენდერული ნიშნით 
ძალადობის რისკის შემცირება და ძალადობის 
მსხვერპლთა მხარდაჭერა ჩართულია 
ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა სექტორში და ყველა 
ეტაპზე.  

13. მზადყოფნა და შეფასება: გენდერული 
ნიშნით ძალადობის პოტენციური რისკებისა 
და მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირება 
წარმოებს გენდერული [და შეზღუდული 
შესაძლებლობის] თვალსაზრისით მგრძნობიარე 
და ხარისხიანი შეფასებით, ხოლო რისკების 
შესამცირებლად გასატარებელი ღონისძიებები 
შემუშავებულია ჰუმანირატული კრიზისის 
დადგომამდე. 

14. კოორდინაცია: კოორდინაცია ემსახურება 
ეფექტიანი ღონისძიებების შემუშავებას 
გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციისა 
და ძალადობის შემთხვევათა შემცირებისთვის 
და  ხელს უწყობს ძალადობაგამოვლილ პირთა 
წვდომას მრავალსექტორულ მომსახურებებზე. 

15. ადვოკატირება და კომუნიკაცია: 
კოორდინირებული ადვოკატირება და 
კომუნიკაცია ემსახურება დაფინანსების 
ზრდას და პოლიტიკასა და პრაქტიკაში 
საჭირო ცვლილებების შეტანას გენდერული 
ნიშნით ძალადობის რისკის შესამცირებლად, 
[შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე] ქალების 
[და ახალგაზრდა პირების] გაძლერებისა და 
ყველასთვის უსაფრთხო გარემოს დამკვიდრების 
ხელშეწყობის მიზნით. 

16. მონიტორინგი და შეფასება: ეთიკისა და 
უსაფრთხოების ნორმების დაცვით შეგროვებული 
ობიექტური ინფორმაცია გამოიყენება 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული პროგრამების ხარისხისა და 
ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების მიზნით. 

17. ადამიანური რესურსები: კრიზისულ სიტუაციებში 
გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციისა 
და ძალადობაზე შესაბამისი რეაგირების 
პროგრამების შემუშავების, კოორდინირების 
და/ან განხორციელების საქმეში სწრაფად 
ხდება კვალიფიციური, კომპეტენტური და 
გამოცდილი პერსონალის ჩართვა [და აღნიშნულ 
ძალისხმევაში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებიც უნდა მონაწილეობდნენ]. 

18. რესურსების მობილიზება: კრიზისულ 
სიტუაციებში გენდერული ნიშნით ძალადობის 
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CHAPTER   2

აღკვეთის, შემთხვევათა შემცირებისა და 
შემთხვევებზე სათანადო რეაგირების მიზნით 
დროულად ხდება მიზნობრივი ფინანსური 
რესურსების მობილიზება.271 

უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის მიერ შემუშავებული რესურსი: 
„რეკომენდაციები ჰუმანიტარულ კრიზისზე 
რეაგირების გეგმაში გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მიმართულებით ინტერვენციის 
ჩართვასთან დაკავშირებით“ დაცვა.272 
ქვევით მოცემულია უწყებათაშორისი 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციები, რომლებიც უკავშირდება  
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 
მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. დამატებითი 
და დეტალური ინფორმაცია გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დაცვის მიზნით გასატარებელ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ 
იხილოთ  უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 
თავში, რომელიც გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დაცვას ეძღვნება. 

„გენდერული ნიშნით ძალადობის აღკვეთისა და 
ძალადობის შემთხვევათა შემცირების მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები ჩართეთ დაცვის
მონიტორინგის ღონისძიებათა გეგმაში და ხელი 
შეუწყვეთ ამ მიმართულებით ადგილობრივი 
(სათემო) სტრატეგიების შემუშავებას. 

• გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 
მხრივ არსებული ვითარების მონიტორინგის 
დროს გაითვალისწინეთ დაცვის ის ფაქტორები, 
რომლებმაც შესაძლებელია, გამოიწვიოს 
გენდერული ნიშნით ძალადობის რისკების 
გამწვავება კონკრეტულ გარემოში (მაგ. 
იძულებითი გადაადგილება; შეიარაღებულ 
ძალებთან ან საერთაშორისო საზღვრებთან 
სიახლოვე; დაუცველი გზა, რომლის გავლაც 
უწევს მოსახლეობას წყლის ან საწვავად 
გამოსაყენებელი შეშის მარაგის მისაღებად, 
სამუშაოზე ან სკოლაში მისასვლელად; იმ 
პირთა უსაფრთხოების საკითხები, რომლებიც 
შინ რჩებიან; სურსათის ან სხვა პროდუქტის 
მოსახლეობისთვის გაცემის პუნქტების 

ადგილმდებარეობა და პროდუქტის დარიგების 
საათები; ხალხმრავალი ბანაკები, დასახლებები 
და თავშესაფრები თუ საცხოვრებელი 
ადგილები; ოჯახის წევრების ერთმანეთისგან 
დაშორება; წყლისა და სანიტარიული პუნქტების 
ადგილმდებარეობა; დოკუმენტებზე წვდომა და 
ა.შ.).  

• იქ, სადაც ამის საშუალება არსებობს, ჩართეთ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის სპეციალისტი 
ან დაცვის სამსახურის სულ მცირე ერთი 
წარმომადგენელი, რომელსაც გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მიმართულებით მუშაობის 
გამოცდილება აქვს. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია დაცვის თვალსაზრისით 
არსებული მდგომარეობის მონიტორინგის დროს, 
როდესაც წარმოებს კონკრეტულად გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
საკითხებისა და ინციდენტების  მონიტორინგი. 
უზრუნველყავით, რომ დაცვის თვალსაზრისით 
არსებული მდგომარეობის მონიტორინგი 
ესადაგებოდეს გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ ძირითად 
პრინციპებს.  

• მხარი დაუჭირეთ მაღალი რისკის მქონე 
ტერიტორიების მონიტორინგის ადგილობრივ 
სტრატეგიებს. გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მაღალი რისკის შემცველ 
კონკრეტულ ტერიტორიაზე დაწესებული 
დაცვის პარალელურად, უზრუნველყავით 
შედარებით ფართო და მობილური დაცვაც, 
რომელიც როგორც დაცვის ქვეშ მყოფ 
მოსახლეობას, ასევე პოტენციურ მოძალადეებს 
შეუქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ისინი 
მუდმივი დაკვირვების ქვეშ არიან. ტაქტიკა 
შესაძლებელია მოიცავდეს: 
• ადგილობრივ სადამკვირებლო პროგრამებს 

ან დაცვის ჯგუფებს; 
• პატრულირებას უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად; 
• მონიტორინგის ჯგუფის რეგულარულ და 

ხშირ საველე ვიზიტებს თემში (ბანაკებში, 
სოფლებში და ა.შ.) გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული სიტუაციის 
შეფასების მიზნით იმ ადგილებში, სადაც 
უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული 
სიტუაცია ამის საშუალებას იძლევა”.273  
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3.3 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების დაცვა გენდერული ნიშნით 
ძალადობისაგან 

3.3.1 საკითხის მიმოხილვა 
გენდერული ნიშნით ძალადობის თავიდან აცილება 
მანამ, სანამ ის მოხდება, უმნიშვნელოვანესია 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან ბრძოლის 
საქმეში და სახელმწიფოს მხრიდან გულისხმობს 
სათანადო ძალისხმევის გაწევის ვალდებულების 
შესრულებას. გენდერული ნიშნით ძალადობის 
თავიდან აცილება მოითხოვს სათანადო 
პოლიტიკის არსებობას და ადგილობრივ დონეზე 
ინტერვენციებს. გენდერული ნიშნით ძალადობის 
თავიდან აცილებასთან დაკავშირებული 
პროგრამები, რომელთა სამიზნე შშმ ქალები 
და ახალგაზრდა პირები არიან, მოიცავს: 
ადვოკატირებას კანონებისა და პოლიტიკის 
მისაღებად და ინფორმირებულობის გაზრდის 
კამპანიებს, რომელთა მიზანია შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის აღკვეთა და იმ საზიანო 
სტერეოტიპებისა და პრაქტიკის გავრცელების 
შეჩერება, რომლებიც ხელს უწყობს ამგვარ 
ძალადობას; საგანმანათლებლო პროგრამებს, 
რომლებიც ეხება გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრების 
უფლებას, ამგვარი ძალადობის შემთხვევათა 
ამოცნობას და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებებს; და 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა/
ძალადობაგამოვლილ პირთა იდენტიფიცირებას.274  
დამატებითი ღონისძიებები მოიცავს ეკონომიკური 
დამოუკიდებლობის ხელშეწყობის ინიციატივებს, 
მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღების 
მეთოდებსა და  შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის 
სხვა მეთოდებს, ასევე, შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ოჯახის წევრებისა და მათზე 
ზრუნვაში მონაწილე სხვა პირების მხარდაჭერას, 
განათლებას და მათი შრომის შემსუბუქებას შშმ 
პირზე მზრუნველი პირის დროებითი ჩანაცვლებით. 
გენდერული ნიშნით ძალადობის თავიდან 
აცილების მიზნით წარმოებული ეფექტიანი 
კამპანიები ასევე გულისხმობს შშმ ქალებისა და 

ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის განმაპირობებელ ფაქტორებთან 
გამკლავებას, მათ შორის ისეთ ფაქტორებთან, 
როგორიცაა გენდერული უთანასწორობა, 
შეზღუდული შესაძლებლობის გამო და გენდერული 
ნიშნით დისკრიმინაცია და შშმ პირებისა და მათი 
ოჯახებისთვის ადეკვატური და გენდერულად და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ მგრძნობიარე 
სოციალური დახმარების სამსახურების ნაკლებობა. 

3.3.2 გენდერული ნიშნით ძალადობის 
თავიდან აცილებასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები ადამიანის უფლებების 
დაცვის მიმართულებით 
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიმართ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის თავიდან 
აცილებასთან დაკავშირებულ ძირითად 
პრობლემებსა და ბარიერებს. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის თავიდან აცილების პროგრამები 
იყოს ეფექტიანი, შესაბამისი, ხარისხიანი და 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ხელმისაწვდომი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს. 

ძირითადი საკითხები
• მიკერძოებული წარმოდგენების, შშმ პირთა 

მიმართ ძალადობის ხასიათის შესახებ 
ინფორმაციის ნაკლებობისა და იმედისმომცემი 
პრაქტიკის არარსებობის გამო კამპანიები, 
რომლებიც გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას 
ემსახურება, იშვიათად არის ორიენტირებული 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ 
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თავი 3

საკითხებზე. გარდა ამისა, გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული კამპანიები 
იშვიათად იქმნება და ხორციელდება ისეთი 
ფორმატით, რომ ხელმისაწვდომი იყოს შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის.

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისთვის 
ხშირად მიუწვდომელია საგანმანათლებლო 
პროგრამები, რომლებიც ეხება ჯანსაღ 
ურთიერთობებს, გენდერული ნიშნით 
ძალადობასა და პრევენციის ძირითად 
ასპექტებს, რაც ზღუდავს მათ შესაძლებლობას, 
მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ არის 
შესაძლებელი ჯანსაღი ურთიერთობების 
ჩამოყალიბება, რას ნიშნავს მისაღები შეხება 
და როგორ არის შესაძლებელი ექსპლუატაციის, 
ძალადობისა და არასათანადოდ მოპყრობის 
თავიდან აცილება, ამოცნობა და მათ შესახებ 
შეტყობინება. აღნიშნულ პროგრამებზე 
ხელმიუწვდომლობა ზრდის შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ ძალადობის 
რისკს და საშუალებას აძლევს მოძალადეებს, 
სამიზნედ შეარჩიონ შშმ პირები და მათ მიმართ 
ძალადობის შემთხვევაში დაუსჯელები დარჩნენ. 

• ვინაიდან პრევენციის მიზნით წარმოებული 
ინიციატივები არ არის ხელმისაწვდომი შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
ნაკლებად წარმოებს მათი შემოწმება 
გენდერული ნიშნით ძალადობაზე, ნაკლებად 
ხდება მათ მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ფაქტების გამოვლენა და ამ 
ფაქტების შესახებ შეტყობინება. სათანადოდ არ 
ფინანსდება შშმ პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის პრევენციის პროგრამები, 
რაც, ერთი მხრივ, არაეფექტიანს ხდის ამ 
უმნიშვნელოვანეს პროგრამებს შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის, რომლებსაც 
ემუქრებათ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მაღალი რისკი, და, მეორე მხრივ, ზღუდავს მათ 
წვდომას აღნიშნულ პროგრამებზე. 

• სიღარიბე და ეკონომიკური დამოკიდებულება 
ზრდის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მიმართ ძალადობის რისკს. 

• სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მამაკაცები 
ნაკლებად ამჟღავნებენ მათ მიმართ ჩადენილი 
ძალადობის ფაქტებს, ვიდრე სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლი ქალები და გოგონები, 
რისი შედეგიც არის ის, რომ ოფიციალურ 

სტატისტიკაში მამაკაცების მიმართ ჩადენილი 
ამგვარი ძალადობის ფაქტები არ არის ასახული 
იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ამგვარი 
ფაქტები რეალურად ხდება.275  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეიმუშავეთ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 

დაკავშირებული ეფექტიანი ტრენინგები, 
რომელთა ფარგლებში ყურადღება 
გამახვილებული იქნება შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების უფლებებზე და 
ძალადობისა და არასათანადო მოპყრობის 
შესახებ შეტყობინების მექანიზმებზე. 
აღნიშნული ტრენინგები და მათთან 
დაკავშირებული საგანმანათლებლო მასალა 
მორგებული უნდა იყოს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების საჭიროებებზე.276  

► მაგალითი: 
საერთაშორისო უფლებადაცვითმა ორგანიზაცია” 
Human Rights Watch “მა შექმნა მარტივი 
სახელმძღვანელო, რომელიც ინტელექტუალური 
და სწავლასთან დაკავშირებული 
შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე პირებს 
ეხმარება, უკეთ გაიგონ, თუ როგორ უნდა 
იმოქმედონ, თუ მათ მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობა განხორციელდა. აღნიშნული 
სახელმძღვანელოს სახელწოდებაა „როგორ 
უნდა იმოქმედოთ, თუ ვინმე ტკივილს ან 
ზიანს გაყენებთ: ინფორმაცია გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“.277  

2. შეიმუშავეთ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული პროგრამები, რომლებიც 
დაეხმარება შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, გამოიმუშაონ ცხოვრებისეული 
უნარები და მიიღონ ინფორმაცია საკუთარ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებზე. ჯანმრთელობის დაცვის 
უფლება, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან მიმართებში, 
არ შემოიფარგლება მხოლოდ სამედიცინო 
მომსახურებაზე წვდომით, ის გენდერული 
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ნიშნით ძალადობისგან დაცვასაც მოიცავს.278  
დეტალური ინფორმაცია ამ თემასთან 
დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს ქვეთავში, 
რომელიც ეძღვნება ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებას შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის (ქვეთავი 4.5). 

► მაგალითი: 
კანადაში არსებულმა შშმ ქალთა ქსელმა 
“DisAbled Women’s Network (DAWN)“ და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების საკითხებზე 
მომუშავე ასოციაციამ “Canadian Association 
of Community Living (CACL)“ ერთობლივად 
შეიმუშავეს სემინარების სერია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათი 
ოჯახის წევრებისათვის სახელწოდებით: 
„ჩვენი უფლებაა, ვიყოთ დაცულები! 
უსაფრთხო საზოგადოების შენება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე და ყრუ პირებისათვის“. 
სემინარების აღნიშნული სერია, ინტერაქტიული 
სამუშაო შეხვედრების ფორმით, შშმ პირებს 
სთავაზობს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს 
ძალადობის თავიდან აცილების შესახებ და 
აცნობს მათ ძალადობის მსხვერპლთათვის 
ხელმისაწვდომ მომსახურებებს. სამუშაო 
შეხვედრების ფარგლებში შშმ პირები 
ეცნობიან ძალადობის ფორმებს და 
სწავლობენ, როგორ უზრუნველყონ საკუთარი 
უსაფრთხოება და როგორ შეაფასონ 
შესაბამის მომსახურებებზე წვდომასთან 
დაკავშირებული საკუთარი საჭიროებები. 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის 
განკუთვნილი სემინარების ფარგლებში 
განიხილება ის ბარიერები, რომლებსაც შშმ 
პირები აწყდებიან მომსახურებაზე წვდომის 
თვალსაზრისით, ამ ბარიერების სახეები, მათი 
გავლენა და ბარიერების აღმოფხვრის გზები და 
საშუალებები.279 

3. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც ემსახურება 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
იზოლირების შემცირებას, მომსახურებებზე 
მათი წვდომის უზრუნველყოფასა და შშმ პირთა 
საზოგადოებაში ინტეგრირებას.280  

► მაგალითი:
კარგი პრაქტიკის მაგალითები მოიცავს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა იდენტიფიცირების პროცედურებს; 
ცხელ ხაზებს ქალებისთვის, ბავშვებისთვის, 
მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის; 
გადაუდებელი დახმარების საჭიროებისას 
ტექსტური შეტყობინების მიღების სამსახურებს; 
გლობალურ ცხელ ხაზს; ინკლუზიურ 
საგანმანათლებლო პროგრამებს; საბინაო 
მოწყობის პროგრამებს; სამართლებრივ 
ჩარჩოს, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების 
წვდომას მომსახურებებზე, მათი მშობლების 
თანხმობის გარეშე; და უფასო ან სუბსიდირებულ 
ტრანსპორტირებას.  

4. შეიმუშავეთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც 
ხელს უწყობს, ერთი მხრივ, შშმ პირებსა 
და, მეორე მხრივ, მათი ოჯახის წევრებს, 
პარტნიორებს, საზოგადოების წევრებსა 
და მათზე ზრუნვაში მონაწილე პირებს 
შორის უსაფრთხო, მდგრადი და ზრუნვაზე 
ორიენტირებული ურთიერთობების 
ჩამოყალიბებას. 

► მაგალითი: 
კამბოჯაში შექმნილი ინსტრუმენტთა ნაკრები 
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალების მიმართ დისკრიმინაციასთან 
ბრძოლა“ იმ რესურსების საუკეთესო 
მაგალითია, რომლებითაც შეუძლიათ 
ისარგებლონ მომსახურების მიმწოდებლებმა 
და დამხმარე პერსონალმა გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
პროგრამებსა და მომსახურებებში შშმ ქალების 
ჩართვისა და მათთვის საჭირო მხარდაჭერის 
უზრუნველსაყოფად.281

 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. უზრუნველყავით, რომ პრევენციის პროგრამები 

ითვალისწინებდეს იზოლირებულ გარემოში 
მცხოვრები (მაგალითად, ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში, იზოლირებულ საერთო 
საცხოვრებლებში მცხოვრები, მკვიდრი, 
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სასოფლო ტერიტორიებზე მცხოვრები, ლგბტი, 
ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული) 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირებას 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მათი უფლებების და ამგვარ 
შემთხვევათა შეტყობინების პროცედურების 
შესახებ.

2. შეიმუშავეთ სათემო საგანმანათლებლო და 
მოსამზადებელი პროგრამები, რომლებსაც 
გაუძღვებიან მოხალისეები და რომლებიც 
მიეძღვნება ისეთ თემებს, როგორიცაა 
გენდერული ნიშნით ძალადობის თავიდან 
აცილება, ძალადობის შემთხვევათა ამოცნობა 
და ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება; ამგვარი 
პროგრამები ოფიციალური საგანმანათლებლო 
პროგრამების ხარჯთეფექტიანი ალტერნატივის 
ფორმით უნდა იყოს შეთავაზებული.

 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. განახორციელეთ ინვესტიციები იმ 

მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის, განსაკუთრებით ჯანდაცვის 
მუშაკების, სკოლების ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებისა და სოციალური მუშაკების 
განათლებასა და მომზადებაში, რომლებსაც 
შეხება აქვთ შშმ ქალებთან და ახალგაზრდა 
პირებთან. მიაწოდეთ მათ დეტალური 
რეკომენდაციები შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მიმართ ძალადობის შემთხვევათა 
ამოცნობისა და ამგვარი ძალადობის ფაქტების 
შესახებ შეტყობინებასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე,282  მათ შორის საკითხებზე, 
რომლებიც უკავშირდება მამაკაცების მიმართ 
სექსუალურ ძალადობას, შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლებებსა და რისკებს.283 

2. შეიმუშავეთ და აწარმოეთ საინფორმაციო 
კამპანიები, რომლებიც ეხება ბავშვების,284  
ქალებისა285  და შშმ პირთა უფლებებს,286  
ასევე, გენდერული ნიშნით ძალადობის 
წინაშე შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მოწყვლადობას,287  ქალთა როლს 
საზოგადოებაში288  და ხელმისაწვდომ 
მომსახურებებს.289  

3. შეიმუშავეთ და განახორციელეთ პროგრამები 

შშმ პირთა ოჯახის წევრებისათვის, რომლებიც 
ორიენტირებული იქნება შშმ პირებზე ზრუნვისა 
და მათი მხარდაჭერის გაუმჯობესებაზე, 
მაგალითად, დახმარების პროგრამები, 
როგორიცაა მომვლელთათვის შექმნილი 
ტრენინგები, საკონსულტაციო მომსახურება, 
ფინანსური დახმარება და დროებითი 
მომვლელის მომსახურება.290  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. უზრუნველყავით, რომ საჯარო ინფორმაცია 

და ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით 
წარმოებული კამპანიები მოიცავდეს 
საკითხებს, რომლებიც ეხება შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიმართ ძალადობის 
ფორმებს, სექსუალურ შევიწროებას და მათთვის 
ხელმისაწვდომ მომსახურებებს. ამგვარი 
კამპანიების შემუშავების პროცესში ჩართეთ 
ჯანდაცვის სექტორი.291  

► მაგალითი:
ფიჯიში, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა მრავალი ორგანიზაციის 
მონაწილეობით, შემუშავდა ინსტრუმენტთა 
ნაკრები „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრის შესახებ“, რომელშიც მოცემულია 
დეტალური რეკომენდაციები შშმ ქალებისა და 
გოგონების მიმართ ძალადობის აღკვეთასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ეფექტიანი 
ტრენინგის შემუშავებისა და წარმართვის 
შესახებ. ინსტრუმენტთა ნაკრები მოიცავს 
რეკომენდაციებს ტრენინგებთან დაკავშირებით, 
რომლებიც ეხება ზოგადად ადამიანის 
უფლებებს, შეზღუდულ შესაძლებლობებს, 
გენდერულ საკითხებს, ქალების მიმართ 
ძალადობას და ინკლუზიური პროგრამების 
შემუშავებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 
დანართები, ნიმუშის ფორმით, მოიცავს 
გენდერული მიკერძოების შესახებ კვლევის 
შეფასების ფორმებს.292

  
2. უზრუნველყავით, რომ ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით წარმოებული კამპანიები 
მოიცავდეს შშმ ბიჭებისა და ახალგაზრდა 
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მამაკაცების მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რაც 
ემსახურება იმ მითის გაბათილებას, რომ ბიჭები 
და მამაკაცები არ ხდებიან გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლნი. 

3. შეიმუშავეთ პროცედურები, რომლებიც 
საშუალებას მოგცემთ, განსაზღვროთ, 
მომსახურების მიმღები პირები ხომ არ უნდა 
იყვნენ ჩართულები სიღარიბის დაძლევის 
სქემაში ან დახმარების სხვა პროგრამაში, 
ან მოგცემთ საშუალებას, აღმოუჩინოთ მათ 
სათანადო დახმარება ან მისცეთ მიმართვა 
მსგავს პროგრამებში ჩასართავად.  

4. გაავრცელეთ ინფორმაცია და შეიმუშავეთ 
პროგრამები ალკოჰოლური სასმელების, 
ცეცხლსასროლი იარაღის, ცივი იარაღისა და 
პესტიციდების არამიზნობრივი გამოყენების 
შესამცირებლად.293  თითოეული ზემოთ 
ჩამოთვლილი პროდუქტისა თუ საგნის 
მოხმარება იდენტიფიცირებული იქნა როგორც 
გენდერული ნიშნით ძალადობის რისკფაქტორი. 

5. ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში შექმენით 
იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 
და ჰუმანიტარული კრიზისის შედეგად 
დაზარალებული პირებისათვის განკუთვნილი 
მომსახურებები და დაწესებულებები 
სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
აღკვეთის მიზნით. 

ქალი მოსამართლე ნიკარაგუაში წარმართავს პროცესს, რომელიც 
ახალგაზრდა ქალის საქმეს ეხება © UNFPA Nicaragua/Joaquín Zuñiga

3.3.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული პროგრამების 
განხორციელებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს 
პროგრამის განხორციელების პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 
შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე. 

• საზოგადოების წევრებს შორის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის შესახებ 
ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით 
წარმოებული კამპანიები მოიცავს შშმ პირთა 
მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს.

• გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული საინფორმაციო მასალა 
ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფორმატში და 
ემსახურება საზოგადოების ინფორმირებას 
ადამიანის უფლებებისა და პრევენციის მიზნით 
შემუშავებული მომსახურებების შესახებ. 

3.4 გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სამედიცინო მომსახურება  

3.4.1 საკითხის მიმოხილვა
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები და 
დამხმარე პერსონალი უმნიშვნელოვანეს როლს 
ასრულებენ „მეორეული პრევენციის საქმეში  
რომლის მიზანია გენდერული ნიშნით ძალადობის 
აღმოფხვრა ან ამგვარი ძალადობის შემთხვევათა 
მინიმუმამდე შემცირება  გენდერული ნიშნით 
ძალადობაზე სკრინინგის საშუალებით, რაც 
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თავი 3

ემსახურება გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი ქალების 
[და ახალგაზრდა პირების] იდენტიფიცირებას 
და მათთვის საჭირო მხარდაჭერის აღმოჩენას 
ან საჭიროებისამებრ მათ რეფერირებას, მსგავსი 
შემთხვევების განმეორების თავიდან აცილების 
მიზნით. სამედიცინო მომსახურებას მესამეული 
პრევენციის ფუნქციაც აკისრია: გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი იმ ქალების 
[და ახალგაზრდა პირების] მკურნალობა და 
ზიანის შემსუბუქება, რომლებსაც ძალადობის 
შედეგად მძიმე დაზიანებები და ჯანმრთელობის 
პრობლემები შეექმნათ. პირველადი პრევენციის 
სტრატეგიები, ძირითადად, მოიცავს სათემო 
ინტერვენციებს ინფორმაციის პირისპირ 
მიწოდების, ანუ განათლების საშუალებით, ან 
მასმედიით განხორციელებულ კამპანიებს”.294  
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ/
ძალადობაგამოვლილ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს აქვთ ხარისხიან სამედიცინო 
მომსახურებაზე წვდომის უფლება, რაც, 
ზოგადად, მათი ფიზიკური ჯანმრთელობისა 
და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის არსებით 
კომპონენტს შეიცავს. 

გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლთათვის/ძალადობაგამოვლილ 
პირთათვის განკუთვნილი მნიშვნელოვანი 
სამედიცინო მომსახურებები მოიცავს: გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის საჭირო 
პროცედურების იდენტიფიცირებას; პირველი 
რიგის მხარდაჭერას გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლ შშმ პირთა ემოციურ, 
ფიზიკურ, უსაფრთხოებასთან და მხარდაჭერასთან 
დაკავშირებულ გადაუდებელ საჭიროებებზე 
რეაგირების მიზნით; ფიზიკური დაზიანებების 
მკურნალობას და გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარების აღმოჩენას; სექსუალური ძალადობის 
შედეგების კვლევას და სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლ პირებზე ზრუნვას (მათ შორის 
გადაუდებელი კონტრაცეფციის საშუალებებით 
მათ უზრუნველყოფას დაუგეგმავი ორსულობების 
თავიდან ასაცილებლად; ძალადობის შემდგომ 
პროფილაქტიკურ მკურნალობას აივით და 
სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექციებით 
დაავადების თავიდან ასაცილებლად; და აბორტს 
(იქ, სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული); 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით პირის 
მდგომარეობის შეფასებას და მის რეფერირებას 
შემდგომი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 
მიზნით; და ძალადობის ფაქტის დოკუმენტირებას 
სასამართლოსამედიცინო მტკიცებულების 
ფორმით მის გამოსაყენებლად. 

3.4.2 გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების უზრუნველყოფა ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული სამედიცინო 
მომსახურებით
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები 
ეხება ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების სამედიცინო 
მომსახურებებზე წვდომას. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
განსაკუთრებულ საჭიროებებსა და გამოცდილებაზე 
მორგებული სამედიცინო მომსახურება იყოს 
ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი და 
ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

ძირითადი საკითხები 
• შშმ პირთა საჭიროებების გათვალისწინებით 

შემუშავებული მკაფიო კანონების, 
რეგულაციებისა და პროტოკოლების 
არარსებობამ, რომლებიც უნდა 
უზრუნველყოფდეს სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლთა/ძალადობაგამოვლილ პირთა 
წვდომას გადაუდებელ კონტრაცეფციაზე, 
აბორტზე (იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული) და ძალადობის შემდგომ 
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პროფილაქტიკურ მკურნალობზე, შეიძლება 
შედეგად გამოიღოს დაუგეგმავი ორსულობა და 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით 
ინფიცირება, რომელთა გამოვლენა და 
მკურნალობა არ წარმოებს, რაც ზრდის 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს. 

• მომსახურების მიმწოდებელთა ცრუ წარმოდგენა 
იმის თაობაზე, რომ შშმ პირები არ არიან 
სექსუალურად აქტიურები, ხელს უშლის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა/
ძალადობაგამოვლილ პირთა იდენტიფიცირებას.295  

• გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურება, 
რომელიც არ ეყრდნობა საფუძვლიან 
ინფორმირებულობას და პატივისცემის 
პრინციპს, ხშირ შემთხვევაში, ტრავმას აყენებს 
ძალადობის მსხვერპლს/ძალადობაგამოვლილ 
პირს. 

• იმ შემთხვევაში, თუ არ წარმოებს გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
სამედიცინო მომსახურების საჭიროების 
იდენტიფიცირება და სათანადო რეაგირება არ 
ხდება ამგავრი მომსახურების მოთხოვნაზე, 
შესაძლებელია, გენდერული ნიშნით ძალადობა 
გაგრძელდეს უფრო ხანგრძლივი პერიოდით, 
რაც ზრდის გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლის/ძალადობაგამოვლილი პირის 
დაორსულებისა და სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციებით დაავადების რისკს და კიდევ უფრო 
დიდ ტრავმას აყენებს მას. 

• რიგ შემთხვევაში შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ჩართვა საზოგადოებრივ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
საინფორმაციო კამპანიებში, რომლებიც 
ეხება გენდერული ნიშნით ძალადობასა და 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებს, არ ხდება ისეთი ფაქტორების 
გავლენით, როგორიცაა სტერეოტიპები, 
იზოლაცია და შეუსაბამო ფორმატი. 

• შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს არ 
უტარდებათ კონსულტაციები, რომლებიც 
აუცილებელია გადაწყვეტილების მისაღებად 
მათთვის საჭირო სამედიცინო დახმარების, მათ 
შორის ისეთი სამედიცინო დახმარების შესახებ, 
როგორიცაა გადაუდებელი კონტრაცეფცია, 
აბორტი (იქ, სადაც აბორტი კანონით არის 

დაშვებული) და სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებზე ტესტირება და პროფილაქტიკული 
მკურნალობა. ეს უხერხულობას უქმნის ზოგიერთ 
მომსახურების მიმწოდებელსა და დამხმარე 
პერსონალს, რომლებიც შშმ ქალებსა და 
გოგონებს მკურნალობენ, და ამცირებს ზოგადად 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და 
ეფექტიანობას.296  

• ინფორმაციის მიწოდებისა და კომუნიკაციის 
მხრივ არსებული ბარიერები არ აძლევს 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალს გენდერული ნიშნით 
ძალადობის შემთხვევათა სრულყოფილად 
იდენტიფიცირებისა და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი  
შშმ პირების ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული საჭიროებებისა და რისკების 
შეფასების საშუალებას. 

• კრიზისული სიტუაციების დროს მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
ნაწილმა შესაძლებელია, დაასკვნას, რომ 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს არ აქვთ 
უნარი, ისარგებლონ მათთვის შეთავაზებული 
მომსახურებებით. შედეგად, არ წარმოებს 
მომსახურებათა შემუშავება და შეთავაზება 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის, მიუხედავად 
იმისა, რომ დადასტურებულია მომსახურებათა 
მიღებაზე მათი საჭიროებები.  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შექმენით საგანმანათლებლო პროგრამები შშმ 

პირთა ოჯახის წევრებისთვის, პარტნიორებისა 
და მათზე ზრუნვაში მონაწილე პირებისათვის, 
რომლებიც ხშირად თავად უშლიან ხელს შშმ 
პირთა წვდომას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
მომსახურებებზე; აღნიშნული პროგრამები 
დაეხმარება მათ, უკეთ გაიგონ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის 
მნიშვნელობა. 

2. უზრუნველყავით შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომა გადაუდებელ სამედიცინო 
დახმარებაზე, მათ შორის მნიშვნელოვან 
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თავი 3

მედიკამენტებზე (როგორიცაა გადაუდებელი 
კონტრაცეფციის საშუალებები და 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 
პროფილაქტიკისთვის განკუთვნილი 
მედიკამენტები), ორსულობისა და სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების ტესტირებაზე 
და აბორტზე (იქ, სადაც აბორტი კანონით არის 
დაშვებული); გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლთათვის/ძალადობაგამოვლილ 
პირთათვის მსგავსი მომსახურება უნდა იყოს 
უფასო ან, სულ მცირე, არ უნდა უკავშირდებოდეს 
დიდ ხარჯებს.297  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა საჭიროებებზე მორგებული, 
დასურათებული და სხვადასხვა ფორმატში 
მომზადებული ინსტრუქციები განსაკუთრებით 
გამოსადეგი რესურსია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების სამედიცინო შემოწმებისა 
და პროცედურებისთვის მოსამზადებლად.

  
► მაგალითი: 

აშშში საგრანტო პროექტის “Illinois Imagines” 
ფარგლებში მომზადებული დასურათებული 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის 
გაუმჯობესების მიმართულებით გაწეული 
ძალისხმევის კარგი მაგალითია. დასურათებული 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციების ნაკრები 
შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისათვის და ემსახურება მათ დახმარებას 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
სამედიცინო შემოწმების პროცედურების 
უკეთ აღქმაში. ნაკრებში შესულია სხვადასხვა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები, რომლებიც 
ესადაგება სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის ქალთა საჭიროებებს, და, ასევე, 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები სამედიცინო 
პერსონალისათვის და ადვოკატირებაში 
ჩართული პირებისათვის, რომლებიც აწვდის 
მათ რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, 
თუ როგორ უნდა აღმოუჩინონ დახმარება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს.298 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა
1. ტრავმის ფაქტორის გათვალისწინებით 

შეიმუშავეთ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
ფაქტების იდენტიფიცირების პროცედურები 
და პოლიტიკა და მოამზადეთ მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი, 
რომლებიც ამ პოლიტიკის გატარებასა და 
პროცედურების შესრულებაზე იქნებიან 
პასუხისმგებელნი. სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლები კარგად უნდა აცნობიერებდნენ, 
რომ მათ ევალებათ იმ შშმ პაციენტების 
იდენტიფიცირება, რომლებიც განიცდიან 
გენდერული ნიშნით ძალადობას ან 
გედერული ნიშნით ძალადობის რისკის ქვეშ 
არიან, და იდენტიფიცირება და პაციენტთა 
დანიშნულებისამებრ რეფერირება უნდა 
მოხდეს სათანადოდ და ზედმეტი ტრავმის 
მიყენების გარეშე.299  პერსონალის მომზადების 
პროცესში მაქსიმალურად უნდა გაქარწყლდეს 
ცრუ შეხედულება იმის თაობაზე, რომ შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები არ შეიძლება 
აღმოჩდნენ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლნი.300  განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება მამრობითი სქესის მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
ჩართვას პროგრამებში, რომლებიც გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველყოფას ემსახურება, 
რათა მათ უკეთ შეძლონ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან 
არმქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
იდენტიფიცირება.301  

2. გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა იდენტიფიცირების პოლიტიკა 
უნდა ითვალისწინებდეს ძალადობის 
იმ განსაკუთრებულ ტიპებს, რომლებიც, 
ჩვეულებრივ, მხოლოდ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ ხორციელდება. 
ამგვარი იდენტიფიცირების დროს საჭირო 
კითხვების მაგალითებია:
• „არის რაიმე, რაც მე თქვენს შესახებ 

უნდა ვიცოდე იმისთვის, რომ თქვენ, 
შესაძლებლობის ფარგლებში, საუკეთესო 
მომსახურება მიიღოთ?



78               UNFPA WEI სახელმძღვანელო              

• ახლა, როცა თქვენთვის ცნობილია ჩვენი 
პროგრამის შესახებ  (მათ შორის იმის 
შესახებ, თუ როგორ არის შესაძლებელი 
შენობასთან მოხვედრა და შენობის 
შიგნით გადაადგილება, ასევე სხვადასხვა 
მომსახურების შესახებ, რომლებსაც ამ 
პროგრამის ფარგლებში გთავაზობთ), ხომ 
არ არის რაიმე პრობლემა ან დაბრკოლება, 
რომელიც ხელს შეგიშლით ჩვენი 
პროგრამის ფარგლებში შემოთავაზებული 
მომსახურებებით სარგებლობაში?  

• ვინმე ხომ არ აკონტროლებს თქვენს 
კომუნიკაციას სხვებთან ან გაიძულებთ, 
შეცვალოთ ის, რისი თქმაც გსურთ? 

• ვინმეს ხომ არ ჩამოურთმევია თქვენთვის 
ან დაუზიანებია თქვენი ნივთი, რომელიც 
დამოუკიდებლად ცხოვრებაში გეხმარებათ, 
მაგალითად, ხელჯოხი, სავარძელიეტლი, 
რესპირატორი ან დისტანციური საბეჭდი 
აპარატი (TTY)?

• ხომ არ არის ვინმე სხვა პირი, რომელსაც 
კანონით მინიჭებული აქვს თქვენი 
ფინანსების განკარგვის ან თქვენ მაგივრად 
გადაწყვეტილებების მიღების უფლება? 
რა ხდება მაშინ, როდესაც თქვენ ამ პირის 
გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებით? 

• ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს, ისარგებლოთ იმ 
რესურსებითა და მხარდაჭერით, რომლებიც 
დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის 
გჭირდებათ? (მაგალითად, ისეთი 
რესურსებით, როგორიცაა პროფესიული 
რეაბილიტაციის მომსახურება, მომვლელის 
მომსახურება, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთათვის განკუთვნილი სააგენტოს 
მომსახურება, ყრუმუნჯთა ან უსინათლოთა 
დამხმარე პერსონალით მომსახურება, 
თარჯიმანთა მომსახურება)”.302 

3. უზრუნველყავით, რომ მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი 
სათანადოდ იყვნენ აღჭურვილნი იმისათვის, 
რომ პირველადი დახმარება აღმოუჩინონ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ/
ძალადობაგამოვლილ შშმ პირებს მათთვის 
მიყენებული ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და 
ემოციური ზიანის შესამსუბუქებლად მას შემდეგ, 
რაც მოხდება ამ პირების გენდერული ნიშნით 

ძალადობის მსხვერპლად იდენტიფიცირება. 
ამ მიმართულებით პერსონალის მომზადება 
გულისხმობს მათი უნარების განვითარებასაც, 
რათა სწორად და საჭიროებისამებრ აწარმოონ 
პაციენტთა რეფერირება სამედიცინო 
მომსახურების მისაღებად, გენდერული 
ნიშნით ძალადობით გამოწვეული ფიზიკური 
დაზიანებების ან ჯანმრთელობის პრობლემების 
სამკურნალოდ, მათ შორის სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების პროფილაქტიკური 
მკურნალობის და გაუპატიურების შემდეგ 
საჭირო გადაუდებელი კონტაცეფციის მიღების 
მიზნით.303 

4. ხელი შეუწყეთ მასშტაბურ საინფორმაციო 
კამპანიებს გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლთა სამედიცინო საჭიროებებისა და 
დროული სამედიცინო ჩარევის მნიშვნელობის 
შესახებ  საზოგადოების სრულყოფილად 
ინფორმირების მიზნით. ამგვარი კამპანიები 
უნდა ითვალისწინებდეს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების საჭიროებებს, ხოლო 
სამიზნე აუდიტორია უნდა მოიცავდეს მათი 
ოჯახის წევრებს, პარტნიორებს, პირებსა და 
სამედიცინო პერსონალს, რომლებიც მათზე 
ზრუნავენ და უზრუნველყოფენ მათთვის 
სამედიცონო  მომსახურების მიწოდებას. 
კამპანიები ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს 
ძალადობის იმ ფორმებზე, რომლებიც შშმ 
პირების მიმართ ხორციელდება. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1.  გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი/

ძალადობაგამოვლილი შშმ ქალებისა 
და გოგონებისათვის უზრუნველყავით 
წვდომა გადაუდებელი კონტრაცეფციის 
შესახებ სამედიცინო თვალსაზრისით 
ზუსტ ინფორმაციასა და მიუკერძოებელ 
საკონსულტაციო მომსახურებაზე; სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების ტესტირებაზე; 
ძალადობის შემთხვევის შემდგომ 
პროფილაქტიკურ მკურნალობაზე; და აბორტზე, 
იქ სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული 
და იმ შემთხვევაში, თუ გაუპატიურების 
შედეგად დგება ორსულობა. კონსულტაციის 
ფარგლებში მომსახურების მიმღებ პირს 
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უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მომსახურების 
დადებითი და უარყოფითი შედეგების შესახებ, 
ასევე, იმის შესახებ, სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის აბორტი კანონით დაშვებულია 
თუ არა, რა პროცედურების ჩატარება იქნება 
საჭირო, თუ სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების ტესტირების შედეგები დადებითი 
იქნება, და სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების მკურნალობის ხელმისაწვდომობის 
შესახებ. კონსულტაცია უნდა იყოს ჩატარდეს 
პაციენტისთვის გასაგები ფორმით, დაცული 
უნდა იყოს პაციენტის პერსონალური 
ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა და, 
საჭიროების შემთხვევაში, გამოყენებული უნდა 
იყოს მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღების 
ინსტრუმენტები. 

2. შეიმუშავეთ პროტოკოლები და გაიდლაინები 
და სათანადოდ მოამზადეთ პერსონალი 
მომსახურების შემდგომი ვიზიტების, 
ტესტირების შედეგების მიწოდებისა და 
პაციენტთა საჭიროებისამებრ რეფერირების 
უზრუნველსაყოფად. უნდა არსებობდეს 
პროტოკოლები და გაიდლაინები ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ 
პირებისათვის მომსახურების მიწოდების 
შემდგომი მეთვალყურეობის უზრუნველსაყოფად. 

3. შეაგროვეთ სასამართლოსამედიცინო 
მტკიცებულებები. მომსახურების მიმწოდებლები 
მოამზადეთ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა 
სასამართლოსამედიცინო მტკიცებულებათა 
სათანადო დოკუმენტირება და შესაბამისი 
ანგარიშების წარმოება; ექსპერტიზისთვის 
ნიმუშების შეგროვება; წერილობითი 
მტკიცებულების მომზადებამიწოდება; 
სასამართლო საქმისწარმოებაში მონაწილეობის 
მნიშვნელობა, მათ შორის, თუ როგორ 
უნდა შედგეს სასამართლოში წარსადგენი 
განცხადება.304 დაბრკოლებები, რომლებიც 
თან ახლავს შშმ პირების შემთხვევაში 
მტკიცებულებათა შეგროვებას, არ არის 
საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ არ ხდებოდეს 
საჭირო მტკიცებულებათა შეგროვება. 

3.4.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 

ახალგაზრდა პირებისათვის გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული სამედიცინო 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული 
პროგრესის მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. 
მოცემული მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, 
ეს არის მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც 
მოიცავს სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ 
ასპექტსა და ფორმას, რომლის მიხედვითაც 
უნდა შემუშავდეს სამედიცინო მომსახურების 
მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე. 

• იმ დაწესებულებათა პროცენტული წილი, 
რომელთა თანამშრომლებს გავლილი აქვთ 
მომზადება გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შშმ 
პირთა საჭიროებებზე ქვემოთ მითითებული 
მისადაგების თვალსაზრისით და აქვთ ამგვარი 
მისადაგებისათვის საჭირო რესურსები:  
• „ინსტრუქციები იმის თაობაზე, თუ როგორ 

უნდა უზრუნველვყოთ შშმ პირთა წვდომა 
სამედიცინო შემოწმებაზე, როდესაც 
სამედიცინო შემოწმებისთვის სათანადოდ 
ადაპტირებული სავარძელი არ არსებობს. 

• ძირითადი მოსაზრებები და 
გაიდლაინები, რომლებიც განკუთვნილია 
სურდოთარჯიმნებისათვის სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევებში საექსპერტიზო 
გამოკვლევისას მომსახურების გასაწევად. 

• დასურათებული ინსტრუქციები [სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევაში საჭირო 
გამოკვლევების] მარტივი ენით ასახსნელად. 

• ინსტრუქციები იმის თაობაზე, თუ რა 
დეტალებზე უნდა იქნეს ყურადღება 
გამახვილებული უსინათლო ან 
მხედველობადაქვეითებული 
პირის [ძალადობის მსხვერპლის/
ძალადობაგამოვლილი პირის] სამედიცინო 
გამოკლევისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 
სივრცეში ორიენტირებისათვის”.305  

თავი 3
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3.5 მართლმსაჯულების და 
სამართალდაცვის მომსახურება 
გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისათვის 

3.5.1 საკითხის მიმოხილვა 
მართლმსაჯულებაზე წვდომა გულისხმობს 
„მართლმსაჯულების აღსრულებისთვის საჭირო 
სისტემების, პროცედურების, ინფორმაციისა და 
ლოკაციების“ გამოყენების შესაძლებლობას.306  
ტერმინი „მართლმსაჯულების სისტემა“, 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნებიდან 
გამომდინარე, გულისხმობს მართლმსაჯულების 
როგორც ოფიციალურ, ასევე არაფორმალურ 
სისტემებს. მართლმსაჯულებაზე წვდომა შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების უფლებების 
რეალიზაციისა და ამ უფლებებისადმი 
პატივისცემის აუცილებელი კომპონენტია.307  
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის/
ძალადობაგამოვლილ პირთათვის ეს ხშირად 
ნიშნავს შეუზღუდავ წვდომას მთელ რიგ 
საგამოძიებო და სამოქალაქო მექანიზმებზე, რაც 
უზრუნველყოფს დამნაშავეთა პასუხისმგებლობას, 
და წვდომას ამ მექანიზმებისთვის აუცილებელ 
მართლმსაჯულებისა და სამართალდამცავი 
სამსახურების მომსახურებებზე. 
მართლმსაჯულებისა და სამართალდამცავი 
სამსახურების მომსახურებები მოიცავს 
ინფორმირებას და მხარდაჭერას, რომელიც 
აუცილებელია დამცავი ორდერის მოპოვებისთვის, 
სისხლის სამართლის გამოძიებაში მონაწილეობისა 
და დამნაშავეების სისხლისსამართლებრივი 
დევნისათვის, დაზარალებულთა და 
მსხვერპლთათვის ფულადი და სხვა ფორმის 
კომპენსაციების გაცემისათვის, მეურვეობის 
მოხსნისათვის და განქორწინების პროცედურების 
დაწყებისათვის. მართლმსაჯულების მექანიზმები 
შეიძლება იყოს ოფიციალური და სახელმწიფოს 
მიერ დაფინანსებული ან არაფორმალური, 
როგორიცაა ჩვეულებითი სამართალი ან 
სამედიატორო სასამართლო, რომელიც 
შესაძლებელია, დაკავშირებული იყოს ან არც იყოს 
მთავრობასთან. 

3.5.2 მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის მომსახურებებზე 
წვდომასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები 
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები 
ეხება ბარიერებს, რომლებიც ხელს 
უშლის გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
მართლმსაჯულებისა და სამართალდაცვის 
მომსახურებებზე. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ მომსახურების 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა ხელი 
შეუწყონ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წვდომას მართლმსაჯულებაზე. რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

ძირითადი საკითხები 
• კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც 

ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირებს 
მოძალადეთა წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის 
შესაძლებლობას ართმევს, პირდაპირ ზღუდავს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
მართლმსაჯულების მექანიზმებზე. 

• ბევრ პირს, ვინც მართლმსაჯულების 
აღსრულების საქმეშია ჩართული, 
სტერეოტიპული დამოკიდებულება და 
ცოდნის ნაკლებობა აქვს ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების უფლებები და მათი გამოცდილება. 
მაგალითად, ვინაიდან საზოგადოება ხშირად 
ვერ აღიქვამს შშმ ქალების სექსუალურობას, 
მსგავსი სტერეოტიპების გამო მოსამართლეებმა, 
ნაფიცმა მსაჯულებმა, სამართალდამცავი 
ორგანოების წარმომადგენლებმა და სხვებმა 
შეიძლება არ მიიღონ შშმ ქალების მიერ 
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მათ მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით 
მიცემული ჩვენებები.308 

• მართლმსაჯულების სისტემებში, ჩვეულებრივ, 
შშმ ქალები არ მიიჩნევიან კომპეტენტურ 
მოწმეებად და მათ მიერ მიცემულ ჩვენებებს 
არ ენიჭება სათანადო ყურადღება, რაც 
განსაკუთრებით დიდ პრობლემას უკავშირდება, 
როდესაც საქმე ეხება სექსუალურ ძალადობას ან 
გენდერული ნიშნით ძალადობის სხვა ფორმას 
და როდესაც მსხვერპლის მიერ მიცემული 
ჩვენება მოძალადის მამხილებელი ერთადერთი 
მტკიცებულება შეიძლება იყოს.309  

• შემეცნებითი უნარის შეზღუდვის მქონე ქალებმა 
შესაძლებელია, ვერ აღიდგინონ მოვლენათა 
თანმიმდევრობა, რაც მათ ნაკლებად სარწმუნო 
მოწმეებად წარმოაჩენს.310  

• კანონიერი მეურვის უფლებამოსილების 
შეჩერებასთან ან განქორწინებასთან 
დაკავშირებული პროცესების  და 
მტკიცებულებების მოპოვების სირთულე 
თავისთავად ქმნის ბარიერს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი შშმ პირების 
მართლმსაჯულებაზე წვდომისთვის. 

• შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები, ასევე 
მათზე მზრუნველი პირები ხშირად არ ფლობენ 
საკმარის ინფორმაციას მართლმსაჯულების 
სისტემასთან დაკავშირებით მათი უფლებების 
შესახებ.  

• ინფორმაცია იურიდიული უფლებების 
შესახებ იშვიათად არის ხელმისაწვდომი 
გამარტივებულ ან სხვა ფორმატებში, რაც 
ხელს უშლის, მაგალითად, ინტელექტუალური 
შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ან 
მხედველობადაქვეითებული პირების წვდომას 
მათი უფლებების შესახებ ინფორმაციაზე. 
მათ არ აქვთ წვდომა ინფორმაციაზე იმის 
შესახებ, თუ როგორ შეიტანონ საჩივარი, 
როგორ მოიპოვონ დამცავი ორდერი და როგორ 
ისარგებლონ, ზოგადად, მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის მომსახურებით. 

• მართლმსაჯულების სისტემაში თარჯიმნების 
მომსახურებისა და კომუნიკაციის მხრივ 
სხვა სახის დახმარების ნაკლებობა ზღუდავს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
შესაძლებლობას, განაცხადონ  გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ფაქტების შესახებ და 
საჩივარი შეიტანონ ან საქმეს მსვლელობა 

მისცენ ამგვარ ფაქტებთან დაკავშირებით. 
მაგალითად, სურდოთარჯიმნების ან 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ნაკლებობის 
გამო შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
ხშირად არ აქვთ საშუალება, განაცხადონ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ფაქტების 
შესახებ. 

• ფიზიკურად არაადაპტირებული სასამართლო 
დარბაზები, პოლიციის განყოფილებები ან 
იურიდიული დახმარების სამსახურები და, ასევე, 
სატრანსპორტო მომსახურების ნაკლებობა 
ზღუდავს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წვდომას მართლმსაჯულების მექანიზმებზე. 

• ადვოკატის დაქირავებასთან, 
ტრანსპორტირებასთან, სარჩელის 
შეტანასთან და სამედიცინო მომსახურებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, აგრეთვე, 
მოძალადეზე ეკონომიკური დამოკიდებულება 
მართლმსაჯულებაზე წვდომასთან დაკავშირებულ 
ფინანსურ ბარიერებს ქმნის. 

• ოჯახის წევრები და მეურვეები მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მართლმსაჯულებაზე წვდომის 
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით: ისინი ან 
ეხმარებიან, ან გარკვეულ ბარიერებს უქმნიან შშმ 
პირებს. საზოგადოებაში, სადაც მნიშვნელოვანი 
სტიგმა არსებობს გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებით, მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის ცნობილია, თუ რა 
დაბრკოლებების შექმნა შეუძლიათ შშმ პირთა 
ოჯახის წევრებსა და მეურვეებს შშმ პირების 
მართლმსაჯულებაზე წვდომის თვალსაზრისით. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც მიზნად 

ისახავს იურიდიულ სფეროში დაკავებული 
სპეციალისტების შესაძლებლობების 
გაფართოებას, მათ შორის ადვოკატების, 
მოსამართლეებისა და კონსულტანტების 
მომზადებას ძალადობის მსხვერპლ შშმ პირებთან 
მუშაობასთან დაკავშირებულ საკითხებში; შშმ 
ქალის ან ახალგაზრდა პირის მიმართ ჩადენილი 
გენდერული ნიშნით ძალადობის საქმეზე 
მუშაობის პროცესში გათვალისწინებული უნდა 
იყოს როგორც გენდერული, ასევე შეზღუდულ 
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შესაძლებლობასთან დაკავშირებული 
საჭიროებები. მართლმსაჯულების სისტემის 
ყველა დონეზე დასაქმებული პერსონალი 
მოამზადეთ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების უფლებებთან, გამოცდილებასთან და 
საჭიროებებთან დაკავშირებულ საკითხებში, რაც 
იქნება გარანტია იმისა, რომ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიერ შეტანილი საჩივრები 
სათანადოდ იქნება განხილული. 

2. მოამზადეთ სამართალდამცავი უწყებების 
თანამშრომლები და სხვა გადაუდებელი 
დახმარების პერსონალი, მაგალითად, 
გადაუდებელი დახმარების სატელეფონო ცხელი 
ხაზების ოპერატორები. სამართალდამცავი 
ორგანოების თანამშრომელთა მომზადება 
და მათთვის სათანადო რეკომენდაციების 
შემუშავება ემსახურება იმ ბარიერების 
მოხსნას, რომლებიც ხელს უშლის შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
მართლმსაჯულების სისტემებზე. აღნიშნულთან 
დაკავშირებით შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ 
რეკომენდაციებით, რომლებიც მოცემულია 
ინკლუზიისა და საზოგადოების კვლევისა 
და განვითარების ინსტიტუტის მიერ 
შედგენილ სახელმძღვანელოში „ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობასთან და შემეცნებასთან 
დაკავშირებული პრობლემების მქონე პირები 
და წვდომა მართლმსაჯულების სისტემაზე“.311  
აღნიშნულ რესურსში გამოყოფილია ხუთი 
სტრატეგიული სფერო, რომლებზეც საჭიროა 
ყურადღების გამახვილება მართლმსაჯულების 
სისტემაზე ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან და 
შემეცნებასთან დაკავშირებული პრობლემების 
მქონე პირთა წვდომის გასაუმჯობესებლად: 
• ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის 

ჩარჩო; 
• სამართალდამცავთა მომზადების პროგრამა; 
• სამართალდამცავი ორგანოების კადრებით 

დაკომპლექტების პროცესი; 
• თანამშრომლობითი პროგრამები, 

პროტოკოლები და გაიდლაინები სექტორებს 
შორის ინფორმაციის გაზიარების 
უზრუნველსაყოფად; 

• სხვა საკვანძო სექტორების, მათ შორის 
ჯანდაცვის სექტორის თანამშრომლების, 
ასევე, შშმ პირებისა და მათი ოჯახის 
წევრების განათლება და ტრენინგი.312  

► მაგალითი: 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
ორგანიზაცია “Safe Austin“ის თაოსნობით 
შემუშავდა პერსონალის მომზადების 
გეგმა და შესაბამისი სახელმძღვანელო, 
რომელშიც შესულია რესურსები და 
ინსტრუმენტები სამართალდამცავებისათვის. 
სახელმძღვანელოს სახელწოდებაა „ჩემს 
იურისდიქციაში: რეაგირება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების, ყრუ და 
ხანდაზმული პირების მიმართ ჩადენილ 
დანაშაულებზე.“ 313 

3. შეადგინეთ იურიდიული მომსახურების იმ 
მიმწოდებელთა სია, რომლებსაც გავლილი 
აქვთ მომზადება შშმ პირებთან დაკავშირებულ 
საკითხებში და შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს ემსახურებიან უფასოდ ან მომსახურების 
სანაცვლოდ მინიმალურ ხარჯებს აკისრებენ, 
და დაიქირავეთ იურიდიული მომსახურების ეს 
მიმწოდებლები. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 

შეიმუშავეთ ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური 
პროგრამები, რომლებიც მათ საკუთარი 
უფლებების კარგად გაცნობაში დაეხმარება, 
მათ შორის უფლებებისა, რომლებითაც 
მათ შეუძლიათ ისარგებლონ სასამართლო 
საქმისწარმოების პროცესში; პროგრამებმა 
მათ უნდა გააცნოს მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის მექანიზმებზე წვდომის გზები 
და საშუალებები. 

2. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებულ პროცესებში შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ჩართვისათვის საჭირო 
და აუცილებელი დახმარების აღმოჩენას. 
მაგალითად, სპეციალურად მომზადებულ 
სოციალურ მუშაკებს შეუძლიათ დახმარება 
გაუწიონ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს მართლმსაჯულების სისტემაში 
საჭირო მოქმედებების განხორციელებაში, 
დაწყებული გენდერული ნიშნით ძალადობის 
ფაქტის შესახებ განცხადების წარდგენით 
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და დამთავრებული კუთვნილი კომპენსაციის 
მიღებით.314  უზრუნველყავით, რომ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს ჰქონდეთ 
საშუალება, თავად აიჩიონ პირები, 
რომლებიც მათ დახმარებას გაუწევენ 
სასამართლო საქმისწარმოების დაწყებამდე, 
საქმისწარმოების პროცესში და მის შემდგომ. 

► მაგალითი: 
უგანდაში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა ეროვნული კავშირის მიერ 
განხორციელებულ პროგრამაში ჩართულები 
არიან სპეციალურად მომზადებული საშუალო 
საფეხურის იურისტები და პროგრამა ემსახურება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მართლმსაჯულებაზე 
წვდომის ხელშეწყობას. აღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ოცდათორმეტმა ქალმა გაიარა 
სპეციალური მომზადება შშმ ქალებისა და 
გოგონების სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
უფლებებისა და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის საკითხებში. პროგრამაში მონაწილე 
იურისტები საზოგადოებისთვის მისაბაძ პირებად 
იქცნენ: მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს დარღვევების შესახებ საჩივრების 
აღძვრის საქმეში თანასწორთა დახმარების 
მოდელი შესთავაზეს, აქტიურად იყვნენ 
ჩართულები მართლმსაჯულების აღსრულების 
მხრივ განხორციელებულ პროცესებში და 
ადვოკატირებას უწევდნენ საჭირო სისტემურ 
ცვლილებებს.315 

3. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
სასამართლო პროცესების მსვლელობისას 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
კომფორტული გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს, 
დაეხმარება ძალადობის მსხვერპლ შშმ პირებს 
ჩვენების სათანადოდ მიცემაში და მოაგვარებს 
ნდობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.  

► მაგალითი: 
სამხრეთ აფრიკაში კეიპტაუნის 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ 
განხორციელებული პროგრამა, რომელიც 
ემსახურება სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ 
ქალთა შესაძლებლობების გაფართოებას 

(SAVE), მოიცავს მსხვერპლთა ფსიქოლოგიურ 
დახმარებას; სასამართლო პროცესში 
მონაწილეობისთვის მათ მომზადებას; 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებას; 
კონსულტირებას; ძალადობის მსხვერპლთა და 
მათი ოჯახის წევრთა მხარდაჭერას; ექსპერტ
მოწმეთა დახმარებას; მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის უწყებებში რეფერირების 
ქსელს; სამართალდამცავთა და პროკურორთა 
მომზადებასა და მათ შორის შესაბამისი 
საკითხების  შესახებ ცოდნის გაზრდას; და 
სხვა დაინტერესებულ მხარეთა მომზადებას 
და მათ შორის შესაბამისი საკითხების შესახებ 
ინფორმირებულობის გაზრდას.316  

4. აწარმოეთ ადვოკატირება მართლმსაჯულების 
სისტემაზე შშმ პირთა ყოველმხრივი წვდომის 
მისაღწევად.317  უზრუნველყავით, რომ 
ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც უკავშირდება 
მართლმსაჯულების სისტემაზე შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წვდომის გაუმჯობესებას, 
არ დაეკისროთ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
გადასახადის სახით. ეს ეხება ჩვენების 
მიცემასთან, ტრანსპორტირებასა და ზიანის 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 

► მაგალითი: 
მართლმსაჯულების საკითხებისადმი მიძღვნილი 
რიგით XIV იბეროამერიკის სამიტის ფარგლებში 
შემუშავებული დოკუმენტი სახელწოდებით 
„ბრაზილიის რეგულაციები მოწყვლადი 
ჯგუფებისათვის მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე“ მოიცავს რეკომენდაციებს იმის 
თაობაზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს 
შშმ პირთა წვდომა მართლმსაჯულებაზე და, 
ასევე, სხვა სექტორთა შორის კომუნიკაციის 
პრობლემურ საკითხებზე, რომლებიც ეხება, 
მაგალითად, ქალებსა და მკვიდრ მოსახლეობას. 
დოკუმენტში მოცემულია სახელმძღვანელო 
პრინციპები და მექანიზმები მართლმსაჯულების 
წესებსა და რეგლამენტებზე წვდომის 
ეფექტიანობის გასაზრდელად. რეკომენდაციები 
ეხება ისეთ რეგულაციებს, რომლებიც 
აწესრიგებს, მაგალითად, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობას, სასამართლო პროცესების 
გაგებას, სასამართლოში გამოცხადებას და 
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კონფიდენციალურობის დაცვას. მაგალითად, 
ერთერთი რეგულაციის ნიმუში შემდეგნაირად 
იკითხება: „მიიღება ყველა აუცილებელი ზომა 
კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
სირთულის დასაძლევად, რომელიც გავლენას 
ახდენს იმ სასამართლო პროცესის გაგებაზე, 
რომელშიც მონაწილეობს საზოგადოების 
მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი, 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მან გაიგოს 
სასამართლო პროცესის მიზანი და 
მნიშვნელობა”.318 

5. მოამზადეთ მართლმსაჯულების სისტემასთან 
დაკავშირებული ფორმები, საინფორმაციო 
მასალა და ინსტრუქციები სხვადასხვა 
ხელმისაწვდომ ფორმატში. 

6. ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში აწარმოეთ 
ლობირება შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ჩასართავად მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებულ ინიციატივებში, განსაკუთრებით 
ისეთ ინიციატივებში, რომლებიც ეხება 
სექსუალურ და გენდერული ნიშნით ძალადობას 
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს.319  

7. უზრუნველყავით მართლმსაჯულების 
პროცესებში მონაწილე დაინტერესებულ 
მხარეთა ინფორმირება და განათლება 
ფიზიკური წვდომისთვის საჭირო ადაპტაციის 
შესახებ, რაც ემსახურება მართლმსაჯულების 
სისტემასთან შეხებაში მყოფი შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის კომფორტული 
გარემოს შექმნას და მათი ღირსების დაცვას, 
მაგალითად, უზრუნველყავით, რომ სასამართლო 
დარბაზში მოწმისთვის განკუთვნილი ადგილი 
ადვილად მისადგომი იყოს დაბალი ან ეტლ
სავარძლით მოსარგებლე პირისათვის და 
ჩვენების მიცემისას შესაძლებელი იყოს მათი 
დანახვა. 

8. აწარმოეთ ადვოკატირება მთავრობის მიერ 
დაფინანსებული იურიდიული მომსახურების, 
გადასახადისგან გათავისუფლების და 
გადასახადის შემცირების თაობაზე 
შუამდგომლობების დაკმაყოფილების 
მიმართულებით შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, რომელთა მატერიალური 
შესაძლებლობა არ აძლევს მათ იურიდიული 
წარმომადგენლის დაქირავების ან 
მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული სხვა 
ხარჯების დაფარვის საშუალებას.320  

მართლმსაჯულებაზე წვდომა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლებების რეალიზებისა და ამ უფლებებისადმი პატივისცემის 

აუცილებელი კომპონენტია.
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პრაქტიკაში დანერგვა

ზიმბაბვეს ლეონარდ ჩეშირის სახელობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა ფონდი - პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონათა და 
ქალთა წვდომა მართლმსაჯულებაზე“ 

მას შემდეგ, რაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე გოგონებსა და ქალებს შორის ძალადობის შემთხვევათა შეტყობინების 
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ხარვეზები დაფიქსირდა, ლეონარდ ჩეშირის ფონდმა შეიმუშავა 
პროექტი, რომლის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების 
დახმარება, რათა მათ სრულფასოვნად ესარგებლათ საკუთარი უფლებებით და შეჩერებულიყო 
ქალების მიმართ ძალადობა. პროექტი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ძალადობის მსხვერპლთა 
მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესების თვალსაზრისით: გაუმჯობესდა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონების წვდომა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ 
და სხვა მომსახურებებზე და ამან ხელი შეუწყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
გოგონების პრობლემების ყურადღების ცენტრში მოქცევას. მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 
მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ღონისძიებები მოიცავს შემდეგს: 

• ძალადობის მსხვერპლთა უზრუნველყოფა ლოგისტიკური დამხარებით მართლმსაჯულებასა და სხვა 
საჭირო მომსახურებებზე მათი წვდომის გაუმჯობესების მიზნით.  

• კომუნიკაციის ხელშეწყობა და ტექნიკური ხასიათის რეკომენდაციების გაცემა იმ შემთხვევებთან 
დაკავშირებით, რომელთა დროსაც ძალადობის მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალები და გოგონები არიან. 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონების მომზადება ქალების მიმართ 
ძალადობასთან და გენდერული ნიშნით ძალადობის სამართლებრივ ჩარჩოსთან დაკავშირებულ 
საკითხებში, ასევე, საკითხებში, რომლებიც ეხება ძალადობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებას.  

• მართლმსაჯულებაზე წვდომასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმირებულობის 
გაზრდის კამპანიები, რომელთა სამიზნე აუდიტორიაში შედიან საზოგადო მოღვაწეები, სათემო 
ორგანიზაციები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები, მათი მეურვეები და 
ფართო საზოგადოება. 

• სამართალდამცავების მომზადება ჟესტების ენით კომუნიკაციაში. 
• ხელისუფლების წარმომადგენელთა შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

პრობლემებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონების მიმართ 
ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების წინა პლანზე წამოწევის ხელშეწყობა. 

• მხარდამჭერთა ჯგუფების შექმნის ხელშეწყობა. 
• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობასა და 

მომსახურებებზე მათ წვდომასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეროვნულ დონეზე დიალოგის 
ხელშეწყობა.

• ქალთა ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება ღონისძიებათა გატარების შემდგომ.321  

თავი 3
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა
1. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომელთა მიზანი 

იქნება მართლმსაჯულების სისტემაში შშმ 
პირთა შესაძლებლობების გაფართოება, ასევე, 
აღნიშნულ სისტემაში მათი წარმომადგენლობის 
გაფართოება, მათ შორის, მაგალითად, 
შშმ პირებისათვის სამართლის სკოლების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
საშუალებით, სამართლის სკოლების სასწავლო 
პროგრამებში შშმ პირებთან დაკავშირებული 
კანონების ჩართვის საშუალებით და სამართლის 
სკოლების სტუდენტებისთვის პრაქტიკის 
შემოღების საშუალებით, რა დროსაც მათ 
მოუწევთ მუშაობა შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე კლიენტებთან. შექმენით სამართლის 
სფეროში სამაგისტრო პროგრამებისა და 
სამართლის კურსდამთავრებულთა პროფესიული 
განვითარების შესაძლებლობები, რათა 
სპეციალისტებმა ისწავლონ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე კლიენტთა 
წარმომადგენლებად მუშაობა.322  

2. სექსუალური ძალადობის შემთხვევებისთვის, 
განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში, შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
ხელს შეუწყობს სწრაფი და დამოუკიდებელი 
გამოძიების წარმოებას, დამნაშავეთა 
სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში 
მიცემას და ძალადობის მსხვერპლთათვის/
ძალადობაგამოვლილ პირთათვის სათანადო 
კომპენსაციის გაცემას.323 

 იმ შემთხვევაში, თუ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენები უსაფრთხოების სამსახურების 
წარმომადგენლები ან საჯარო მოხელეები არიან, 
საჭიროა ადვოკატირება ამგვარ დანაშაულთა 
სათანადო გამოძიების და დამნაშავეთათვის 
ბრალის წაყენების და დასჯის მიმართულებით.324 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. ორგანიზება გაუწიეთ ტრენინგებს 

მართლმსაჯულების სექტორში 
დასაქმებული პირებისათვის  მათ შორის 
იურისტებისათვის, პარაიურისტებისათვის, 

სამართალდამცავებისათვის, 
მოსამართლეებისათვის, სასამართლოთა 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის 
და სასჯელაღსრულების დაწესებულების 
თანამშრომლებისათვის  გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლებებთან და 
გამოცდილებასთან დაკავშირებულ საკითხებში 
მათ მოსამზადებლად. მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
შეუძლიათ დახმარება შესთავაზონ 
მართლმსაჯულების სექტორში დასაქმებულ 
სპეციალისტებს იმ პრობლემების მოგვარებაში, 
რომლებიც უკავშირდება შშმ ქალებთან და 
ახალგაზრდა პირებთან კომუნიკაციას და 
მათთვის მომსახურების მიწოდებას.  

2. რეგულარულად აწარმოეთ შეფასება იმის 
დასადგენად, თუ რამდენად უწყობს ხელს 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
მართლმსაჯულებაზე. მართლმსაჯულების 
მომსახურებებზე წვდომის შესაფასებლად 
განსაკუთრებით ქმედითი მეთოდებია 
ძალადობასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების 
მხრივ არსებული სიტუაციის შესაფასებლად 
ჩატარებული შემოწმებები, გამოკითხვები, 
ფოკუსჯგუფები, დაინტერესებულ მხარეებთან 
ინტერვიუები, სასამართლოს მონიტორინგი და 
ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული 
სიტუაციის მონიტორინგი. 

3.5.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის მართლმსაჯულებისა და 
სამართლადაცვის სფეროში ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მონიტორინგისა და 
შეფასებისათვის. მოცემული მაჩვენებლები 
არ არის ამომწურავი, ეს არის მაჩვენებლების 
ნიმუში, რომელიც მოიცავს სპეციფიკის დონეს, 
საგნობრივ ასპექტსა და ფორმას, რომლის 
მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს მართლმსაჯულებისა 
და სამართლადაცვის სფეროში მომსახურების 
მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
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ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე. 

• შშმ ქალების ან ახალგაზრდა პირების მიმართ 
ჩადენილ დანაშაულებში დამნაშავეთათვის 
ბრალის წაყენების შემთხვევათა რაოდენობა.  

• შშმ ქალების ან ახალგაზრდა პირების მიმართ 
ჩადენილ დანაშაულებში დამნაშავეთათვის 
ბრალის წაყენების შემთხვევათა რაოდენობა, 
როდესაც ჩვენებას თავად ძალადობის 
მსხვერპლი შშმ პირი იძლევა. 

• იმ შშმ ქალების ან ახალგაზრდა პირების 
პროცენტული წილი, რომელთათვისაც 
ცნობილია იმ ორგანიზაციების შესახებ, 
რომლებიც გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ  პირებს 
იურიდიულ დახმარებას სთავაზობენ.325 

• იმ მომსახურების მიმწოდებელთა და დამხმარე 
პერსონალის რაოდენობა, რომლებსაც გავლილი 
აქვთ მომზადება შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს შორის გავრცელებულ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ტიპებთან და მათთვის 
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე.326 

• მართლმსაჯულების სისტემაში შშმ პირთათვის 
მხარდაჭერის შემთხვევათა რაოდენობა. 

3.6 სოციალური მომსახურება  
გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების დაცვის მომსახურება 

3.6.1 საკითხის მიმოხილვა 
დაცვის მომსახურებაზე წვდომა გენდერული 

ნიშნით ძალადობისგან დაცვის უფლების 
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია327 და ძირითადი 
ნაწილია სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო 
ძალისხმევის გაწევის ვალდებულებისა  თავიდან 
აიცილოს გენდერული ნიშნით ძალადობა, 
დაიცვას მოსახლეობა ამგვარი ძალადობისგან, 
გამოიძიოს ძალადობის შემთხვევები, დასაჯოს 
მოძალადეები და ძალადობის მსხვერპლთათვის/
ძალადობაგამოვლილ პირთათვის კომპენსაცია 
გასცეს.328  დაცვის მომსახურებას არსებითი 
მნიშვნელობა ენიჭება გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლთათვის, რადგან სწორედ 
დაცვის საშუალებით არის შესაძლებელი 
ძალადობის ჯაჭვის გაწყვეტა და მსხვერპლთა 
დაცვა შემდგომი ძალადობისგან. აუცილებელი 
დაცვის მომსახურებები მოიცავს: ინფორმირებას 
კრიზისული მდგომარეობის შესახებ და 
კონსულტაციას (უსაფრთხოების დაგეგმვის 
ჩათვლით); კრიზისულ ცენტრებს; დახმარების 
ხაზებს; თავშესაფრებსა და სხვა უსაფრთხო 
საცხოვრებელ ადგილებს; მატერიალურ და 
ფინანსურ დახმარებას; სასწრაფო წესით 
გაცემულ დამცავ ორდერებს.329  პრევენციის 
მომსახურების მსგავსად, დაცვის მომსახურებაც 
უნდა მოიცავდეს ღონისძიებებს, რომლებიც 
ემსახურება ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 
ზრდას, მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
მიღების რეჟიმის დამკვიდრებას და როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების დამოუკიდებლობის 
უზრუნველყოფის სხვა ფორმების დამკვიდრებას.330  
კომუნიკაციის, ინფორმაციის მიღებისა და 
ფიზიკური წვდომის მხრივ არსებული ბარიერების 
გამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები 
და ახალგაზრდა პირები ხშირად არ იღებენ 
მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დაცვის 
მომსახურებას, რაც არღვევს მათ უფლებას  იყვნენ 
დაცულნი გენდერული ნიშნით ძალადობისგან.

დაცვის მომსახურება უნდა მოიცავდეს ღონისძიებებს, რომლებიც ემსახურება 
ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ზრდას, მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 

მიღების რეჟიმის დამკვიდრებას და როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 

დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის სხვა ფორმების დამკვიდრებას.
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3.6.2 გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებისათვის ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებულ დაცვის 
მომსახურებასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები 
ეხება ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი/
ძალადობაგამოვლილი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წვდომას დაცვის 
მომსახურებებზე. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების განსაკუთრებულ 
საჭიროებებსა და გამოცდილებაზე მორგებული 
დაცვის მომსახურება იყოს ეფექტიანი, 
ხელმისაწვდომი, შესაბამისი და ხარისხიანი. 
აღნიშნული რეკომენდაციები ეფუძნება 
ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ზოგად 
რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

წინამდებარე ქვეთავში აღწერილია დაცვის 
პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებიც 
გულისხმობს დაუყოვნებელი სოციალური 
მომსახურების მიწოდებას გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის. 
ხანგრძლივ სოციალურ მომსახურებებზე საუბარია 
3.7 ქვეთავში, რომელშიც სარეაბილიტაციო 
მომსახურებებია აღწერილი. წინამდებარე 
ქვეთავში შესული რეკომენდაციები ორგანიზაციულ 
მიზნებს ემსახურება. უნდა გავითვალისწინოთ, 
რომ შესაძლებელია, აღწერილი პროგრამები 
და მომსახურებები ერთი და იმავე საჭიროების 
დაკმაყოფილებას ემსახურებოდეს და, შესაბამისად, 

ერთმანეთის ალტერნატივად იქნეს განხილული. 

ძირითადი საკითხები 
• დისკრიმინაციული კანონები, რეგულაციები 

და პოლიტიკა, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
დამოუკიდებლობას და სამართლებრივ 
ქმედუნარიანობას, ზღუდავს გენდერული 
ნიშნით ძალადობისგან დაცვის მომსახურებებზე 
წვდომას. მაგალითად, შშმ ქალს ან ახალგაზრდა 
პირს შესაძლებელია, გაუჩნდეს მეურვის გარეშე 
დარჩენის შიში, ან თავი შეიკავოს დაცვის 
მომსახურების მიღებისგან საკუთარ შვილებზე 
მეურვეობის დაკარგვის შიშის გამო.331  

• ეკონომიკური დამოკიდებულების, მეურვეზე 
დამოკიდებულებისა და ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მოხვედრის შიშის გამო 
შშმ ქალებმა და ახალგაზრდა პირებმა 
შესაძლებელია, თავი შეიკავონ მეურვის 
ან ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ძალადობის ფაქტების შეტყობინებისაგან, 
რაც, ფაქტობრივად, გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დაცვის მომსახურებაზე უარს 
ნიშნავს. მათ შეიძლება გაუჩნდეთ მათთვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელი ზრუნვის გარეშე 
დარჩენის შიში, თუ არ გააჩნიათ ალტერნატიული 
მეურვის აყვანისათვის საჭირო ფინანსური 
სახსრები,332  ან ინსტიტუციურ დაწესებულებაში 
მოხვედრის შიში, თუ მოძალადე იმ 
საცხოვრებლის მეპატრონეა, რომელშიც შშმ 
პირი ცხოვრობს.333 

• შშმ ქალებმა და ახალგაზრდა პირებმა, 
რომლებიც ეცლებიან ძალადობრივ სიტუაციას, 
შესაძლებელია, დაკარგონ წვდომა დამხმარე 
მოწყობილობებსა და მხარდაჭერაზე, რომელთა 
ჩანაცვლებისთვის საჭირო ხარჯების გაღება მათ 
არ შეუძლიათ. 

• შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
შესაძლებელია, მოუწიოთ ურთიერთობა 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამხმარე პერსონალთან, რომლებსაც 
გარკვეული სტერეოტიპები და მიკერძოებული 
დამოკიდებულება აქვთ, ვერ აცნობიერებენ, რომ 
შშმ პირები შეიძლება ძალადობის მსხვერპლად 
ქცევის რისკის წინაშე იდგნენ და ვერ აღიქვამენ 
მათ ადამიანებად, რომლებსაც სრულფასოვანი 
უფლებები აქვთ.334 
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• რიგ შემთხვევებში შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები შესაძლებელია, ვერ აკმაყოფილებდნენ 
იმ მოთხოვნებს, რომლებიც საჭიროა 
კონკრეტული დაცვის მომსახურების მისაღებად, 
როგორიცაა თავშესაფარი. მაგალითად, 
შეიძლება თავშესაფარში მოთავსებას არ 
ექვემდებარებოდეს ძალადობის კონკრეტული 
ფორმის, როგორიცაა მეურვის მხრიდან 
ძალადობა, მსხვერპლი, ან თავშესაფარი 
შეიძლება არ იყოს ადაპტირებული და 
მისადაგებული ძალადობის მსხვერპლი შშმ 
პირების ან შვილებთან ერთად მცხოვრები შშმ 
ქალების საჭიროებებზე. 

• მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი  მათ შორის სოციალური მუშაკები, 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები, 
კრიზისული ცენტრებისა და დახმარების 
ხაზების ოპერატორები  ხშირად არ არიან 
სათანადოდ მომზადებულები იმისთვის, რომ 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს მიაწოდონ 
ინფორმაცია გენდერული ნიშნით ძალადობისა 
და გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებების შესახებ. 
იზოლაცია და სათანადო ფორმატში მიწოდებულ 
ინფორმაციაზე წვდომის ნაკლებობა 
კიდევ უფრო ამცირებს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წვდომას გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების შესახებ ინფორმაციაზე.335  

• შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს არ 
აქვთ წვდომა ინფორმაციაზე ან განათლებაზე 
საკუთარი უფლებების, მათ შორის გენდერული 
ნიშნით ძალადობისგან დაცვის უფლების 
შესახებ, შესაბამისად, მათ არ იციან, როგორ 
ამოიცნონ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევა და როგორ მოიპოვონ წვდომა 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 
მომსახურებაზე. 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიერ 
საკუთარ ოჯახებში განცდილი ძალადობის 
შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის 
ნაკლებობა ხელს უშლის მიზანმიმართული 
მომსახურებების შემუშავებას. 

• კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ბარიერები 
განსაკუთრებით იჩენს თავს სენსორული 
და ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
პირების შემთხვევაში და ხელს უშლის მათ 

ძალადობის ფაქტების შესახებ შეტყობინებასა 
და აუცილებელი კონსულტაციების მიღებაში, 
უსაფრთხოების დაგეგმვაში და დაცვის სხვა 
მომსახურებების მიღებაში.336 

• მკვიდრი მოსახლეობის, მიგრანტების ან 
ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენელი 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები სოციალური 
ჯგუფების ურთიერთკვეთასთან დაკავშირებული 
კომუნიკაციის პრობლემის  და ძალადობის 
მსხვერპლად ქცევის გაზრდილი რისკის წინაშე  
დგანან.337  

• ფიზიკური ბარიერები  როგორიცაა 
მომსახურების მიწოდების ადგილამდე მიმავალი 
ტრანსპორტის არარსებობა ან თავშესაფარში 
არაადაპტირებული ავეჯი ან სამზარეულო    
ხელს უშლის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას სასიცოცხლოდ აუცილებელ 
დაცვის მომსახურებებზე.338  

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მოსათავსებლად ადაპტირებული, გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის 
განკუთვნილი თავშესაფრებისა და საწოლების 
დეფიციტი ფართოდ გავრცელებული 
პრობლემაა.339 აღნიშნული პრობლემები კიდევ 
უფრო მწვავეა კონკრეტული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში: 
• გენდერული ნიშნით ძალადობის 

მსხვერპლი შშმ ბიჭებისა და ახალგაზრდა 
მამაკაცებისათვის განკუთვნილი 
თავშესაფრები და მომსახურებები ძალიან 
იშვიათია, რაც ნაწილობრივ უკავშირდება 
ცრუ წარმოდგენას იმის თაობაზე, რომ 
მამაკაცები და ბიჭები არ შეიძლება გახდნენ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლნი 
ან რომ ამგვარი მომსახურებების 
დაფინანსება შეამცირებს ძალადობის 
მსხვერპლ ქალთა მომსახურებების 
დაფინანსებას. 

• ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები 
და ახალგაზრდა პირები  შესაძლებელია, არ 
იქნან მოთავსებულნი გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლთათვის განკუთვნილ 
თავშესაფრებში, ან უარი ეთქვათ სხვა 
მომსახურებების მიწოდებაზე იმ მიზეზით, 
რომ მათი ქცევა საფრთხის შემცველი 
შეიძლება აღმოჩნდეს გარშემომყოფთათვის. 

• თავშესაფრები ზოგჯერ, არ არის 
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ადაპტირებული და არ ითვალისწინებს 
გონივრულ მისადაგებას, რომელიც საჭიროა 
სხვადასხვა მოწყობილობით მოსარგებლე 
შშმ პირთათვის აუცილებელი პირობების 
შესაქმნელად. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეაფასეთ მომსახურებით სარგებლობისთვის 

ან თავშესაფარში მოთავსებისთვის საჭირო 
კრიტერიუმები, რათა დარწმუნდეთ, რომ 
მომსახურებები ხელმისაწვდომია შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
და კრიტერიუმები ითვალისწინებს 
ძალადობის იმ ფორმებს, რომლებსაც  შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები განიცდიან. 
უზრუნველყავით, რომ მომსახურებები 
ხელმისაწვდომი იყოს შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე ქალებისათვის, 
რომლებიც საჭიროებენ მოცემულ მომსახურებას 
და ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე შვილი, რომელიც ასევე საჭიროებს 
მომსახურებას. 

► მაგალითი: 
„უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ პანდუსი: 
ქალთა თავშესაფრებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 
შესახებ აქტთან დაკავშირებით“, ავსტრალიის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა 
ორგანიზაციის მიერ შექმნილი რესურსი, 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს სთავაზობს ინსტრუქციებს ისეთი 
სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის, რომელიც 
ემსახურება შშმ ქალებისთვის მომსახურებათა 
ხელმისაწვდომობის გაზრდას. პროცესი 
მოიცავს იმ ბარიერების იდენტიფიცირებას, 
რომლებიც ხელს უშლის შშმ ქალებსა და 
ბავშვებს, მოითხოვონ თავშესაფარი და, ასევე, 
სტრატეგიების შემუშავებას ამგვარი ბარიერების 
აღმოსაფხვრელად. სახელმძღვანელოში ასევე 
მოცემულია ინსტრუქციები იმის თაობაზე, 
თუ გეგმის განხორციელების შემდეგ როგორ 
უნდა მოხდეს მონიტორინგი და შეფასება. 

სახელმძღვანელო გვთავაზობს გეგმის 
შემუშავებისათვის საჭირო 10 საფეხურს: (1) 
სათანადოდ დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა; (2) მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ბარიერების იდენტიფიცირება; (3) შშმ 
ქალებთან კონსულტაციები და მათი ჩართვა 
პროცესებში; (4) ორგანიზაციის პერსონალის 
ინფორმირება ადგილობრივი კანონების 
შესახებ, რომლებიც შშმ პირთა უფლებებს 
ეხება; (5) საჭირო მხარდაჭერის მოპოვება; 
(6) სტრატეგიების შემუშავება; (7) სამოქმედო 
გეგმის განხორციელებისთვის საჭირო 
რესურსების მობილიზება; (8) მოლაპარაკება 
შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან; (9) 
პასუხისმგებლობების განსაზღვრა; და (10) 
შეფასება.340 

2. უზრუნველყავით, რომ უსაფრთხოების დაგეგმვის 
მომსახურების მიმწოდებლები იყვნენ 
სპეციალისტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ 
მომზადება შესაბამისი მიმართულებით. 

► მაგალითი: 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროექტის 
“CARE“ ფარგლებში შემუშავდა სახელმძღვანელო  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის უსაფრთხოების დაგეგმვის მიზნით 
ადვოკატირებაში ჩართული პირებისათვის, 
რომელიც მოიცავს უსაფრთხოების დაგეგმვის 
პროცესში მისადაგებასთან დაკავშირებულ 
საკონტროლო კითხვებსა და ინფორმაციას.341  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. გადაუდებელი დახმარებისთვის შექმენით 

სატელეფონო ცხელი ხაზები, რომლებიც იძლევა 
ალტერნატიული ფორმებით კომუნიკაციის, მათ 
შორის, მაგალითად, ტექსტური შეტყობინებებით 
ან სხვა ფორმატის წერილობითი კომუნიკაციის, 
საშუალებას პირებისათვის, რომლებსაც 
სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ. 

2. დანერგეთ ინიციატივები, რომლებიც 
ემსახურება შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ინფორმირებას იმის თაობაზე, თუ 
როგორ არის შესაძლებელი ძალადობის 
შემთხვევათა შესახებ შეტყობინების წარდგენა 
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და დაცვის მომსახურებით სარგებლობა. 
რესურსები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
სხვადასხვა ფორმატში. შეიმუშავეთ ტრენინგის 
პროგრამები ამ მიმართულებით პერსონალის 
სათანადოდ მომზადების მიზნით. 

► მაგალითი: 
ხორვატიაში მთავრობისა და სამოქალაქო 
საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით 
გამოიცა ცნობარი სახელწოდებით ”SOS“,  
რომელიც განკუთვნილია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და 
რომელშიც შესულია გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიმწოდებლების საკონტაქტო ინფორმაცია.342 

3. უზრუნველყავით, რომ თავშესაფრები 
სათანადოდ იყოს ადაპტირებული და 
იძლეოდეს სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვადასხვა 
დამხმარე მოწყობილობით მოსარგებლე პირთა 
მოთავსების საშუალებას. ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს რეკრიაციული რესურსებიც, როგორიცაა 
ტელეფონები და სააბაზანოები. 

4. იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას 
იძლევა, შშმ პირებს შესთავაზეთ დამხმარე 
საშუალებები უფასოდ ან დაბალ ფასად, მათი 
იზოლაციის თავიდან ასაცილებლად და იმ 
დამხმარე საშუალებებისა და მოწყობილობების 
სანაცვლოდ, რომლებიც მათ დაკარგეს, როდესაც 
ძალადობას გაექცნენ. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. უზრუნველყავით, რომ დაცვის მომსახურების 

მომწოდებლები ინფორმირებულნი იყვნენ 
სხვადასხვა წარმომავლობის შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების სოციალური ჯგუფების 
ურთიერთკვეთისა და ინტერკულტურული 
საჭიროებებისა და გამოცდილების შესახებ. 
აღნიშნული ინფორმაცია განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია თავშესაფრებში დასაქმებული 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისათვის. 

2. შექმენით საინფორმაციო მასალები 
თავშესაფარში მოთავსებული პირებისათვის, 

რომლებშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია 
არსებული პერსონალური მომსახურებებისა 
და შშმ პირებისათვის ხელმისაწვდომი 
მისადაგების შესახებ, შშმ პირები 
მითითებულები იქნებიან მრავალფეროვნების 
შესახებ ნებისმიერ განცხადებაში, ხოლო 
შენობებში შეზღუდული იქნება ნებისმიერი 
სუნი და არომატი იმ პირებისათვის სათანადო 
გარემოს შესაქმნელად, რომლებსაც ქიმიური 
ნივთიერებების მიმართ მაღალი მგრძნობელობა 
აქვთ.343  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 

1. მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი მოამზადეთ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ნიშნების ამოცნობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში, განსაკუთრებით 
შშმ პირის მიმართ მეურვის მხრიდან 
განხორციელებული ძალადობის შემთხვევებში. 
პერსონალის მოსამზადებელ პროგრამებში 
ჩართული უნდა იყოს შშმ პირებსა და მათ 
მეურვეებს შორის ძალთა განაწილებასთან 
დაკავშირებული საკითხები. 

3.6.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დაცვის მიმართულებით, 
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 

თავი 3
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შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე. 
• იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 

რაოდენობა, რომელთა მოთავსებაც 
შესაძლებელია თავშესაფარში ან სხვა 
უსაფრთხო საცხოვრებელში (სქესის, ასაკის 
და შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების 
მიხედვით). 

• უწყება უზრუნველყოფს კომუნიკაციის 
სხვადასხვა ფორმის ხელმისაწვდომობას, მათ 
შორისაა: 
• ხელმისაწვდომი ვებგვერდი; 
• სახლის ვიდეოფონი, რომელიც გამოიყენება 

პერსონალსა და მომსახურების მიმღებ 
ყრუ ან სმენადაქვეითებულ პირს შორის 
კომუნიკაციისათვის; 

• ტელეფონი, რომელიც გამოიყენება 
მხედველობადაქვეითებულ პირებთან 
კომუნიკაციისათვის; 

• სპეციალური ხაზი მომსახურების მიმღები 
პირებისაგან ტექსტური შეტყობინებების 
მისაღებად.344  

• უწყებას, რომელიც თავშესაფარს კურირებს, 
აქვს სპეციალური სახელმძღვანელო 
თავშესაფრის ბინადართათვის, რომელშიც 
მოცემულია ინსტრუქციები სუნისა და 
არომატების შეზღუდვის შესახებ, ასევე, 
მოცემულია დეტალური ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი პერსონალური მომსახურების 
შესახებ, შექმნილია სათანადო პირობები შშმ 
პირებისათვის და მრავალფეროვნების შესახებ 
ნებისმიერ განცხადებაში გათვალისწინებულები 
არიან შშმ პირები.345 

3.7 სოციალური მომსახურება  
გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

3.7.1 საკითხის მიმოხილვა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლება  დაცულები იყვნენ 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან მოიცავს 
ყოვლისმომცველ სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე 
წვდომის უფლებას.346  სარეაბილიტაციო 

მომსახურება უმნიშვნელოვანესია გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური 
და სოციალური რეაბილიტაციისათვის. 
მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო მომსახურებები 
მოიცავს: ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას; 
თვითდაზიანების, სუიციდის და გენდერული ნიშნით 
ძალადობით გამოწვეული სხვა მძიმე შედეგების 
შეფასებას; ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერასა 
და კონსულტაციას; საჭიროების შემთხვევაში 
რეფერირებას, მათ შორის სამედიცინო 
მომსახურების მიღების მიზნით; შესაბამის 
მომსახურებას სოციალური რეინტეგრაციის 
მიმართულებით, როგორიცაა პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტების აღდგენაში 
ან გამოცვლაში დახმარების გაწევა; ქალებზე 
ორიენტირებულ დახმარებას; ძალადობის 
შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა მომსახურებას; 
საზოგადოების ინფორმირებას, განათლებასა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობას; და დახმარებას 
ეკონომიკური დამოუკიდებლობის და ავტონომიის 
მოპოვებასა და აღდგენაში.347 

სარეაბილიტაციო მომსახურებები 
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს 

ნებისმიერი მსხვერპლის/
ძალადობაგამოვლილი პირის 

რეაბილიტაციის საქმეში და იცავს 
მსხვერპლის/ძალადობაგამოვლილი 

პირის უფლებას, დაცული იყოს 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან.

ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა 

ტერმინი „ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა“ 
გულისხმობს „ფსიქოლოგიურ და სოციალურ 
პროცესებს შორის ურთიერთკავშირს და იმ 
ფაქტს, რომ თითოეული მათგანი მუდმივად 
კავშირშია და ზემოქმედებს მეორეზე. …
ტერმინი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 
ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა გამოიყენება 
ნებისმიერი ტიპის ადგილობრივი ან გარე 
მხარდაჭერის აღსანიშნავად, რომლის მიზანია 
ფსიქოსოციალური კეთილდღეობის დაცვა და 
ხელშეწყობა და/ან ფსიქიკური დარღვევების 
პრევენცია ან მკურნალობა”.348 
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სარეაბილიტაციო მომსახურებები 
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ნებისმიერი 
მსხვერპლის/ძალადობაგამოვლილი პირის 
რეაბილიტაციის საქმეში და იცავს მსხვერპლის/
ძალადობაგამოვლილი პირის უფლებას, დაცული 
იყოს გენდერული ნიშნით ძალადობისგან.349  ეს 
განსაკუთრებით ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს, 
ვინაიდან ისინი განსაკუთრებით დაუცველები 
არიან იზოლირებისა და სიღარიბის მიმართ 
და, გარდა ამისა, მეურვეები და ინტიმური 
პარტნიორები, რომლებზეც ფაქტობრივად 
არის დამოკიდებული, მიიღებს თუ არა შშმ 
პირი ფსიქოსოციალურ მომსახურებას, ხშირად 
თავად ჩადიან გენდერული ნიშნით ძალადობას 
მათი მეურვეობის ქვეშ მყოფი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ. ნებისმიერი ფორმის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ 
პირებს  როგორიცაა ინტიმური პარტნიორის 
მხრიდან ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, 
ფსიქოლოგიური ან ფინანსური ძალადობა და 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში ან სამედიცინო 
დაწესებულებებში ძალადობა  აუცილებლად 
უნდა ჰქონდეთ წვდომა ფსიქოსოციალური 
რეაბილიტაციის მთელ რიგ მომსახურებებზე.350  

3.7.2 ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
სარეაბილიტაციო მომსახურების 
მიწოდება გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები 
ეხება ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი/
ძალადობაგამოვლილი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წვდომას ყოვლისმომცველ 
სარეაბილიტაციო მომსახურებებზე. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
განსაკუთრებულ საჭიროებებსა და გამოცდილებაზე 
მორგებული სარეაბილიტაციო მომსახურება 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 

ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებს. 

3.6 ქვეთავში მოცემული რეკომენდაციები 
ეხება სოციალური მომსახურებებს, რომლებიც 
დაუყოვნებლივ ესაჭიროებათ შშმ ქალს ან 
ახალგაზრდა პირს, რომლებსაც განცდილი 
აქვთ ან ამჟამად განიცდიან გენდერული 
ნიშნით ძალადობას, ხოლო წინამდებარე 
ქვეთავში წარმოდგენილი რეკომენდაციები 
ეხება გრძელვადიან სარეაბილიტაციო 
მომსახურებებს. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ემსახურება ორგანიზაციულ მიზნებს და უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია, აღწერილი 
პროგრამები და მომსახურებები ერთი და იმავე 
საჭიროების დაკმაყოფილებას ემსახურებოდეს და, 
შესაბამისად, ერთმანეთის ალტერნატივად იქნეს 
განხილული. 

ძირითადი საკითხები 
• კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც  

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 
პროგრამებში მონაწილეობის სავალდებულო 
ხასიათს ადგენს ან სარგებლის რაიმე პირობის 
სანაცვლოდ გაცემას განაპირობებს, როგორიცაა 
ეკონომიკური დახმარების გაცემა მხოლოდ იმ 
პირებისთვის, რომლებიც სამუშაოს მაძიებლის 
მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ, ან საიმიგრაციო 
დახმარების გაწევა მხოლოდ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის იმ მსხვერპლთათვის, 
რომლებიც გამოძიებასთან მოძალადეების 
სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესში 
თანამშრომლობენ, ამცირებს სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მონაწილეობის სურვილს და ზღუდავს 
აღნიშნულ პროგრამებში მათ მონაწილეობას.

• მიუხედავად იმისა, რომ მართლმსაჯულებაზე 
წვდომას გენდერული ნიშნით ძალადობის 
ზოგიერთი მსხვერპლისთვის შეიძლება 

თავი 3
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რეაბილიტაციის ეფექტი ჰქონდეს, 
სამართლებრივ პროცესებში მონაწილეობის 
შედეგი, პოტენციურად, შესაძლებელია იყოს 
მეორადი ტრავმა, განსაკუთრებით ძალადობის 
მსხვერპლ იმ შშმ პირთათვის, რომლებსაც 
მართლმსაჯულებაზე წვდომის მოპოვებისთვის 
დამატებითი დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ. 

• სარეაბილიტაციო მომსახურება ხშირად არ 
ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლ შშმ 
პირთა საჭიროებებს. ნაკლები თანაგრძნობითა 
და დისკრიმინაციული მიდგომით მიწოდებული 
მომსახურება, პირდაპირ ან ირიბად, დამატებით 
ტრავმას აყენებს გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლ შშმ პირს. 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ხშირად არ არის ხელმისაწვდომი 
სარეაბილიტაციო მომსახურება, იმ 
გარემოებებშიც კი, სადაც ამის საშუალება 
არსებობს, რაც განპირობებულია ამგვარი 
მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის 
ნაკლებობით. 

• მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, დამხმარე 
პერსონალისა თუ ოჯახის წევრებისათვის 
ხშირად არ არის ცნობილი შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების რეაბილიტაციის 
საჭიროებების შესახებ, შესაბამისად, არ 
ხდება მათი საჭიროებისამებრ რეფერირება. 
მაგალითად, ექიმმა, რომელიც სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლ ინტელექტუალური 
შეზღუდვის მქონე ქალს მკურნალობს, 
შესაძლებელია, მიიღოს გადაწყვეტილება 
იმის შესახებ, რომ პაციენტი არ საჭიროებს 
საკონსულტაციო მომსახურებას, ვინაიდან, 
მისი შეხედულებით, ვერანაირ სარგებელს ვერ 
მიიღებს ამ კონსულტაციის შედეგად.  

• ძალადობის ნებისმიერი მსხვერპლისთვის/
ძალადობაგამოვლილი პირისთვის 
სარეაბილიტაციო მომსახურების მიღება 
შეიძლება პრობლემასთან იყოს დაკავშირებული 
გენდერული ნიშნით ძალადობის შედეგად 
მიღებული ტრავმის გამო. შეზღუდული 
შესაძლებლობა კიდევ უფრო აძლიერებს იმ 
ბარიერებს, რომლებიც მსგავსი მომსახურების 
მიღებას ახლავს თან, რის შედეგადაც შშმ 
ქალებმა და ახალგაზრდა პირებმა შეიძლება 
საერთოდ ვერ მიიღონ აღნიშნული მომსახურება. 

• ფსიქოლოგიური მომსახურება უმნიშვნელოვანეს 

სარეაბილიტაციო მომსახურებათა რიგს 
განეკუთვნება. მიუხედავად ამისა, კომუნიკაციის 
უნარისა და ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე  ქალები და ახალგაზრდა პირები 
ფაქტობრივად ვერ იღებენ მსგავს მომსახურებას 
კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ბარიერების 
გამო. გარდა ამისა, სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლები, შეიძლება ითქვას, რომ არ 
გადიან მომზადებას და არც რეკომენდაციებს 
იღებენ ფსიქიკური დარღვევების მქონე 
პირებთან მუშაობის მიმართულებით. 

• ეფექტიანი სარეაბილიტაციო მომსახურება 
საჭიროებს მრავალჯერად ვიზიტებს საკმაოდ 
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რაც 
შესაძლებელია, უმთავრესი ბარიერი იყოს 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
რომლებიც ხშირად ცხოვრობენ სიღარიბეში 
ან ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც ტრანსპორტი არ 
არის ხელმისაწვდომი. 

• სიღარიბე და ეკონომიკური დამოკიდებულება 
ხშირად აიძულებს შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს, დარჩნენ ან დაბრუნდნენ 
მოძალადესთან. მაგალითად, თუ ქალი 
ეკონომიკურად მოძალადე პარტნიორზეა 
დამოკიდებული, მისი საშუალებით სარგებლობს 
დაზღვევით ან მისი პარტნიორი აფინანსებს 
მისთვის აუცილებელ მკურნალობასა და 
მედიკამენტებს, ქალს შეიძლება მიაჩნდეს, რომ 
სხვა გზა არ აქვს და უნდა დარჩეს ან დაბრუნდეს 
მოძალადე პარტნიორთან. 

• ეკონომიკური ძალადობა, რომელიც გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ფორმაა და რომლის 
დროსაც მოძალადე აკონტროლებს შშმ ქალის 
ან ახალგაზრდა პირის ფინანსებს და აიძულებს 
მას, გააკეთოს ის, რისი გაკეთების სურვილიც 
მას არ აქვს, დამატებით ბარიერს ქმნის 
სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე წვდომის 
თვალსაზრისით, ვინაიდან მსხვერპლს არ 
გააჩნია სარეაბილიტაციო მომსახურების 
მისაღებად საჭირო თანხა. 

• ძალადობის მსხვერპლი შშმ პირების 
შემთხვევაში შესაძლებელია, ადგილი 
ჰქონდეს დიაგნოზის ცდომილებას, 
როდესაც ტრავმის სიმპტომები მიიჩნევა იმ 
შეზღუდული შესაძლებლობის სიმპტომებად, 
რომელიც პირს აქვს, და არ წარმოებს 
შემდგომი კვლევა იმის დასადგენად, ხომ 
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არ უკავშირდება ეს სიმპტომები პირის 
მიმართ ძალადობის შედეგად მიღებულ 
ტრავმას. განსაკუთრებით ინტელექტუალური 
შეზღუდვისა და განვითარების შეფერხების 
მქონე პირების შემთხვევაში, მომსახურების 
მიმწოდებლები მიდრეკილნი არიან, მიმართონ 
ზომებს შშმ პირის მიერ გამოვლენილი 
ქცევის შესაჩერებლად, ნაცვლად იმისა, რომ 
გამოიკვლიონ, ხომ არ უკავშირდება ეს ქცევა 
პირის მიერ მიღებულ ტრავმას. შედეგად, 
შშმ პირი ერთგვარად ისჯება ტრავმაზე მისი 
რეაგირების გამო. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შემოიღეთ სათემო სარეაბილიტაციო 

მომსახურება, მათ შორის, შექმენით 
თანატოლთა ურთიერთდახმარების ჯგუფები, 
რაც განსაკუთრებით ეფექტიანი იქნება 

ჯამილა ბაკო, ხელჯოხითა და ორი შვილის თანხლებით, სოფლის 
გზაზე. © Jenny Matthews/Panos Pictures

ადგილობრივი და ნაკლებ ხარჯებთან 
დაკავშირებული სარეაბილიტაციო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, ხელსაქმის 
ან ხელობის ჯგუფების შექმნა რამდენიმე 
მიზანს ერთდროულად ემსახურება, როგორიცაა 
ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების 
გაფართოება და თანასწორთა დახმარება. 
ამგვარი მომსახურებების დაგეგმვისას უნდა 
გაითვალისწინოთ, რომ ისინი არ უნდა იყოს 
მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლთათვის 
განკუთვნილი, რადგან ამან შესაძლებელია, 
გამოიწვიოს ძალადობის მსხვერპლთა 
გაუცხოება.351 

2. საჭიროა სოციალური დახმარების პაკეტების 
გადასინჯვა იმ პაკეტების იდენტიფიცირების 
მიზნით, რომლებშიც ჩადებულია სავალდებულო 
კომპონენტი ან პირობა, რომელიც 
ზღუდავს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას ამ პაკეტებზე. აწარმოეთ 
შესაბამისი ადვოკატირება, რათა აღნიშნული 
მომსახურებები ხელმისაწვდომი გახდეს შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის. 

3. იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს, 
შესთავაზეთ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
ინდივიდუალური ან ჯგუფური კონსულტაციები. 
კონსულტაციებს უნდა უძღვებოდნენ 
სპეციალისტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ 
სპეციალური მომზადება შშმ პირებთან მუშაობის 
მიმართულებით.352 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა 
1. შემოიღეთ „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ 

მომსახურება, რათა შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს შეეძლოთ, მიიღონ 
ინფორმაცია და სარეაბილიტაციო მომსახურება 
კომფორტულ გარემოში, სადაც ისინი თავს 
უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნობენ და, ასევე, 
იგრძნობენ მხარდაჭერას. 

2. შეიმუშავეთ სარეაბილიტაციო მომსახურებების 
შესახებ არსებული ინფორმაციის უსაფრთხოდ 
და ეფექტიანად მიწოდების გზები იმ შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
რომელთა შემთხვევაშიც მაღალია გენდერული 

თავი 3
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ნიშნით ძალადობის რისკი. შეარჩიეთ 
კონკრეტული სივრცეები, სადაც შშმ ახალგაზრდა 
პირები შეძლებენ, მიიღონ ინფორმაცია 
სარეაბილიტაციო მომსახურებების შესახებ და, 
ასევე, მიიღონ სარეაბილიტაციო მომსახურება. 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, 
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების არმქონე 
ძალადობის  მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ 
ზრდასრულ პირებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი 
დახმარება გაუწიონ ძალადობის მსხვერპლ/
ძალადობაგამოვლილ ახალგაზრდა პირებს, 
მისცენ მათ მაგალითი და შეასრულონ მათი 
მენტორის ან დამცველის ფუნქცია. 

► მაგალითი: 
აშშში, საგრანტო პროექტის ”Illinois Imagines” 
ფარგლებში, თვითადვოკატირების ჯგუფთან 
მუშაობის შედეგად შეიქმნა სახელმძღვანელო 
სახელწოდებით „ჩვენი უფლებები, 
დაუყოვნებლივ: შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალები და სექსუალური ძალადობის 
სახელმძღვანელო“. სახელმძღვანელოში 
ზოგადად არის მიმოხილული სექსუალური 
ძალადობა და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა უფლებები, რომლებიც მათ 
სექსუალურობას უკავშირდება, და მოცემულია 
ჯანსაღ ურთიერთობებთან, სექსუალურობასთან, 
სექსუალური ძალადობის რისკის შემცირებასთან 
და საჭირო დახმარების მიღებასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები, ინფორმაცია 
და მასალა, რომელიც ემსახურება აღნიშნული 
მიმართულებით შშმ ქალების განათლების 
ხელშეწყობას.353  

3. ხელი შეუწყეთ სოციალური მომსახურების 
პროგრამებს, რომლებიც ემსახურება 
საკუთარ თავზე დამოუკიდებლად ზრუნვას. 
პრიორიტეტული უნდა იყოს იმ პროგრამების 
ხელმისაწვდომობა, რომლებიც ხელს უწყობენ 
ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას და კონტროლს. 
ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მხარი 
დაუჭირეთ შშმ პირებს დახმარების ფორმით 
შემოსავლების მიღებისა და სოციალური 
დაცვის სხვა პროგრამების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველსაყოფად.354  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. მომსახურების მიმწოდებლები, დამხმარე 

პერსონალი და პროგრამაში მონაწილე 
პერსონალი, დაწყებული მიმღები 
განყოფილების თანამშრომლებიდან და 
დამთავრებული თანასწორთა მხარდაჭერის 
ჯგუფებში დაკავებული ადამიანებით, 
მოამზადეთ ისეთ საკითხებში, რომლებიც ეხება 
განმეორებითი ტრავმის თავიდან აცილებას. 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიწოდებისას უმნიშვნელოვანესი 
პრინციპია კლიენტისთვის ზიანის მიყენების 
პრევენცია. მომსახურების მიმწოდებლები, 
დამხმარე პერსონალი და პროგრამაში 
მონაწილე პერსონალი მაქსიმალურად უნდა 
შეეცადონ, არ დაადანაშაულონ ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი პირი, 
მოუსმინონ მას თანაგრძნობით, არ ისარგებლონ 
გენდერული ან შეზღუდულ შესაძლებლობასთან 
დაკავშირებული მავნე ნორმებით, რომლებიც 
ძალადობის მსხვერპლს თავს დამცირებულად 
აგრძნობინებს ან გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ნორმალიზებას ემსახურება, 
შეაფასონ საფრთხე და დაეხმარონ მსხვერპლს 
საკუთარი უსაფრთხოების დაგეგმვაში.355  
უზრუნველყავით, რომ მომსახურებების 
მიწოდება წარმოებდეს თანაგრძნობით, 
არ შეიცავდეს მსხვერპლის განსჯისა და 
დადანაშაულების ელემენტებს და მკაფიოდ 
წარმოაჩენდეს გზავნილს, რომ ძალადობას 
არავინ იმსახურებს და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს აქვთ უფლება, იცხოვრონ 
ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში.356 

► მაგალითი: 
აშშის შტატ ვისკონსინში განხორციელებული 
პროექტის  „შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ყრუ ქალების მიმართ 
ძალადობის აღკვეთა“  ფარგლებში 
შემუშავდა სახელმძღვანელო სახელწოდებით 
„პრაქტიკული სახელმძღვანელო შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 
ტრავმისგან, ოჯახში ძალადობისა და 
სექსუალური ძალადობისგან თავისუფალი 
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გარემოს შესაქმნელად“.  სახელმძღვანელოში 
მოცემულია რეკომენდაციები ძალადობის 
მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების დამატებითი ტრავმისგან 
დასაცავად და აღწერილია მსხვერპლთა 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მათი 
რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი და 
პრიორიტეტული ღირებულებები.357  

2. ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლები მოამზადეთ 
იმ სპეციფიკური უნარების განვითარების 
მიზნით, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის საკონსულტაციო 
მომსახურების მისაწოდებლად, განსაკუთრებით 
პირებისათვის, რომლებსაც აქვთ 
ინტელექტუალური შეზღუდვა, კომუნიკაციის 
უნარის შეზღუდვა ან მწვავე ფსიქიკური 
დარღვევები. აღნიშნული პერსონალის 
მომზადება უნდა მოიცავდეს საკითხებს, 
რომლებიც უკავშირდება არა მხოლოდ საუბრის 
საშუალებით წარმოებულ თერაპიას, არამედ 
სხვა ტიპის მომსახურებებსაც.  

3. შეიმუშავეთ პროგრამები და რესურსები, 
რომლებიც დაეხმარება შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს საკუთარ ფინანსურ 
აქტივებზე კონტროლის მოპოვებაში და 
მოძალადეზე ფინანსური დამოკიდებულებიდან 
თავის დაღწევაში. 

4. მოამზადეთ შემთხვევათა კოორდინატორები 
ისეთი უნარების განვითარების მიზნით, 
რომლებიც დაეხმარება მათ შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის კონკრეტული 
რეკომენდაციების შემუშავებაში და 
სათანადო მართვაში, ადვოკატირებასა და 
კომუნიკაციაში. შემთხვევათა კოორდინატორები 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ძალადობის 
მსხვერპლთათვის საჭირო მომსახურებების 
მისაღებად სწორი მიმართულების მიცემაში. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. სათანადოდ მოამზადეთ მომსახურების 

მიმწოდებლები, რათა მათ შეძლონ ძალადობის 
მსხვერპლისათვის მიყენებული ზიანის 
ტიპისა და ხარისხის იდენტიფიცირება; 

ლაოსი, ჯანდაცვის მუშაკთა ჯგუფი ტრენინგის პროცესი. © ChienChi 
Chang/Magnum Photos

შეაფასეთ მომსახურების მიმწოდებელთა 
უნარი და კომპეტენცია, რათა დაადგინოთ, 
თუ რამდენად შეესაბამება მათ მიერ 
ძალადობის მსხვერპლთათვის შეთავაზებული 
სარეაბილიტაციო მომსახურება ძალადობის 
მსხვერპლისთვის მიყენებული ზიანის 
ტიპსა და ხარისხს. იმ შემთხვევებში, 
როდესაც მომსახურების მიმწოდებელს არ 
აქვს საშუალება, შესთავაზოს ძალადობის 
მსხვერპლს საჭირო დონის მომსახურება, 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რეფერირება. 
შექმენით რეფერირების ძლიერი ქსელები 
საჭირო მომსახურების მისაღებად ძალადობის 
მსხვერპლთა რეფერირებისათვის.

2. ხელი შეუწყეთ და მხარი დაუჭირეთ 
მართლმსაჯულების მექანიზმებზე წვდომის 
უზრუნველყოფას. კონსულტანტები და 
ფსიქოლოგები უნდა ფლობდნენ ცოდნას 
აღნიშნული პროცესების შესახებ და მზად 
უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ, საჭიროების 
შემთხვევაში, სასამართლო საქმისწარმოების 
შესახებ კომპეტენტური კონსულტაცია გაუწიონ 
ძალადობის მსხვერპლებს. აღნიშნული 
საკითხის შესახებ დეტალური ინფორმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ ქვეთავში, რომელიც 
ეხება მართლმსაჯულების და სამართალდაცვის 
მომსახურებას (ქვეთავი 3.5). 

თავი 3
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პრაქტიკაში დანერგვა

ძალადობის მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებთან მუშაობისათვის საჭირო ინსტრუმენტები და რესურსები  

ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე მომუშავე კომისიისა და საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტის 
მიერ ერთობლივად შემუშავებული რესურსი სახელწოდებით „ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში გენდერული ნიშნით ძალადობის პროგრამებში შშმ პირთა ჩართვისთვის საჭირო 
შესაძლებლობების გაფართოება: ინსტრუმენტი გენდერული ნიშნით ძალადობის სფეროში მომუშავე 
პრაქტიკოსებისთვის“358   მნიშვნელოვან რეკომენდაციებსა და პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს სთავაზობს 
გენდერული ნიშნით ძალადობის შემთხვევათა კოორდინატორებს, რომლებიც მუშაობენ ძალადობის 
მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შშმ პირებთან. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ დოკუმენტში 
მოცემული რეკომენდაციები განკუთვნილია ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში გამოყენებისათვის, 
ამ რეკომენდაციებით შესაძლებელია, ისარგებლონ მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე 
პერსონალმა ნებისმიერ გარემოში, განსაკუთრებით მწირი რესურსების გარემოში.  
• ძალადობის მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შშმ პირებთან მუშაობისას სახელმძღვანელო 

პრინციპების გამოყენება  მოცემული ინსტრუმენტი შეიქმნა გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა კოორდინატორებისათვის და ეხმარება მათ მსხვერპლზე ორიენტირებული 
მიდგომის გამოყენებაში გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ შშმ პირებთან მუშაობისას. 
მასში მოცემულია გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ პირებთან მუშაობისას საჭირო 
სახელმძღვანელო პრინციპები და ყურადღება გამახვილებულია კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ 
ადაპტაციასა და მეურვეთა ჩართულობაზე, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემთხვევის 
მართვის სრული პროცესის განმავლობაში. 

• შშმ პირებთან კომუნიკაციის სახელმძღვანელო  მოცემული ინსტრუმენტი სხვადასხვა ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის შესახებ მარტივი 
რჩევებისა და რეკომენდაციების ნაკრებია გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლ პირებთან 
მომუშავე პრაქტიკოსებისათვის. 

• ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების პროცესი ძალადობის მსხვერპლ ზრდასრულ შშმ 
პირებთან  მოცემულ ინსტრუმენტში აღწერილია ის  ეტაპები, რომლებიც საჭიროა ძალადობის 
მსხვერპლი ზრდასრული შშმ პირებისგან ინფორმირებული თანხმობის მოპოვების პროცესში, და, 
ასევე, სტრატეგიები, რომელთა გამოყენება რეკომენდებულია, როდესაც რთულია განსაზღვრა 
იმისა, თუ კომუნიკაციის რა მეთოდი უნდა იქნეს გამოყენებული და რამდენად ადეკვატურად 
ახერხებს მომსახურების მიმღები მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის აღქმაგაგებას.  

• ძალადობის მსხვერპლი შშმ პირების მეურვეებთან მუშაობა  ინსტრუმენტში შესულია 
რეკომენდაციები ძალადობის მსხვერპლ/ძალადობაგამოვლილ შშმ პირთა მეურვეებთან მუშაობის 
პროცესში გამოსაყენებელი მიდგომების შესახებ, რაც ემსახურება ძალადობის მსხვერპლ/
ძალადობაგამოვლილ შშმ პირთა უფლებების პატივისცემას და პოზიტიური ურთიერთობების 
გამყარებას. 

3. იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას 
იძლევა, უზრუნველყავით, რომ შშმ ძალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს ჰქონდეთ წვდომა 
მხარდაჭერისა და საკონსულტაციო ვიზიტების 
მინიმალურ რაოდენობაზე მაინც. ამასთან, 
საჭიროა გაითვალისწინოთ, რომ კომუნიკაციის 
უნარისა და ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე პირებს შესაძლებელია, დასჭირდეთ 

დამატებითი ვიზიტები ან ვიზიტის დროის 
გახანგრძლივება.359  

4. იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს, 
მომსახურების მიმღებ პირებს შესთავაზეთ 
შემდგომი დახმარება, მათი სრული 
რეაბილიტაციის მიზნით, სულ მცირე ექვსი თვის 
განმავლობაში.360  
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პრაქტიკაში დანერგვა

უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი კომიტეტის რეკომენდაციები ფსიქიკური 
ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის შესახებ კრიზისულ 
სიტუაციაში  

უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ შემუშავებული რესურსი მოიცავს მნიშვნელოვან 
რეკომენდაციებს როგორც კრიზისულ, ასევე არაკრიზისულ სიტუაციებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და 
ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებული ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების შესახებ. 
თვალსაჩინოებისათვის განკუთვნილი რესურსების გამოყენებით სახელმძღვანელოში ახსნილია, 
თუ როგორ უნდა ამოიცნონ მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური საჭიროებები. აღნიშნული რეკომენდაციები 
განკუთვნილია შესაბამისი პროგრამების შემუშავების ეტაპზე გამოსაყენებლად.  

ქვევით მოცემული პირამიდის გამოსახულება, რომელიც ოთხ დონეს მოიცავს, ასახავს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის საჭირო მომსახურებებს. პირამიდის ქვევიდან პირველ 
დონეზე მოცემულია „ძირითადი სოციალური მომსახურებები და უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული  მომსახურება“, რომელსაც თან ახლავს ამგვარ მომსახურებათა მაგალითი, 
როგორიცაა: „ადვოკატირება უსაფრთხო, სოციალურად შესაბამისი ძირითადი მომსახურებების 
დასანერგავად, რომლებიც უზრუნველყოფს ღირსების დაცვას“. ქვევიდან მეორე დონე მოიცავს 
„თემისა და ოჯახის მხარდაჭერის ხელშეწყობას“, რომლის მაგალითად მოტანილია: „სოციალური 
ქსელების გააქტიურება“, „სათემო მხარდაჭერა“ და „მსხვერპლისთვის მხარდაჭერის აღმოსაჩენად 
განკუთვნილი და ბავშვების საჭიროებებზე მორგებული სივრცეები“. მესამე დონე მოიცავს „პირისპირ 
წარმოებულ არასპეციალიზებულ მხარდაჭერას“ და მაგალითად მოტანილია „(პირველადი ჯანდაცვის) 
ექიმების მიერ მიწოდებული მომსახურება ზოგადი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით“ და 
„საოციალური მუშაკის მიერ აღმოჩენილი ემოციური და პრაქტიკული მხარდაჭერა“. პირამიდის წვერში 
არსებული მეოთხე დონე მოიცავს „სპეციალიზებულ მომსახურებას“ და მაგალითად მოტანილია 
„ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის (ფსიქიატრიის ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და ა.შ.) 
მიერ მიწოდებული სპეციალიზებული მომსახურება ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში”. 

სპეციალი-
ზებული

მომსახურება

პირისპირ წარმოებულ
არასპეციალიზირებული

მხარდაჭერა

თემისა და ოჯახის
მხარდაჭერის ხელშეწყობა

ძირითადი სოციალური მომსახურებები და უსაფრთხოების
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული  მომსახურება

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის (ფსიქიატრიის 
ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და ა.შ.) მიერ მიწოდებული 

სპეციალიზებული მომსახურება, ფსიქიკური 

(პირველადი ჯანდაცვის) ექიმების მიერ მიწოდებული 
მომსახურება ზოგადი ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მიმართულებით. საოციალური მუშაკის მიერ 
აღმოჩენილი ემოციური და პრაქტიკული მხარდაჭერა.

სოციალური ქსელების გააქტიურება. სათემო 
მხარდაჭერა. მსხვერპლისთვის მხარდაჭერის 
აღმოჩენისათვის განკუთვნილი და ბავშვების 

საჭიროებებზე მორგებული სივრცეები.

ადვოკატირება უსაფრთხო, სოციალურად 
შესაბამისი ძირითადი მომსახურებების 

მიმართულებით, რომლებიც 
უზრუნველყოფს ღირსების დაცვას.

თავი 3
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3.7.3 მაჩვენებლები
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული სარეაბილიტაციო 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს 
სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე. 
• ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

მომსახურების იმ მიმწოდებელთა პროცენტული 
წილი, რომლებსაც გავლილი აქვთ მომზადება 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიწოდების სფეროში. 

• მომსახურების მიმწოდებლები სარგებლობენ 
სტანდარტული საოპერაციო პროცედურებით, 
მათ შორის პროცედურებით, რომლებიც 
უკავშირდება სარეაბილიტაციო მომსახურების 
მიწოდებას შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის. 

• უწყების პოლიტიკა საკმარისად მოქნილია 
და ხელს უწყობს და ემსახურება ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი შშმ 
პირების სრულფასოვან მონაწილეობას 
და მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებას 
(მაგ. საშუალებას აძლევს მომსახურების 
მიმწოდებელს, შეხვდეს ძალადობის მსხვერპლ/
ძალადობაგამოვლილ პირს მისთვის 
მოსახერხებელ ადგილზე, გაუწიოს დახმარება 
იმგვარად, რომ ძალადობის მსხვერპლმა/
ძალადობაგამოვლილმა პირმა თავი 
შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს).361  

3.8 გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის

3.8.1 საკითხის მიმოხილვა 
შშმ პირები სარგებლობენ სხვადასხვა 
დაწესებულების მიერ მიწოდებული მკურნალობით, 
მომსახურებებითა და მხარდაჭერით. შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების უმრავლესობა, 
განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების 
ან ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
პირები, ინსტიტუციურ დაწესებულებებში, 
საავადმყოფოებში ან შშმ პირთათვის განკუთვნილ 
სახლებში ცხოვრობენ. შშმ ბავშვებს ხშირად 
ათავსებენ ისეთ სამეურვეო დაწესებულებებში, 
როგორიცაა ობოლთა თავშესაფარი და სხვა 
ინსტიტუციური დაწესებულებები. სხვა შშმ 
პირები შესაძლებელია, აგრძელებდნენ თემში 
ცხოვრებას, თუმცა ბინადრობდნენ საერთო 
საცხოვრებლის ტიპის დაწესებულებებში, 
რომლებსაც ადმინისტრირებას მესამე მხარე 
უწევს და სადაც ერთად დიდი რაოდენობით 
ადამიანებს უწევთ ცხოვრება. ინსტიტუციები და 
დაწესებულებები, რომლებთანაც შეხება აქვთ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს, ასევე მოიცავს 
დღის ცენტრებს, ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილ 
პროგრამებს და, რიგ შემთხვევაში, ციხეებსაც კი. 
აღნიშნულ დაწესებულებებსა და ინსტიტუციებს 
ქვევით ჩამოთვლილი ერთი ან რამდენიმე 
მახასიათებელი აქვთ: ისინი სერტიფიცირებულები 
არიან სახელმწიფოს ან სახელმწიფო უწყების მიერ; 
ექვემდებარებიან სახელმწიფოს კანონებსა და 
რეგულაციებს; ექვემდებარებიან მონიტორინგს; 
დაკომპლექტებულები არიან შშმ პირებზე 
მზრუნველი პერსონალით, რომელსაც მათთან 
არ აქვთ ნათესაური თუ სხვაგვარი კავშირი; არ 
აძლევენ საშუალებას შშმ პირს, აიყვანოს მასზე 
მზრუნველი პირი ან უარი თქვას მასზე მზრუნველი 
პირის მომსახურებაზე;  და/ან ზღუდავენ შშმ პირის 
არჩევანისა და დამოუკიდებლად ცხოვრების 
თავისუფლებას ამ დაწესებულებაში ყოფნის 
პერიოდში.  
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ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრებ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს აქვთ უფლება, გენდერული 
ნიშნით ძალადობისგან იყვნენ დაცულები, 
ისევე, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე პირებს, რომლებიც არ ცხოვრობენ 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. თუმცა 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
შშმ პირები ხშირად იმყოფებიან იზოლაციაში, 
რაც ზრდის ძალადობის მიმართ მათ 
მოწყვლადობას.362  ამ მხრივ განსაკუთრებით 
მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ქალები და 
ახალგაზრდა პირები. ევროპარლამენტის ერთ
ერთ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ძალადობის 
მსხვერპლთა პროცენტული წილი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებს შორის 80 
პროცენტს შეადგენს და მათი უმრავლესობა 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
შშმ პირია. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებს შორის სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლად ქცევის რისკი ოთხჯერ აღემატება 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე მათ 
თანატოლ ქალთა შორის ძალადობის მსხვერპლად 
ქცევის რისკს.363  ამავე მოხსენების თანახმად, 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ 
ქალების შემთხვევაში მოძალადეები ხშირად 
ამ დაწესებულებათა თანამშრომლები და შშმ 
ქალებზე მზრუნველი პირები არიან.364  ძალთა 
გადანაწილების მხრივ განსხვავებული ვითარებისა 
და ინსტიტუციური დაწესებულებებისთვის 
დამახასიათებელი განსაკუთრებული გარემოს გამო 
ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით 
დამატებითი ვალდებულებების აღებაა საჭირო, 
რაც მდგომარეობს ამ დაწესებულებების 
დამოუკიდებელი და ეფექტიანი მონიტორინგის 
უზრუნველყოფაში.365 

ალტერნატიული ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები და 
ახალგაზრდა პირები, განსაკუთრებით შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ახალგაზრდა 
პირები, განსაკუთრებულად დაუცველები არიან 
ძალადობის მიმართ.366  ფაქტორები, რომლებიც 
ზრდის მათი დაუცველობის ხარისხს, მოიცავს: 
სამართლებრივი დაცვის ნაკლებობას, შშმ 
პირებთან დაკავშირებულ და საზოგადოებაში 

გავრცელებულ ცრუ შეხედულებებს, კვლევების 
ნაკლებობასა და დამნაშავეთა დაუსჯელობას. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე ბავშვების მოთავსება 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში დღეს ადამიანის 
უფლებათა დარღვევად მიიჩნევა. გაეროს ბავშვთა 
ფონდისა და გაეროს სხვა ორგანიზაციების 
მოწოდებაა, შეწყდეს ბავშვთა მოთავსება 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. წამების 
საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის 
მიერ მომზადებულ მოხსენებაში აღწერილია 
ფაქტები, რომლებიც ადასტურებს ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში ბავშვების წამებისა და მათ 
მიმართ არასათანადოდ მოპყრობის პრაქტიკის 
არსებობას.367  

3.8.2 რეკომენდაციები ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები 
ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის  გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული და 
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურებების მიწოდების შესახებ 
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრებ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებთან დაკავშირებულ 
ზოგად პრობლემებს. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული და ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრები შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების განსაკუთრებულ საჭიროებებსა და 
გამოცდილებაზე მორგებული მომსახურება 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

თავი 3
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ძირითადი საკითხები
• შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები, რომლებიც 

ინსტიტუციურ დაწესებულებებში ძალადობის 
მსხვერპლნი ხდებიან, რიგ შემთხვევაში 
ძალადობასა და აგრესიულ ქცევას თავადაც 
ავლენენ, მიღებული გამოცდილების შემდგომ. 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი, რომელთა წარმოდგენით შშმ 
პირები ვერ იქნებიან გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლნი, აგრესიული ქცევის 
გამოვლენას არ მიიჩნევენ ძალადობის 
გამოცდილების ნიშნად. ამგვარად, ვერ 
წარმოებს ძალადობის ფაქტის გამოვლენა და 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები ვერ 
იღებენ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებს, როგორიცაა 
სამედიცინო დახმარება, მართლმსაჯულებისა 
და სამართალდავის მომსახურება, დაცვა და 
რეაბილიტაცია.  

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში არ ხდება 
პოლიტიკისა და სერტიფიცირების მოთხოვნების 
აღსრულება ან მონიტორინგი დამოუკიდებელი 
უწყებების მიერ,368  რაც იმას ნიშნავს, რომ 
დაწესებულებებს შეუძლიათ თავად აწარმოონ 
მონიტორინგი. იმის გათვალისწინებით, 
რომ ამგვარ დაწესებულებებში ძალადობის 
შემთხვევათა უმეტესობა დაწესებულების 
პერსონალის მხრიდან ხორციელდება, 
არასაკმარისი გარე დამოუკიდებელი 
მონიტორინგის შედეგი შეიძლება იყოს 
დაუსჯელობა და უმოქმედობა.

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მონიტორინგისა და შემოწმების მიზნით 
განხორციელებული ვიზიტები, ჩვეულებრივ, 
არ არის ეფექტიანი ძალადობის ფაქტების 
გამოვლენისა და მათზე რეაგირების 
თვალსაზრისით,369  რისი შედეგიც არის 
დამნაშავეთა თუ მოძალადეთა დაუსჯელობა 
და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების კიდევ უფრო მეტ 
იზოლაციაში მოქცევა. 

• არსებული კანონები და პოლიტიკა ხშირად ხელს 
უწყობს და ვერ უზრუნველყოფს შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების დაცვას ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში იძულებით მოთავსებისაგან. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში, 
განსაკუთრებით ისეთ პირობებში, 
როდესაც დაწესებულებაში ბევრი პირია 
მოთავსებული, ან როდესაც პერსონალი არ 
არის საკმარისად მომზადებული იმისთვის, 
რომ შშმ პირს სათანადო მხარდაჭერა 
აღმოუჩინოს, შესაძლებელია, ხდებოდეს 
დაწესებულებაში მოთავსებულ პირთა შორის 
ძალადობა.370  ამგვარი ძალადობის შედეგია 
დაზარალებულისათვის მიყენებული ტრავმა და, 
გარდა ამისა, ის, რომ ვერც დაზარალებული და 
ვერც მოძალადე ვერ იღებენ მათთვის საჭირო 
მომსახურებებს. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებათა 
თანამშრომლებს ხშირად არ რჩებათ საკმარისი 
დრო, ან არ აქვთ საჭირო შესაძლებლობა 
იმისათვის, რომ დაწესებულებაში მოთავსებულ 
შშმ პირებს მიაწოდონ ინფორმაცია გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ, იზრუნონ მათი ამ 
მიმართულებით განათლებაზე, გამოავლინონ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის შემთხვევები 
ან გენდერული ძალადობის მსხვერპლ პირებს 
გაუწიონ სათანადო მომსახურება. ამ მხრივ 
ყველაზე მეტად ზარალდებიან შშმ მამაკაცები, 
რაც განპირობებულია იმით, რომ საზოგადოება 
არ ფლობს სათანადო ინფორმაციას მამაკაცების 
მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შესახებ. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მოთავსება 
ზრდის  შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ძალადობისგან დაუცველობას და ზღუდავს მათ 
წვდომას გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე.371  

• გარკვეული ტიპის ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში, როგორიცაა საპყრობილეები, 
სკოლები, რელიგიური ტიპის დაწესებულებები 
და ჯარი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე მამაკაცები შესაძლებელია, გახდნენ 
ძალადობის მსხვერპლნი, რაც ხელს უწყობს 
გენდერული ნიშნით ძალადობის დამკვიდრებას. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
განსაკუთრებით დიდ ბარიერებს აწყდებიან 
გადატანილი ძალადობის შესახებ შეტყობინების 
თვალსაზრისით, რადგან მათ არ აქვთ წვდომა 
ტელეფონზე, არ აქვთ განმარტოების საშუალება 
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ან იმის საშუალება, რომ არ ჰქონდეთ კონტაქტი 
დაწესებულების თანამშრომელთან, რომელიც 
ძალადობას ჩადის, ან არ აქვთ საჭირო 
განათლება და ინფორმაცია.372  

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებების 
მიწოდების ხელის შემშლელ ფაქტორებს 
შორისაა ფინანსური რესურსები, რადგან 
მომსახურების მიმწოდებლები შეიძლება თავს 
იკავებდნენ ზოგადად გენდერული ნიშნით 
ძალადობაზე რეაგირებისთვის განკუთვნილი 
რესურსების მიმართვისაგან სპეციალიზებულ 
მომსახურებებზე, განსაკუთრებით მამაკაცების 
მომსახურებებზე. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეიმუშავეთ და დანერგეთ მოსამზადებელი 

და დახმარების პროგრამები, რომლებიც 
შესაძლებლობას მისცემს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ოჯახებსა და მეურვეებს, 
მათზე ზრუნვა გააგრძელონ შშმ პირთათვის 
განკუთვნილ სახლებში ან მათსავე სახლებში, 
რაც შშმ პირთა ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მოთავსების მაჩვენებლის შემცირებას 
ემსახურება. შშმ პირთა ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მოთავსების მაქსიმალურად 
თავიდან არიდება პრიორიტეტული უნდა იყოს.  

2. შეიმუშავეთ და დანერგეთ პროგრამები, 
რომლებიც შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
დაეხმარება ურთიერთობების დამყარებაში, 
მეგობრების შეძენასა და სათემო მხარდაჭერის 
ქსელებით სარგებლობაში. დიდ ბრიტანეთში 
ჩატარებულ ერთერთ გამოკითხვაში მონაწილე, 
სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე 1400 პირიდან 53%მა განაცხადა, 
რომ თავს მარტოსულად გრძნობს, 6%ს კი 
საერთოდ არ ჰყავს მეგობრები.373  გამოკითხული 
ახალგაზრდა პირების 77%მა განაცხადა, 
რომ ისინი თავს მარტოსულად გრძნობენ.374  
სამწუხაროდ, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
გარკვეული რაოდენობა არ იღებს საკუთარი 

ოჯახებიდან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
ინტეგრირებისათვის საჭირო მხარდაჭერას. 
მსგავს პროგრამებს შეუძლია დახმარება 
გაუწიოს შშმ პირებს მეგობრების წრის შეძენაში.  

► მაგალითი: 
ლაოსის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალთა განვითარების ცენტრი არაკომერციული 
ორგანიზაციაა, რომელსაც სათავეში ლაოსში 
მცხოვრები შშმ ქალები უდგანან და რომელიც 
ემსახურება შშმ ქალებს, უქმნის რა მათ 
პრაქტიკული პროფესიული მომზადებისა და 
დასაქმების შესაძლებლობებს და საშუალებას 
აძლევს, შექმნან და გაყიდონ საკუთარი 
ნამუშევრები და ხელობა სხვა ქალებსაც 
ასწავლონ. ცენტრი ხელს უწყობს როგორც 
შშმ ქალების გაძლერებას, ასევე თანასწორთა 
ქსელის შექმნას, რომელიც მასში მონაწილეთა 
შორის მეგობრობისა და ურთიერთდახმარების 
საწინდარია.375 

3. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს დაეხმარება, 
ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან 
შშმ პირთათვის განკუთვნილ სახლებში 
გადაინაცვლონ. მათთვის ხელმისაწვდომი 
მომსახურებები უნდა მოიცავდეს მექანიზმებს, 
რომლებიც შშმ პირებს დაეხმარება 
ადგილობრივ ზრუნვასა და მხარდაჭერაზე 
წვდომის მოპოვებაში, რაც უზრუნველყოფს 
საზოგადოებაში მათ დამოუკიდებლად 
ცხოვრებას, შესაძლებლობების ფარგლებში, 
და არ დაუშვებს მათ დაბრუნებას ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში.376 

4. შეიმუშავეთ მოსამზადებელი პროგრამები 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
რომლებიც დაეხმარება მათ, მეტი 
ინფორმაცია მიიღონ საკუთარი უფლებების 
და, ასევე, გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული ხელმისაწვდომი 
მომსახურებების შესახებ. მოსამზადებელი 
პროგრამები უნდა უზრუნველყოფდეს: 

• გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის 
უფლების, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
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უფლებებისა და ადამიანის სხვა ძირითადი 
უფლებების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას, შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომ 
ფორმატში. 

• ინსტიტუციური დაწესებულებების 
ალტერნატიული საცხოვრისებისა და 
შესაბამისი მომსახურებების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდებას, შშმ პირებისათვის 
ხელმისაწვდომ ფორმატში, რაც დაეხმარება 
მათ შშმ პირთათვის განკუთვნილი სახლების 
მოძიებაში.  

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
დასაქმებული პერსონალის მომზადებას 
გენდერული ნიშნით ძალადობის საკითხებში 
და ასევე ისეთ საკითხებში, რომლებიც 
ემსახურება ტრანსპორტირებაზე არსებული 
ბარიერებისა და შეზღუდვების მოხსნას. 

• რეფერალური მომსახურების შეთავაზებას.

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრებ შშმ 

ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შესთავაზეთ 
შესაბამისი ცხელი ხაზებით სარგებლობა. 
შეიმუშავეთ სტრატეგიები, რომლებიც 
დაეხმარება ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრებ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, განაცხადონ ან მიაწოდონ შეტყობინება 
შესაბამის ორგანოებს ძალადობის ფაქტების 
შესახებ და მიიღონ საჭირო მომსახურებები. 

2. შესაძლებლობის შემთხვევაში, შეეცადეთ, 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრებ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შესთავაზოთ 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებებით 
თავად დაწესებულებაში სარგებლობა, 
ნაცვლად მომსახურებისა, რომელიც მათ 
ტრანსპორტირებას საჭიროებს.377 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. დაგეგმეთ კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდით 

სარგებლობაში სათანადოდ მომზადებული 

მომსახურების მიმწოდებლების რეგულარული 
ვიზიტები ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. 

2. გენდერული ნიშნით ძალადობის პროგრამებში 
ჩართეთ მომსახურებები, რომლებიც ხელს 
უწყობს იძულებითი სტერილიზაციისა და 
კონტრაცეფციის აღკვეთას. ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში  შშმ ქალთა სტერილიზაცია 
სექსუალური ძალადობის შემთხვევათა 
დაფარვის მიზნით ან თითქოსდა გარდაუვალი 
სექსუალური ძალადობისთვის მომზადების 
საბაბით მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში 
დამკვიდრებული პრაქტიკაა.378  გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი უნდა აცნობიერებდნენ აღნიშნული 
პრობლემის მასშტაბურობას და მზად უნდა 
იყვნენ, ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრებ შშმ ქალებს მიაწოდონ შესაბამისი 
მომსახურებები, როგორიცაა სტერილიზაციასა 
და იძულებით კონტრაცეფციაზე სკრინინგი და 
აღნიშნული პრაქტიკისაგან მათი დაცვა. 

3. შეიმუშავეთ ისეთი მექანიზმები, რომლებიც 
დაეხმარება შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს და, ასევე, მათი ოჯახის წევრებსა 
და მეურვეებს/ადვოკატებს, გონივრული 
მონაწილეობა მიიღონ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების საცხოვრებლებში 
განთავსებასთან დაკავშირებულ 
გადაწყვეტილებებში.379  თუმცა აღნიშნული 
პროგრამები უნდა მოიცავდეს და პრიორიტეტს 
ანიჭებდეს შშმ პირთა ინსტიტუციური 
დაწესებულებების ნაცვლად თემებში 
არსებულ სახლებში მოთავსებას და მათთვის 
დამოუკიდებელი ცხოვრების პირობების 
შექმნას. 

4. აწარმოეთ ადვოკატირება საჩივრის 
წარდგენის ისეთი მექანიზმების შემოსაღებად, 
რომლებიც ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრებ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს დაწესებულებებში მათ მიმართ 
განხორციელებული გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ფაქტების შესახებ საჩივრების 
დამოუკიდებლად და კონფიდენციალურობის 
დაცვით წარდგენის საშუალებას მისცემს.380  
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. შეაგროვეთ მონაცემები ინსტიტუციურ 

დაწესებულებათა მომსახურებით მოსარგებლე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების  
შესახებ.381  აღნიშნული ინფორმაცია ძალზე 
მნიშვნელოვანია იმ სისტემათა შემუშავებისა 
და ფუნქციონირებისათვის, რომლებიც 
ძალადობის რისკების მინიმუმამდე შემცირებას 
ემსახურება და უზრუნველყოფს იმ პირების 
წვდომას გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე, რომლებიც 
ამგვარ მომსახურებას საჭიროებენ. 

2. შეიმუშავეთ და დანერგეთ პროგრამები 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მომუშავე 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალისთვის, რომელთა მიზანი 
იქნება ამ დაწესებულებებში მომსახურების 
ხარისხის გაუმჯობესება და ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის რისკის შემცირება. 
მომსახურების ხარისხი უშუალოდ აისახება 
ძალადობის მიმართ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების დაუცველობის დონეზე.382  
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მომუშავე 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის ამ მიმართულებით მომზადებას 
უნდა უძღვებოდნენ ან მასში აქტიურად უნდა 
მონაწილეობდნენ შშმ პირები. აღნიშნული 
ტრენინგების ფარგლებში გათვალისწინებული 
უნდა იყოს შემდეგი საკითხები:383 

• თითოეული ადამიანის საჭიროებები და 
გამოცდილება. 

• რისკები, რომლებიც მამაკაცების წინაშე 
დგას. 

• შშმ პირთა ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მოთავსების ალტერნატიული ვარიანტები. 

3. გააძლიერეთ დამოუკიდებელი მონიტორინგის 
განმახორციელებელ ისეთ უწყებათა 
შესაძლებლობები, როგორიცაა სახალხო 
დამცველის უწყება ან კონკრეტული 
საზედამხედველო უწყება ან ორგანიზაცია, 

ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მოთავსებული 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიმართ 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ფაქტების 
იდენტიფიცირებისა და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი 
შშმ პირებისათვის საჭირო მომსახურების 
მიწოდების ან მათი საჭიროებისამებრ 
რეფერირების მიზნით. საჭიროების შემთხვევაში 
რეკომენდებულია ადვოკატირება სახელმწიფოს 
მიერ დაფინანსებული, ხარისხიანი და 
გამჭვირვალე მონიტორინგის შემოღების 
მიზნით. მომსახურების მიმწოდებლები და 
დამხმარე პერსონალი უნდა სარგებლობდნენ 
შესაბამისი გაიდლაინებით, როგორიცაა, 
მაგალითად, „ბავშვებზე ალტერნატიული 
ზრუნვის სახელმძღვანელო პრინციპები“, 
რომელიც მიღებული იქნა ინსტიტუციური 
ზრუნვისა და მოვლის სტანდარტებისადმი 
მიძღვნილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. 

► მაგალითი: 
მოლდოვაში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშემწყობი 
გაეროს პარტნიორობის (UNPRPD) ფარგლებში 
განხორციელდა პროექტი, რომელიც 
მიზნად ისახავდა საჩივრების განხილვის 
დამოუკიდებელი მექანიზმის  ფსიქიატრიულ 
საავადმყოფოებში მოთავსებული პირებისათვის 
სახალხო დამცველის სამსახურის  შექმნას. 
სამსახურის დაარსებიდან სამი წლის 
განმავლობაში სახალხო დამცველმა, 
რომლის ფუნქციებში შედიოდა ფსიქიატრიულ 
საავადმყოფოებსა და სხვა ფსიქიატრიულ 
დაწესებულებებში ვიზიტების განხორციელება 
პაციენტის ნების წინააღმდეგ მსგავს 
დაწესებულებებში პირების მოთავსებისა 
და მათდამი არასათანადოდ მოპყრობის 
შესახებ საჩივართა განხილვის მიზნით, 3 665 
პირისგან 12 000ზე მეტი საჩივარი მიიღო. 
სახალხო დამცველის უფლებამოსილებაში 
შედის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 
რეგულარული ვიზიტების განხორციელება 
მონიტორინგის მიზნით და ყველა იმ 
პაციენტთან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება 
და წარმართვა, რომლებსაც სურვილი აქვთ, 
პირადად გაესაუბრონ მას. სახალხო დამცველის 
სამსახურმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
მოლდოვაში ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 

თავი 3



106               UNFPA WEI სახელმძღვანელო              

მცხოვრები ფსიქიკური დარღვევებისა და 
ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე პირთა 
წვდომას მართლმსაჯულებაზე.384 

4. აწარმოეთ ადვოკატირება ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
პირთათვის ქცევითი მედიცინის 
სასამართლოებისა და სხვა ტიპის 
სპეციალიზებული სასამართლოების შემოღების 
მიმართულებით. მოამზადეთ მართლმსაჯულების 
სისტემაზე პასუხისმგებელი ხელისუფლების 
წარმომადგენლები შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში და საპყრობილეებში 
მოთავსების ალტერნატიულ მეთოდებთან 
დაკავშირებულ საკითხებში. 

5. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ პირები ამის 
წინააღმდეგი არიან, უზრუნველყავით მათი 
ოჯახის წევრების ჩართულობა. მომსახურების 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა 
უნდა შესთავაზონ ოჯახის წევრებს მომსახურება 
ან გადაამისამართონ ისინი იმ მომსახურების 
მისაღებად, რომელიც მათ მისცემს 
მიმართულებას, თუ როგორ დაეხმარონ შშმ პირს, 
რათა, საჭიროებისა და მოთხოვნის შემთხვევაში, 
მან მიიღოს გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები. 

6. შეაფასეთ კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც 
არეგულირებს შშმ პირთა ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მოთავსებას, და შეიმუშავეთ 
სტრატეგიები სამართლებრივი და პოლიტიკური 
ცვლილებების ადვოკატირებისთვის, მათ შორის 
შშმ პირის ინსტიტუციურ დაწესებულებაში 
იძულებით მოთავსების წინააღმდეგ 
ადვოკატირებისთვის.385  

3.8.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 

მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა შემუშავდეს 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 
შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე. 

• შშმ პირებისათვის განკუთვნილ სახლებში 
მცხოვრები შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების პროცენტული წილი. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში დასაქმებულ 
იმ მომსახურების მიმწოდებელთა 
პროცენტული წილი, რომლებიც ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მოთავსებულ პირებს, 
მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმატით, ექვს 
თვეში ერთხელ უტარებენ ტრენინგს მათ 
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 
ტრენინგი მოიცავს ინფორმაციას სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და შესაბამის 
უფლებებზე, გენდერული ნიშნით ძალადობისგან 
დაცვის უფლებაზე (მათ შორის ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმის განმარტებას) და ჯანსაღ 
სექსუალურ ურთიერთობებზე. 

• ინსტიტუციურ დაწესებულებებში დასაქმებულ 
იმ მომსახურების მიმწოდებელთა და დამხმარე 
პერსონალის პროცენტული წილი, რომლებიც 
ფლობენ ინსტიტუციურ დაწესებულებებში 
მცხოვრები შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების მიმართ ჩადენილი სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევებში გადაუდებელი 
დახმარების აღმოჩენისთვის საჭირო რესურსებს.

• გენდერული ნიშნით ძალადობის იმ 
შემთხვევათა პროცენტული წილი, 
რომლებიც დაწესებულების მონიტორინგზე 
პასუხისმგებელი უწყების მიერ წარმოებული 
გამოძიებით დაუდასტურებლად არის მიჩნეული, 
და გენდერული ნიშნით ძალადობის იმ 
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შემთხვევათა პროცენტული წილი, რომლებიც 
დაწესებულების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი 
უწყების მიერ წარმოებული გამოძიებით 
დადასტურებლად არის მიჩნეული.

3.9 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მოზარდებისა და 
ახალგაზრდების წვდომა 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებაზე 

3.9.1 საკითხის მიმოხილვა 
10დან 24 წლამდე ასაკი ნებისმიერი ადამიანის 
და, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების განვითარების მნიშვნელოვანი 
ეტაპია. ამ ასაკში გოგონები და ბიჭები სქესობრივი 
მომწიფების პერიოდს გადიან და, შესაბამისად, 
განიცდიან მნიშვნელოვან ფიზიკურ, ფსიქიკურ 
და ემოციურ ცვლილებებს. ამ ასაკში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები ისევე 
ხდებიან სექსუალურად აქტიურები და იწყებენ 
ინტიმურ ურთიერთობას, როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე მათი თანატოლები. 
თუმცა შშმ ახალგაზრდებს ხშირად არ აქვთ 
შესაძლებლობა, მიიღონ ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლება ან მონაწილეობა მიიღონ 
სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში, რომლებიც 
გაზრდის მათ შესაძლებლობას, დაამყარონ 
ჯანსაღი ურთიერთობები ან ამოიცნონ  გენდერული 
ნიშნით ძალადობა და განაცხადონ მის შესახებ. 
გარდა ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ზრდასრულ პირებთან შედარებით, უფრო 
იზოლირებულნი არიან შინ ან ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში. აღნიშნული ფაქტორების 
გავლენით შშმ ახალგაზრდა პირები ძალადობისგან 
ყველაზე მეტად დაუცველი ჯგუფია. 
არსებითი მნიშვნელობა აქვს გენდერული 
ნიშნით ძალადობის პრევენციის სტრატეგიის 
მორგებას შშმ ახალგაზრდა პირების კონკრეტულ 
საჭიროებებზე და იმის უზრუნველყოფას, რომ 
როგორც საზოგადოებაში, ასევე ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრებ შშმ ახალგაზრდა 
პირებს ჰქონდეთ წვდომა გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ ძირითად 

მომსახურებებზე, მათ შორის სამედიცინო 
მომსახურებაზე, მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდაცვის მომსახურებაზე, დაცვისა და 
რეაბილიტაციის მომსახურებაზე.

3.9.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირებისათვის გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული, 
მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
საჭიროებებზე მორგებული და 
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურებების მიწოდებასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება იმ 
ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის შშმ 
ახალგაზრდა პირების წვდომას გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული, 
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული და შშმ 
ახალგაზრდა პირთა განსაკუთრებულ საჭიროებებსა 
და მოსაზრებებზე მორგებული მომსახურებები 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

ძირითადი საკითხები  
• იმ შემთხვევაში, თუ შშმ ახალგაზრდა პირები 

არ მონაწილეობენ  გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული სერვისების 
თაობაზე ეროვნული გეგმების, პოლიტიკისა 
და პროგრამების შემუშავებაში, შედეგად 
ვიღებთ გეგმებს, პოლიტიკასა და პროგრამებს, 
რომლებიც ზღუდავს შშმ პირთა წვდომას 
მომსახურებებზე. 

თავი 3



108               UNFPA WEI სახელმძღვანელო              

• შშმ ახალგაზრდა პირები ისეთი საზიანო 
პრაქტიკის მსხვერპლად ქცევის გაზრდილი 
რისკის ქვეშ იმყოფებიან, როგორიცაა 
ბავშვთა ქორწინება და ქალწულთა 
გაუპატიურება.386  გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენციასთან, შშმ ახალგაზრდა 
პირების სექსუალური და გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დაცვასთან და დამნაშავეთა 
და მოძალადეთა დასჯასთან დაკავშირებული 
არაადეკვატური კანონები და პოლიტიკა ქმნის 
დაუსჯელობის გარემოს და ზრდის ზემოთ 
ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებულ 
რისკებს. 

• მშობლები, მეურვეები ან სხვა პირები, 
რომლებიც შშმ ახალგაზრდა პირებზე ზრუნვაში 
მონაწილეობენ, შესაძლებელია, მათ მიმართ 
იჩენდნენ გადაჭარბებულ მზრუნველობას და 
არ სურდეთ, რომ მათი ზრუნვის ქვეშ მყოფმა 
შშმ ახალგაზრდა პირმა მონაწილეობა მიიღოს 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში იმის შიშით, რომ აღნიშნულ 
პროგრამებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს 
მისი სექსუალური აქტივობის ზრდას.  ამგვარი 
„მზრუნველობა“ შშმ ახალგაზრდა პირებს 
ართმევს საშუალებას, შეიტყონ, თუ როგორ 
უნდა დაამყარონ ჯანსაღი ურთიერთობები, 
რას ნიშნავს მისაღები შეხება და როგორ არის 
შესაძლებელი ექსპლუატაციის, ძალადობისა და 
არასათანადოდ მოპყრობის თავიდან აცილება, 
ამოცნობა და მათ შესახებ შეტყობინება. 

• სტერეოტიპები და ცრუ წარმოდგენები შშმ 
ახალგაზრდა პირების ასექსუალობასთან 
დაკავშირებით, ასევე, იმასთან 
დაკავშირებით, რომ მათ არ აქვთ ინტიმური 
ურთიერთობები, ხშირად ხელს უშლის 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს ამ პირთა გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული საჭიროებების 
იდენტიფიცირებაში. 

• შშმ ახალგაზრდა პირები ხშირად 
იზოლირებულნი არიან საკუთარ სახლებში 
ან ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და მათი 
ოჯახის წევრებისა და მათზე მზრუნველი 
პირების დამოკიდებულება ხშირად ხელს უშლის 
მათ წვდომას მომსახურებებზე, მათ შორის 
მომსახურებაზე, რომლითაც შესაძლებელია, 

განისაზღვროს, ხომ არ არის შშმ პირი 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი. 

• შშმ ახალგაზრდა პირთა ოჯახის წევრებისა და 
მეურვეების არასათანადო ინფორმირებულობა, 
კონსულტაციის, ფინანსური მხარდაჭერისა და 
დროებითი ჩანაცვლების ნაკლებობა ზრდის შშმ 
ახალგაზრდა პირების ძალადობის მსხვერპლად 
ქცევის რისკს. 

• შესაძლებელია, შშმ ახალგაზრდა პირები თავს 
იკავებდნენ ოჯახის წევრებისა და მეურვეების 
მხრიდან ძალადობის ფაქტების გამჟღავნებაზე 
იმის შიშით, რომ ისინი ამ ფაქტების 
გამჟღავნების შემდეგ შეიძლება ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში მოათავსონ, რაც ხელს 
უშლის მათ მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ 
განცხადებას. 

• შშმ ახალგაზრდა პირებს ხშირად არ აქვთ 
საშუალება, პირისპირ გაესაუბრონ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს. მათ, ასევე, არ აქვთ გარანტია, 
რომ ამგვარი გასაუბრებისას დაცული იქნება 
კონფიდენციალურობა.  

• მოზარდები, განსაკუთრებით მარგინალიზებული, 
მაგალითად, შშმ მოზარდები, გენდერული 
ნიშნით ძალადობის მსხვერპლად 
ქცევის გაზრდილი რისკის წინაშე დგანან 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს, ვინაიდან ამ 
დროს იზრდება სექსუალური ექსპლუატაციისა და 
ძალადობის რისკი, მწვავედ დგება სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
ნაკლებობის პრობლემა და, ფაქტობრივად, 
ხდება სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მოშლა.387 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. აწარმოეთ ადვოკატირება გენდერული 

ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
ისეთი კანონებისა და პოლიტიკის 
გასატარებლად, რომლებიც არეგულირებს 
კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ახალგაზრდა პირებთან და მათ 
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გამოცდილებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.388 
2. შშმ ახალგაზრდა პირთა ოჯახის წევრებსა 

და მეურვეებს შესთავაზეთ პროგრამები, 
რომლებიც ემსახურება მათ მხარდაჭერას, 
მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას 
და პაციენტზე ზრუნვაში მათ დროებით 
ჩანაცვლებას.389 

3. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც ემსახურება 
მასწავლებლების, სკოლის ხელმძღვანელების, 
პოლიციის თანამშრომლების და იმ 
ხელმძღვანელი პირების მომზადებას, 
რომლებსაც შშმ ახალგაზრდა პირებთან აქვთ 
ურთიერთობა ან რომლებიც შშმ ახალგაზრდა 
პირების საკითხებზე მუშაობენ, რათა მათ 
შეძლონ ძალადობის იმ რისკების გაცნობიერება, 
რომელთა წინაშე შშმ ახალგაზრდა პირები 
დგანან, ასევე გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა იდენტიფიცირება და სათანადოდ 
შეტყობინება. 

4. აწარმოეთ ადვოკატირება ისეთი საჯარო 
მოხელის სამსახურის შესაქმნელად, რომელიც 
უშუალოდ მავნე პრაქტიკასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე იქნება პასუხისმგებელი.390  საჭიროა 
საჯარო მოხელეების ინფორმირება არსებული 
მავნე პრაქტიკის და იმის შესახებ, თუ როგორ 
ზემოქმედებას ახდენს აღნიშნული მავნე 
პრაქტიკა შშმ ახალგაზრდა პირებზე. 

5. უზრუნველყავით სათემო მომსახურებათა 
ხელმისაწვდომობა და ადგილობრივი წამყვანი 
ფიგურების მობილიზება, რათა მათ შეძლონ 
სათანადო ზომების მიღება შშმ ახალგაზრდა 
პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის 
მიმართულებით, როდესაც შშმ ახალგაზრდა 
პირი მავნე პრაქტიკის მსხვერპლად ქცევის 
რისკის წინაშე დგას, ასევე შეძლონ მათთვის 
სათანადო ინფორმაციის მიწოდება და 
შუამდგომლობისა და სხვა სახის დახმარების 
გაწევა.391 

6. შეიმუშავეთ და დანერგეთ სპეციალური 
მომსახურებები, რომლებიც კონკრეტულად 
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი 
შშმ ახალგაზრდა პირებისთვის იქნება 
განკუთვნილი.392  მაგალითად, საჭიროა 
უზრუნველყოფა იმისა, რომ თავშესაფრებისა 
და სხვა მსგავსი საცხოვრებელი ადგილების 
დაგეგმვისას გათვალისწინებული იყოს შშმ 
ახალგაზრდა პირთა საჭიროებები, მათი 

განათლებისა და განვითარების საჭიროებების 
ჩათვლით. 

7. პრიორიტეტულ პროგრამათა ჩამონათვალში 
შეიტანეთ პროგრამები, რომლებიც, 
ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში, შშმ 
ბავშვების, განსაკუთრებით ისნტიტუციურ 
დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ ბავშვების, 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და დაცვას 
ემსახურება.393  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. სოციალურ მედიაში არსებული პლატფორმებისა 

და სხვა ტექნოლოგიების საშუალებით შშმ 
პირთათვის ხელმისაწვდომ ფორმატში 
გაავრცელეთ ინფორმაცია გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებით. 

► მაგალითი: 
უგანდაში გაეროს ბავშვთა ფონდმა წარმატებით 
გამოიყენა ტექნოლოგიები ინფორმაციის 
გავრცელებისა და ახალგაზრდა პირების 
შესაძლებლობათა გაფართოების მიზნით 
ინსტრუმენტის “UReport“ მეშვეობით. “UReport“ 
სოციალური მონიტორინგის ინსტრუმენტია, 
რომელიც ახალგაზრდა პირებს საშუალებას 
აძლევს, უფასო მოკლე ტექსტური შეტყობინება 
გაგზავნონ მათთვის საჭირბოროტო საკითხებზე. 
მაგალითად, ერთერთმა უგანდელმა გოგონამ 
პლატფორმაზე განათავსა შეტყობინება, 
რომელშიც აღწერდა თავისი გაუპატიურების 
ფაქტს. პლატფორმამ შესაძლებლობა მისცა მის 
თანატოლებს, გაემხნევებინათ იგი. “UReport“ი 
საშუალებას აძლევს შშმ გოგონებს, მიიღონ 
ინფორმაცია, გახდნენ უფრო თავდაჯერებულები, 
ჩაერთონ თანატოლთა ქსელში და იურთიერთონ 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
თანატოლებთან.394  

2. უზრუნველყავით, რომ შშმ ახალგაზრდა პირები 
აქტიურად იყვნენ ჩართულები გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
პროგრამების შემუშავების, განხორციელებისა 
და შეფასების საქმეში. აუცილებელია ამ 
პროგრამებზე მათი წვდომის უზრუნველყოფა,395  

თავი 3
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მაგალითად, იმის უზრუნველყოფა, რომ 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
ახალგაზრდა პირებისათვის ხელმისაწვდომი 
იყოს მარტივი ენით შედგენილი ინფორმაცია. 

3. მომსახურება შესთავაზეთ საცხოვრებელ 
ადგილზე ან ისეთ ადგილზე, რომელიც 
უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი იქნება 
შშმ ახალგაზრდა პირებისათვის, რათა მათ 
საკუთარი ოჯახის წევრებისა და მეურვეების 
დახმარების გარეშე, დამოუკიდებლად შეძლონ 
დაწესებულებაში ან კლინიკაში მისვლა მათთვის 
საჭირო მომსახურების მისაღებად. 

4. ხელი შეუწყეთ შშმ ახალგაზრდა პირებს, რათა 
მათ შეძლონ ადგილობრივი პროგრამების 
შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება. 

► მაგალითი: 
ლტოლვილ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 
კომისიისა და ბავშვთა ფონდის ერთობლივი 
ძალისხმევის შედეგად შემუშავებული 
რესურსი „ინსტრუმენტთა ნაკრები ბავშვთა 
დაცვის საკითხებზე მომუშავე პირებისათვის“ 
განკუთვნილია ჰუმანიტარული დახმარებისა 
და განვითარების მიმართულებით მომუშავე 
ორგანიზაციათა პერსონალისათვის 
და ემსახურება შშმ პირთა პროცესებში 
ჩართვისათვის შესაძლებლობების 
შექმნას და გაფართოებას, პერსონალის 
აღჭურვას სათანადო ინფორმაციით, 
რათა მათ შეძლონ გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული საჭიროებების 
იდენტიფიცირება. ინსტრუმენტი ასევე 
ემსახურება როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე, ასევე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე ბავშვების ჩართვას 
პროგრამების შემუშავების, დანერგვისა 
და მონიტორინგის საქმეში. იგი მოიცავს 
მონაწილეობით კომპონენტს, რომელიც 
ხელს უწყობს ინფორმირებული თანხმობის 
მიღებას და რისკების შემცირებას, მოიცავს, 
ასევე საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების 
ნაკრებს, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ 
ბავშვებმა და ახალგაზრდა პირებმა, შექმნან 
ამ ინსტრუმენტთა მათთვის მისაღები 
კომბინაციები ან მოახდინონ მათი ადაპტირება 
და მოიპოვონ ინფორმაცია გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული რისკების 
შესახებ. ინსტრუმენტში მოცემულია შესაბამისი 

პროგრამების შემუშავების სტრატეგიებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციებიც, 
რომლებიც განკუთვნილია ხელისუფლების 
წარმომადგენლებისათვის.396  

5. უზრუნველყავით შშმ ახალგაზრდა პირებსა 
და მათი ოჯახის წევრებს, მეურვეებსა 
და სამედიცინო პერსონალს შორის 
გენდერული ნიშნით ძალადობისგან, მათ 
შორის საზიანო პრაქტიკისგან დაცვის და 
შშმ ახალგაზრდა პირებისთვის ძირითადი 
მომსახურებების ხელმისაწვდომობის შესახებ 
ინფორმირებულობის გაზრდა.397 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 

დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და დამხმარე პერსონალს, ასევე ფართო 
საზოგადოებას შესთავაზეთ ტრენინგი შშმ 
ახალგაზრდა პირებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე.398  ტრენინგებში მომხსენებლებად 
მაქსიმალურად ჩართეთ შშმ ახალგაზრდა 
პირები. 

2. შშმ ახალგაზრდა პირებს, რომლებიც 
მომსახურების მისაღებად მოგმართავენ, 
მოეპყარით პატივისცემით და დაიცავით 
კონფიდენციალურობა. ახალგაზრდა პირები, 
მსოფლიო მასშტაბით, სწორედ ამგვარ 
მოპყრობას მიიჩნევენ მოზარდებისა და 
ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილ და მათ 
საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებად.399  

3. იზრუნეთ შშმ ახალგაზრდა პირთა 
შესაძლებლობების განვითარებაზე, რათა მათ 
თანატოლთა განმანათლებლის ფუნქციის 
შესრულება შეძლონ და გაუზიარონ გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია მათ თანატოლ შშმ ახალგაზრდა 
პირებს. 

4. მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი მოამზადეთ ისეთ საკითხებში, 
რომლებიც მათ დაეხმარება შშმ ახალგაზრდა 
პირების მიმართ ჩადენილი გენდერული 
ნიშნით ძალადობის ნიშნების ამოცნობაში, 
განსაკუთრებით ისეთი შემთხვევების 
ამოცნობაში, რომლებიც უკავშირდება შშმ 
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ახალგაზრდა პირის მიმართ მასზე მზრუნველი 
პირის მიერ გენდერული ნიშნით ძალადობას. 
პროგრამები უშუალოდ უნდა ეხებოდეს შშმ 
ახალგაზრდა პირსა და მასზე მზრუნველ პირს 
შორის ძალთა განაწილებასთან დაკავშირებულ 
საკითხებს. 

5. ურთიერთობა დაამყარეთ ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების მიმწოდებლებთან. 
მოამზადეთ პედაგოგები, რათა მათ შეძლონ, 
შშმ მოსწავლეებს მიაწოდონ ცოდნა ჯანსაღი 
ურთიერთობებისა და გენდერული ნიშნით 
ძალადობის შესახებ, მათ შორის იმის შესახებ, 
თუ როგორ ხდება სქესობრივ კონტაქტზე 
თანხმობის მიღება და გაცემა. გენდერული 
ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების მიმწოდებლები მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ შშმ პირებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდებაში იმის შესახებ, 
თუ როგორ არის შესაძლებელი ჯანსაღი 
ურთიერთობების დამყარება, რას ნიშნავს 
მისაღები შეხება, თანხმობა, როგორ არის 
შესაძლებელი გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევათა ამოცნობა და შეტყობინება 
და როგორ ხდება გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე 
წვდომის მოპოვება. აღნიშნულ საკითხზე 
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს ქვეთავში, 
რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
განკუთვნილ ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებას (ქვეთავი 4.5). 

6. აწარმოეთ კამპანიები და განახორციელეთ 
პროგრამები, რომლებიც გაზრდის შშმ 
ახალგაზრდა პირთა მიმართ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის შესახებ ინფორმირებულობას. 
აღნიშნული კამპანიები და პროგრამები უნდა 
მოიცავდეს სექსუალურობასა და შეზღუდულ 
შესაძლებლობასთან დაკავშირებული ცრუ 
შეხედულებების გამოაშკარავებას, როგორიცაა 
ცრუ შეხედულება იმის თაობაზე, რომ შშმ 
ახალგაზრდა პირები ასექსუალურები არიან 
ან არ შეუძლიათ ინტიმური ურთიერთობების 
დამყარება.400  შშმ ახალგაზრდა პირები 
ჩართეთ კამპანიებში, რომლებიც ეხება 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებთან, 

ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებთან 
დაკავშირებულ საკითხებს. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. უზრუნველყავით, რომ გენდერული 

ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული 
და მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები 
მოიცავდეს ასაკისათვის შესაბამის 
სოციალურ მომსახურებებს, კონსულტაციებს, 
ინფორმაციასა და რეფერირების მომსახურებას, 
რაც დაეხმარება შშმ ახალგაზრდა პირებს, 
გაუმკლავდნენ ძალადობას და შეძლონ 
ძალადობის ჯაჭვის გაწყვეტა და მისი 
შეჩერება.401 

2. შექმენით, ხელი შეუწყეთ და პროცესებში 
აქტიურად ჩართეთ თანატოლთა შორის 
ურთიერთდახმარების ჯგუფები და 
ორგანიზაციები, რომლებსაც სათავეში 
შშმ ახალგაზრდა პირები უდგანან. 
მსგავსი პროგრამები უმნიშვნელოვანესია 
გენდერული ნიშნით ძალადობის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებისა და  შესაბამის 
მომსახურებებზე შშმ ახალგაზრდა პირთა 
წვდომის უზრუნველსაყოფად. ხელი შეუწყეთ 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ახალგაზრდა პირებს, რათა მათ შექმნან 
თანატოლთა ურთიერთდახმარების ქსელები. 
მათი ჩართულობა უნდა ემსახურებოდეს შშმ 
ახალგაზრდა პირების მიმართ სოციალური 
და სტრუქტურული დისკრიმინაციის 
აღკვეთას მომსახურებებზე მათი წვდომის 
უზრუნველყოფის პროცესში.402 

3. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან 
მიაღწიეთ მყარ გარანტიებს, რათა მათ 
უზრუნველყონ შშმ ბავშვების დაბადების 
რეგისტრაცია. ახალგაზრდა პირები, რომლებსაც 
არ გააჩნიათ დაბადების მოწმობა, უფრო 
დაუცველები არიან მავნე პრაქტიკისგან. 
ხშირად არ ხდება შშმ ბავშვების რეგისტრირება 
დაბადებისას.403 

4. შშმ ახალგაზრდა პირებს შესთავაზეთ მათ 
საჭიროებებზე მორგებული ცხელი ხაზები, 

თავი 3
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რათა მათ შეძლონ გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ფაქტების შეტყობინება და 
რეფერირების მომსახურების მიღება. 
შეთავაზება უნდა ვრცელდებოდეს სმენასთან 
და კომუნიკაციასთან დაკავშირებული 
პრობლემების ან ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე ახალგაზრდა პირებზეც. 

5. აწარმოეთ ადვოკატირება, რათა სამედიცინო 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და რელიგიურმა 
წინამძღვრებმა და თემის ლიდერებმა 
გაიარონ სავალდებულო მომზადება საზიანო 
პრაქტიკასთან და შშმ პირთა უფლებებთან, 
მათ შორის სამედიცინო მომსახურებაზე 
მათი წვდომის უფლებასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე.404 

6. აწარმოეთ კვლევა და შეაგროვეთ მონაცემები 
შშმ ახალგაზრდა პირთა მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შემთხვევათა შესახებ.405 

3.9.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ახალგაზრდა 
პირებისათვის ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მონიტორინგისა და 
შეფასებისათვის. მოცემული მაჩვენებლები 
არ არის ამომწურავი, ეს არის მაჩვენებლების 
ნიმუში, რომელიც მოიცავს სპეციფიკის დონეს, 
საგნობრივ ასპექტსა და ფორმას, რომლის 
მიხედვით უნდა შემუშავდეს ახალგაზრდების 
საჭიროებებზე მორგებული და გენდერული ნიშნით 
ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების 

მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე.

• იმ შშმ გოგონების, ბიჭების, ახალგაზრდა 
ქალებისა და ახალგაზრდა მამაკაცების (1024 
წლის ასაკის) პროცენტული წილი, რომლებსაც 
აქვთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების 
შესახებ.406 

• შშმ ახალგაზრდა პირთათვის (1024 
წლის ასაკის) განკუთვნილი ადგილების 
რაოდენობა თავშესაფრებსა და ლტოლვილთა 
საცხოვრებლებში, ყოველ 1 000 პირზე (ქალაქისა 
და სოფლის ტერიტორიებზე).407 

• იმ შშმ ახალგაზრდა პირთა (1024 წლის ასაკის) 
პროცენტული წილი, რომლებიც მონაწილეობენ 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებასთან 
ან ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების 
გამომუშავებასთან დაკავშირებულ პროგრამებში, 
რომლებიც მოიცავს ჯანსაღი ურთიერთობებისა 
და გენდერული ნიშნით ძალადობის შესახებ 
საკითხებს.408  

• საზიანო პრაქტიკა (მაგ. ქალის სასქესო 
ორგანოების დასახიჩრება და მოკვეთა; ბავშვთა 
და იძულებითი ქორწინება) კანონით არის 
აკრძალული. 
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თავი 4

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების დაცვა

4.1 არსებული მდგომარეობის 
მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალები და ახალგაზრდა პირები სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული იმავე უფლებებით სარგებლობენ, 
რა უფლებებითაც სარგებლობენ შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირები, თუმცა 
არსებობს მთელი რიგი ფაქტორებისა, 
რომლებიც მუდმივად ხელს უშლის მათ წვდომას 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
დაცვისთვის აუცილებელ მომსახურებებზე. 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა გულისხმობს 
„ადამიანის სრულ ფიზიკურ, გონებრივ და 
სოციალურ კეთილდღეობას, არა მხოლოდ 
დაავადების ან ავადმყოფობის არარსებობას, 
არამედ რეპროდუქციულ სისტემასთან და მის 
ფუნქციებთან და პროცესებთან დაკავშირებულ 

ყველა ასპექტს. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია ჰქონდეს 
დამაკმაყოფილებელი და უსაფრთხო სექსუალური 
ცხოვრება და თავისუფლება და კანონით 
მინიჭებული უფლება, თავად გადაწყვიტოს, 
ჰქონდეს თუ არა სექსუალური კავშირები და 
როდის და რამდენჯერ. ეს უკანასკნელი პირობა 
მოიცავს: მამაკაცებისა და ქალების უფლებას, 
იყვნენ ინფორმირებულები, ჰქონდეთ  წვდომა  
ინფორმაციაზე რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და ოჯახის დაგეგმვის უსაფრთხო, ეფექტიანი, 
ხელმისაწვდომი და მისაღები მეთოდების 
შესახებ, მათ შორის შობადობის რეგულირების 
მეთოდების შესახებ, იქ, სადაც ეს კანონით 
არის დაშვებული, და სათანადო ჯანდაცვის 
მომსახურებებზე წვდომის უფლებას, რაც 
უზრუნველყოფს უსაფრთხო ორსულობასა და 
მშობიარობას და საშუალებას აძლევს წყვილებს, 
ჰყავდეთ ჯანმრთელი შვილები”.409  სექსუალური 
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ჯანმრთელობა, რომელიც რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის კომპონენტია, „ცხოვრებისა და 
პირადი ურთიერთობების შემადგენელი ნაწილია 
და არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების შესახებ კონსულტირებითა და მათთან 

დაკავშირებული მკურნალობით. იგი გულისხმობს 
სექსუალურობის მქონე არსების სომატური, 
ემოციური, ინტელექტუალური და სოციალური 
ასპექტების ერთობლიობას, რომელიც ამდიდრებს 
და აძლიერებს პიროვნულ მახასიათებლებს, 
კომუნიკაციას და სიყვარულს”.410 

სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული 
ძირითადი რეკომენდაციები 

წინამდებარე რეკომენდაციების პარალელურად უნდა გაეცნოთ გუთმახერლანცეტის კომისიის 2018 
წლის მოხსენებას სახელწოდებით „პროგრესის დაჩქარება - სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა და უფლებები ყველასთვის: გუთმახერ-ლანცეტის კომისიის მოხსენება“.411  
მოხსენება მომზადებულია კომისიის მიერ, რომელშიც შედიან ჯანდაცვის, განვითარებისა და 
ადამიანის უფლებების ექსპერტები მთელი მსოფლიოდან; მოხსენებაში წარმოდგენილია ქვეყნების 
მთავრობებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის, დონორი ორგანიზაციებისათვის, 
სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის განკუთვნილი 
დღის წესრიგი, რომელიც ემსახურება სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე 
საყოველთაო წვდომის უზრუნველყოფას, მათ შორის, კონკრეტულად, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა წვდომის უზრუნველყოფას. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია შშმ პირთა 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული განსაკუთრებული 
საჭიროებების გათვალისწინების აუცილებლობაზე და შშმ პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში საგნობრივი კვლევებისა და მონაცემების ნაკლებობაზე.412  
მაგალითად, მოხსენებაში ნათქვამია: „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კიდევ ერთი 
ჯგუფია, რომლის წვდომა მომსახურებებზე შეზღუდულია და რომლის შესახებ გავრცელებულია საზიანო 
სტერეოტიპები და ცრუ წარმოდგენები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირების მსგავსი საჭიროებები აქვთ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი  ყველაზე ხშირად ხდებიან ფიზიკური 
თუ სექსუალური ძალადობისა და გაუპატიურების მსხვერპლნი და რიგ შემთხვევაში მოძალადეები 
ის პირები არიან, რომლებიც მათზე ზრუნავენ. ისინი, ასევე, ხშირად ხდებიან იძულებითი 
პროცედურების მსხვერპლნი, როგორიცაა იძულებითი სტერილიზაცია, აბორტი და კონტრაცეფცია. 
არასაკმარისი ინფორმაცია და მიზნობრივი რესურსების სიმწირე ზრდის ამ ჯგუფის დაუცველობისა 
და მოწყვლადობის ხარისხს; მათი პრობლემები ადრეულ ასაკში იწყება და მთელი ცხოვრების 
განმავლობაში გრძელდება.”413 
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თავი 4

ბარიერები 
მთელ მსოფლიოში როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე, ასევე შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე ქალები და 
ახალგაზრდა პირები გარკვეულ სამართლებრივ 
და ფიზიკურ ბარიერებს აწყდებიან სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციასა და მომსახურებებზე 
წვდომის მოპოვებისას. ამ მხრივ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალები და ახალგაზრდა 
პირები კიდევ უფრო დიდ ბარიერებს აწყდებიან. ეს 
ბარიერები მოიცავს: შშმ პირთა მომსახურებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
მომზადებისა და ინფორმირებულობის დაბალ 
დონეს414  (მაგალითად, აშშში ჩატარებული ერთი 
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გინეკოლოგთა 
40–50 პროცენტი მიიჩნევს, რომ სრულებით არ არის 
მზად, მომსახურება გაუწიოს შშმ მოზარდებს415); 
პროგრამების შემუშავებისა და დაწესებულებათა 
მშენებლობის პროცესში მომსახურებებზე წვდომის 
თვალსაზრისით შშმ პირთა საჭიროებების 
გაუთვალისწინებლობას416; სიღარიბეს და 
სოციალურეკონომიკურ მარგინალიზაციას; 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში, ბანაკებში, 
ოჯახის ტიპის დაწესებულებებსა და საერთო 
საცხოვრებლებში მცხოვრები შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების417  ან უსახლკარო შშმ პირების 
იზოლაციას; და შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს, 
რომლებიც განაპირობებს მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
ცრუ წარმოდგენას იმასთან დაკავშირებით, 
რომ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს არ 
აქვთ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 
მიღების უნარი, არიან ასექსუალურები ან 
ჰიპერსექსუალურები, არ შეუძლიათ დაორსულება ან 
ქმედუუნაროები არიან როგორც მშობლები.  

ჰუმანიტარული კრიზისი კიდევ უფრო ამძაფრებს 
შშმ პირთა იზოლაციაში მოქცევის განმაპირობებელ 
ფაქტორებს და აძლიერებს მათ ზემოქმედებას. 
სისტემაზე დამატებითი ზეწოლის შედეგად ვიღებთ 
სიტუაციას, როდესაც მომსახურებათა მორგება შშმ 

ახალგაზრდა წყვილი ღამის ქალაქში. © LWA/Dann Tardif/Getty 
Images

პირთა საჭიროებებზე პრიორიტეტული არ არის 
და არც ხორციელდება, არსებულ მომსახურებებზე 
წვდომასთან დაკავშირებული ბარიერები კიდევ 
უფრო იზრდება და, შესაბამისად, შშმ პირები კიდევ 
უფრო მეტად ექცევიან იზოლაციაში და კიდევ უფრო 
მაღლდება მათი დაუცველობისა და მოწყვლადობის 
ხარისხი. დამატებით, ჰუმანიტარული კრიზისის 
შედეგად დაზარალებულ ქვეყანაში კულტურული, 
პოლიტიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
არსებული ვითარება შესაძლებელია, კიდევ 
უფრო ართულებდეს წვდომას სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვან მომსახურებებზე. 
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გაზრდილი რისკი 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ არსებით 
ინფორმაციასა და მომსახურებებზე წვდომის 
ნაკლებობა ზრდის სექსუალური ძალადობისგან, 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით 
დაავადებისგან, დაუგეგმავი ორსულობებისგან418  
და მშობიარობის არასასურველი შედეგებისგან 
(როგორც დედისთვის, ასევე ახალშობილისთვის) 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
დაუცველობას და არღვევს მაღალი სტანდარტის 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე მათი წვდომის 
უფლებას. გარდა იმისა, რომ იზღუდება შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომა 
აღნიშნულ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
მომსახურებებზე, მათ ხშირად აიძულებენ, მათი 
ნების წინააღმდეგ ჩაიტარონ ჯანდაცვასთან 
დაკავშირებული და სამედიცინო პროცედურები, 
როგორიცაა იძულებითი სტერილიზაცია, 
იძულებითი აბორტი და იძულებითი 
კონტრაცეფცია,419  და ხშირად მათ პატივისცემის 
გარეშე ეპყრობიან და შეურაცხყოფას აყენებენ. 
კერძოდ, პირის ნაცვლად გადაწყვეტილების 
მიღების სისტემა ყველაზე ხშირად ასოცირდება 
შშმ პირთა უფლებების დარღვევისა და მათ მიმართ 
ძალადობის ფაქტებთან, როდესაც მშობლები ან 
მეურვეები აიძულებენ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 

პირებს, ჩაიტარონ სამედიცინო პროცედურები 
საკუთარი ნების წინააღმდეგ.420  შშმ მოზარდი 
გოგონები იძულებითი სტერილიზაციისა და 
იძლებითი აბორტის განსაკუთრებულად მაღალი 
რისკის წინაშე დგანან421  და შშმ ქალებსა და 
მოზარდ გოგონებს შორის ყველაზე ხშირია ადრეულ 
ასაკში არასამედიცინო მიზნით ჰისტერექტომიის 
შემთხვევები, მათ შორის, მშობლების ან 
მეურვეების მოთხოვნით.422  

წინამდებარე თავში მოცემული რეკომენდაციები 
ორგანიზებულია სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული 
სხვადასხვა მომსახურების მიხედვით, რომლებსაც 
საჭიროებენ შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ 
მომსახურებათა ჩამონათვალი ამომწურავი 
არ არის, ამ თავში აღწერილი მომსახურებები 
განეკუთვნება იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
მომსახურებებს, რომლებსაც საჭიროებენ შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები და რომლებზე 
წვდომა მათ რეგულარულად ეზღუდებათ. 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მუდმივი 
წვდომის უზრუნველსაყოფად ქვევით მოცემულ 
თითოეულ ქვეთავში შესული რეკომენდაციები 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს სხვა ქვეთავებში 
შესულ რეკომენდაციებთან კავშირში. 
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CHAPTER   2

ძირითადი საკითხი: სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების მინიმალური სტანდარტები 
 
უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისთვის შეთავაზებული ან 
მიწოდებული ყველა მომსახურება აკმაყოფილებდეს 
ამ მომსახურებათა მინიმალურ სტანდარტს. 
კრიზისულ სიტუაციებში რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისმა სამუშაო ჯგუფმა, 
რომლის წევრია გაეროს მოსახლეობის ფონდი, 
შეიმუშავა ყოვლისმომცველი პირველადი 
მომსახურების მინიმალური პაკეტი, რომელიც 
ემსახურება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული საჭიროებების დაკმაყოფილებას 
ჰუმანიტარული კრიზისის საწყის ეტაპზე.423  
სტანდარტები არ არის მორგებული შშმ პირთა 
საჭიროებებზე, შესაბამისად, მომსახურების 
მიმწოდებლებმა უნდა ითანამშრომლონ შშმ 
ქალებთან და ახალგაზრდა პირებთან, რათა 
აღნიშნული სტანდარტების დაკმაყოფილება 
უზრუნველყონ ყველა იმ საჭირო ადაპტაციისა 
და მისადაგების განხორციელებით, რომლებსაც 
საჭიროებენ შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები. 

გაეროს მოსახლეობის ფონდის პირველადი 
მომსახურების მინიმალური პაკეტი:424 
იმ ორგანიზაციის იდენტიფიცირება, რომელიც 
გაუძღვება პირველადი მომსახურების მინიმალური 
პაკეტის დანერგვას 
ა.  რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე პასუხისმგებელი 
პირის დანიშვნა 

ბ.  რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული მომსახურებების 
კოორდინირება 

გ.  რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე პასუხისმგებელი 
პირის ანგარიშვალდებულება ჯანდაცვის 
სექტორის წინაშე 

დ.  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
უზრუნველსაყოფად საჭირო ინსტრუმენტთა 
ნაკრებისა და მარაგების ხელმისაწვდომობა  

ჰუმანიტარული კრიზისი

სექსუალური ძალადობის პრევენცია და 
სექსუალური ძალადობის შედეგების მართვა 
ა.  სექსუალური ძალადობისგან დაცვის სისტემის 

ამუშავება, განსაკუთრებით ქალებისა და 
მოზარდი გოგონებისათვის 

ბ.  სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის 
სამედიცინო მომსახურებისა და ფსიქოლოგიური 
მხარდაჭერის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

გ.  საზოგადოების ინფორმირება ხელმისაწვდომი 
მომსახურებების შესახებ 

აივ-ის გავრცელების პრევენცია 
ა.  სისხლის გადასხმის უსაფრთხო პროცედურის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
ბ.  სიფრთხილის სტანდარტული ზომების დაცვა 
გ.  უფასო კონდომების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის 
პრევენცია 
ა.  გადაუდებელი სამეანო და ახალშობილთა 

მოვლის მომსახურებათა ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა 

ბ.  კვირაში 7 დღის განმავლობაში 24 საათიანი 
(24/7) რეფერირების სისტემის შემოღება 

გ.  მშობიარისა და მეანებისთვის უსაფრთხო 
და სანიტარიული ნორმების დაცვით 
მშობიარობისათვის საჭირო სანიტარიული 
აღჭურვილობის უზრუნველყოფა 

დ.  საზოგადოების ინფორმირება ხელმისაწვდომი 
მომსახურებების შესახებ 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვასთან 
დაკავშირებული ყოვლისმომცველი მომსახურების 
დაგეგმვა და ჩართვა ჯანდაცვის პირველადი 
მომსახურების რგოლში 
ა.  არსებული სიტუაციის შესახებ მონაცემთა 

შეგროვება 
ბ.  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვასთან 

დაკავშირებული ყოვლისმომცველი 
მომსახურების მიწოდების ადგილის შერჩევა 

გ.  პერსონალის შესაძლებლობების შეფასება და 
მისი მომზადების დაგეგმვა 

დ.  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვისთვის 
საჭირო აღჭურვილობისა და მარაგების შეკვეთა 
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4.2 სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ჩარჩო

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
და უფლებები მოიცავს როგორც თავისუფლებებს, 
როგორიცაა, მაგალითად, ძალდატანებისა და 
ძალადობის გარეშე გადაწყვეტილების მიღების 
თავისუფლება იმასთან დაკავშირებით, იყოლიო 
თუ არა შვილები ან როდის იყოლიო შვილები, 
ასევე  უფლებებს, როგორიცაა წვდომა სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მთელ რიგ ძირითად 
მომსახურებებზე. აღნიშნული უფლებები დაცული 
და უზრუნველყოფილია რიგი კონვენციებითა 
და ხელშეკრულებებით, რომლებიც ადამიანის 
უფლებების დაცვას ემსახურება: 

• სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, მათ 
შორის სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შენარჩუნების უფლებას, 
რომელიც დაცულია შემდეგი საერთაშორისო 
კონცენციებითა და შეთანხმებებით: 
საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და 
პოლიტიკური უფლებების შესახებ,425  
საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,426  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია,427  კონვენცია 
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ428  და კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ;429  

• პირადი ინფორმაციის, თავისუფლებისა და 
უსაფრთხოების დაცვის უფლებას, მათ შორის 
ადამიანის უფლებას, თავად გადაწყვიტოს, 
რამდენი შვილი იყოლიოს და როდის, 
რომელიც დაცულია შემდეგი საერთაშორისო 
კონცენციებითა და შეთანხმებებით: 
საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და 
პოლიტიკური უფლებების შესახებ,430  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია,431  კონვენცია ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ432  და კონვენცია ბავშვის უფლებების 
შესახებ;433  

• ინფორმაციისა და განათლების, მათ 
შორის სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციისა და 
განათლების მიღების უფლებას, რომელიც 
დაცულია შემდეგი საერთაშორისო 
კონცენციებითა და შეთანხმებებით: 
საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,434  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია,435  კონვენცია 
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ436  და კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ;437  

• თანასწორობისა და დისკრიმინაციისგან 
დაცვის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა 
და შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,438  საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,439  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენცია,440  კონვენცია 
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ441  და კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ;442  

• მეცნიერული პროგრესის შედეგებით 
სარგებლობის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო შეთანხმებით: 
საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური 
და კულტურული უფლებების შესახებ;443  

• წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 
ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და 
დასჯისგან დაცვის უფლებას, რომელიც დაცულია 
შემდეგი საერთაშორისო კონცენციებითა 
და შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,444  კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ,445  
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია446  და კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ;447 

• ქორწინებაზე თანხმობისა და ქორწინებაში 
თანაბარი უფლებებით სარგებლობის 
უფლებას რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციებითა და 
შეთანხმებებით: საერთაშორისო პაქტი 
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სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ,448  საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ,449  კონვენცია ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ450  და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენცია;451 

• წვდომის უფლებას, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონცენციით: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია;452  

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
უფლებას დაცვასა და უსაფრთხოებაზე 
რისკის შემცველ სიტუაციებში, მათ შორის 
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს, რომელიც 
დაცულია შემდეგი საერთაშორისო კონცენციით: 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია;453 

• უფლებას, გამოყენებული იქნეს გონივრული 
მისადაგება, რომელიც დაცულია შემდეგი 
საერთაშორისო კონვენციით: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია.454  

ჯანმრთელობის  და, შესაბამისად, სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  
უფლებას საფუძვლად უდევს ვალდებულება, 
რომელიც გულისხმობს ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის, საქონლისა 
და მომსახურებების ეფექტიანობის, 
ხელმისაწვდომობის, შესაბამისობისა და ხარისხის 
(AAAQ) უზრუნველყოფას.455  აღნიშნული ჩარჩო 
(AAAQ) აღწერს მომსახურებისადმი წაყენებულ 
მოთხოვნებს, რომელთა დაკმაყოფილებასა და 
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო 
და რაც სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებების 
პატივისცემის, დაცვისა და რეალიზების მხრივ 
სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულების 
ნაწილია.456  

აღნიშნული ჩარჩო (AAAQ) მოითხოვს, რომ 
ინფორმაცია, საქონელი და მომსახურება იყოს:457 
• ეფექტიანი, რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით ინფორმაციის, საქონლისა 
და მომსახურების მობილიზებას, ასევე, 
შესაბამისად მომზადებული მომსახურების 

მიმწოდებლებისა და სათანადოდ აღჭურვილი 
სამედიცინო დაწესებულებების თანაბარ 
განაწილებას მთელ ქვეყანაში. 

• ხელმისაწვდომი, რაც გულისხმობს 
ინფორმაციით, საქონლითა და მომსახურებით 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა 
პირის მიერ სარგებლობას. ხელმისაწვდომობის 
მოთხოვნა მოიცავს ფიზიკურ წვდომას, 
ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობასა და 
ინფორმაციულ წვდომას. 

• შესაბამისი, რაც გულისხმობს ჯანდაცვასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის, საქონლისა 
და მომსახურების შესაბამისობას ეთიკის 
ნორმებთან, ასევე იმას, რომ აღნიშნული 
ინფორმაცია, საქონელი და მომსახურება 
უნდა ესადაგებოდეს მოცემულ კულტურას, 
ითვალისწინებდეს ადამიანების გენდერულ და 
შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ 
საჭიროებებს და უზრუნველყოფდეს 
კონფიდენციალურობის დაცვას. 

• ხარისხიანი, რაც გულისხმობს ჯანდაცვასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის, საქონლისა და 
მომსახურების სამეცნიერო და სამედიცინო 
თვალსაზრისით მიზანშეწონილობას და მათი 
მიწოდების უზრუნველყოფას შესაბამისად 
მომზადებული პერსონალის მიერ, მიმღები 
პირისადმი პატივისცემით და ადამიანის 
უფლებების  დაცვით. 

გარდა ამისა, ეკონომიკურ, სოციალურ და 
კულტურულ უფლებათა კომიტეტმა განსაზღვრა 
შემდეგი ძირითადი ვალდებულებები:  
• „ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ან 

გაუქმდეს ნებისმიერი კანონი, პოლიტიკა ან 
პრაქტიკა, რომელიც ხელს უშლის ან ზღუდავს 
ადამიანების ან რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის 
წარმომადგენლების წვდომას სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვისთვის 
საჭირო დაწესებულებებზე, მომსახურებაზე, 
საქონელსა და ინფორმაციაზე. 

• შემუშავდეს, დამტკიცდეს და განხორციელდეს 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ეროვნული 
სტრატეგია და სამექმედო გეგმა და გამოიყოს 
შესაბამისი ბიუჯეტი. ამასთან, აღნიშნული 
ეროვნული სტრატეგიისა და სამექმედო გეგმის 
შემუშავების, პერიოდული გადასინჯვისა 
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და მონიტორინგის პროცესები უნდა იყოს 
მონაწილეობითი, გამჭვირვალე და ნებისმიერი 
დისკრიმინაციისგან თავისუფალი. 

• უზრუნველყოფილი იქნეს სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ ეფექტიან, შესაბამის და 
ხარისხიან მომსახურებაზე, საქონელსა და 
საშუალებებზე საყოველთაო და თანაბარი 
წვდომა, განსაკუთრებით ქალებისათვის და 
მოწყვლადი და მარგინალიზებული  ჯგუფების 
წარმომადგენლებისათვის.

• მიღებული იქნეს და გატარდეს ისეთი კანონები, 
რომლებიც ემსახურება საზიანო პრაქტიკისა და 
გენდერული ნიშნით ძალადობის  მათ შორის 
ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრების 
პრაქტიკის, ბავშვთა ქორწინებისა და 
იძულებითი ქორწინების პრაქტიკის, ოჯახში 
ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის, 
მეუღლის მხრიდან ძალადობის  აღკვეთას 
და, ამავე დროს, ადამიანის სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ საჭიროებებსა და ქცევასთან 
დაკავშირებით უზრუნველყოფს პირადი 
ინფორმაციისა და კონფიდენციალურობის 
დაცვას, თავისუფალი და ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების მიღებას და მიღებულ 
გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობის აღებას 
ყოველგვარი იძულების, დისკრიმინაციის ან 
ძალადობის მსხვერპლად ქცევის შიშის გარეშე. 

• განხორციელდეს ღონისძიებები საფრთხის 
შემცველი აბორტის პრევენციისა და, 
საჭიროების შემთხვევაში, აბორტისშემდგომი 
მეთვალყურეობისა და კონსულტირების 
უზრუნველსაყოფად. 

• უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ ყველა პირსა 
და ადამიანთა ჯგუფს ჰქონდეს წვდომა 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებასა 
და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე. ამასთან,  აღნიშნული 
განათლება და ინფორმაცია უნდა იყოს 
დისკრიმინაციისა და მიკერძოებულობისაგან 
თავისუფალი და მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული და ითვალისწინებდეს ბავშვისა 
და მოზარდის განვითარებად შესაძლებლობებს.  

• მომარაგებული და მიწოდებული იქნეს 
სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი 

მედიკამენტები, აღჭურვილობა და 
ტექნოლოგიები, რისთვისაც რეკომენდებულია, 
იხელმძღვანელოთ ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მიერ შედგენილი აუცილებელი 
მედიკამენტების ჩამონათვალით.458

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლების 
დარღვევის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი 
იქნეს სამართლებრივი დაცვის ქმედით და 
გამჭვირვალე საშუალებებზე და კომპენსაციაზე, 
მათ შორის ადმინისტრაციულ და სასამართლო 
პროცესებზე წვდომა”.459  

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კომიტეტი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ 
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალების მიერ მათი 
სამართლებრივი ქმედუნარიანობით სარგებლობა, 
განსაკუთრებით ისეთ გადაწყვეტილებებთან 
მიმართებაში, რომლებიც დაკავშირებულია მათ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან,460  მათ შორის ოჯახის შექმნისა 
და საკუთარი შვილების აღზრდის შესახებ 
გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში.461 

კონკრეტულად მოზარდთა სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებით გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს: 
• შეიმუშაონ და დაამტკიცონ „მოზარდების, 

განსაკუთრებით მოზარდი გოგონების 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პოლიტიკა, რომელშიც გათვალისწინებული 
იქნება გენდერული და სექსუალურობასთან 
დაკავშირებული საჭიროებები”.462 

• უზრუნველყონ ყველა მოზარდის 
„წვდომა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ, უფასო, 
კონფიდენციალურ, მოზარდთა საჭიროებებზე 
მორგებულ, პასუხისმგებლობით აღსავსე 
და არადისკრიმინაციულ მომსახურებებზე, 
ინფორმაციასა და განათლებაზე როგორც 
ონლაინ რეჟიმში, ასევე პირისპირ კომუნიკაციის 
რეჟიმში, რაც მოიცავს ისეთ საკითხებს, 
როგორიცაა ოჯახის დაგეგმვა, კონტრაცეფცია, 



 UNFPA WEI სახელმძღვანელო               123

WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILIT IES 91

თავი 4

მათ შორის გადაუდებელი კონტრაცეფცია; 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 
პრევენცია, ზედამხედველობა, მკურნალობა და 
კონსულტირება; ნაყოფის ჩასახვამდე საჭირო 
ზედამხედველობა; დედათა ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურებები; და მენსტრუალურ 
ციკლთან დაკავშირებული ჰიგიენა”.463  

• უზრუნველყონ იმ ბარიერების მოხსნა, 
რომლებიც „ხელს უშლის  სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ საქონელზე, 
ინფორმაციასა და კონსულტირებაზე“ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოზარდების, განსაკუთრებით მოზარდი 
გოგონების „წვდომას, მაგალითად, როგორიცაა 
მესამე მხარის თანხმობის მოთხოვნა ან პირის 
ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების უფლება”.464  

• „გადასინჯონ კანონმდებლობა, რათა 
უზრუნველყონ ორსული მოზარდების საუკეთესო 
ინტერესების დაცვა და მათი შეხედულებების 
გათვალისწინება და პატივისცემა”.465  

ახალგაზრდა ქალი ჯუდითი სიცილითა და მხიარული განწყობით ელოდება მომხმარებლებს ფუნთუშების დახლთან უგანდაში. © 2013 d’Arcy 
Lunn, Courtesy of Photoshare

• „სკოლის სავალდებულო სასწავლო პროგრამაში 
შეიტანონ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული, 
ასაკზე მორგებული, ყოვლისმომცველი და 
ინკლუზიური განათლება, რომელსაც საფუძვლად 
ედება მეცნიერულად დადასტურებული 
მტკიცებულებები და ადამიანის უფლებათა 
სტანდარტები და რომლის შემუშავები 
მოზარდებიც მიიღებენ მონაწილეობას. 
ამგვარი განათლება იმ მოზარდებსაც 
უნდა მიეწოდოთ, რომლებიც სკოლაში არ 
დადიან“. განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაეთმოს ისეთ თემებს, როგორიცაა 
გენდერული თანასწორობა და ადრეულ 
ასაკში ორსულობისა და სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების პრევენცია. გაეროს 
ბავშვის უფლებათა კომიტეტი საგანგებოდ 
აღნიშნავს, რომ „ინფორმაცია ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს ალტერნატიულ ფორმატებში, რათა 
მასზე წვდომა ჰქონდეს ყველა მოზარდს, მათ 
შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოზარდებს”.466  
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CHAPTER   2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირები და კრიზისულ სიტუაციებში 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
რისკების მართვა 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და მისი 
პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ერთობლივად 
შემუშავებულ რესურსში: „რეკომენდაციები 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა 
და კრიზისულ სიტუაციებში ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული რისკების მართვის შესახებ“ 467 მო
ცემულია შემდეგი სახელმძღვანელო პრინციპები, 
რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
კრიზისულ სიტუაციებში ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული რისკების მართვის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებების შემუშავებისა და 
განხორციელებისას, რათა რისკების მართვისას 
მხედველობაში იქნეს მიღებილ ყველა ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საჭიროებები: 

• თანასწორობა და დისკრიმინაციის 
დაუშვებლობა: ყველა ღონისძიება უნდა 
იყოს ინკლუზიური, განსაკუთრებით იმ 
პირებისათვის, რომელთა შეზღუდული 
შესაძლებლობა განაპირობებს მათ ყველაზე  
დიდ მოწყვლადობას. 

• წვდომა: უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს 
თანაბარი წვდომა ყველა ფიზიკურ 
ადგილმდებარეობაზე, ინფორმაციაზე, 
კომუნიკაციასა და სისტემაზე, ყველა ტიპის 
ტერიტორიაზე, მათ შორის ქალაქისა და სოფლის 
ტერიტორიებზე. 

ჰუმანიტარული კრიზისი

• მონაწილეობა და პატივისცემა: საგანგებო 
სიტუაციებისთვის განსაზღვრული პროგრამების 
შეფასების, შემუშავების, განხორციელებისა და 
მონიტორინგის პროცესებში უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნეს შშმ პირთა ჩართვა და როგორც 
კრიზისული სიტუაციის დადგომამდე, ასევე 
კრიზისული სიტუაციის განმავლობაში და 
მისი დასრულების შემდეგ შშმ პირთა საჭირო 
უფლებამოსილებით აღჭურვა და პატივისცემა. 

• რესურსები და შესაძლებლობები: „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბევრ პირს აქვს 
კრიზისულ სიტუაციებში რისკების მართვაში 
საკუთარი წვლილის შეტანისათვის საჭირო 
რესურსები და შესაძლებლობები. მათ, ასევე, 
აქვთ მხარდაჭერისა და დახმარების მიღების 
უფლება, რათა განავითარონ საკუთარი უნარები, 
ცოდნა და შესაძლებლობები, რომლებიც 
საჭიროა საფრთხეებისაგან თავის დასაცავად 
მომზადებისა და მოქმედებისათვის და 
კრიზისული სიტუაციაში გადარჩენისა და მისი 
დასრულების შემდეგ რეაბილიტაციისათვის”.468   

ჩამოთვლილი რეკომენდაციების პრაქტიკაში 
განხორციელებასთან დაკავშირებული დამატებითი 
და დეტალური მითითებები შეგიძლიათ იხილოთ 
ისეთ რესურსებში, როგორიცაა: „როგორ 
არის შესაძლებელი ჯანდაცვის სექტორის 
მომსახურებებში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა ჩართვა“ 469  და „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები და კრიზისულ 
სიტუაციებში რისკების მართვა: ჯანდაცვის 
სექტორის მიერ გასატარებელ მინიმალურ 
ღონისძიებათა საკონტროლო კითხვარი“. 470 
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თავი 4

4.3 კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, 
საქონელი და მომსახურება 
შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის

4.3.1 საკითხის მიმოხილვა 
კონტრაცეფციასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, 
საქონელსა და მომსახურებაზე წვდომა სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
ერთერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. 
კონტრაცეფციაზე წვდომა ეხმარება შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს, მიიღონ გადაწყვეტილება 
იმის თაობაზე, სურთ თუ არა, ჰყავდეთ შვილები 
და როდის სურთ შვილის გაჩენა, თავიდან 
აიცილონ არასასურველი ორსულობა (და დედისა 
და ახალშობილის სიკვდილისა და ავადობის 
თანდართული რისკი) და დაიცვან თავი სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციებისაგან, მათ შორის 
აივსგან. შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
სარგებლობენ ისეთ მომსახურებებზე სხვებთან 
თანაბარი წვდომის უფლებით, რომლებიც 
გულისხმობს ოჯახის ნებაყოფლობით დაგეგმვას და 
თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდებთან და 
მათ უსაფრთხოდ და ეფექტიანად გამოყენებასთან 
დაკავშირებით კონსულტაციების მიღებას. 
აღნიშნული მოიცავს გადაუდებელ კონტრაცეფციაზე 
წვდომას და ინფორმაციის მიღებას იმის შესახებ, 
თუ როდის და როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული 
გადაუდებელი კონტრაცეფციის საშუალებები. 

თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდები, 
რომლებზეც აუცილებელია შშმ პირთა წვდომის 
უზრუნველყოფა, მოიცავს: ბარიერულ მეთოდებს 
(მამაკაცისა და ქალის კონდომები და დიაფრაგმები), 
დაუყოვნებლივ მოქმედ ჰორმონალურ მეთოდებს 
(პერორალური კონტრაცეპტული აბები, 
ინექციური კონტრაცეპტივები, ვაგინალური 
რგოლი), ხანგრძლივი მოქმედების შექცევად 
მეთოდებს (იმპლანტები, საშვილოსნოსშიდა 
კონტრაცეფცია), მუდმივ მეთოდებს (მამაკაცისა 
და ქალის ნებაყოფლობითი სტერილიზაცია) და 
გადაუდებელ კონტრაცეფციას.471  შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა ოჯახის 
დაგეგმვის იმგვარი მეთოდების შესახებ ზუსტ და 
მტკიცებულებებით გამყარებულ ინფორმაციაზე, 
როგორიცაა ბაზალური ტემპერატურის მეთოდი, 
ორდღიანი მეთოდი და სტანდარტული დღეების 
მეთოდი.472  შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
უნდა ჰქონდეთ საშუალება და მხარდაჭერა, 
რათა თავად მიიღონ გადაწყვეტილება იმის 
თაობაზე, გამოიყენონ თუ არა კონტრაცეფცია 
და კონტრაცეფციის რომელ მეთოდს მიმართონ. 
დაუშვებელია, ნებისმიერ შშმ პირს ჩაუტარდეს 
სტერილიზაცია ან გამოყენებული იქნეს 
კონტრაცეფციის ნებისმიერი მეთოდი მისი ნების 
წინააღმდეგ და მისი მხრიდან ინფორმირებული 
თანხმობის გარეშე. შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების დაცვა კონტრაცეფციის მეთოდების 
იძულებით გამოყენებისგან ან იძულებითი 
სტერილიზაციისგან უმნიშვნელოვანესია წამებისა 
და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობისა და დასჯისგან მათი დაცვის 
უფლების უზრუნველსაყოფად. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და ახალგაზრდა პირები სარგებლობენ 
ისეთ მომსახურებებზე სხვებთან თანაბარი წვდომის უფლებით, რომლებიც გულისხმობს 
ოჯახის ნებაყოფლობით დაგეგმვას და თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდებთან 
და მათ უსაფრთხოდ და ეფექტიანად გამოყენებასთან დაკავშირებით კონსულტაციების 
მიღებას. 
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მამაკაცების ჩართვა ოჯახის დაგეგმვაში 

მამაკაცების, როგორც პარტნიორების, 
ჩართვა ოჯახის დაგეგმვაში და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მათი პირადი 
საჭიროებების დაკმაყოფილება სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესების 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. რაც შეეხება 
კონტრაცეფციის შესახებ ინფორმაციას, შესაბამის 
საქონელსა და მომსახურებას, მნიშვნელოვანია, 
რომ მამაკაცები, მათ შორის შშმ ახალგაზრდა 
მამაკაცები და ბიჭები, ინფორმირებულები 
იყვნენ კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდის 
შესახებ და, აგრეთვე, იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა ისარგებლონ ამ მეთოდებით, რამდენად 
მნიშვნელოვანია კონდომების გამოყენება 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისა და 
დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან ასაცილებლად 
და, ასევე, რამდენად მნიშვნელოვანია 
კონტრაცეპტივების რეგულარული გამოყენება. 
შშმ ახალგაზრდა მამაკაცებსა და ბიჭებს უნდა 

მნიშვნელოვანი საკითხი

ჰქონდეთ საშუალება, იმსჯელონ კონტრაცეფციის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხების, 
მათ შორის კონტრაცეფციის მეთოდებისა 
და ხარჯების განაწილების, შესახებ საკუთარ 
პარტნიორებთან, რაც იქნება გარანტია იმისა, 
რომ კონტრაცეფციასთან დაკავშირებული 
ხარჯები მხოლოდ მდედრობითი სქესის 
პარტნიორს არ დააწვეს ტვირთად. მომსახურების 
მიმწოდებლები კარგად უნდა აცნობიერებდნენ 
მათი პროგრამის მიზანს და უნდა უზრუნველყონ, 
რომ მომსახურება არ ემყარებოდეს საზიანო 
გენდერულ სტერეოტიპებს. პროგრამები უნდა 
იყოს გენდერულად მგრძნობიარე, გენდერულად 
უფრო მოქნილი. გენდერულად მოქნილი პროგრამა 
ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის 
ნორმების დამკვიდრებას. ამის მაგალითია 
„კამპანია კონდომების პოპულარიზაციის მიზნით, 
რომელიც ხელს უწყობს ურთიერთობას გენდერული 
თანასწორობის პრინციპებზე, გადაწყვეტილების 
ერთობლივად მიღებას და ურთიერთპატივისცემას, 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
და ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე ერთობლივ მსჯელობას“.473  
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თავი 4

4.3.2 რეკომენდაციები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის 
კონტრაცეფციის თაობაზე ინფორმაციის, 
საქონლისა და მომსახურების ადამიანის 
უფლებათა დაცვით მიწოდებასთან 
დაკავშირებით 
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
იმ ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
კონტრაცეფციის მომსახურებაზე. ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები ემსახურება 
იმის უზრუნველყოფას, რომ კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული და ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურებები მორგებული 
იყოს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
განსაკუთრებულ საჭიროებებზე და იყოს 
ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი და 
ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს. 

გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელო „კონტრაცეფციის მომსახურების 
მიწოდება ადამიანის უფლებათა დაცვით: 
პრაქტიკის დანერგვასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები“ 474  და ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
შესაბამისი საკონტროლო კითხვარი „ადამიანის 
უფლებათა სტანდარტები კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციისა და 
მომსახურებების მიწოდებისას: საკონტროლო 
კითხვარი სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის” 475  მნიშვნელოვან 
რეკომენდაციებს შეიცავს კონტრაცეფციის 
მომსახურებების ადამიანის უფლებათა დაცვის 
საფუძველზე მიწოდებასთან დაკავშირებით. 

მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა 
გაითვალისწინონ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების გამოცდილება პროგრამების შემუშავების, 
განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში, 
რათა მათ მიერ შეთავაზებული მომსახურებები 
იყოს ხელმისაწვდომი და შშმ პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული. ქვევით მოცემული რეკომენდაციები 
ემყარება აღნიშნულ სახელმძღვანელოში მოცემულ 
ზოგად რეკომენდაციებს. 

ძირითადი საკითხები 
• კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც შშმ 

ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მშობლებს, 
მეურვეებს, სასამართლოს თუ სხვა პირებსა 
და უწყებებს უფლებას აძლევს, შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების ნაცვლად მიიღონ 
გადაწყვეტილება მათი ქირურგიული გზით 
სტერილიზაციის, კონტრაცეფციის მეთოდის 
ან ჰორმონული თერაპიის გამოყენებით მათი 
შვილოსნობის, ზრდის ან მენსტრუალური 
ციკლის რეგულირების შესახებ, არღვევს შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების უფლებებს 
და მძიმე ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და ემოციურ 
ზიანს აყენებს მათ. იძულებითი სტერილიზაცია 
საყოველთაოდ მიჩნეულია წამებისა და 
არასათანადოდ მოპყრობის ფორმად.476 

• მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირის 
ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების 
პრაქტიკის, პატერნალიზმის, მიკერძოებული 
კონსულტირების, ძალთა განაწილებისა 
და მომსახურების მიწოდებისას 
კონფიდენციალურობის ნაკლებობის 
შედეგი შესაძლებელია, იყოს შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების იძულებითი 
კონტრაცეფცია და იძულებითი სტერილიზაცია, 
რაც მძიმედ აისახება მათ ფიზიკურ და ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. ამგვარი 
დარღვევების შესახებ საჩივრებს, ჩვეულებრივ, 
სერიოზულად არ აღიქვამენ და მათ სათანადო 
რეაგირება არ მოჰყვება;477  გარდა ამისა, 
იშვიათია საჩივრის რეგისტრირების უსაფრთხო 
მექანიზმები. 

• კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც ზღუდავს 
წვდომას კონტრაცეფციაზე, მაგალითად, 
კანონები, რომლებიც კონტრაცეფციის 
მომსახურების მიღებისას ითხოვს მშობლის 
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ან პარტნიორის თანხმობას ან მათთვის 
ინფორმაციის მიწოდებას, ან კანონები, 
რომლებიც კრძალავს გადაუდებელი 
კონტრაცეფციის საშუალებების გავრცელებას, 
მნიშვნელოვან ბარიერებს ქმნის ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების კონტრაცეფციაზე 
წვდომის თვალსაზრისით და ამგვარ 
შეზღუდვებს შეუძლია კიდევ უფრო გაზარდოს 
ის დაბრკოლებები, რომლებიც არსებობს 
კონტრაცეფციასთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე, საქონელსა და მომსახურებაზე 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წვდომასთან დაკავშირებით. 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
სექსუალურობისადმი უარყოფითი 
დამოკიდებულება და მასთან დაკავშირებული 
სტერეოტიპები, მათ შორის ცრუ წარმოდგენა 
იმის თაობაზე, რომ შშმ პირები ან 
ჰიპერსექსუალურები, ან ასექსუალურები 
არიან, ზღუდავს შშმ პირთა წვდომას 

კონტრაცეფციასთან დაკავშირებულ ხარისხიან 
და სათანადო ინფორმაციაზე, საქონელსა და 
მომსახურებაზე. ამ სტერეოტიპების გავლენით 
მომსახურების მიმწოდებლებმა შესაძლებელია, 
არ ჩათვალონ საჭიროდ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისთვის კონტრაცეფციის 
მეთოდებისა და მათი გამოყენების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება. 

• გადაუდებელ კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული პროტოკოლები და 
გაიდლაინები იშვიათად მოიცავს დებულებებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფს აღნიშნული 
კონტრაცეფციის ხელმისაწვდომობას შშმ 
ქალებისა და მოზარდი გოგონებისთვის, რაც 
ზრდის მათ შორის დაუგეგმავი ორსულობის 
რისკს. 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ოჯახის წევრებსა და მათზე მზრუნველ პირებს 
ხშირად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების მიერ 
კონტრაცეპტივების გამოყენების მიმართ, 
რაც ზღუდავს მათ წვდომას კონტრაცეფციის 
საშუალებებზე.  

• მომსახურების მიმწოდებლები ხშირად ვერ 
ახერხებენ, შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს აუხსნან და მიაწოდონ ინფორმაცია 
კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდის 
შესახებ მათთვის გასაგებ ენაზე. ეს არა 
მხოლოდ აფერხებს ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისაგან ინფორმირებული თანხმობის 
მიღების პროცესს, არამედ არ აძლევს მათ 
საშუალებას, გაიაზრონ კონტრაცეფციის 
სხვადასხვა მეთოდთან დაკავშირებული 
დადებითი და უარყოფითი შედეგები. 

• სიღარიბე და სამედიცინო დაწესებულებების 
ფიზიკური გარემო, ისევე, როგორც იზოლაცია, 
ხელს უშლის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, საქონელსა და 
მომსახურებებზე.  

დედა და შვილი ბენინიდან. © UNFPA/Ollivier Girard
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სტერილიზაცია 

შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების იძულებითი 
სტერილიზაცია დოკუმენტურად დადასტურებული 
პრაქტიკაა.478  სტერილიზაცია შეუქცევადი 
„პროცესი ან აქტია, რომლის შედეგადაც პირი 
რეპროდუქციის, ანუ გამრავლების, უნარს 
კარგავს“.479  არანებაყოფლობით, ანუ იძულებით, 
სტერილიზაციად მიიჩნევა ქირურგიული ჩარევა 
იმ პირისგან თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის მიღების გარეშე, რომელსაც უტარდება 
პროცედურა. არანებაყოფლობით სტერილიზაციად 
მიიჩნევა, ასევე, სტერილიზაცია, რომლის დროსაც 
პირს, რომელსაც უტარდება სტერილიზაცია, არ 
აქვს ინფორმაცია ამ პროცედურის შესახებ, ან 
სიტუაცია, როდესაც იმ პირის ნაცვლად, რომელსაც 
უტარდება სტერილიზაცია, თანხმობის მიღება 
სხვა პირისგან ხდება. იძულებით სტერილიზაციად 
მიიჩნევა სიტუაცია, როდესაც პირისგან, რომელსაც 
უტარდება სტერილიზაცია, თანხმობის მოპოვება 
ხდება დაშინების, არასწორი ინფორმაციის 
მიწოდების ან იძულების შედეგად. შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ყველა პირი  ქალებიც და 
მამაკაცებიც  დაუცველია არანებაყოფლობითი 
სტერილიზაციის მიმართ. არანებაყოფლობითი და 
იძულებითი სტერილიზაცია საყოველთაოდ არის 
მიჩნეული ადამიანის უფლებების დარღვევად, 
რომელიც სიმძიმით წამებას უტოლდება,480  და, 
ასევე, გენდერული ნიშნით ძალადობის ერთერთ 
განსაკუთრებით მძიმე და სასტიკ ფორმად.481  

კვლევები აჩვენებს, რომ შშმ პირების 
სტერილიზაცია ძირითადად ორი მიზეზით 
წარმოებს: 

• პატერნალისტური და ევგენიკაზე დაფუძნებული 
მიზეზები, რომლებიც სათავეს იღებს ცრუ 
წარმოდგენიდან იმის შესახებ, რომ შშმ პირებს 
არ ეყოლებათ ან არ უნდა ჰყავდეთ შვილები ან 
რომ ისინი ვერ შეძლებენ შვილების გაზრდას482  
და, ასევე, ცრუ წარმოდგენიდან, რომ შშმ პირებს 
არ შეუძლიათ გადაწყვეტილებების თავად მიღება. 

მნიშვნელოვანი საკითხი

• შშმ პირებზე მზრუნველი ადამიანების საქმის 
გასამარტივებლად ან დაუგეგმავი ორსულობის 
თავიდან ასარიდებლად, თუ მაღალია 
იმის ალბათობა, რომ შშმ პირი შეიძლება 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდეს.483  

მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი სერიოზულად უნდა მიუდგნენ 
არანებაყოფლობითი სტერილიზაციის რისკს და 
იმუშაონ ქალებთან და ახალგაზრდა პირებთან, 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან, 
შშმ პირთა ოჯახის წევრებთან და მათზე მზრუნველ 
პირებთან და მიაწოდონ მათ ინფორმაცია 
შშმ პირთა რეპროდუქციული უფლებების 
შესახებ. მომსახურების მიმწოდებლები უნდა 
დარწმუნდნენ, რომ შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები, რომლებიც სტერილიზაციის ჩატარების 
მოთხოვნით მიმართავენ მათ, სრულად, მათთვის 
გასაგები ფორმით, არიან ინფორმირებულები 
ამ პროცედურასთან დაკავშირებული რისკებისა 
და სარგებლის და, ასევე, კონტრაცეფციის 
ალტერნატიული, ხანგრძლივი მოქმედების, 
შექცევადი მეთოდების შესახებ და რომ ისინი 
საჭირო დახმარებას იღებენ გადაწყვეტილების 
მისაღებად. აუცილებელია ამ პროცედურასთან 
დაკავშირებით ნებისმიერი ადამიანისგან 
თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის წინასწარ მიღებას. ამავე დროს, 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე 
პერსონალმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ 
და არანებაყოფლობითი სტერილიზაციის 
პრევენციის მიზნით გაწეული ძალისხმევით არ 
დაარღვიონ შშმ ქალისა და ახალგაზრდა პირის 
უფლება, ნებაყოფლობით და თავისუფალი 
და ინფორმირებული თანხმობით ჩაიტაროს 
სტერილიზაცია. 

თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის 
შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ 
წინამდებარე სახლემძღვანელოს ქვეთავში, 
რომელიც სამართლის სუბიექტად აღიარებას 
ეძღვნება (ქვეთავი 1.2).
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. საკონტროლო ვიზიტებისათვის, გვერდითი 

მოვლენების მართვისა და კლიენტთა 
რეფერირებისათვის შეიმუშავეთ 
პროტოკოლები და გაიდლაინები, რომლებშიც 
გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთა 
საჭიროებები, ასევე, მოამზადეთ მომსახურების 
მიმწოდებლები ამ პროტოკოლებითა და 
გაიდლაინებით ეფექტიანად სარგებლობისთვის. 
პროტოკოლებსა და გაიდლაინებში მკაფიოდ 
უნდა იყოს გაწერილი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლება, შეწყვიტონ 
ხანგრძლივი კონტრაცეფციის საშუალებით 
სარგებლობა, ასევე, უნდა განისაზღვროს 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და სხვა 
იზოლირებულ საცხოვრებლებში მოთავსებულ 
პირთათვის საკონტროლო პროცედურების 
ჩატარების საკითხი.

   
► მაგალითი: 

აშშის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა საერთაშორისო ორგანიზაცია 
“Handicap International“ის მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელო „სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინკლუზიური 
კომპონენტი: სახელმძღვანელო ჯანდაცვის 
მუშაკების ტრენერების მოსამზადებლად 
აივ-სა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან და ინკლუზიურობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში“ 484 კარგი 
მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა წარმოებდეს 
მომსახურების მიმწოდებელთა მომზადება შშმ 
პირებისათვის ოჯახის დაგეგმვასთან, მათ შორის 
კონტრაცეფციის მეთოდებთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიწოდებაში. მოსამზადებელი 
პროგრამის ოჯახის დაგეგმვის კომპონენტი 
მონაწილეებს აცნობს ოჯახის დაგეგმვის 
მნიშვნელობასა და მეთოდებს, იმას, თუ 
რატომ საჭიროებენ შშმ ქალები და მამაკაცები 
ოჯახის დაგეგმვას, როგორ უნდა ტარდებოდეს 
ოჯახის დაგეგმვის შესახებ კონსულტაცია 
შშმ პირებისთვის. სახელმძღვანელო 
მონაწილეებს სთავაზობს კონკრეტულ 
მოსაზრებებს სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის 
მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით. 
მაგალითად, სახელმძღვანელოში შესულია 
რჩევა მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, 
რომელიც ეხება იმ ფაქტორების უკეთ გააზრებას, 
რომლებიც განაპირობებს ქალის არჩევანს 
ოჯახის დაგეგმვის მეთოდთან დაკავშირებით: 
„შესაძლებელია, კონკრეტული მეთოდები არ 
იყოს შესაბამისი, უსაფრთხო და სათანადო 
ზოგიერთი ფიზიკური შესაძლებლობის 
შეზღუდვის მქონე პირებისათვის. 
ინტელექტუალური შესაძლებლობის შეზღუდვა 
ზემოქმედებას ახდენს კონტრაცეფციაზე 
ინფორმირებული თანხმობის მიღების 
პროცესზე. ზოგიერთ მედიკამენტთან ერთად 
არ არის რეკომენდებული კონტრაცეფციის 
ჰორმონალური მეთოდის გამოყენება... 
მაგალითად, სისხლის მიმოქცევის ან 
ჰიპერტონიის პრობლემების მქონე 
ქალებისთვის არ არის რეკომენდებული 
კონტრაცეპტული აბების მიცემა”.485  

► მაგალითი:
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 
“IPAS“ის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო 
 „წვდომის უზრუნველყოფა ყველასთვის: 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
წვდომა აბორტისა და კონტრაცეფციის 
მომსახურებაზე“ 486  კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული პროგრამების 
განხორციელებაზე, მართვასა და პერსონალის 
მომზადებაზე პასუხისმგებელ პირებს სთავაზობს 
პრაქტიკულ რეკომენდაციებს შშმ პირთათვის 
ინკლუზიური პოლიტიკის შემუშავებისა და 
მომსახურებების მიწოდების საკითხებზე. 

2. განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კრიზისის დროს, 
შემოიღეთ მარტივი მექანიზმები ძირითადი 
სამედიცინო პრეპარატებისა და საშუალებების 
შეცვლის მიზნით. კონტრაცეფციის საშუალების 
შეცვლა შესაძლებელია სხვა მედიკამენტებისა 
და საშუალებების შეცვლის პროცედურასთან 
ერთად, ერთი ვიზიტის ფარგლებში. 

3. უზრუნველყავით, რომ თანამედროვე 
კონტრაცეფციის სულ მცირე ხუთი მეთოდი 
იყოს ხელმისაწვდომი, საკმარისი მარაგით.487  
მომსახურების მიმწოდებლებმა შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს კონტრაცეფციის 
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სხვადასხვა მეთოდი უნდა შესთავაზონ, 
ვინაიდან შესაძლებელია, შეზღუდული 
შესაძლებლობა პირს არ აძლევდეს 
კონტრაცეფციის კონკრეტული მეთოდით 
სარგებლობის საშუალებას. მაგალითად, ქალს, 
რომელსაც ხელები აქვს პარალიზებული, არ 
შეუძლია ისარგებლოს ქალის კონდომებით. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. შექმენით საინფორმაციო მასალა 

კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდის შესახებ, 
რომლებიც სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების  საჭიროებებზე იქნება 
მორგებული და მათთვის ხელმისაწვდომ 
ფორმატში მიწოდებული. 

2. კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების 
ხელმისაწვდომობის ზრდის უზრუნველსაყოფად 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
კონტრაცეფციასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია, საქონელი და მომსახურება 
შესთავაზეთ სხვადასხვა ფორმით და ადგილას, 
მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებებში, 
ადგილობრივ კლინიკებში, მობილურ 
კლინიკებში, ადგილობრივი პროგრამების 
ფარგლებში, რეფერირების მეშვეობით და 
სხვა საშუალებების გამოყენებით, რომლებიც 
უზრუნველყოფს შშმ პირთა წვდომას 
მომსახურებაზე.488  უზრუნველყავით, რომ 
ისეთი მომსახურების მიწოდება, რომელიც არ 
საჭიროებს ექიმთან რეგულარულ ვიზიტებს, 
ხდებოდეს იზოლირებულ გარემოში, სადაც შშმ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები ცხოვრობენ. 
მაგალითად, მოამზადეთ ადგილობრივი 
ჯანდაცვის მუშაკები, განსაკუთრებით ის 
მუშაკები, რომლებიც შშმ პირებთან მუშაობენ, 
რათა ინფორმაციისა და მომსახურების 
მიწოდება შესაძლებელი იყოს შშმ პირის 
საცხოვრებელ ადგილზე, ან მომსახურების 
მიმწოდებელმა შეძლოს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების თანხლება მომსახურების 
მისაღებად მათი რეფერირების შემთხვევაში. 

3. იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას 
იძლევა, განახორციელეთ კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების, 

მათ შორის კონდომების, სუბსიდირება, რათა 
დაბალი შემოსავლების მქონე ქალებმა და 
ახალგაზრდა პირებმა, მიუხედავად მათი ასაკისა, 
ქორწინებითი თუ შეზღუდული შესაძლებლობის 
სტატუსისა, შეძლონ ამ საქონლისა და 
მომსახურების უფასოდ ან მათთვის 
ხელმისაწვდომ ფასად მიღება. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. შეიმუშავეთ პროტოკოლები და გაიდლაინები 

შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობის 
შემთხვევებზე რეაგირებისათვის, კერძოდ კი 
ძალადობის მსხვერპლთათვის კონტრაცეფციის 
მომსახურების მიწოდებისათვის. მოამზადეთ 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი, რათა მათ შეძლონ მომსახურების 
მიწოდება აღნიშნული პროტოკოლების 
დაცვით და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
იმ განსხვავებული ფორმების ამოცნობა 
და გააზრება, რომლებიც მხოლოდ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შორის 
არის გავრცელებული. აღნიშნულ საკითხზე 
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ 
იხილოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს 
თავში, რომელიც მოიცავს რეკომენდაციებს 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურების მიწოდების 
შესახებ (თავი 3). 

2. მოამზადეთ მდედრობითი სქესის ადგილობრივი 
ჯანდაცვის მუშაკები, ბებიაქალები, ექთნები 
და ქალთა სამედიცინო მომსახურებაზე 
პასუხისმგებელი სხვა პერსონალი  
განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პერსონალი  კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში, რათა მათ შეძლონ 
კონტრაცეფციის მომსახურების მიწოდება 
გენდერული, შეზღუდულ შესაძლებლობასთან 
დაკავშირებული, ასაკობრივი, სექსუალურ 
ორიენტაციასთან დაკავშირებული 
და კულტურული თავისუბურებების 
გათვალისწინებით. 

3. მოამზადეთ მომსახურების მიმწოდებლები, 
რათა მათ შეძლონ  შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, განსაკუთრებით ინტელექტუალური 
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შეზღუდვის მქონე პირებს, სათანადოდ 
მიაწოდონ ინფორმაცია კონტრაცეფციის 
სხვადასხვა მეთოდის დადებითი და 
უარყოფითი შედეგების შესახებ. ასევე, 
მოამზადეთ მომსახურების მიმწოდებლები 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელოს 
„სამედიცინო კრიტერიუმები კონტრაცეფციის 
გამოყენებისათვის“ 489  მეშვეობით, რათა 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უზრუნველყონ 
კონტრაცეფციის მეთოდების მართვა 
მტკიცებულებების საფუძველზე და დაეხმარონ 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
კონტრაცეფციის მათთვის სასურველი და 
შესაბამისი მეთოდის შესახებ თავისუფალი და 
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში.  

4. აწარმოეთ ინფორმირებულობის გაზრდის 
კამპანიები და შექმენით საგანმანათლებლო 
მასალები შშმ პირთა ოჯახის წევრებისა და 
მომვლელებისათვის, რომლებიც ხშირად 
თავად უქმნიან შშმ პირებს მომსახურებებზე 
წვდომასთან დაკავშირებულ ბარიერებს. 
აღნიშნული კამპანიები და მასალები 
დაეხმარება შშმ პირთა ოჯახის წევრებსა და 
მათზე მზრუნველებს, უკეთ გააცნობიერონ 
კონტრაცეფციის მეთოდების გამოყენების 
მნიშვნელობა და გაუწიონ შშმ პირებს 
დახმარება კონტრაცეფციასთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე, საქონელსა და მომსახურებაზე 
წვდომის მოპოვებაში.

5. უზრუნველყავით კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის, საქონლისა 
და მომსახურების მიწოდება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა 
მამაკაცებისა და ბიჭებისათვის. მამაკაცები და 
ბიჭები ასევე უნდა იყვნენ ინფორმირებულები 
აღნიშნული საკითხების შესახებ, რაც 
დაეხმარება მათ, გააცნობიერონ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების მიერ კონტრაცეფციის მეთოდების 
გამოყენების უფლება. მოამზადეთ მომსახურების 
მიმწოდებლები, რათა მათ გააცნობიერონ, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა მამაკაცებსა და ბიჭებსაც 
ესაჭიროებათ წვდომა კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, საქონელსა და 
მომსახურებაზე. 

ახალგაზრდა წყვილი მექსიკიდან, რომლებმაც გადაწყვიტეს 
დაქორწინება მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდა ქალი სასწავლებელს 
დაამთავრებს. © UNFPA/Ricardo Ramirez

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. იმისათვის, რომ მომსახურების მიწოდება 

ხდებოდეს მომსახურების ხარისხის 
სტანდარტების შესაბამისად, რეკომენდებულია, 
ისარგებლოთ ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
ინსტრუმენტით „კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციისა და 
მომსახურების ხარისხი ადამიანის 
უფლებათა სტანდარტებთან შესაბამისობის 
თვალსაზრისით: საკონტროლო კითხვარი 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის“. 490  

2. გააცნობიერეთ არანებაყოფლობითი 
კონტრაცეფციის სხვადასხვა ფორმის არსებობა, 
როგორიცაა სექსუალურად აქტიური ან 
შვილების ყოლის მსურველი შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წახალისება, სტიმულის 
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ჩაკვლა, ზეწოლა, მიკერძოებული კონსულტაცია 
და საყვედური ან შეგონება. მოამზადეთ 
მომსახურების მიმწოდებლები სხვადასხვა სახის 
ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საკითხებში, 
რათა მათ კარგად გააცნობიერონ, თუ როგორ 
ზემოქმედებას ახდენს მათი ქმედებები, საუბარი 
და მდგომარეობით სარგებლობა მომსახურების 
მიმღები შშმ პირის მიერ ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების მიღებაზე.

3. შეიმუშავეთ მომსახურების მიწოდებისათვის 
განკუთვნილი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პროტოკოლები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შეეძლოთ 
ინფორმირებული თანხმობის განცხადება 
კონტრაცეფციის ნებისმიერ მეთოდზე მას 
შემდეგ, რაც ისინი, კონსულტაციის ფარგლებში, 
მიიღებენ  ინფორმაციას კონტრაცეფციის 
თითოეულ მეთოდთან დაკავშირებული 
რისკებისა და სარგებლის, ასევე პოტენციური 
გვერდითი ეფექტების და კონტრაცეფციის 
ალტერნატიული მეთოდებისა და ამ მეთოდებით 
სარგებლობის შესახებ.491 

4. თარგმნეთ ან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის გასაგებ ფორმატში 
გადაიყვანეთ უტყუარი და მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული ინფორმაცია. უზრუნველყავით, 
რომ ამგვარად მიწოდებულ ინფორმაციაზე 
წვდომა არ იყოს შეზღუდული და ინფორმაციის 
მიწოდება შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის ხდებოდეს მათთვის 
კომფორტული გზით.492  

5. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს ჰქონდეთ წვდომა 
კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდის შესახებ 
ინფორმაციასა და შესაბამის მომსახურებაზე, 
რისთვისაც საჭიროა მომსახურების 
მიმწოდებელთა მომზადება, რათა მათ შეძლონ, 
სათანადო კონსულტაცია გაუწიონ შშმ პირებს 
კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდის შესახებ 
და გააცნონ მათ ამ მეთოდების დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები, მათ შორის მიაწოდონ 
ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ 
იმოქმედებს მათზე კონტრაცეფციის თითოეული 
მეთოდი მათი შეზღუდული შესაძლებლობის 
გათვალისწინებით.493  

6. შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
შესთავაზეთ მომსახურების მიღების შემდგომი 
მეთვალყურეობა, რა დროსაც ყურადღება 
გამახვილებული უნდა იყოს იმ პოტენციური 
გვერდითი მოვლენების მართვაზე, რომლებიც 
მომსახურების მიმღების მიერ შერჩეულ 
მეთოდს უკავშირდება, და, ასევე, ამ მეთოდის 
ეფექტიანობაზე, ინტეგრირებული და 
კოორდინირებული მომსახურების მიწოდებაზე 
და მომსახურების მიმწოდებლებს შორის 
ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებაზე. 
უზრუნველყავით, რომ მომსახურების 
მიმღებს ესმოდეს, რა დატვირთვა აქვს და 
რას ემსახურება და, ასევე, როგორ იქნება 
წარმოებული მომსახურების მიღების შემდგომი 
მეთვალყურეობა.494  მაგალითად, თუ შშმ 
ქალი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის განკუთვნილ დაწესებულებაში 
ცხოვრობს, მომსახურების მიმწოდებელმა 
უნდა განსაზღვროს, მის შემთხვევაში 
რომელი გზა იქნება საუკეთესო მომსახურების 
შემდგომი მეთვალყურეობის წარმოებისათვის, 
კონტრაცეფციის იმ მეთოდის გათვალისწინებით, 
რომელიც ქალმა აირჩია; საჭიროა, ქალის 
თანხმობით, მის შესახებ ინფორმაციის 
გაზიარება როგორც დაწესებულებაში, ასევე 
დაწესებულების ფარგლებს მიღმა მომუშავე 
მომსახურების სხვა მიმწოდებლებისათვის 
და მომსახურების იმ მიმწოდებლის 
შერჩევა, რომელიც დაწესებულებაშივე 
ან დაწესებულებასთან ახლოს მდებარე 
ტერიტორიაზე განახორციელებს მომსახურების 
მიმღებ პირზე მეთვალყურეობას.495   

4.3.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის კონტრაცეფციასთან 
დაკავშირებული და ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მონიტორინგისა და 
შეფასებისათვის. მოცემული მაჩვენებლები არ 
არის ამომწურავი, ეს არის მაჩვენებლების ნიმუში, 
რომელიც მოიცავს სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ 
ასპექტსა და ფორმას, რომლის მიხედვითაც უნდა 
შემუშავდეს კონტრაცეფციასთან  დაკავშირებული 
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ინფორმაციის, საქონლისა და მომსახურების 
მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე. 

• ხელმისაწვდომია კონტრაცეფციის სულ მცირე 
ხუთი მეთოდი და ამ მეთოდების შესახებ 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შშმ პირთათვის 
გასაგებ და მისაღებ ფორმატში.496 

• გადაუდებელი კონტრაცეფციის საშუალებები 
და კონდომები ხელმისაწვდომია შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის (ახალი 
მომხმარებლების, გამოყენებული მეთოდებისა 
და მომხმარებელთა ასაკის მიხედვით). 

• იმ შშმ ქალების პროცენტული წილი, 
რომლებიც საჭიროებენ კონტრაცეფციის 
მომსახურებას და იღებენ ამ მომსახურებას 
(შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპის, ასაკისა 
და კონტრაცეფციის გამოყენებული მეთოდების 
მიხედვით). 

• მომსახურების ყველა მიმწოდებელსა 
და დამხმარე პერსონალს გავლილი აქვს 
მომზადება შშმ ქალებთან მუშაობის 
მიმართულებით. 

• მომსახურების ყველა მიმწოდებელსა 
და დამხმარე პერსონალს გავლილი აქვს 
მომზადება შშმ ახალგაზრდა პირებთან 
მუშაობის მიმართულებით. 

• კონტრაცეფციის მომსახურებები აკმაყოფილებს 
მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის, მათ 
შორის შშმ ახალგაზრდებისათვის მომსახურების 
მიწოდების ხარისხის სტანდარტებს. 

4.4 დედათა და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურებები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის

4.4.1 საკითხის მიმოხილვა 
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს აქვთ უფლება, 

პერინატალურ პერიოდში ისარგებლონ დედათა 
და ახალშობილთა ჯანდაცვის სფეროში არსებული 
მთელი რიგი მომსახურებებით, მათ შორის 
ინფორმაციით, საქონლითა და მომსახურებით, 
რომლებიც ემსახურება დაუგეგმავი ორსულობის 
პრევენციას; აბორტისშემდგომი მეთვალყურეობით; 
ანტენატალური მეთვალყურეობით; მშობიარობის 
პროცესში საჭირო მომსახურებით; გადაუდებელი 
სამეანო მკურნალობით; მშობიარობისშემდგომი 
მეთვალყურეობით; და ახალშობილთა მოვლის 
მომსახურებებით. ჩამოთვლილი მომსახურებები 
უმნიშვნელოვანესია შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა უსაფრთხო ორსულობისა 
და მშობიარობის უზრუნველსაყოფად და 
მიზნად ისახავს დედათა და ახალშობილთა 
სიკვდილიანობისა და ავადობის პრევენციას.497    
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს უნდა ჰქონდეთ 
წვდომა ჯანსაღი ორსულობის განმაპირობებელ 
კომპონენტებზე (მაგ. სასმელი წყალი, განათლება, 
სრულფასოვანი კვება, სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების (მათ შორის აივსა და შიდსის, 
სიფილისის, ადამიანის პაპილომავირუსის და 
არაგადამდები დაავადებების) დიაგნოზირება და 
მკურნალობა), რაც ხელს შეუწყობს ორსულობის 
გართულებების გარეშე მიმდინარეობას და 
შეამცირებს ორსულობასთან დაკავშირებული 
სიკვდილისა და ინვალიდობის რისკს.

4.4.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და მოზარდი გოგონებისათვის 
დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის 
და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურებების მიწოდება 
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
იმ ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების წვდომას 
დედათა და ახალშობილთათვის განკუთვნილ 
სამედიცინო მომსახურებათა სრულ პაკეტზე. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ 
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დედათა 
და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურებები 
მორგებული იყოს შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების განსაკუთრებულ საჭიროებებზე და 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
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ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს. 

ძირითადი საკითხები
• კანონები და პოლიტიკა, რომლებიც ზღუდავს 

შშმ ქალების მშობლობის უფლებას, ხელს 
უშლის მათ წვდომას დედათა და ახალშობილთა 
ჯანდაცვის მომსახურებებზე. მაგალითად, იმ 
შემთხვევაში, თუ შშმ ქალებს ეშინიათ, რომ 
მათ შეიძლება ჩამოერთვათ მშობლობის 
უფლება, შესაძლებელია, მათ არ მიმართონ 
სპეციალისტებს პრენატალური მომსახურების 
მისაღებად ან მშობიარობის დროს.

• შშმ ქალების შემთხვევაში ხშირია 
სტანდარტებთან შეუსაბამო მკურნალობის 
შემთხვევები, მათ შორის დისკრიმინაციისა 
და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევები, 
როდესაც ისინი ცდილობენ, მიიღონ დედათა 
და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებები.498  
შშმ ქალების შვილიანობასა და ბავშვების 
აღზრდასთან დაკავშირებული უარყოფითი 
დამოკიდებულება ხელს უშლის მათ წვდომას 
სასიცოცხლოდ აუცილებელ მომსახურებებზე. 

• ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ქალები ხშირად 
იღებენ რჩევას იმასთან დაკავშირებით, რომ 
მათთვის უმჯობესია საკეისრო კვეთის მეთოდით 
მშობიარობა, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა 
საკეისრო კვეთისთვის საჭირო ჩვენებები, 499 რაც 
არასაჭირო ქირურგიული ჩარევის მიზეზი ხდება. 

• შშმ ქალებს ხშირად არ აქვთ წვდომა 
ინფორმაციაზე დედათა და ახალშობილთა 
ჯანდაცვის მომსახურებების შესახებ. 
მაგალითად, სტერეოტიპები იმასთან 
დაკავშირებით, რომ შშმ ქალები ასექსუალურები 
არიან ან მათ არ შეუძლიათ გახდნენ მშობლები, 
ზემოქმედებას ახდენს მომსახურების 

მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
განწყობაზე და მათ შესაძლებელია, არ 
გაამახვილონ ყურადღება შშმ ქალთა ისეთ 
საჭიროებებზე, როგორიცაა კონსულტირება 
უსაფრთხო ორსულობის ან არასასურველი 
ორსულობის პრევენციის თაობაზე. 

• დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ ინფორმაცია, ჩვეულებრივ, 
არ არის ხელმისაწვდომი ალტერნატიულ 
ფორმატებში, რაც ამ ინფორმაციაზე 
კონკრეტული ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ქალთა წვდომას 
შეუწყობდა ხელს.  

• რიგი ფაქტორები, მათ შორის შეზღუდული 
შესაძლებლობა, გენდერი, ენა, კულტურა, 
ასაკი, სექსუალურობა და მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და დამხმარე პერსონალის 
უარყოფითი დამოკიდებულება ხელს უწყობს 
კომუნიკაციისას ბარიერების შექმნას.500  სწორედ 
ამ გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი 
მიკერძოებულობისა თუ ტენდენციურობის 
გავლენით, ქალმა შესაძლებელია, ვერ მიიღოს 
დედათა ჯანმრთელობასთან თუ ახალშობილზე 
ზრუნვასთან დაკავშირებული მისთვის 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.  

• სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურებებზე 
დაწესებული ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
გადასახადები, ასევე არაპირდაპირი ხარჯები, 
რომლებიც უკავშირდება ტრანსპორტირებასა 
და საცხოვრისს, შესაძლებელია, დედათა 
და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის 
ხარისხიანი მომსახურების მიღების ბარიერად 
იქცეს, ვინაიდან აღნიშნული მომსახურებები 
შეიძლება არ იყოს ფინანსურად ხელმისაწვდომი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისათვის.

• ჯანსაღი ორსულობის უზრუნველსაყოფად 
საჭირო ხარჯები, მათ შორის სრულფასოვან 
კვებასთან, სუფთა წყალთან, ჯანმრთელ 
საცხოვრებელ გარემოსა და სანიტარიული 
ნორმების დაცვასთან დაკავშირებული ხარჯები, 
დამატებით დაბრკოლებებს უქმნის შშმ ქალებს 
ჯანსაღი ორსულობის უზრუნველყოფაში.
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სამეანო ფისტულა  

სამეანო ფისტულა არის „დროული და ხარისხიანი 
სამედიცინო ინტერვენციის [მაგ. საკეისრო 
კვეთის] გარეშე ხანგრძლივად ან შეფერხებით 
მიმდინარე მშობიარობის შედეგად რეპროდუქციულ 
ტრაქტსა და ახლომდებარე ორგანოებს, 
კერძოდ კი შარდის ბუშტს ან სწორ ნაწლავს, 
შორის წარმოქმნილი ნაპრალი (ფისტულა)”.501  
სამეანო ფისტულა განეკუთვნება მშობიარობის 
დროს მიღებულ ყველაზე მძიმე დაზიანებებს. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები 
და მოზარდი გოგონები ისევე დგანან სამეანო 
ფისტულის წარმოქმნის რისკის წინაშე, როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალები. 
ფაქტობრივად, შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების შემთხვევაში ეს რისკი შეიძლება უფრო 
მაღალიც იყოს ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა 
სიღარიბე, ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, 
რომლებიც მათ შეზღუდულ შესაძლებლობას 
უკავშირდება, ან სტრუქტურული წინააღმდეგობები 
ან გართულებები, რომელთა მიზეზიც მათი 
შეზღუდული შესაძლებლობაა, მათ შორის 
სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის პრობლემა. 
მიუხედავად იმისა, რომ სამეანო ფისტულა 
შემთხვევათა უმეტესობაში შესაძლებელია, 
განიკურნოს ქირურგიული ჩარევის გზით, კვლევა 
აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ მრავლად არის 
შემთხვევები, რა დროსაც არ ხდება ფისტულასთან 
დაკავშირებული პრობლემის მოგვარება. დღეის 
მდგომარეობით სამედიცინო დაწესებულებათა 
მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობა უზრუნველყოფს 
მაღალი ხარისხის ქირურგიულ ჩარევას სამეანო 
ფისტულის მკურნალობის მიმართულებით, 
რაც განპირობებულია მაღალკვალიფიციური 
სამედიცინო პერსონალის, საჭირო აღჭურვილობისა 
და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო 
მარაგების ნაკლებობით. ის სამედიცინო 
დაწესებულებები, რომლებიც აღნიშნულ 
მომსახურებას სთავაზობენ ქალებს, მაინც არ არის 
ხელმისაწვდომი ბევრი ქალისთვის, თუნდაც ისეთი 
ბარიერების გამო, როგორიცაა ტრანსპორტირების 
ხარჯი. იმ ქალების უმრავლესობა, რომლებსაც 
უვითარდებათ სამეანო ფისტულა, დღეს არსებული 
ტენდენციის გათვალისწინებით, მკურნალობის 
გარეშე დარჩენისთვის არიან განწირულები. გარდა 
ამისა, არსებობს ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
გარკვეული რაოდენობა, რომელთა სამეანო 

მნიშვნელოვანი საკითხი

ფისტულა არ ექვემდებარება ქირურგიულ ჩარევასა 
და მკურნალობას.  
სამეანო ფისტულის შედეგები არ შემოიფარგლება 
მხოლოდ განავლის და/ან შარდის ქრონიკული 
შეუკავებლობით. მან, ასევე, შეიძლება გამოიწვიოს 
ნევროლოგიური დარღვევები, ორთოპედიული 
დაზიანება, შარდის ბუშტის ინფექციები, 
მტკივნეული წყლულები, თირკმლების უკმარისობა 
ან უშვილობა. იზოლაციამ შესაძლოა ზემოქმედება 
მოახდინოს ქალების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, 
რისი შედეგიც შესაძლოა იყოს დეპრესია, 
თვითშეფასების დაქვეითება და სუიციდიც კი. 
აღნიშნული პრობლემები, რიგ შემთხვევაში, თავს 
ჩენს იმ ქალებს შორისაც, რომლებსაც ჩაუტარდათ 
ქირურგიული გზით მკურნალობა სამეანო 
ფისტულაზე, მაგრამ არ მიუღიათ მომსახურება 
ან არასაკამარისი მომსახურება აქვთ მიღებული 
მკურნალობის შემდგომი მეთვალყურეობის 
მიმართულებით და კვლავ დაორსულდნენ.  
უნდა აღინიშნოს, რომ სურს თუ არა სამეანო 
ფისტულის მქონე ქალს ან მოზარდ გოგონას 
მიჩნეული იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირად, თავად ამ ქალის ან მოზარდი 
გოგონას გადასაწყვეტია და მათი გადაწყვეტილება 
უნდა იყოს გათვალისწინებული. მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი უნდა 
ფლობდნენ სრულყოფილ ინფორმაციას სამეანო 
ფისტულის შესახებ, რათა შეძლონ, სათანადო 
მომსახურება გაუწიონ  შშმ ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს, რომლებსაც აღნიშნული პრობლემა აქვთ. 
გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებაში „მეტი 
ძალისხმევა სამეანო ფისტულის წინააღმდეგ“ 
დეტალურად არის მიმოხილული აღნიშნული 
პრობლემა და მასთან გამკლავების გზები.502  
დამატებითი სახელმძღვანელო დოკუმენტებია 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
შემუშავებული სახელმძღვანელო „სამეანო 
ფისტულა: შემთხვევათა კლინიკურ მართვასა 
და შესაბამისი პროგრამების შემუშავებასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები“ 503 და მეან
გინეკოლოგთა საერთაშორისო ფედერაციისა 
და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების 
მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო 
„კომპენტენციების განვითარების მიზნით 
ფისტულის ქირურგიული გზით მკურნალობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებში პერსონალის 
მომზადების სახელმძღვანელო“. 504 
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. უზრუნველყავით, რომ დედათა და 

ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს შშმ 
ქალებისა და გოგონებისათვის ორსულობის, 
მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ 
პერიოდში, ვინაიდან ამ პერიოდში ხარისხიანი 
მომსახურება უმნიშვნელოვანესია დედათა, 
ნაყოფისა და ნეონატალური სიკვდილიანობისა 
და დაზიანებების შემთხვევათა შემცირებისა 
და კეთილდღეობის შენარჩუნებისათვის.505  
მომსახურების მიწოდება უნდა წარმოებდეს 
ქვევით მითითებულ სახელმძღვანელო 
დოკუმენტებში მოცემული რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით და მორგებული უნდა 
იყოს ქალისა და მოზარდი გოგონას 
კონკრეტულ საჭიროებებზე, მისი შეზღუდული 
შესაძლებლობის გათვალისწინებით: 
• „ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციები დედათა 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით“ 506  

• „ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
რეკომენდაციები ახალშობილის 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით“ 507  

2. აწარმოეთ ადვოკატირება ჯანმრთელობის 
ყოვლისმომცველი დაზღვევისა და სოციალური 
დაცვის სხვა პროგრამების მიმართულებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების დაცვას, მათ შორის დედათა 
და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურებებს, და გაითვალისწინებს 
შესაბამისი ბიუჯეტის გამოყოფას ამ 
მომსახურებათა დასაფინანსებლად.508  

3. სამშობიარო სახლებთან და შესაბამის 
სამედიცინო დაწესებულებებთან ახლოს 
მოაწყეთ დროებითი საცხოვრისები, სადაც 
ქალებს მძიმედ მიმდინარე ორსულობით, მათ 
შორის შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს, 
შეეძლებათ მშობიარობამდე ცხოვრება. მსგავსი 
საცხოვრისები ხელს შეუწყობს ორსულობასთან 
და მშობიარობასთან დაკავშირებული 
გართულებების რისკის შემცირებას სოფლად 

მცხოვრებ შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს 
შორის, განსაკუთრებით ისეთ გარემოში, სადაც 
ტრანსპორტირება პრობლემაა. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომელთა 

ფარგლებში შშმ ქალები და მოზარდი 
გოგონები გაძლიერდებიან და მიიღებენ 
საჭირო განათლებას და კონსულტაციას 
ინფორმირებული და ნებაყოფლობითი 
არჩევანის გაკეთების უფლებასთან 
დაკავშირებით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა 
ორსულობა და შვილის გაჩენა, ასევე, 
მიიღებენ ინფორმაციას დედათა ჯანდაცვის 
მომსახურებებზე წვდომის შესახებ ორსულობის 
სრული პერიოდის განმავლობაში.509  აღნიშნული 
პროგრამები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
შემეცნებითი ფუნქციების დარღვევის მქონე 
ქალებისა და მოზარდი გოგონებისათვის.510  

► მაგალითი: 
„ორსულობასა და მშობიარობასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის“ - 
სახელმძღვანელო, რომლის ავტორია ჯუდით 
როჯერსი  ყოვლისმომცველი და პრაქტიკული 
რესურსია შშმ ქალებისათვის, რომელშიც 
მოცემულია რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ 
როგორ უნდა მოხდეს ორსულობის დაგეგმვა 
და შვილის გაჩენა. სახელმძღვანელოს 
საფუძვლად დაედო ინტერვიუები სხვადასხვა 
ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ოთხმოცდაათ ქალთან, რომლებმაც მიიღეს 
გადაწყვეტილება, გაეჩინათ შვილი. ეს საჭირო 
რესურსია მომსახურების მიმწოდებლებისა და 
დამხმარე პერსონალისთვისაც, რადგან მისი 
საშუალებით ისინი უკეთ გაეცნობიან შშმ ქალთა 
გამოცდილებას და დედათა და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის დაცვის მხრივ მათ საჭიროებებს 
და მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ 
როგორ გაუწიონ მათ სათანადო მომსახურება.511 

 
2. შეიმუშავეთ საინფორმაციოსაგანმანათლებლო 

კურსები, რომლებშიც გათვალისწინებული 
იქნება კულტურული, სხვადასხვა 
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ტიპის შეზღუდულ შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული და გენდერული საკითხები 
და თავისებურებები და რომლებსაც 
გაუძღვებიან სხვადასხვა მომსახურების 
მიმწოდებლები (მაგ. ბებიაქალები, ჯანდაცვის 
ადგილობრივი მუშაკები, ექიმები, ექთნები) 
ნებისმიერ გარემოში (მაგ. სოფლებში, საერთო 
საცხოვრებლებში). ამგვარი კურსები ხელს 
შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებას ისეთი 
საკითხების შესახებ, როგორიცაა ორსულობა, 
მშობიარობისთვის მზადება, მშობიარობა 
და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში 
მეთვალყურეობა შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების შემთხვევაში. კურსებზე უნდა 
განიხილებოდეს შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების საჭიროებებზე მორგებისათვის 
აუცილებელი ადაპტირება მშობიარობამდე და 
მშობიარობის დროს მათ დასახმარებლად და 
ადაპტირებადი ტექნოლოგიები ორსულობისა 
და მშობიარობის პერიოდში და მშობიარობის 
შემდგომ ბავშვზე ზრუნვაში დასახმარებლად. 
ამგვარი კურსები მიზნად უნდა ისახავდეს 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონებისთვის 
აღნიშნული მიმართულებით პოზიტიური 
გამოცდილების უზრუნველყოფას.512 

3. შეიმუშავეთ და დანერგეთ მშობიარობის 
გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის 
აუცილებელი მისადაგება. 

4. ქალის ან გოგონას სურვილის შემთხვევაში მის 
პარტნიორს, მეუღლეს, მშობელს, მომვლელს 
ან სხვა პირს, რომელსაც ქალი ან გოგონა 
თავად ირჩევს, საშუალება უნდა ჰქონდეს, 
იმყოფებოდეს მის გვერდით მშობიარობამდე 
და მშობიარობის დროს და სამედიცინო 
დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში. 

5. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ქალს შესთავაზეთ 
მშობიარობის მისთვის მოსახერხებელი 
ალტერნატიული პოზა ან სხვა ფორმის 
დახმარება. 

► მაგალითი: 
ორგანიზაცია “Hesperian Foundation“ის 
მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო 
„სახელმძღვანელო შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის“ 

შეიცავს საცხოვრებელ ადგილზე და რესურსების 
სიმწირის პირობებში მშობიარობასთან 
დაკავშირებულ მთელ რიგ პრაქტიკულ 
მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიც 
ემსახურება სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ქალებისათვის 
მშობიარობის პროცესის გამარტივებას. კერძოდ:   

• „თუ თქვენ ნაწილობრივ ან მთლიანად 
პარალიზებული გაქვთ კიდურები, შეგიძლიათ 
მოთავსდეთ ვინმეს კალთაში ან ბალიშებში 
ნახევრად მჯდომარე პოზაში. 

• თუ თქვენ მკლავს და ხელს ამოძრავებთ, 
შეგიძლიათ მოთავსდეთ სამშობიარო სკამზე 
ან ისაგებლოთ სამშობიარო სკამის ხელის 
მოსაჭიდებით ან სკამის ზურგით.

• ქალები, რომლებიც ნაწილობრივ მაინც 
აკონტროლებენ ქვედა კიდურებს, 
გარკვეული დახმარებით შეძლებენ 
ჩაცუცქვას ან დადგომას. ადამიანი ან 
საგანი, რომელსაც ეყდნობით, მყარად უნდა 
იდგეს და წონასწორობის შენარჩუნებაში 
გეხმარებოდეთ. თქვენ შეგიძლიათ 
მოეჭიდოთ სკამის ზურგსაც. ჩაცუცქული 
ან მდგომარე პოზა ნაყოფს სამშობიარო 
არხებში გადანაცვლებაში დაეხმარება, 
თუ მშობიარობა ხანგრძლივად და ნელა 
მიმდინარეობს და დედას უჭირს ჭინთვები.  

• თუ თქვენ ნაწილობრივ მაინც აკონტროლებთ 
ქვედა და ზედა კიდურებს, შეგიძლიათ 
სცადოთ მუხლებსა და ხელებზე დადგომა. 
აღნიშნული პოზა კუნთების სპაზმის 
პრევენციის ან კონტროლის საშუალებას 
იძლევა. 

• თუ თქვენ თითქმის ან სრულებით ვერ 
აკონტროლებთ ქვედა კიდურებს, შეგიძლიათ 
დაწვეთ გვერდულად, ფეხები გქონდეთ 
მოხრილ ან გაშლილ მდგომარეობაში, რა 
დროსაც ზედა მხარეს მოქცეული ფეხი 
უჭირავს თქვენს დამხმარე პირს“.513 

6. უზრუნველყავით, რომ ნებისმიერი გაიდლაინი, 
რომელიც კანით კანთან კონტაქტს და დედის 
რძით კვებას ეხება, ადაპტირებული და 
მორგებული იქნეს შშმ ქალების საჭიროებებზე.514 

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედებს 
გაუწიეთ ნებისმიერი სახის დახმარება 
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დაბადებისას მათი შვილების რეგისტრაციაში 
და ახლად ნამშობიარები დედებისა და მათი 
ახალშობილებისთვის განკუთვნილ ნებისმიერ 
ფინანსურ, სამედიცინო თუ სხვა სახის დახმარების 
მექანიზმებზე წვდომის მოპოვებაში.515 

8. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
მორგებული იქნება შშმ პირთა საჭიროებებზე 
და დაეხმარება მათ, ისწავლონ, თუ როგორ უნდა 
იზრუნონ ახალშობილზე ნებისმიერი საჭირო 
ადაპტაციისა თუ მხარდაჭერის გამოყენებით. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. შეიმუშავეთ სტრატეგიები საზოგადოების 

ხანგრძლივი დროით ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად განათლების სფეროს 
ხელმძღვანელებთან, ადგილობრივ რელიგიურ 
თუ სხვა ლიდერებთან პარტნიორული 
ურთიერთობების დამყარებით, ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების შექმნით, საზოგადოებრივი 
პარტნიორობით, ასევე, აწარმოეთ 
ადვოკატირება ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა 
მონაწილეობით,516  რათა მოხდეს საზოგადოების 
ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ შშმ ქალებს 
აქვთ უფლება, გახდნენ მშობლები და აქვთ 
უნარი, იზრუნონ საკუთარ შვილებზე.  

2. შეიმუშავეთ პროგრამები და აწარმოეთ 
კამპანიები, რომლებიც დედათა და 
ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურებებზე და პერინატალურ პერიოდში 
ზედამხედველობასა და მხარდაჭერაზე 
წვდომის ხელშეწყობაში მამაკაცთა როლის 
გაცნობიერებას ემსახურება.517 

3. უზრუნველყავით, რომ პროგრამები 
ითვალისწინებდეს მათი სამიზნე პირების 
უფლებას, გახდნენ მშობლები, ასევე, შშმ 
ქალებისა და მოზარდი გოგონების უფლებას, 
შეინარჩუნონ რეპროდუქციული ფუნქცია და 
იზრუნონ საკუთარ შვილებზე.518  შშმ პირების 
შვილების ყოლისა და მათზე ზრუნვის 
უფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებში 
მოამზადეთ ყველა ის პირი, რომლებიც 
ჩართულები არიან დედათა და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების 
მიწოდებაში  მათ შორის ადმინისტრაციული 
პერსონალი, ექიმები, ექთნები, ჯანდაცვის 

ადგილობრივი მუშაკები და სხვა პერსონალი, 
რომელსაც შეხება აქვს პაციენტთან. ტრენინგი 
უნდა ითვალისწინებდეს ამ უფლებასთან 
დაკავშირებული სტერეოტიპებისა და ცრუ 
შეხედულებების წინააღმდეგ ბრძოლას. 
არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი ფლობდნენ საკუთარი ცრუ 
წარმოდგენების შეფასების მექანიზმებს, რათა 
მომსახურებისა თუ ინფორმაციის მიწოდებისას 
არ გამორჩეთ მნიშვნელოვანი ელემენტები 
შშმ ქალების, როგორ დედების, აღქმასთან 
დაკავშირებული საკუთარი ცრუ შეხედულებებისა 
და მიკერძოებული წარმოდგენების გამო.519 

► მაგალითი:
უგანდაში შშმ ქალთა ქსელისა და რესურსების 
ორგანიზაციამ შეიმუშავა პროგრამა, 
რომელიც ემსახურებოდა ჯანდაცვაზე და 
სამედიცინო მომსახურებებზე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ორსული ქალების 
წვდომის ბარიერებისა და ამ მხრივ არსებული 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. 
ექიმებისა და ბებიაქალების მონაწილეობით 
წარმართული სამუშაო შეხვედრებისა და 
სემინარების საშუალებით ორგანიზაციამ 
მოახერხა რიგი ცვლილებების განხორციელება, 
როგორიცაა ფიზიკური ცვლილების 
საშუალებით საავადმყოფოთა პალატების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, 
დამოკიდებულების შეცვლა და ბებიაქალების 
მომზადება ჟესტების ენაზე კომუნიკაციაში. 
ორგანიზაციამ აღწერილი პროექტის 
გაგრძელების სახით ჩაატარა კამპანია 
არსებული მომსახურებების შესახებ შშმ ქალთა 
ინფორმირების მიზნით.520  

4. შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს ორსულობის 
პერიოდში შესთავაზეთ ემოციური თანადგომა. 
მათთვის ასეთი თანადგომისა და მხარდაჭერის 
აღმოჩენა შეუძლიათ სათემო ჯგუფებს, 
თანატოლთა დახმარების ჯგუფებსა და 
ადგილობრივ კონსულტანტებს. მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს ასევე 
შეუძლიათ, ორსულობის პერიოდში ემოციური 
თანადგომა გაუწიონ შშმ ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს, შეუქმნან მათ კონფორტული გარემო, 
უზრუნველყონ მათი პირადი მონაცემებისა და WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILIT IES 91
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კონფიდენციალურობის დაცვა, გამოხატონ 
მათდამი პატივისცემა, მათ კითხვებს უპასუხონ 
მარტივად და პირდაპირ, მათთვის გასაგებ 
ენაზე, მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია, 
რომელიც მათ გადაწყვეტილების მიღებაში 
დაეხმარება, მოუსმინონ ყურადღებით და, 
საჭიროების შემთხვევაში, შესთავაზონ 
შემდგომი ვიზიტები მეთვალყურეობის მიზნით. 

5. ხელი შეუწყეთ და გამოიყენეთ 
ინტერკულტურული მიდგომა.

► მაგალითი: 
მექსიკაში გაეროს მოსახლეობის ფონდის 
მიერ განხორციელებული პროექტი  
„დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების 
შემცირება“  მიზნად ისახავდა ჰუასტეკას 
რეგიონში, სანლუისპოტოსის შტატის მკვიდრ 
მოსახლეობაში დედათა ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში, დედათა 
სიკვდილიანობის შემთხვევათა შემცირების 

მიზნით, გამოყენებული იყო შემდეგი 
ძირითადი სტრატეგიები: ინტერკულტურული 
მიდგომის ხელშეწყობა ტრადიციული და 
ინსტიტუციური მედიცინის ინტეგრირებით; 
საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა; და 
ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა 
ინიციატივის მხარდასაჭერად”.521  პროექტი 
წარმატებული აღმოჩნდა  პროექტის 
განხორციელების ტერიტორიაზე გაიზარდა 
ჯანდაცვის მომსახურებით მკვიდრი 
მოსახლეობის მიერ სარგებლობა, ასევე, ოჯახის 
დაგეგმვის შესახებ ცოდნის გავრცელება და 
ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებით სარგებლობა. 
რაც შეეხება დედათა სიკვდილიანობის 
მაჩვენებელს, პროექტის განხორციელების 
ტერიტორიაზე აღნიშნული მაჩვენებელი 
0მდე შემცირდა. შეფასების ეტაპზე პროექტის 
წარმატების განმაპირობებელი შემდეგი 
ფაქტორები იქნა იდენტიფიცირებული: 
„ძლიერი პოლიტიკური ნება და ადგილობრივი 
ხელისუფლების პასუხისმგებლობა; მასმედიის 

ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება  ახალგაზრდების ჯგუფი გაკვეთილზე. © UNFPA/Turkmenistan Country Office
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მუდმივი ჩართულობა; მონაწილეობა, 
კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, 
ტრადიციული მედიცინის მუშაკებსა და მეან
გინეკოლოგთა ორგანიზაციებს შორის; მკვიდრი 
მოსახლეობის განვითარების საკითხებზე 
მომუშავე კომისიის მხარდაჭერა და მკვიდრი 
მოსახლეობის ჩართულობა; სანლუის
პოტოსის შტატის სახალხო კომიტეტის მხრიდან 
კოორდინაცია, მონიტორინგი და ხელშეწყობა; 
შეთანხმება საზოგადოების მონაწილეობის 
შესახებ, რომელშიც საზოგადოების 
თითოეული რგოლის როლი მკაფიოდ არის 
ჩამოყალიბებული; და სოციალური აუდიტის 
მექანიზმი, რომელიც მიზნად ისახავდა 
შემდგომი პროცესების გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფას”.522  

6. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალის მშობიარობას 
ესწრებოდეს პირი, რომელსაც თავად ქალი 
შეარჩევს.523   

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 

1. მომსახურებათა ხარისხი შეუსაბამეთ 
სამედიცინო მომსახურებათა ხარისხის 
კომპონენტებს, რომლებიც „სამედიცინო 
დაწესებულებებში მყოფ ორსულ ქალებსა და 
ახალშობილებზე ზრუნვისთვის საჭიროებს 
კომპეტენტურ და მოტივირებულ ადამიანურ 
რესურსებს [რომლებსაც შეუძლიათ 
სტანდარტული მეთვალყურეობის გაწევა] 
და მნიშვნელოვანი ფიზიკური რესურსების 
ხელმისაწვდომობას. გარდა ამისა, დანერგეთ 
მიმდინარე და გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარების, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პრაქტიკა, მოქმედი საინფორმაციო სისტემები, 
რომელთა ფარგლებში ჩანაწერების 
წარმოება მათი მიმოხილვისა და აუდიტის 
მექანიზმების გამოყენების საშუალებას 
იძლევა, და რეფერირების ქმედითი სისტემები 
სამედიცინო მომსახურების სხვადასხვა 
დონეს შორის. სამედიცინო მომსახურების 
გამოცდილება, უპირველეს ყოვლისა, 
გულისხმობს ეფექტიან კომუნიკაციას, რათა 
ქალისთვის (ან მისი ოჯახის წევრებისთვის, 

როდესაც ამის საჭიროება არსებობს) ნათელი 
იყოს ის, თუ რა ხდება, რას უნდა ელოდოს 
და რისი უფლება აქვს. გარდა ამისა, ქალს 
უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ მომსახურების 
გაწევა ხდება მისდამი პატივისცემით და მისი 
ღირსების დაცვით. დამატებით, ქალი უნდა 
იღებდეს მისთვის სასურველ სოციალურ და 
ემოციურ მხარდაჭერას”524.  მომსახურების 
მიწოდება უნდა წარმოებდეს შემდეგი 
მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების შესაბამისად, 
რომლებიც მორგებული უნდა იქნეს ქალის ან 
გოგონას საჭიროებებზე და მის შეზღუდულ 
შესაძლებლობაზე:
• „ორსულთა და ახალშობილთა მომსახურების 

ხარისხი - ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის  ხედვა“; 525

• „ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
რეკომენდაციები ანტენატალური 
მეთვალყურეობის შესახებ, ორსულობის 
პოზიტიური გამოცდილებისათვის“; 526   

• „ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
რეკომენდაციები მშობიარობის პროცესში 
მეთვალყურეობის შესახებ, მშობიარობის 
პოზიტიური გამოცდილებისათვის“. 527  

2. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებსა და გოგონებს 
ემსახურებოდეს გამოცდილი მეანი, რომელიც 
სტანდარტულ მომსახურებას გაუწევს ქალს. 
შეიმუშავეთ პროგრამები კვალიფიციური 
მეანების მოსამზადებლად, რომლებსაც 
ეცოდინებათ, როგორ უნდა მიაწოდონ 
მომსახურება შშმ ქალებსა და გოგონებს. 

3. გაამყარეთ კავშირები ქალებსა და მათი ოჯახის 
წევრებს, საზოგადოების წევრებს, სამედიცინო 
მომსახურებების მიმწოდებლებს, შშმ პირთა და 
ქალთა ორგანიზაციებს და სხვა მომსახურების 
მიმწოდებლებს შორის დედათა ჯანმრთელობის 
უზრუნველსაყოფად საჭირო სოციალური 
მხარდაჭერის წასახალისებლად.528 

4. შეაფასეთ, ხომ არ უტარდებათ სამშობიაროებში 
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს საკეისრო 
კვეთა ჩვენების გარეშე. მოამზადეთ 
მომსახურების მიმწოდებლები საკეისრო 
კვეთის ალტერნატიულ მეთოდებში, რაც 
დაეხმარება მათ, სწორად განსაზღვრონ, როდის 
საჭიროებს მშობიარე საკეისრო კვეთას, ე.ი. 
როდის არსებობს საკეისრო კვეთის სამედიცინო 
ჩვენება, რაც შეამცირებს შშმ ქალებსა და 
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მოზარდ გოგონებს შორის საკეისრო კვეთის 
შემთხვევებს.529  

5. როდესაც რესურსები ამის საშუალებას იძლევა, 
რეკომენდებულია მულტიდისციპლინური 
გუნდის მობილიზება დედათა და ახალშობილთა 
ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და ფსიქიკური ჯანდაცვის მომსახურების 
მიმწოდებლებს შორის კომუნიკაციის 
გაუმჯობესების მიზნით. მაგალითად, შექმენით 
მრავალდარგობრივი გუნდი, რომელიც 
უზრუნველყოფს პერინატალურ პერიოდში 
მომსახურების მიწოდებას და რომლის 
შემადგენლობაში, გარდა კვალიფიციური 
მეანებისა, შევლენ ფსიქოლოგები და 
სოციალური მუშაკები.530  

6. უზრუნველყავით უკუკავშირის მექანიზმების 
მობილიზება, რომელთა მეშვეობით თავად 
პაციენტებისგან შეაგროვებთ უკუკავშირს 
დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის 
მომსახურებათა ხარისხის შესახებ, რაც 
შემდგომში სათანადო პროგრამების 
შემუშავების საფუძვლად გამოგადგებათ. 
ასევე, უნდა დაინერგოს სისტემები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს ამგვარად მოპოვებული 
უკუკავშირის ანალიზს და მასზე რეაგირებას. 

4.4.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონებისათვის დედათა და ახალშობილთა 
ჯანდაცვის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა შემუშავდეს 
დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 
შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე.

• დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, 
შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების 
მიხედვით.531  

• იმ შშმ ქალთა პროცენტული წილი, რომლებმაც 
მიიღეს კვალიფიციური სამედიცინო 
მომსახურება მშობიარობის დროს. 

• იმ ორსული შშმ ქალების პროცენტული 
წილი, რომლებმაც მიიღეს ანტენატალური 
მეთვალყურეობის მომსახურება ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის ანტენატალური 
მეთვალყურეობის 2016 წლის მოდელის 
შესაბამისად.532  

• იმ შშმ ქალთა პროცენტული წილი, 
რომლებთანაც მშობიარობის შემდგომ 
პერიოდში მეთვალყურეობის მიზნით ჩატარდა 
სულ მცირე ერთი ვიზიტი. 

• იმ ორსულ ქალთა პროცენტული წილი, 
რომლებსაც ჩაუტარდათ გეგმური საკეისრო 
კვეთა ორსულობის ზუსტად 39ე კვირასა 
და 0 დღეზე ან შემდგომ, შეზღუდული 
შესაძლებლობის ტიპების მიხედვით.533  

• კვალიფიციური მეანების რაოდენობა, 
რომლებიც ფლობენ ჟესტების ენას. 

4.5 ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლება და საინფორმაციო 
მომსახურება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის 

4.5.1 საკითხის მიმოხილვა 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 
უმნიშვნელოვანესია ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, მათ შორის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, რათა მათ უფრო მეტი შეიტყონ 
საკუთარი სხეულისა და სექსუალური განვითარების, 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების შესახებ, ისწავლონ, როგორ 
დაიცვან თავი სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციებისაგან და დაუგეგმავი ორსულობისაგან, 
დაამყარონ ჯანსაღი და სასიამოვნო 
ურთიერთობები და გააკეთონ ინფორმირებული 
არჩევანი საკუთარ სექსუალურობასთან 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებით.534  
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ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
განიმარტება როგორც „სექსუალურობის 
შემეცნებითი, ემოციური, ფიზიკური და 
სოციალური ასპექტების შესახებ სასწავლო 
პროგრამაზე დაფუძნებული სწავლებისა და 
სწავლის პროცესი. მისი მიზანია ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების აღჭურვა იმ ცოდნით, უნარებით, 
დამოკიდებულებებითა და ღირებულებებით, 
რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს: 
მეტი შეიტყონ საკუთარი ჯანმრთელობის, 
კეთილდღეობისა და ღირსების შესახებ; დაამყარონ 
ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული სოციალური 
და სექსუალური ურთიერთობები; გააანალიზონ, თუ 
რა გავლენას ახდენს მათი არჩევანი მათ საკუთარ 
და სხვათა კეთილდღეობაზე; და გააანალიზონ 
და უზრუნველყონ საკუთარი უფლებების დაცვა 
მთელი ცხოვრების განმავლობაში”.535  სკოლისგან 
განსხვავებულ გარემოში, მოზრდილებისთვის 
განკუთვნილ ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებასა და მასთან დაკავშირებულ 
საინფორმაციო მასალებსა და პროგრამებს 
იგივე დატვირთვა და მიზანი აქვთ, რაც სკოლის 
ფარგლებში მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებას. 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების ყველა 
პროგრამა და მასალა უნდა იყოს მეცნიერულად 
ზუსტი, მარტივიდან რთულისკენ პრინციპით 
აგებული, ასაკისა და განვითარების დონის 
შესაბამისი, სასწალო პროგრამაზე დაფუძნებული, 
ყოვლისმომცველი, ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული, გენდერულ თანასწორობაზე 
დაფუძნებული, კულტურის თვალსაზრისით 
შესაბამისი და კონტექსტზე მორგებული, რეალური 
ცვლილების მომტანი და უნდა ემსახურებოდეს 
იმ ცხოვრებისეული უნარების გამომუშავებასა და 
განვითარებას, რომლებიც ადამიანს ეხმარება 
სწორი არჩევანის გაკეთებაში.536  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების პროგრამა უნდა მოიცავდეს შემდეგ 
საკითხებს (თუმცა არა მხოლოდ): „სექსუალური 
და რეპროდუქციული ანატომია და ფიზიოლოგია; 
სქესობრივი მომწიფების პერიოდი და მენსტრუაცია; 
რეპროდუქცია, თანამედროვე კონტრაცეფცია, 
ორსულობა და მშობიარობა; და სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციები, მათ შორის აივ 
და შიდსი. [ყოვლისმომცველი სექსუალური 

განათლება] მოიცავს მთელ რიგ თემებს, რომლებიც 
მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისათვის, მათ 
შორის თემებს, რომლებიც გარკვეულ სოციალურ და 
კულტურულ კონტექსტში შეიძლება პრობლემური 
თემები იყოს”.537   

ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
ზოგადად გულისხმობს განათლებას, რომელსაც 
მოსწავლეები სკოლაში სწავლის პერიოდში 
იღებენ. შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
ამ განათლებაში მონაწილეობის სხვებთან 
თანაბარი უფლებით სარგებლობენ, თუმცა შშმ 
მოსწავლეები ხშირად არ იღებენ ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებას სკოლებში ან არ 
მონაწილეობენ მსგავს პროგრამებში. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, რომ ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლება, მათ შორის სკოლის 
გარემოდან განსხვავებულ გარემოში, 
ხელმისაწვდომი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე როგორც ზრდასრული, ასევე ახალგაზრდა 
პირებისათვის. ამიტომ წინამდებარე თავში 
საუბარია როგორც სასკოლო გარემოსა და 
ტრადიციულ ფორმატში მოსწავლეებისათვის 
მიწოდებულ ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებაზე, ასევე, ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებაზე, რომლის მიწოდება წარმოებს 
ზრდასრული და ახალგაზრდა პირებისათვის 
სკოლის გარემოდან განსხვავებულ გარემოში, და 
განათლებაზე, რომელიც ნაცვლად ტრადიციული 
საგანმანათლებლო ფორმატისა, წარმოებს 
ინფორმაციის გაზიარების მეშვეობით. შესაბამისად, 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში ტერმინი 
„ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება“ ამ 
ფართო ცნების აღსანიშნავად გამოიყენება. ქვევით 
მოცემული რეკომენდაციები, ძირითადად, ეხება 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
განკუთვნილი როგორც საგანმანათლებლო 
პროგრამების, ასევე საინფორმაციო მასალების 
შინაარსს. 

4.5.2 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების მიწოდებასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
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იმ ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებაზე. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამები, რომლებიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირებთან ერთად 
განკუთვნილია შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს. 

ძირითადი საკითხები
• ყველა ქალსა და ახალგაზრდა პირს აქვს 

უფლება, მიიღოს განათლება, თუმცა აღნიშნული 
უფლების რეალიზება განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, რომლებიც ხშირად ნებისმიერი 
ტიპის განათლების, განსაკუთრებით კი 
სექსუალური განათლების მიღმა რჩებიან. 
ახალგაზრდა პირები ხშირად ვერ იღებენ 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ სასკოლო 
განათლებას, ვინაიდან შესაბამისი პროგრამები 
მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი ან მიიჩნევა, 
რომ ამგვარი განათლება არ არის აუცილებელი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოსწავლეებისათვის. 

• სტიგმა და საზიანო სტერეოტიპები, 
რომელთა თანახმად შშმ პირები არ უნდა 
იყვნენ სექსუალურად აქტიურები ან ისინი 
არ საჭიროებენ ინფორმაციას, რომელსაც  
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
მოიცავს, ხშირად არღვევს შშმ პირთა უფლებას 
ჯანმრთელობაზე, მათ შორის მათ უფლებას, 
მიიღონ ინფორმაცია საკუთარი სხეულის 
შესახებ და აკონტროლონ საკუთარი სხეული, 
ასევე, მათ უფლებას, შეიძინონ და განავითარონ 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული 
უნარები. 

• იმ შემთხვევაში, თუ არ ხდება იმვარი 
კანონებისა და პოლიტიკის შემუშავება 
და გატარება, რომლებიც უზრუნველყოფს 
ინკლუზიურ განათლებას, ჩვეულებრივ, შშმ 
ახალგაზრდა პირები  ვერ მონაწილეობენ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში. 

• ტაბუ, რომელიც ადამიანებს უკრძალავს სექსზე, 
სექსუალურობასა და ზოგადად რეპროდუქციაზე 
საუბარს, ამყარებს იმ ბარიერებს, რომლებიც 
ზღუდავს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების ფარგლებში 
შეთავაზებულ ინფორმაციაზე, ვინაიდან 
ისინი უფრო მეტად არიან იზოლირებულნი 
და ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, მიიღონ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
არაფორმალურ გარემოში. 

• ზოგადად, ნაკლები ინვესტიციები ხორციელდება 
ახალგაზრდა პირების, განსაკუთრებით 
კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირების ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებაში იმ ცრუ წარმოდგენის 
გამო, რომლის თანახმად ადამიანის 
სექსუალურობასთან დაკავშირებულ საკითხებში 
ახალგაზრდა პირების განათლება მათ შორის 
ნორმასთან შეუსაბამო და საზიანო სექსუალური 
ქცევის ან, ზოგადად, სექსუალური აქტიურობის 
წახალისებას შეუწყობს ხელს, რაც ხშირად შშმ 
პირებისთვის განსაკუთრებით შეუსაბამოდ 
მიიჩნევა.

• სასკოლო განათლებაში შშმ პირთა 
ჩართულობისა და მონაწილეობის 
დაბალი მაჩვენებელი, მათი ინსტიტუციურ 
დაწესებულებებში ან სახლებში იზოლირება და 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
ოფიციალურ და არაფორმალურ პროგრამებზე 
მათი წვდომის შეზღუდვა ხელს უშლის შშმ 
პირთა წვდომას ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებაზე იმ გარემოშიც კი, სადაც ამის 
საშუალება და ხელშეწყობა არსებობს. 

• არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც 
ქმნის ისეთ გარემოს, სადაც შეზღუდულია 
ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების ხელმისაწვდომობა, მათ შორის 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
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პროგრამის განხორციელებისთვის განკუთვნილი 
ცენტრების ადგილმდებარეობა ან ოთახების 
განლაგება, დრო და საათები, რომლებიც 
გამოყოფილია კურსის განსახორციელებლად, 
და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და ხარჯები. 

• იქ, სადაც შშმ მოსწავლეებისათვის 
ხელმისაწვდომია ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამები, ეს 
პროგრამები ხშირად არ არის ეფექტიანი. 
პროგრამები და საგანმანათლებლო მასალები 
ხშირად არ არის მორგებული შშმ პირთა 
საჭიროებებზე, მათი მიწოდება ხდება 
შშმ პირებისათვის შეუსაბამო გზებითა და 
მეთოდებით ან არ არის ღირებული შშმ 
პირებისათვის. აღნიშნული ფაქტორების 
გამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოსწავლეები ხშირად მათთვის ესოდენ 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და 
გამოცდილების გარეშე რჩებიან. 

• თუ შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
ჰუმანიტარული კრიზისის დადგომამდე არ 
აქვთ მიღებული შესაბამისი განათლება, 
ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში ისინი 
სათანადოდ ვერ ისარგებლებენ მათთვის 
შეთავაზებული იმ მომსახურებებით, რომლებიც 
ჰუმანიტარულ კრიზისზე რეაგირების გეგმის 
ნაწილია. მაგალითად, თუ შშმ ახალგაზრდა 
პირს არასდროს მიუღია მონაწილეობა 
ინტეგრირებულ განათლებაში, როდესაც 
იგი იღებს ინფორმაციას ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამის 
შესახებ, მან შესაძლებელია, მიიჩნიოს, რომ 
ეს პროგრამა მისთვის არ არის განკუთვნილი, 
იმის მიუხედავად, თუ რამდენად ინკლუზიურია 
მისთვის შეთავაზებული პროგრამა. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. აწარმოეთ ადვოკატირება ისეთი კანონების, 

პოლიტიკისა და პროტოკოლების შემუშავებისა 
და გატარების მიზნით, რომლებიც 
უზრუნველყოფს ინკლუზიურ განათლებას და 
განათლებაში ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების პროგრამების ჩართვას.  

2. აწარმოეთ ლობირება სასკოლო განათლების 

ყველა დონეზე ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველსაყოფად როგორც ინტეგრირებულ 
სკოლებში, ასევე მხოლოდ შშმ 
მოსწავლეებისათვის განკუთვნილ სკოლებში. 

3. შეიმუშავეთ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების საჭიროებებზე მორგებული 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამები და შესთავაზეთ ეს პროგრამები 
შშმ ქალებს და ახალგაზრდა პირებს გაეროს 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული რესურსის  
„საერთაშორისო ტექნიკური სახელმძღვანელო 
სექსუალური განათლების შესახებ: 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა - 
განახლებული გამოცემა“  მიხედვით.538  

4. შშმ პირებისათვის სექსუალური ჯანმრთელობის 
ძირითადი თემების სწავლების პროცესში 
გამოიყენეთ ხელმისაწვდომი მეთოდები და 
აქტივობები. 

► მაგალითი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 
ინკლუზიური განვითარების ინტერამერიკული 
ინსტიტუტის, ურუგვაის სახელმწიფო 
განათლების ეროვნული ადმინისტრაციის, 
გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და გაეროს 
ბავშვთა ფონდის მიერ ერთობლივად 
შემუშავებული დოკუმენტი  ‘Es Parte de la Vida: 
Material de apoyo sobre educación sexual y dis
capacidad para compartir en familia’ [ეს ცხოვრების 
ნაწილია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სექსუალური განათლების დამხმარე 
მასალები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა ოჯახებისათვის] ლათინური ამერიკის 
რეგიონის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში 
მცხოვრებ შშმ პირთა ოჯახებს სთავაზობს მთელ 
რიგ პრაქტიკულ რჩევებსა და რეკომენდაციებს 
შშმ ახალგაზრდა პირების ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების მიმართულებით.539  

5. შექმენით უსაფრთხო და ჯანსაღი სასწავლო 
გარემო, რომელშიც არ იქნება თანატოლების, 
მასწავლებლების, მშობლებისა და ახალგაზრდა 
პირებზე მზრუნველი პირების მხრიდან ჩაგვრა, 
დისკრიმინაცია, შევიწროება და ძალადობა.540 

6. შეიმუშავეთ სექსუალური ჯანმრთელობის 
პროგრამები, რომლებიც მორგებული იქნება WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILIT IES 91
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შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებს და შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს შესთავაზებს ფორუმს და პრაქტიკულ 
ინსტრუმენტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება, 
მეტი ინფორმაცია მიიღონ საკუთარი 
სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ და ასევე 
იმის შესახებ, თუ როგორ ზემოქმედებას ახდენს 
ან არ ახდენს მათი შეზღუდული შესაძლებლობა 
მათ სექსუალურ ცხოვრებაზე.  

► მაგალითი:
ქვევით მოცემულია ის საკითხები, რომლებზეც 
შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები უნდა 
შეუთანხმდნენ პარტნიორებს, ვიდრე მათთან 
სქესობრივ კავშირს დაამყარებენ: 541  
• მათთვის ყველაზე მოსახერხებელი ადგილი 

სქესობრივი ურთიერთობის დასამყარებლად. 
• მათთვის ყველაზე მოსახერხებელი პოზა ან 

პოზა, რომელმაც მათ შეიძლება ტკივილი 
მიაყენოს. 

• რა ზემოქმედებას ახდენს მათი შეზღუდული 
შესაძლებლობა მათ სხეულსა და მის 
ფუნქციონირებაზე. 

• როგორ არის შესაძლებელი, ერთმანეთს 
მიანიჭოთ სიამოვნება. 

• თუ თქვენი შეზღუდული შესაძლებლობა 
თქვენი ენერგიის დონეზე ახდენს 
ზემოქმედებას, როდის არის თქვენთვის 
ყველაზე მოსახერხებელი სქესობრივი 
ურთიერთობის დამყარება. 

• რა გსიამოვნებთ და რა არა. 
• თუ თქვენი პარტნიორი პარალელურად 

თქვენზე მზრუნველი პირია, რა დრო უნდა 
დაუთმოს მან თქვენზე ზრუნვას და თქვენთან 
სქესობრივ კავშირს. 

7. მოახდინეთ არსებული ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების ადაპტირება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოსწავლეთა საჭიროებებზე მისი მორგების 
მიზნით. 

► მაგალითი:
ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემუშავებული 
და დანერგილი იქნა სასწავლო პროგრამა 
სახელწოდებით „განათლება ინტიმურ 
ურთიერთობებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე“, 542 რომელიც ემსახურებოდა შშმ 

პირთა განათლებას სოციალურ და ინტიმურ 
ურთიერთობათა შორის საზღვრების შესახებ 
და მათთვის ამ საკითხთან დაკავშირებული 
უნარების სწავლებას.

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. შექმენით ისეთი სივრცეები, სადაც შშმ ქალებსა 

და ახალგაზრდა პირებს საშუალება ექნებათ, 
უსაფრთხოდ და საგანმანათლებლო მიზნით 
მიიღონ ინფორმაცია და იმსჯელონ საკუთარი 
სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ. 

► მაგალითი:
ბლოგი სექსუალურობასთან დაკავშირებული 
საკითხების შესახებ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის543  
სექსუალურობასთან და შეზღუდულ 
შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე ინფორმირებულობის გაზრდის 
საუკეთესო საშუალების მაგალითი და, ამავე 
დროს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
და შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ქალებს შორის ურთიერთობის დამყარების 
მნიშვნელოვანი რესურსია. ბლოგი შეიქმნა 
ისეთი ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა 
‘Point of View’ და ‘CREA’, და იგი ფუნქციონირებს 
მუმბაიში, დელიში და ნიუიორკში; ბლოგი 
მოიცავს მთელ რიგ თემებსა და საკითხებს, 
რომლებიც უკავშირდება შშმ პირთა გენდერულ 
იდენტობას, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობას. ბლოგი არის უფასო, 
ორგანიზებულია საკითხების მიხედვით და 
ხელმისაწვდომ ფორმატშია, რაც განაპირობებს 
მასზე მარტივ წვდომას. აღნიშნული ბლოგის 
შექმნაში მონაწილეობდნენ შშმ ქალები, 
ასევე, შშმ პირთა უფლებადამცველები და სხვა 
დაინტერესებული მხარეები. 

2. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომლებიც 
მორგებული იქნება შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების სხვადასხვა საჭიროებაზე, 
როგორიცაა წვდომასთან დაკავშირებული 
საჭიროებები, სწავლასთან დაკავშირებული 
საჭიროებები და მათ შეზღუდულ 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებული 
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საჭიროებები. ვინაიდან შშმ პირებისათვის 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები 
შესაძლებელია, განსაკუთრებით სენსიტიური 
აღმოჩნდეს, აუცილებელია მათ საჭიროებებზე 
ადაპტირებული და მათთვის კომფორტული 
სივრცეების შექმნა, რაც შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს საშუალებას 
მისცემს, დასვან ისეთი შეკითხვები, 
რომელთა დასმა სხვა გარემოში მათ თავს 
უხერხულად აგრძნობინებდა, და რომლებშიც 
გათვალისწინებული იქნება სწავლისა და 
ინფორმაციის ათვისების მათი განსხვავებული 
სტილი.  

► მაგალითი:
ორგანიზაციამ ‘Point of View’, ინდოეთში 
განხორციელებული, სექსუალურობასთან და 
შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული 
პროგრამის ფარგლებში, უმასპინძლა სამუშაო 
შეხვედრას, რომელიც მიზნად ისახავდა 
მხედველობის პრობლემების მქონე ქალებისა 
და გოგონებისთვის საკუთარ სხეულთან, 
მენსტრუალურ ციკლთან, ჰიგიენასთან, 
ქალის სასქესო ორგანოებთან, სქესობრივ 
ურთიერთობებთან და კონტრაცეფციის 
მეთოდების გამოყენებასთან დაკავშირებული 
საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. 
ორგანიზაცია იყენებდა ქალის ანატომიური 
აგებულების ამსახველ დიაგრამებს, 
რომლებზეც ამოწეული და გამოკვეთილი 
იყო ქალის ძირითადი და მეორადი სასქესო 
ორგანოები, რაც საშუალებას აძლევდა 
მონაწილეებს, ესწავლათ მათი ორგანოების 
დასახელება და მიეღოთ ინფორმაცია მათი 
ფუნქციების შესახებ. ვერბალური მეთოდით 
წარმოებდა მენსტრუალურ ციკლსა და მასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის 
მიწოდება, რა დროსაც გამოყენებული იყო 
რეპროდუქციული ორგანოების დიაგრამები, 
რომლებიც თიხისგან იყო დამზადებული 
და რომელთა საშუალებით მონაწილეები 
იღებდნენ ინფორმაციას რეპროდუქციული 
ფუნქციების შესახებ. გარდა ამისა, სექსუალური 
განათლების მიზნით გამოყენებული იყო 
მამაკაცის რეპროდუქციული ორგანოების 
რეზინისგან დამზადებული მოდელები, 
რომლებსაც მონაწილეები, ვერბალური 

ახსნის პარალელურად, შეხების საშუალებით 
ეცნობოდნენ. სამუშაო შეხვედრა ასევე 
მოიცავდა აქტივობას, რომელიც მონაწილეებს 
ასწავლიდა კონდომის მორგებას.544 

3. შექმენით ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებასთან დაკავშირებული და შშმ 
პირებისათვის ხელმისაწვდომი მასალები, 
რომლებსაც შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები სახლში წაიღებენ და ინდივიდუალურად 
გაეცნობიან. სოციალური მედია და 
ციფრული მედია საუკეთესო საშუალებებია 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებასთან 
დაკავშირებული მასალებისა და ინფორმაციის 
მიწოდებისთვის შშმ პირთათვის მისაღები და 
მოსახერხებელი ფორმით. 

► მაგალითი:
ურუგვაიში დანერგილია სატელეფონო 
აპლიკაცია “Decímelo a mi!”, რომელიც 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
შორის სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ 
ინფორმაციის ფართოდ გავრცელების მიზნით 
ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენების 
საუკეთესო მაგალითია. აპლიკაცია შეიქმნა 
ლათინური ამერიკის ქვეყნებში ყრუ და 
სმენადაქვეითებული ქალებისათვის სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებების შესახებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდისა 
და უზრუნველყოფის მიზნით. პროგრამა 
გულისხმობდა ფლაერებსა და პოსტერებზე 
სპეციალური შტრიხკოდების დამატებას, 
რომელთა გაშიფვრა და წაკითხვა შესაძლებელი 
იქნებოდა აპლიკაციის გამოყენებით, რაც 
მომხმარებელს საშუალებას აძლევდა, 
ჟესტების ენაზე გასცნობოდა სექსუალური 
ჯანმრთელობის, რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის, მრავალფეროვნებისა და 
გენდერული თანასწორობის შესახებ შექმნილ 
ვიდეომასალებს, ასევე ვიდეომასალებს, 
რომლებიც ემსახურებოდა ამ და სხვა 
საკითხებთან დაკავშირებული მითებისა 
და ცრუ შეხედულებების მსხვრევას. 
ამგვარი ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს 
საჯარო ინფორმაციის უფრო ფართო 
ხელმისაწვდომობას, ისინი მომხმარებლის 
საჭიროებებზეა მორგებული და შშმ პირთა 
ჩართულობას უზრუნველყოფს.545 
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. ხელი შეუწყეთ ყოვლისმომცველ სექსუალურ 

განათლებასთან დაკავშირებული ისეთი 
ეროვნული გეგმებისა და პოლიტიკის 
შემუშავებას და დანერგვას, რომლებიც 
უზრუნველყოფს  ინკლუზიური ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების სასწავლო 
პროგრამებისა და ამგვარ განათლებასთან 
დაკავშირებული ხელმისაწვდომი და 
ინკლუზიური მასალების შექმნას. აღნიშნული 
პროგრამები და მასალები უნდა ამსხვრევდეს 
გენდერულ, შეზღუდულ შესაძლებლობასთან, 
სექსუალურ ორიენტაციასთან ან გენდერულ 
იდენტობასთან დაკავშირებულ საზიანო 
სტერეოტიპებს და უზრუნველყოფდეს 
მასწავლებელთა მომზადებას როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ახალგაზრდა პირებისათვის ხარისხიანი 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
მიწოდების მიზნით. 

2. მაქსიმალურად ჩართეთ შშმ ქალები და 
ახალგაზრდა პირები  ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამებში. 
ინტეგრირებულ გარემოში სექსუალურობასთან 
დაკავშირებული საკითხების შესწავლა 
ხელს უწყობს შშმ პირებთან და მათ 
სექსუალურობასთან დაკავშირებული ცრუ 
წარმოდგენებისა და საზიანო სტერეოტიპების 
ნგრევას. 

3. ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების მიწოდებაზე პასუხისმგებელი 
პედაგოგებისათვის შეიმუშავეთ ინკლუზიური 
და შეზღუდული შესაძლებლობებისადმი 
მგრძნობიარე ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების პროგრამები და ტრენინგები ან 
ამ თვალსაზრისით გაამდიდრეთ არსებული 
პროგრამები. ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების მასალებში გამოყენებული 
უნდა იყოს შშმ პირთა გამოსახულებები, 
რაც ხელს შეუწყობს შშმ პირებისა და მათი 
სექსუალურობის მიმართ დისკრიმინაციული 
დამოკიდებულების აღმოფხვრას და 
წამახალისებელი იქნება შშმ პირებისათვის. 

4. უზრუნველყავით, რომ როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 

შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ახალგაზრდა მამაკაცები მონაწილეობდნენ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში.546  მოზარდობის პერიოდში შშმ 
ახალგაზრდა მამაკაცებისა და ვაჟებისათვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე წვდომა. 
გენდერული როლების შესახებ საზიანო 
სტერეოტიპების ნგრევა ეხმარება შშმ 
ახალგაზრდა მამაკაცებსა და ვაჟებს ჯანსაღი 
ურთიერთობების დამყარებაში.

5. შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები მოამზადეთ 
თანატოლგანმანათლებლებად, რათა 
მათ ჩამოაყალიბონ ჯგუფები, რომლებიც 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
თვითგაძლიერებასა და თვითგანვითარებას 
შეუწყობს ხელს და მოიცავს ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებულ 
თემებსა და საკითხებს. 

► მაგალითი:
პაკისტანში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალთა ფორუმი აწარმოებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალების მომზადებას 
თანატოლგანმანათლებლებად, რათა მათ 
იმუშაონ მათი საზოგადოების წევრ როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ქალებთან.547  დამატებითი ინფორმაცია აზია
წყნარი ოკეანის აუზის რეგიონის ქვეყნებში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალთა ფორუმისა და სხვა ორგანიზაციების 
ეფექტიანი მუშაობის შესახებ შეგიძლიათ 
იხილოთ აზიის და წყნარი ოკეანის აუზის 
ქვეყნების ქალთა რესურსებისა და კვლევის 
ცენტრისა  და ადამიანის უფლებების 
დამცველი ორგანიზაცია “CREA”ს ერთობლივ 
პუბლიკაციაში „აზიის და წყნარი ოკეანის 
აუზის ქვეყნების ქალთა რესურსებისა და 
კვლევის ცენტრი ცვლილებებისათვის – 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები: 
შეზღუდული შესაძლებლობა, სექსუალურობა და 
რეპროდუქციის უნარი“. 548  

6. შშმ ახალგაზრდა პირთა ოჯახის წევრები და 
მათზე მზრუნველები ჩართეთ საინფორმაციო 
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კამპანიების ადვოკატირების საქმეში 
და მოახდინეთ მათი ინფორმირება 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში ახალგაზრდა პირების 
მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. 
შშმ ახალგაზრდა პირთა ოჯახის წევრები 
შესაძლებელია, ჩაერთონ შშმ ახალგაზრდა 
პირთა სექსუალური განათლების საქმეში და 
უზრუნველყონ მათი ჩართვა პროგრამებში 
კონკრეტული რისკების (მაგ. ძალადობისა და 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 
რისკის) შემცირების მოტივით.

► მაგალითი:
არსებობს მთელი რიგი რესურსებისა, 
რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მშობლებს ეხმარება 
შვილებისთვის ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების მიწოდებაში. ამ სფეროში არსებულ 
მნიშვნელოვან რესურსებს განეკუთვნება 
ვანდერბილტ კენედის ცენტრის მიერ 
შემუშავებული რესურსი  „ჯანსაღი სხეულისთვის 
საჭირო ინსტრუმენტთა ნაკრები ვაჟებისა და 
გოგონებისათვის“, 549 რომელიც განკუთვნილია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვაჟებისა 
და გოგონების მშობლებისათვის და ეხმარება 
მათ, თავი გაართვან იმ სირთულეებს, რომლებიც 
უკავშირდება მათი შვილების სქესობრივი 
მომწიფების პერიოდს; რესურსი მოიცავს 
ვიზუალურ მასალას და სხვა ინსტრუმენტებს. 
ასევე მნიშვნელოვან რესურსებს განეკუთვნება 
დიან ლ. ბაქსლისა და ანნა ლ. ზენდელის 
მიერ შემუშავებული რესურსი „სექსუალურობა 
მთელი ცხოვრების მანძილზე - განვითარების 
შეზღუდვის მქონე ბავშვებისა და მოზარდების 
სექსუალური განათლება“  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებაზე 
პასუხისმგებელი პედაგოგებისათვის 
განკუთვნილი სახელმძღვანელო, 
რომელიც მოიცავს სექსუალურ და ფიზიკურ 
ძალადობასთან დაკავშირებულ თემებსაც.550  

7. ჩაატარეთ ტრენინგები მასწავლებლებისა 
და მომსახურების მიმწოდებლებისათვის 
ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
შესახებ. 

► მაგალითი:
მომსახურების მიმწოდებლები ვალდებულნი 
არიან, შექმნან ისეთი გარემო, რომელშიც 
შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
საშუალება ექნებათ, გაუზიარონ მათ საკუთარ 
სექსუალურობასთან დაკავშირებული 
გამოცდილება, პრობლემები და საჭიროებები. 
ერთერთი კვლევითი პროექტის  
„შეზღუდული შესაძლებლობების კვლევა: 
ინტიმური ურთიერთობები, სექსუალურობა 
და შეზღუდული შესაძლებლობები551   
ფარგლებში გამოკვლეული იქნა შშმ 
ქალებისა და მამაკაცების გამოცდილება მათ 
სექსუალურობასთან დაკავშირებით; კვლევის 
შედეგად შემდეგი დასკვნა იქნა მიღებული: 
„არსებული სექსუალური ნორმების გავლენით 
შშმ მამაკაცები და ქალები მნიშვნელოვნად 
ზარალდებიან მათი უფლებების რეალიზების 
თვალსაზრისით; შშმ მამაკაცები უფრო მეტად 
სარგებლობენ სექსუალური უფლებებით და 
მეტი წვდომა აქვთ სექსუალურ გამცდილებასა 
და მასთან დაკავშირებულ შესაძლებლობებზე, 
ვიდრე შშმ ქალებს; შშმ მამაკაცებსა და 
ქალებს მეტი წინააღმდეგობის გადალახვა 
უწევთ საკუთარ პირად და ინტიმურ სფეროში; 
შეზღუდული შესაძლებლობა დიდ გავლენას 
ახდენს მათ ცხოვრებაზე აღნიშნული 
მიმართულებით; შშმ მამაკაცები და ქალები 
მნიშვნელოვან სექსუალურ ჩაგვრასა 
და ფსიქოემოციურ ზეწოლას განიცდიან 
სექსუალური და ინტიმური ურთიერთობისას”.552 

8. შეიმუშავეთ სექსუალური განათლების 
ცალკე პროგრამები, რომლებიც მორგებული 
იქნება სამიზნე აუდიტორიის ასაკობრივ 
და, შესაბამისად, მათ გამოცდილებასთან 
დაკავშირებულ საჭიროებებზე, რადგან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ 
პირთა საჭიროებები, მგრძნობელობითი აღქმა 
და გამოცდილება განსხვავდება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებისგან, მგრძნობელობითი აღქმისა 
და გამოცდილებისაგან. 

• ახალგაზრდა პირები: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა 
პირებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება, 
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ვინაიდან იგი მათ ეხმარება, მიიღონ 
ინფორმაცია მათ სხეულში მიმდინარე 
ცვლილებების შესახებ და გამოიმუშაონ ჯანსაღი 
უნარები. ახალგაზრდა პირების სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ძირითადი თემები მოიცავს 
სქესობრივ მომწიფებას, ორსულობას, 
კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებზე 
წვდომას, ძალადობას (გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ჩათვლით), აივსა და შიდსს და 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებს.553  
გარდა ამისა, მნიშვნელოვან საკითხებს 
განეკუთვნება თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გავლენა (მაგ. ინტერნეტის საშუალებით 
ხელმისაწვდომი გამოსახულებები, 
კიბერბულინგი, სექსუალური ხასიათის 
შეტყობინებები); ფსიქიკურ/ემოციურ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პრობლემები; და ალკოჰოლის, თამბაქოსა და 
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება.554  

• ზრდასრული ადამიანები: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბევრ ქალს არ აქვს 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში მონაწილეობის გამოცდილება 
ან მიღებული აქვს მცდარი ინფორმაცია. 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამები, რომლებიც განკუთვნილია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ 
ქალებისთვის, რომლებსაც თავის დროზე 
არ მიუღიათ ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლება, საშუალებას აძლევს მათ, მიიღონ 
ინფორმაცია სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებებზე, 
შეინარჩუნონ ჯანსაღი სექსუალურობა 
და დაამყარონ ჯანსაღი ურთიერთობები 
მათი ცხოვრებისეული გამოცდილების 
გათვალისწინებით. 

9. უზრუნველყავით შშმ პირთა ჩართვა 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებასთან 
დაკავშირებულ თემებზე წარმოებულ 
საინფორმაციო კამპანიებში, ასევე, შეზღუდულ 
შესაძლებლობასთან დაკავშირებული 
საკითხების ჩართვა საზოგადოების 
ინფორმირების კამპანიებში. 

10. შეიმუშავეთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც 
გავრცელდება როგორც ოფიციალურ, ასევე 
არაოფიციალურ სექტორებზე, სხვადასხვა 
ასაკობრივ ჯგუფსა და ყველა ტიპის შეზღუდულ 
შესაძლებლობაზე იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამები მოიცავდეს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა 
პირებისა და ქალების დიდ უმრავლესობას, 
მათ შორის მათ, ვინც სასკოლო განათლებას 
არ იღებს, და მძიმე კატეგორიის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებს.555  დაუშვებელია 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამაში მონაწილეობიდან მოსწავლეების 
გამორიცხვა სტერეოტიპების გამო და პირადი 
შეხედულებების საფუძველზე იმის შესახებ, თუ 
ვინ საჭიროებს ამგვარ განათლებას და ვინ არა. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. სექსუალური განათლების პროგრამებისა და 

საინფორმაციო მასალების შემუშავებისას 
იხელმძღვანელეთ იმ ძირითადი პრინციპებით, 
რომლებიც ჩამოყალიბებულია გაეროს 
მოსახლეობის ფონდის მიერ ხარისხიან 
სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა: „ადამიანის უფლებებისა 
და მრავალფეროვნების პატივისცემა, 
სექსუალური განათლების, როგორც უფლების, 
აღიარება; კრიტიკული აზროვნების უნარების 
ჩამოყალიბება; გადაწყვეტილების მიღებაში 
ახალგაზრდა პირების მონაწილეობის 
ხელშეწყობა და მათი, როგორც მოქალაქეების, 
შესაძლებლობების გაფართოება; იმ ნორმებისა 
და დამოკიდებულებების გაძლიერება, 
რომლებიც ხელს უწყობს გენდერულ 
თანასწორობას და ინკლუზიურობას; ისეთი 
პრობლემების მოგვარება, როგორიცაა 
მოწყვლადობა და გარიყულობა; ადგილობრივი 
და კულტურული შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 
პოზიტიური მიდგომა სექსუალური 
ცხოვრებისადმი”.556  

2. ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა პირებისათვის უაღრესად 
მნიშვნელოვანია ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება, ვინაიდან იგი მათ 
ეხმარება, მიიღონ ინფორმაცია მათ სხეულში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ და 
გამოიმუშაონ ჯანსაღი უნარები.  
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პროგრამები მოარგეთ შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების საჭიროებებს და 
უზრუნველყავით, რომ აღნიშნული პროგრამები 
გენდერულ საკითხებზე იყოს ორიენტირებული.557  
ამის მიღწევა შესაძლებელია გენდერული 
საკითხების ცალკე გამოყოფით და მათი 
სრულყოფილად სწავლებით, ან გენდერული 
საკითხების სასწავლო პროგრამაში 
ინტეგრირებით, რაც ხელს შეუწყობს გენდერული 
თანასწორობის მიღწევას, გენდერული 
როლების შესახებ არსებული სტერეოტიპების 
რღვევას და კომუნიკაციისა და ჯანსაღი 
ურთიერთობებისათვის მყარი საფუძვლის 
შექმნას.558 

3. უზრუნველყავით, რომ ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამები 
ეყრდნობოდეს და მოიცავდეს მიუკერძოებელ და 
მეცნიერულად დადასტურებულ ინფორმაციას.559  

ეს გულისხმობს იმ მცდარი ინფორმაციის 
გამოაშკარავებას და გამოსწორებას, რომელიც 
მიაწოდეს შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს. 

► მაგალითი:
არსებობს გაეროს მიერ შემუშავებული 
ტექნიკური რეკომენდაციები სექსუალური 
განათლების შესახებ, რომელთა გამოყენება 
შესაძლებელია ხარისხიანი ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამების 
შემუშავების ან შეფასების პროცესში. 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის ორგანიზაციის მიერ 2018 წელს 
შემუშავებულ რესურსში  „საერთაშორისო 
ტექნიკური სახელმძღვანელო სექსუალური 
განათლების შესახებ: მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მიდგომა - განახლებული 
გამოცემა“ 560   წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი 
რეკომენდაციები, რომლებიც „ეხმარება 
საგანმანათლებლო,  ჯანდაცვისა და 
სხვა შესაბამის უწყებებს, შეიმუშაონ 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამები და შესაბამისი მასალები, მათი 
როგორც სკოლებში, ასევე სკოლის გარეთ 
დანერგვის მიზნით”.561  მიუხედავად იმისა, რომ 
აღნიშნული რეკომენდაციები უშუალოდ არ 
ეხება შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებს, მათი გამოყენება შესაძლებელია 
ნაბისმიერი ხარისხიანი და მნიშვნელოვანი 
შინაარსის მატარებელი ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების პროგრამების 
შემუშავებისას, რომლებიც მორგებული იქნება 

შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებებზე.

4. გამოიყენეთ მონაწილეობითი სწავლების 
მეთოდები ინფორმაციის პერსონალიზაციისა 
და კომუნიკაციის, გადაწყვეტილებების 
მიღების და კრიტიკული აზროვნების უნარების 
განმტკიცების მიზნით. უნარები უნდა მოიცავდეს 
კომუნიკაციის, მოლაპარაკების წარმოებისა და 
გადაწყვეტილების მიღების უნარებს.562 

5. იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს, 
ექსპლუატაციის რისკის შემცირების მიზნით, 
განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში, გენდერული ნიშნით ძალადობასთან 
დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლები 
ჩართეთ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისთვის ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლების მიწოდებაში. ჰუმანიტარული 
კრიზისის დროს განსაკუთრებით ეფექტიანია 
საგანმანათლებლო პროცესების არასასწავლო 
გარემოში ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს 
აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროცესში შშმ 
პირთა ჩართვას.

6. მომსახურების მიმწოდებლები უნდა გაეცნონ 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელოს 
სახელწოდებით „აივ-ით ინფიცირებული 
ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა და უფლებები - 
კონსოლიდირებული სახელმძღვანელო“.563  2017 
წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ 
გამოსცა ახალი სახელმძღვანელო, რომელიც 
აერთიანებს აივით ინფიცირებული 
ქალების სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
უფლებების რეალიზაციის შესახებ არსებულ 
რეკომენდაციებს. აღნიშნული სახელმძღვანელო 
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით 
იყენებს ქალზე ორიენტირებულ მიდგომას და 
აივით ინფიცირებულ ქალებს წარმოაჩენს 
როგორც ადეკვატური და ჰოლისტიკური 
ჯანდაცვის სისტემის აქტიურ მონაწილეებსა 
და ბენეფიციარებს, სისტემისა, რომელიც 
პატივისცემით ეკიდება აივით ინფიცირებული 
ქალების ავტონომიურობას. აივით 
ინფიცირებული შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის მომსახურების მიწოდებისას 
მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი უნდა ხელმძღვანელობდნენ 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
გამოცემულ აღნიშნულ სახელმძღვანელოში 
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ქვემოთ მოცემულია ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე მოზარდების სექსუალური განათლების 
მოდელებისა და სტრატეგიების ნიმუშები: 

• ინფორმაცია, მოტივაცია და ქცევითი უნარები – 
აღებულია კანადის სექსუალური ჯანმრთელობის 
შესახებ განათლების სახელმძღვანელოდან. 
აღნიშნული მოდელი იყენებს შემდეგ სამ 
ელემენტს: „ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ 
ეხება სექსუალურ ჯანმრთელობას და 
მარტივად გამოსაყენებელია პრაქტიკაში; 
ცოდნის გამოყენების მოტივაცია  სექსუალურ 
ჯანმრთელობაზე უარყოფითი შედეგების 
თავიდან ასაცილებლად და სექსუალური 
ჯანმრთელობის ხელშესაწყობად; ჯანსაღი 
ქცევისთვის საჭირო უნარები; რეკომენდებულია 
პრაქტიკა და სიმულაციური სიტუაციების 
ინსცენირება”. 

• პირდაპირი სწავლების მოდელი – მოიცავს 
გაკვეთილებს, რომლებიც „მცირე მოცულობის 
სასწავლო მასალების მიწოდებას და სწავლების 
მკაფიოდ განსაზღვრულ და წინასწარ დაგეგმილ 
ამოცანებს გულისხმობს”. 

• ტექნოლოგიების გამოყენება  კომპიუტერული 
ტექნოლოგიებისა და ინტერაქტიული 
მულტიმედიური პროგრამების გამოყენებით 

მნიშვნელოვანი საკითხი

სწავლება განსაკუთრებით ეფექტიანია 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ თემებზე 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირთა 
ცოდნის ასამაღლებლად.

• „საჭიროა ინფორმაციის ეტაპობრივად 
მიწოდება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ პირებს 
შეუძლიათ ინფორმაციის ათვისება, კითხვების 
დასმა და მსჯელობა მათთვის მიწოდებულ 
ინფორმაციაზე. 

• პრაქტიკა სიმულაციური სიტუაციების 
ინსცენირების, მოდელირებისა და გამეორების 
საშუალებით. 

• დასაწყისში საჭიროა ელემენტარული 
ინფორმაციის მიწოდება და შემდეგ უფრო რთულ 
საკითხებზე გადასვლა.  

• საჭიროა უარის თქმის უნარების განვითარებაზე 
ზრუნვა. 

• საჭიროა გრძნობების სათანადოდ გამოხატვის 
სწავლება. 

• საჭიროა მასტურბაციასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე მსჯელობა (ანუ რა არის 
მასტურბაცია, როდის და რა გარემოებებში 
შეიძლება დაკავდეს პირი მასტურბაციით და 
როდის და რა გარემოებებში არ შეიძლება 
დაკავდეს მასტურბაციით)”.564  

ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება ინტელექტუალური 
შეზღუდვის მქონე მოსწავლეებისათვის
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4.5.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახლაგაზრდა პირებისათვის ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული 
და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა შემუშავდეს 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე.

• 15–24 წლის ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე იმ ახალგაზრდა ქალებისა და 
მამაკაცების პროცენტული წილი, რომლებიც 
სწორად ასახელებენ სქესობრივი გზით აივის 
გადადების პრევენციის გზებს და შეუძლიათ 
აივით ინფიცირებასთან დაკავშირებული ცრუ 
წარმოდგენების ამოცნობა (სქესის მიხედვით).

• სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული 
მასალები ხელმისაწვდომია შშმ პირებისათვის 
მისაღებ ფორმატებში.  

• ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
სასწავლო პროგრამა მოიცავს შშმ პირთა 
გამოსახულებებს და მასალას, რომელიც 
ეხება მათ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებს.

• შშმ მოსწავლეები იღებენ ყოვლისმომცველ 
სექსუალურ განათლებას ან სპეციალური 
სასწავლო პროგრამების, ან ინკლუზიური 
განათლების საშუალებით. 

4.6 სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების, მათ შორის აივ/შიდს
ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, 
ამ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ტესტირებისა და მკურნალობის 
მომსახურებები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის 

4.6.1 საკითხის მიმოხილვა 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, 
მათ შორის აივ/შიდსის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების, ამ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ტესტირებისა და შესაბამისი მკურნალობის 
მომსახურებები უმნიშვნელოვანესია როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
დაცვისთვის.565  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალები და ახალგაზრდა პირები ამ მომსახურებებზე 
წვდომის ისეთივე უფლებით სარგებლობენ, 
რა უფლებითაც სარგებლობენ შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირები. სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ძირითადი მომსახურებები მოიცავს: სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციებისა და მათი 
პრევენციის გზებისა და საშუალებების შესახებ 
უტყუარ ინფორმაციაზე წვდომას; პროფილაქტიკის, 
მკურნალობისა და მეთვალყურეობის მეთოდებზე 
ნებაყოფლობით წვდომას; ვაქცინაციას 
ადამიანის პაპილომავირუსის და B ჰეპატიტის 
წინააღმდეგ; პროფილაქტიკურ მკურნალობაზე 
წვდომას იმ პირთათვის, რომლებიც შესაძლოა, 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით 
იყვნენ დაავადებულნი, მათ შორის სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლთათვის; ნებაყოფლობით 
და კონფიდენციალურ ტესტირებას სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებზე და ტესტირების 
შედეგების დროულ მიწოდებას; კონსულტირებასა 
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და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას; და აივ
ით ინფიცირებული პირების ხელმისაწვდომი 
ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფას. სქესობრივი გზით გადამდები 
გავრცელებული ინფექციები, რომელთა შესახებაც 
ინფორმირებული და ტესტირებული უნდა იყვნენ 
ქალები და ახალგაზრდა პირები, მოიცავს 
შემდეგს: აივ, ტრიქომონიაზი, გონორეა და 
ქლამიდიური ინფექცია, სიფილისი, რბილი შანკრი, 
გენიტალური ჰერპესი და მეჭეჭები და B ჰეპატიტი.566  
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდებისა და მათი პრევენციის 
მომსახურების მნიშვნელოვანი ელემენტია როგორც 
მამაკაცის, ასევე ქალის კონდომებზე და მათი 
სწორად გამოყენების შესახებ ინფორმაციაზე 
წვდომა. 

სტერეოტიპები, რომელთა თანახმად შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს არ ემუქრებათ 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით 
დაავადების რისკი, და ბარიერები, რომლებიც 
ზღუდავს წვდომას სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე, 
შესაძლებელია, გახდეს მიზეზი იმისა, რომ შშმ 
ქალებმა და ახალგაზრდა პირებმა ვერ ისარგებლონ 
ამ მომსახურებებით. აივით ინფიცირებული 
პირების შემთხვევაში, რომლებიც საკუთარ 
თავს მიიჩნევენ ან არ მიიჩნევენ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებად, არსებობს 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული მათი უფლებების დარღვევის 
რისკი, მათ შორის ისეთი უფლებებისა, როგორიცაა 
შვილის გაჩენა, არანებაყოფლობითი ან იძულებითი 
აბორტისგან ან სტერილიზაციისგან დაცვა და 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურებებზე წვდომა. 
 

4.6.2 რეკომენდაციები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული, სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების 
მიწოდების შესახებ
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
იმ ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების წვდომას 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, ტესტირებასა და 
მკურნალობაზე. ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, 
რომ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული და 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, ტესტირება და 
მკურნალობა იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, 
შესაბამისი და ხარისხიანი. აღნიშნული 
რეკომენდაციები ეფუძნება ღონისძიებებთან 
დაკავშირებულ ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც 
მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 
თავში. უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს. 

ძირითადი საკითხები 
• შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები ხშირად 

არ შედიან სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების შესახებ წარმოებული 
კამპანიების სამიზნე აუდიტორიაში რიგი 
ფაქტორების გამო, მათ შორის სტერეოტიპების, 
იზოლაციის და საზოგადოებრივი განათლების 

ის სტერეოტიპები … და ბარიერები, რომლებიც ზღუდავს წვდომას 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე, 
შესაძლებელია, გახდეს მიზეზი იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებმა და ახალგაზრდა პირებმა ვერ ისარგებლონ ამ მომსახურებებით. 



 UNFPA WEI სახელმძღვანელო               155

WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILIT IES 91

თავი 4

ზოგიერთ კამპანიაზე შეზღუდული წვდომის 
გამო. ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
ნაკლებობა ასევე ხელს უშლის შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების წვდომას ინფორმაციაზე, 
რომელიც მათ სჭირდებათ იმისთვის რომ 
თავი დაიცვან სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციებისაგან.

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
სექსუალურობასთან დაკავშირებულმა 
სტერეოტიპებმა, მათ შორის სტერეოტიპებმა 
იმის შესახებ, რომ ისინი არიან ასექსუალურები, 
სექსუალურად არააქტიურები ან 
არასასურველები, შეიძლება აფიქრებინოს 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს, რომ მათ არ ემუქრებათ სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციებით ინფიცირების 
რისკი. შედეგად, მომსახურების მიმწოდებლები 
ხშირად არ აწვდიან შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს ინფორმაციას სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების პრევენციის 
მეთოდების შესახებ (როგორიცაა ვაქცინაცია 
ადამიანის პაპილომავირუსის წინააღმდეგ ან 
კონდომების მოხმარება) ან არ აწვდიან მათ 
ინფორმაციას და არ სთავაზობენ ტესტირებას 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე 
სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმური ვიზიტის 
დროს. 

• შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების ოჯახის 
ზოგირთი წევრი ან ზოგიერთი მათზე მზრუნველი 
პირი სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ, მათ შორის სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების შესახებ შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდების წინააღმდეგია იმის 
შიშით, რომ აღნიშნული ინფორმაცია მათ 
სექსუალურ აქტიურობას შეუწყობს ხელს.   

• გაუპატიურების მსხვერპლთა გაუპატიურებამდე 
და გაუპატიურების შემდგომ პროფილაქტიკური 
მკურნალობის შესახებ შშმ პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული რეგულაციებისა და პროტოკოლების 
ნაკლებობა ზღუდავს შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების შესაძლებლობას, გაიარონ 
პროფილაქტიკული მკურნალობა ან სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებზე ტესტირება, 
რაც ზრდის სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციებით დაავადებისგან მათ დაუცველობას 
და, შედეგად, განაპირობებს მათ შორის 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 

იდენტიფიცირებისა და მკურნალობის გარეშე 
მიმდინარეობას. 

• შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები ისეთი 
საზიანო და მავნე პრაქტიკის მსხვერპლად 
ქცევის გაზრდილი რისკის წინაშე დგანან, 
როგორიცაა ბავშვთა ქორწინება და ქალწულთა 
გაუპატიურება, რაც საგრძნობლად ზრდის მათი 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით 
დაავადების რისკს.567  კანონები და პოლიტიკა, 
რომლებიც არასათანადოდ იცავენ შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან და ვერ უზრუნველყოფენ 
მოძალადეთა შესაბამისად დასჯას, ხელს 
უწყობენ დაუსჯელობის გარემოს შექმნას და 
რისკების ზრდას. 

• აივით ინფიცირებულ ქალებს 
არანებაყოფლობითი სტერილიზაციისა და 
აბორტის გაზრდილი რისკი ემუქრებათ და ეს 
პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დგას აივით 
ინფიცირებული შშმ ქალების შემთხვევაში. 

• იმ შემთხვევაში, თუ დასტურდება, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი ან 
ახალგაზრდა პირი სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციით არის დაავადებული, მომსახურების 
მიმწოდებლები ხშირად ვერ ახერხებენ, გაუწიონ 
მათ სათანადო კონსულტაცია იმის შესახებ, თუ 
როგორ ზემოქმედებას ახდენს ეს დიაგნოზი 
მათი სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების სხვა 
ასპექტებზე, მაგალითად, როგორ არის 
შესაძლებელი მათ შემთხვევაში უსაფრთხო 
სქესობრივი კავშირების დამყარება, ან როგორ 
უნდა დაგეგმონ ორსულობა. 

• კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ბარიერები 
ხელს უშლის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას მათთვის აუცილებელ 
საკონსულტაციო მომსახურებასა და 
ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერაზე სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებზე ტესტირების, 
მკურნალობისა და პრევენციის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

• სიღარიბე, ფიზიკური ბარიერები, რომლებიც 
ზღუდავს წვდომას იმ დაწესებულებებზე, 
სადაც ტარდება სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებზე ტესტირება, და იზოლაცია 
ხელს უშლის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების წვდომას სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებზე ტესტირების, მკურნალობისა და 
სხვა მსგავს მომსახურებებზე. 
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საწყის ეტაპზე გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის აივ/შიდსის პროგრამა (UNAIDS): ნულოვანი 
დისკრიმინაცია ჯანდაცვის სფეროში 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის აივ/შიდსის პროგრამის ფარგლებში, აივზე რეაგირების 
მიმართულებით დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, შემუშავდა ჯანდაცვის სფეროში ნულოვანი 
დისკრიმინაციის უზრუნველყოფის შემდეგი მინიმალური სტანდარტები: 
• „დროული და ხარისხიანი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეთ ყველა პირს, განურჩევლად მათი 

სქესის, ეროვნების, ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის, ეთნიკური 
წარმომავლობის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ენის, სოციალურეკონომიკური სტატუსის 
ან აივინფიცირებულის ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა სტატუსისა, მიუხედავად 
იმისა, არის თუ არა იგი სექსმუშაკი, ნარკოტიკების მომხმარებელი თუ იმყოფება თუ არა 
სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში. 

• აკრძალეთ ძალდატანებითი ტესტირება ან მკურნალობა, ან ნებისმიერი იძულებითი პროცედურის 
ჩატარების პრაქტიკა. 

• მარგინალიზებული და ყველაზე მძიმედ დაზარალებული მოსახლეობა დააკავშირეთ დამატებითი 
მომსახურებების მიმწოდებლებთან, თანატოლთა დახმარების ქსელებთან ან სათემო 
ორგანიზაციებთან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში იურიდიულ სამსახურებთან. 

• მოახდინეთ კლინიკური მომსახურების მიმწოდებელთა მობილიზება, რომლებიც მოსახლეობას 
გამოკითხავენ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, მიაწოდებენ ინფორმაციას მათი 
უფლებების შესახებ და განსჯის გარეშე გაუწევენ ხარისხიან მომსახურებას.

• შემოიღეთ საჩივრის აღძვრის, კომპენსაციისა და პასუხისმგებლობის მექანიზმები კლიენტთა 
მიმართ დისკრიმინაციისა და მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევებისათვის. 

• უზრუნველყავით დაზარალებული მოსახლეობის მონაწილეობა იმ პოლიტიკისა და პროგრამების 
შემუშავებაში, რომლებიც ემსახურება ჯანდაცვის სფეროში თანასწორობის ხელშეწყობასა და 
დისკრიმინაციის აღკვეთას.”568  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. უზრუნველყავით, რომ სქესობრივი გზით 

გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ყველა სახის მომსახურება (პრევენცია, 
ტესტირება, მეთვალყურეობა, მკურნალობა, 
ქრონიკული დაავადების მკურნალობა) 
ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირებისათვის.569 სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ყველა ტიპის მომსახურების სტრატეგიული 
დანერგვის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მიერ გამოცემულ რესურსში: 

„ჯანდაცვის სექტორის გლობალური სტრატეგია 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 
სფეროში, 2016-2021 წ.წ.: სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების აღმოსაფხვრელად“.570  

2. შეიმუშავეთ სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების შესახებ ინფორმირების, 
მხარდაჭერისა და კონსულტირების 
მომსახურებასთან დაკავშირებული 
პროგრამები, რომლებიც მორგებული იქნება 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების საჭიროებებზე.571  
უზრუნველყავით ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წვდომა. აღნიშნულთან დაკავშირებით 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ წინამდებარე 
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სახელმძღვანელოს ქვეთავში, რომელიც 
ეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებას 
(ქვეთავი 4.5). 

3. უზრუნველყავით შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
წვდომა აივთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო 
მომსახურებასა და ტესტირებაზე. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა 
1. შშმ ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 

შესთავაზეთ კონსულტაციები  სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების გავრცელებისა 
და პრევენციის თაობაზე ინფორმაციის 
მიღების მათთვის ხელმისაწვდომი 
შესაძლებლობების შესახებ. შშმ ქალები 
და ახალგაზრდა პირები ასევე უნდა იყვნენ 
ინფორმირებულები იმის თაობაზე, თუ როგორ 
გამოიყენონ მამაკაცისა თუ ქალის კონდომები 
და როგორ აწარმოონ მოლაპარაკება 
პარტნიორებთან მათი გამოყენების თაობაზე. 
კონსულტაციის ფარგლებში მომსახურების 
მიმწოდებლებმა უნდა მოიპოვონ ინფორმაცია 
იმ პოტენციური პრობლემების შესახებ, 
რომლებიც შეიძლება ჰქონდეთ შშმ ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების მკურნალობისთვის 
რეკომენდებული კონკრეტული სამედიცინო 
პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებით. თუ 
პაციენტი ახალგაზრდა პირია, მომსახურების 
მიმწოდებლებს შეუძლიათ აუხსნან მის 
მშობლებს, რომ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ 
ინფორმაცია სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების, მათ შორის აივის შესახებ, 
ჩვეულებრივ, მათი ჯანმრთელობისთვის 
უსაფრთხო არჩევანს აკეთებენ მომავალში.572  

2. ხელი შეუწყეთ თანატოლთა 
ურთიერთგანათლებისა და ადგილობრივი 
ჯანდაცვის მუშაკთა საგანმანათლებლო 
პროგრამების დანერგვას, რათა შესაძლებელი 
იყოს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 

შესახებ უფასო და შშმ პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული განათლებისა და ინფორმაციის 
ადგილობრივად შეთავაზება და მიწოდება. 

3. შეიმუშავეთ და აწარმოეთ სქესობრივი გზით 
გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ხელმისაწვდომი, მიზანმიმართული 
და სტიგმატიზაციისგან თავისუფალი 
საინფორმაციო და ტესტირების კამპანიები,573  
მაგალითად, ინფორმაციის რადიოთი 
გავრცელების ან საინფორმაციო ფლაერების 
საშუალებით. შშმ ქალები და ახალგაზრდა 
პირები ჩართეთ საზოგადოების ინფორმირების 
კამპანიებში. 

4. უზრუნველყავით, რომ დაწესებულებები 
და აპარატურა, რომლებიც გამოიყენება 
ტესტირებისთვის, ფიზიკურად ხელმისაწვდომი 
იყოს ნებისმიერი ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირებისათვის, მათ შორის იმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, 
რომლებსაც პრობლემები აქვთ ინექციასთან და 
გარკვეული პერიოდით უძრავ მდგომარეობაში 
გაჩერებასთან დაკავშირებით.  

5. დაბალი შემოსავლების მქონე ან ღარიბ შშმ 
ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს შესთავაზეთ 
ადამიანის პაპილომავირუსის და B ჰეპატიტის 
წინააღმდეგ ვაქცინაციის უფასო ან მინიმალური 
ღირებულების მომსახურება. 

6. იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას 
იძლევა, აწარმოეთ ადვოკატირება 
ანტირეტროვირუსული და ანტიბიოტიკებით 
მკურნალობის სუბსიდირების მიმართულებით 
იმ პირებისათვის, რომლებსაც მედიკამენტების 
შესაძენად საჭირო ფინანსური სახსრები არ 
გააჩნიათ. 

7. იქ, სადაც რესურსები ამის საშუალებას იძლევა, 
შესთავაზეთ შშმ პირებს მამაკაცისა და 
ქალის კონდომები, ასევე, ინფორმაცია მათი 
მოხმარების შესახებ უფასოდ ან მინიმალურ 
ფასად. კონდომები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებებსა 
თუ ცენტრებში და, ასევე, სხვა ადგილებში, სადაც 
ხდება შშმ პირთა მომსახურება. 
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საშვილოსნოს ყელის კიბო ქალთა ადრეული 
სიკვდილიანობის ერთერთი მიზეზი და 
უდიდესი საფრთხეა. საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
გამომწვევი უმთავრესი მიზეზია ქრონიკული 
ინფექციები, რომლებიც ასოცირდება ადამიანის 
პაპილომავირუსის მაღალი რისკის ჯგუფთან. 
ადამიანის პაპილომავირუსის პრევენცია 
ვაქცინაციის საშუალებით მნიშვნელოვნად 
ამცირებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
განვითარების რისკს. მომსახურების 
მიმწოდებლებმა უნდა უზრუნველყონ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების წვდომა ადამიანის პაპილომავირუსის 
საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე. რეკომენდებულია, 

მნიშვნელოვანი საკითხი

რომ ყველა მოზარდ გოგონას ჩაუტარდეს 
ვაქცინაცია სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა ვაქცინაცია იმ 
შშმ ქალებსაც უნდა შესთავაზონ, რომლებსაც არ 
ჩატარებიათ ვაქცინაცია მოზარდობის პერიოდში. 
ვინაიდან ვაქცინა არ უზრუნველყოფს დაცვას 
ადამიანის პაპილომავირუსის ყველა ტიპისაგან 
და ბევრ შშმ ქალს შესაძლებელია, არ ჰქონდეს 
ჩატარებული ვაქცინაცია სქესობრივი ცხოვრების 
დაწყებამდე, რეკომენდებულია, რომ მომსახურების 
მიმწოდებლებმა აწარმოონ შშმ მოზარდი 
გოგონებისა და ქალების სკრინინგი საშვილოსნოს 
ყელის კიბოზე.574  

ადამიანის პაპილომავირუსი და საშვილოსნოს ყელის კიბო 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა 
1. უზრუნველყავით, რომ პროგრამები მორგებული 

იყოს შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების საჭიროებებზე და ემსახურებოდეს 
ამ საჭიროებათა დაკმაყოფილებას. ეს 
განსაკუთრებით ეხება იმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს, რომლებიც შესაძლებელია, 
უფრო მეტად დაუცველნი იყვნენ სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციებით დაავადებისგან 
იმის გამო, რომ იზოლაციაში იმყოფებიან ან 
ერთბაშად სხვადასხვა ფორმის დისკრიმინაციის 
მსხვერპლნი არიან, მათ შორის შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს, რომლებიც სიღარიბეში ან 
ინსტიტუციურ დაწესებულებებში ცხოვრობენ, 
მკვიდრი მოსახლეობის ან ლგბტი თემის 
წარმომადგენელ, სექსმუშაკ და ლტოლვილ ან 
იძულებით გადაადგილებულ შშმ ქალებსა და 
ახალგაზრდა პირებს.    

2. შშმ ქალები და ახალგაზრდა პირები 
მოამზადეთ თანატოლგანმანათლებლებად ან 
ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებში განმანათლებლებად 
და ხელი შეუწყეთ ურთიერთდახმარების 
ჯგუფების ჩამოყალიბებას.575  გამონახეთ 
შესაძლებლობები შშმ ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უკვე არსებული 
ჯგუფების ხელშესაწყობად. თემის ლიდერებს 
ასევე შეუძლიათ იმუშაონ მომსახურების 
მიმწოდებლებთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
ჰქონდეთ წვდომა სქესობრივი გზით 
გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის, ტესტირებისა და მკურნალობის 
მომსახურებებზე.576  

3. მომსახურების მიმწოდებლები და დამხმარე 
პერსონალი მოამზადეთ სქესობრივი გზით 
გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციების დროს და ტესტირების 
შედეგებთან დაკავშირებით პირადი 
ინფორმაციისა და კონფიდენციალურობის 
დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის იმ 
პირების შემთხვევაშიც, რომლებსაც ჯერ არ 
შესრულებიათ 18 წელი. საჭიროა ტესტირების 
შედეგების უშუალოდ პაციენტისთვის მიწოდება, 
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სხვათა თანდასწრების გარეშე, გარდა იმ 
შემთხვევისა, თუ პაციენტი პირადად და 
ნებაყოფლობით იძლევა ინფორმირებულ 
თანხმობას იმის თაობაზე, რომ თანმხლები პირი, 
ოჯახის წევრი ან პირი, რომელიც მასზე ზრუნავს, 
ესწრებოდეს მისთვის ტესტირების შედეგების 
მიწოდების პროცესს.577   

4. შეიმუშავეთ საგანმანათლებლო პროგრამები 
შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების ოჯახის 
წევრებისა და მათზე მზრუნველი პირებისათვის, 
რათა მათ უკეთ გააცნობიერონ სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მიწოდების, ტესტირებისა და 
პრევენციის ღონისძიებების მნიშვნელობა. 
მოამზადეთ თემის ლიდერები და შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების ოჯახის წევრები და 
მათზე მზრუნველი პირები, რათა მათ შეძლონ 
დაკავშირება სხვა შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ოჯახის წევრებთან და მათ ზრუნვაზე 
პასუხისმგებელ პირებთან და მიაწოდონ მათ 
ინფორმაცია სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებთან დაკავშირებული განათლებისა 
და ტესტირების მნიშვნელობის შესახებ.578  
აღნიშნული ინფორმაციისა და განათლების 
მნიშვნელობის წარმოჩენა რისკის შემცირების 
საშუალების სახით მეტი მხარდაჭერის 
მოპოვების შესაძლებლობას შექმნის. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. ტესტირებამდე შშმ ქალს ან ახალგაზრდა 

პირს, მისთვის გასაგები ფორმით და 
კონფიდენციალურობის დაცვით, გაუწიეთ 
საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც 
მას დაეხმარება, ინფორმირებული და 
ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება მიიღოს 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან 
დაკავშირებული ტესტირებისა და პრევენციული 
ღონისძიებების შესახებ. კონსულტაციების 
დროს შშმ ქალს ან ახალგაზრდა პირს უნდა 
განემარტოთ სქესობრივი გზით გადამდებ 
ინფექციებთან დაკავშირებული ტესტირების 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ის, თუ 

როგორ უნდა იმოქმედოს პირმა, თუ მისი 
ტესტირების შედეგი დადებითი იქნება, 
და რომ არსებობს სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების მკურნალობის 
და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის 
მომსახურებები. 

2. ტესტირების შემდეგ შშმ ქალს ან ახალგაზრდა 
პირს, მისთვის გასაგები ფორმით და 
კონფიდენციალურობის დაცვით, გაუწიეთ 
საკონსულტაციო მომსახურება. ტესტირების 
შედეგების მიხედვით საკონსულტაციო 
მომსახურების წარმართვის შესახებ 
რეკომენდაციები შეგიძლიათ იხილოთ 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელოში 
სახელწოდებით „კონსოლიდირებული 
რეკომენდაციები აივ ტესტირებასთან 
დაკავშირებული მომსახურების შესახებ“. 579     

3. შშმ აივდადებით ქალებსა და ახალგაზრდა 
პირებს, მათთვის გასაგები ფორმით, გაუწიეთ 
მათ საჭიროებებზე მორგებული და სათანადო 
საკონსულტაციო მომსახურება და მხარდაჭერა 
და მიაწოდეთ კონტრაცეპტივები, რათა 
დააკმაყოფილოთ მათი საჭიროებები აივ
თან დაკავშირებული მეთვალყურეობის, 
მკურნალობისა და მხარდაჭერის 
თვალსაზრისით.580  

4. შემოიღეთ კოორდინაციისა და რეფერირების 
სისტემები იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირებისათვის, რომლებსაც მათ მიმართ 
ძალადობის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამ 
მიზნით, ადგილობრივი სამართლებრივი 
მოთხოვნების გარდა, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ პრაქტიკული რეკომენდაციებით, 
რომლებიც მოცემულია ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ 
სახელმძღვანელოში სახელწოდებით 
„ჯანდაცვის სისტემათა გაძლიერება ინტიმური 
პარტნიორის მხრიდან ძალადობის ან 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ქალთა 
საჭიროებებზე სათანადო რეაგირებისათვის: 
სახელმძღვანელო ჯანდაცვის სექტორის 
ხელმძღვანელებისათვის“. 581   
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ზოგიერთ ადამიანს აქვს სახიფათო ცრურწმენა 
იმის შესახებ, რომ აივით ინფიცირებული 
პირი განიკურნება ამ დაავადებისაგან, თუ 
სქესობრივ კავშირს დაამყარებს ქალწულთან; 
აღნიშნული საზიანო პრაქტიკა „ქალწულის 
გაუპატიურების“ სახელწოდებით არის ცნობილი. 
სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობს შშმ 
პირთა ასექსუალურობასთან დაკავშირებით, რაც 
გულისხმობს, რომ შშმ ქალები ქალწულები უნდა 
იყვნენ, ზრდის შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა 
პირების ამ ტიპის სექსუალური ძალადობისგან 
დაუცველობას. გარდა იმისა, რომ ამგვარი ქმედება 

მნიშვნელოვანი საკითხი

სისხლის სამართლის დანაშაულად უნდა იყოს 
მიჩნეული, საჭიროა ამ საზიანო ცრურწმენის 
ნგრევა ცოდნის გაფართოებისა და საზოგადოების 
ინფორმირების კამპანიების საშუალებით, შშმ 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების ინფორმირების 
საშუალებით ამგვარ პრაქტიკასთან დაკავშირებული 
რისკების შესახებ და, ასევე, იმის შესახებ, 
თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათ მიმართ 
სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში სამედიცინო 
დახმარებისთვის დროულად მიმართვა და 
პროფილაქტიკური მკურნალობის ჩატარება.582 

აივ და სექსუალური ძალადობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების მიმართ

4.6.3 მაჩვენებლები 
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახლაგაზრდა პირებისათვის სქესობრივი გზით 
გადამდებ ინფექციებთან დაკავშირებული 
და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა შემუშავდეს 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან 
დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მაჩვენებლები. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა მოარგონ 
მაჩვენებლები იმ გარემოს, რომელშიც პროგრამა 
ხორციელდება, და განსაზღვრონ, თუ პროგრამის 
განხორციელების რომელ დონეზე უნდა იქნეს 
გამოყენებული შემუშავებული მაჩვენებელი და 
ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის 
მონაცემთა შეგროვებაზე.

• იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
პროცენტული წილი, რომლებისთვისაც 
ცნობილია მათი აივ სტატუსი. 

• იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე 
ტესტირება სამედიცინო დაწესებულებაში მათი 
პირველი ვიზიტის დროს. 

• იმ შშმ მოზარდ გოგონათა პროცენტული წილი, 
რომლებსაც ჩატარებული აქვთ ადამიანის 
პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.

• იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
პროცენტული წილი, რომლებმაც გაიარეს 
სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე 
ტესტირება და რომლებსაც აცნობეს ტესტირების 
შედეგების შესახებ გასული ერთი წლის 
განმავლობაში. 

• იმ შშმ ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
პროცენტული წილი, რომლებიც აცხადებენ, 
რომ უკანასკნელი სქესობრივი კავშირის დროს 
ისარგებლეს კონდომებით. 
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თავი 4

4.7 ქალთა ჯანმრთელობის შესახებ 
სხვა ინფორმაციისა და მომსახურების 
ხელმისაწვდომობა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
მოზარდი გოგონებისთვის

4.7.1 საკითხის მიმოხილვა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და 
მოზარდი გოგონები სარგებლობენ ხარისხიან 
ძირითად სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის 
უფლებით შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
მამაკაცებისა და ქალების თანასწორად.583  
წინამდებარე სახელმძღვანელოს წინა თავებში 
განხილული მთელი რიგი მომსახურებების გარდა, 
შშმ ქალები და მოზარდი გოგონები საჭიროებენ 
წვდომას სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვა 
მომსახურებებზეც, როგორიცაა აბორტი (იქ, 
სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული), მენჯის 
ღრუს (გინეკოლოგიური) გამოკვლევა, პაპტესტი, 
მამოგრაფიული კვლევა და კიბოს სკრინინგი. ამ 
მნიშვნელოვან მომსახურებებზე და პოტენციურად 
უკურნებელი დაავადებების დიაგნოსტირებაზე 
წვდომის შეფერხებამ ან დაგვიანებამ შესაძლოა, 
სერიოზული ზიანი მიაყენოს ქალის ან გოგონას 
ჯანმრთელობას და ფატალური შედეგითაც კი 
დასრულდეს.584 

იქ, სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული, 
მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფა იმისა, რომ 
ყველა ქალსა და მოზარდ გოგონას ჰქონდეს 
წვდომა უსაფრთხო აბორტის მაღალი ხარისხის 
მომსახურებაზე.585 დედათა სიკვდილიანობის 
13 პროცენტის მიზეზს არაუსაფრთხო აბორტი 
წარმოადგენს.586  ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის შეფასებით, მსოფლიოში 
ყოველწლიურად დაახლოებით 22 მილიონი 
არაუსაფრთხო აბორტი ტარდება, რომლის 
შედეგადაც 5 მილიონი გართულებული შემთხვევა 
პაციენტის ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებს,587  რაც, 
რიგ შემთხვევაში, ქალებს მთელი ცხოვრების 
განმავლობაში ინვალიდებად ტოვებს.588  შშმ 
ქალები და მოზარდი გოგონები სარგებლობენ 
უსაფრთხო აბორტის მომსახურებაზე წვდომის 
უფლებით იქ, სადაც აბორტი კანონით არის 
დაშვებული.589  ისინი ასევე სარგებლობენ 
აბორტისშემდგომ მეთვალყურეობაზე წვდომის 
უფლებით, მიუხედავად იმისა, ქვეყანაში აბორტი 

კანონით არის დაშვებული თუ არა. შშმ ქალები 
და მოზარდი გოგონები შესაძლებელია, იქცნენ 
არანებაყოფლობითი და იძულებითი აბორტის 
მსხვერპლებად, რაც გენდერული ნიშნით 
ძალადობის ერთერთი ფორმაა. შშმ ქალებისა 
და ახალგაზრდა პირების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს თავში, რომელიც ეძღვნება 
გენდერული ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებს (თავი 3). 

4.7.2 რეკომენდაციები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
მოზარდი გოგონებისათვის ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებულ მომსახურებათა 
მიწოდების შესახებ
ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების 
ძირითადი პრინციპია, რომ შშმ ქალებისა და 
მოზარდი გოგონებისადმი მოპყრობა ყოველთვის 
უნდა ეფუძნებოდეს მათდამი პატივისცემასა და 
მათი ღირსების დაცვას და მათ უნდა ჰქონდეთ 
საშუალება, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები 
საკუთარ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით.590  
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება იმ 
ბარიერებს, რომელთა წინაშეც დგანან შშმ ქალები 
და მოზარდი გოგონები ხარისხიან სამედიცინო 
მომსახურებაზე წვდომასთან დაკავშირებით. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ შშმ 
ქალებისა და მოზარდი გოგონებისათვის 
მიწოდებული სამედიცინო მომსახურება 
იყოს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, 
ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი და 
ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.

ძირითადი საკითხები 
• იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება შშმ 

ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
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ჩართვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობისა და დაავადებათა პრევენციის 
მიზნით წარმოებულ კამპანიებში და 
ხელმისაწვდომი არ იქნება ინფორმაცია 
ქალების სამედიცინო მომსახურებებსა და 
საჭიროებებზე, შშმ ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს არ ექნებათ წვდომა მათთვის საჭირო 
მომსახურებებზე, ასევე, არ ექნებათ ინფორმაცია 
იმის შესახებ, თუ როგორ ზემოქმედებას 
ახდენს მათ ჯანმრთელობაზე აღნიშნული 
მომსახურებები.  

• იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების 
მიმწოდებლები არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას 
იმის შესახებ, დაშვებულია თუ არა კანონით 
აბორტი იმ ტერიტორიაზე, სადაც მათ 
უწევთ მუშაობა, და, აგრეთვე, იმის შესახებ, 
რომ აბორტისშემდგომი მეთვალყურეობა 
აუცილებელია მიუხედავად იმისა, კანონით 
დაშვებულია თუ არა აბორტი ამ ტერიტორიაზე, 
მათ შეიძლება თავი შეიკავონ უსაფრთხო 
აბორტის მომსახურების მიწოდებაზე 
იმ გარემოშიც კი, სადაც იგი კანონით 
არის დაშვებული, და აბორტისშემდგომი 
მეთვალყურეობის წარმოებაზე იმ შემთხვევაშიც 
კი, თუ ამგვარი მომსახურება აუცილებელია 
ქალის ან გოგონას სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.  

• შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს შორის 
განათლების ნაკლებობა ზღუდავს მათ მიერ 
ჯანდაცვის მომსახურებების მნიშვნელობის 
აღქმის უნარს.591  მაგალითად, შშმ ქალები 
და მოზარდი გოგონები ხშირად არ ფლობენ 
ინფორმაციას ორსულობის ან აბორტის 
შესახებ, იქ, სადაც აბორტი კანონით არის 
დაშვებული, და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების შესახებ.592  შესაბამისად, მათ 
არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა ამოიცნონ ორსულობის ნიშნები, ან რა 
მომსახურება შეუძლიათ მიიღონ ორსულობის 
პირველ ტრიმესტრში, რაც, დაუგეგმავი და 
არასასურველი ორსულობის შემთხვევაში, 
ზრდის სამართლებრივ, ფინანსურ და სხვა 
ბარიერებს. ხელმისაწვდომი ყოვლისმომცველი 
სექსუალური განათლების შესახებ დამატებითი 
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს ქვეთავში, რომელიც 
ეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისა და ახალგაზრდა პირების 
ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებას 

(ქვეთავი 4.5). 
• აბორტთან დაკავშირებული სტიგმა (იქ, 

სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული) 
ხშირად ხდება იმ შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების უფლებების დარღვევისა და მათდამი 
არასათანადო მოპყრობის მიზეზი, რომლებიც 
აბორტის გართულებებით აბორტისშემდგომი 
მეთვალყურეობისათვის მიმართავენ 
სამედიცინო დაწესებულებებს. 

• ხშირად არ წარმოებს შშმ ქალებისა და 
მოზარდი გოგონების სკრინინგი კიბოზე 
და ისინი ხშირად ვერ იღებენ სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ სხვა 
მომსახურებებს მთელი რიგი ფაქტორების გამო. 
ამ ფაქტორებს განეკუთვნება მომსახურების 
დონეზე კომპეტენციების ნაკლებობა, იმგვარი 
პროცედურული გაიდლაინების არარსებობა, 
რომლებიც დააკმაყოფილებდა შეზღუდულ 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ და 
გენდერულ საჭიროებებს, სათანადოდ 
ადაპტირებული აღჭურვილობის უქონლობა და 
არასაკმარისი საგანმანათლებლო რესურსები.593  

• შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
საჭიროებათა დაკმაყოფილებისთვის 
აუცილებელ ადაპტაციასა და მომსახურებებთან 
დაკავშირებულ საკითხებში სამედიცინო 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამხმარე 
პერსონალის სტანდარტიზებული მომზადების 
ნაკლებობა ზღუდავს ქალებისა და გოგონების 
წვდომას სასიცოცხლოდ აუცილებელ 
სამედიცინო მომსახურებებზე და უხერხულ 
სიტუაციაში აყენებს მომსახურების მიწოდებაზე 
პასუხისმგებელ პირებს.  

• სამედიცინო დაწესებულებაში შშმ პირების 
ვიზიტი ხშირად საჭიროებს კომპლექსურ 
კოორდინაციას, რათა შშმ პირებს არ შეექმნათ 
პრობლემები ტრანსპორტირებასთან და საჭირო 
მხარდაჭერის მიღებასთან დაკავშირებით. 
თუმცა მომსახურების მიმწოდებლები და 
დამხმარე პერსონალი ხშირად არ არიან მზად, 
უზრუნველყონ შშმ პირებისათვის საჭირო 
მისადაგება, რის შედეგადაც ხშირად ქალებსა და 
გოგონებს უწევთ უკან გაბრუნება ან ვიზიტის სხვა 
დროისთვის გადადება, როდესაც მომსახურება 
მათთვის ხელმისაწვდომი გახდება, რაც შშმ 
პირისთვის არა მხოლოდ დამატებით ხარჯებსა 
და დროის კარგვას უკავშირდება, არამედ, 
ასევე, მათ მიმართ დისკრიმინაციულია და 
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შესაძლებელია, გამოიწვიოს შშმ პირის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურების 
გარეშე დარჩენა.  

• კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ბარიერების 
გამო შშმ ქალები და მოზარდი გოგონები ხშირად 
ვერ ახერხებენ, მიაწოდონ მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
ინფორმაცია საკუთარი სიმპტომებისა და პირადი 
და ოჯახის წევრების სამედიცინო ისტორიის 
შესახებ, რაც ხელს უშლის მათი ჯანმრთელობის 
საჭიროებებისა და რისკების სათანადოდ 
შეფასებას. კომუნიკაციასთან დაკავშირებული 
ბარიერები, ასევე, ხელს უშლის მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს, 
მიაწოდონ პაციენტებს ინფორმაცია საჭირო 
სამედიცინო შემოწმების, დიაგნოსტირების და 
მკურნალობის გეგმის შესახებ.594  

• კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ბარიერები 
ხელს უშლის შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების წვდომას მნიშვნელოვან 
საკონსულტაციო და ფსიქოლოგიური 
მხარდაჭერის მომსახურებებზე, რომლებიც 
მათ სჭირდებათ საკუთარ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებით ისეთი გადაწყვეტილებების 
მისაღებად, როგორიცაა, მაგალითად 
ქიმიოთერაპიის კურსის გავლა.  

• სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული და 
სამედიცინო აპარატურასთან, მაგალითად, 
მამოგრაფიის აპარატთან, დაკავშირებული 
ფიზიკური ბარიერები ხელს უშლის შშმ ქალებისა 
და მოზარდი გოგონების წვდომას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ ძირითად და 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურებებზე.

• სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურებებზე 
დაწესებული ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
გადასახადები, ასევე არაპირდაპირი ხარჯები, 
რომლებიც უკავშირდება ტრანსპორტირებას, 
შესაძლებელია, შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონებისთვის პრევენციული მომსახურების 
მიღების ფინანსურ ბარიერად იქცეს და 
შეზღუდოს მათი წვდომა გეგმურ სამედიცინო 
მომსახურებაზე. 

• ჰუმანიტარული კრიზისის დროს შშმ ქალებსა 
და მოზარდ გოგონებს ნაკლები შესაძლებლობა 
აქვთ იმისათვის, რომ თავი დააღწიონ და 
გაეცალონ სახიფათო ადგილს და ასეთი 
სიტუაციებიდან თავის დაღწევის პროცესში 
მათ შეიძლება დაკარგონ წვდომა მათთვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელ სამედიცინო 
პრეპარატებსა თუ მოწყობილობებზე.  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეიმუშავეთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც 

გააუმჯობესებს შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონებისთვის სამედიცინო მომსახურებების 
ხელმისაწვდომობას და დაეხმარება მათ, უკეთ 
გააცნობიერონ საკუთარ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული საჭიროებები და უფლებები. 

► მაგალითი: 
 კანადაში არსებულმა შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალთა ქსელმა “Dis
Abled Women’s Network” და საზოგადოებრივი 
ცხოვრების საკითხებზე მომუშავე ასოციაციამ 
“Canadian Association of Community Living” 
ერთობლივად შეიმუშავეს ინსტრუმენტთა 
ნაკრები შშმ პირებისა და ყრუ პირების 
ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად 
სახელწოდებით „ჩვენი ჯანმრთელობა 
მნიშვნელოვანია! ინსტრუმენტთა ნაკრები 
კიბოს სკრინინგისა და ზოგად სამედიცინო 
მომსახურებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე და ყრუ პირების წვდომის 
გასაუმჯობესებლად“. ინსტრუმენტთა აღნიშნული 
ნაკრების ერთერთი მოდული მიზნად ისახავს 
შშმ პირების ჯანმრთელობის უფლების დაცვას, 
რაც ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა 
ასპექტს მოიცავს, მათ შორის სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და მასთან 
დაკავშირებულ უფლებებს. კიდევ ერთი მოდული 
განკუთვნილია სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის და მიზნად ისახავს მათ 
დახმარებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა 
შშმ პირების სამედიცინო მომსახურებაზე 
წვდომასთან დაკავშირებული ბარიერების 
იდენტიფიცირება და ამ ბარიერების 
აღმოფხვრის პროაქტიული გზების გამონახვა.595 

2. შშმ ქალები და მოზარდი გოგონები ჩართეთ 
პროგრამებში, რომლებიც ეხება მენსტრუალურ 
ციკლთან დაკავშირებული ჰიგიენის მართვას, 
და ჰიგიენური რესურსების განაწილებაში, 
მაგალითად, ჰუმანიტარული კრიზისის 
დროს აუცილებელ ჰიგიენურ საშუალებათა 
კომპლექტების განაწილების სქემებში. 
ინტელექტუალური შესაძლებლობის შეზღუდვის 
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მქონე ზრდასრული ქალებისთვის შეიმუშავეთ 
სპეციალური პროგრამები, რომელთა 
ფარგლებშიც მათ შეეძლებათ, დასვან კითხვები 
მენსტრუალურ ციკლთან დაკავშირებული 
ჰიგიენის შესახებ, რომლის თაობაზე მათ, 
შესაძლოა, არასოდეს მიუღიათ ინფორმაცია.

► მაგალითი: 
 ავსტრალიაში არსებულმა განვითარების 

შეზღუდვის მქონე პირთა ჯანმრთელობის 
ცენტრმა გამოსცა სახელმძღვანელო 
სახელწოდებით: „მხარდაჭერა ქალებს: 
ინფორმაცია და რესურსები მენსტრუალურ 
ციკლთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე 
ქალებზე მზრუნველი პირებისათვის“. 596  
სახელმძღვანელო მოიცავს ყოვლისმომცველ 
რეკომენდაციებს ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე ქალებზე მზრუნველი პირებისათვის იმის 
შესახებ, თუ როგორ არის შესაძლებელი ამ ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს 
შორის მენტრუალურ ციკლთან დაკავშირებული 
საკითხების მართვა; რეკომენდაციები 
სამედიცინო და სამართლებრივ საკითხებსაც 
მოიცავს. 

3. აწარმოეთ ადვოკატირება კანონებსა 
და პოლიტიკაში ისეთი საკითხების 
დასაზუსტებლად, როგორიცაა სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლთა წვდომა აბორტის 
მომსახურებაზე იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული; უზრუნველყავით, რომ ამგვარი 
კანონები და პოლიტიკა ითვალისწინებდეს 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
საჭიროებებსა და ინტერესებს. 

4. იქ, სადაც ამის აუცილებლობა არსებობს, 
აწარმოეთ ადვოკატირება ეროვნულ კანონებსა 
და პოლიტიკაში ისეთი დებულებების შესატანად, 
რომელთა თანახმად უსაფრთხო აბორტზე 
წვდომა იქ, სადაც აბორტი კანონით არის 
დაშვებული, არ საჭიროებს მშობლის, მეურვის ან 
მეუღლის თანხმობას.597  

5. სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული 
მომსახურებები, პრიორიტეტის სახით, უნდა 
მოიცავდეს ფსიქოლოგიურ დახმარებას და 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
სხვა მომსახურებებს შშმ ქალებისა და 

ახალგაზრდა პირებისათვის, განსაკუთრებით 
ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში. ამგვარი 
მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია 
მოხდეს ადგილზევე ან პაციენტთა რეფერირების 
საშუალებით. „ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
დაცვის და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის 
შესახებ უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის რეკომენდაციების“ თანახმად, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და 
ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის გადაუდებელი 
ინტერვენციების ძირითადი პრინციპებია: (1) 
ადამიანის უფლებებისადმი პატივისცემისა და 
თანასწორობის ხელშეწყობა; (2) საზოგადოების 
მონაწილეობის ხელშეწყობა; (3) ზიანის 
მიყენების დაუშვებლობა; (4) ხელმისაწვდომი 
რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენება; 
(5) აქტივობებისა და პროგრამების უფრო 
ფართო სისტემებში ინტეგრირება (როგორიცაა 
ჯანდაცვის პროგრამები ან საგანმანათლებლო 
პროგრამები და ა.შ.); და (6) მრავალმხრივი 
რეაგირება.598  
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს, მათთვის 

გასაგები ფორმით, მიაწოდეთ ინფორმაცია, 
განათლება და კონსულტაციები სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების, მათ შორის კონტრაცეპტივების 
გამოყენების შესახებ დაუგეგმავი ორსულობის 
თავიდან ასაცილებლად, და უსაფრთხო 
აბორტის ხელმისაწვდომობის შესახებ იქ, 
სადაც აბორტი კანონით არ არის აკრძალული.599  
უზრუნველყავით, რომ კონტრაცეფციის 
მეთოდების შესახებ კონსულტაცია და პირის 
მიერ არჩეული კონტრაცეფციის მეთოდი 
ხელმისაწვდომი იყოს იმ შშმ ქალებისათვის, 
რომლებიც სამედიცინო დაწესებულებას 
აკითხავენ აბორტის მომსახურების მიღების 
მიზნით იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული, და აბორტისშემდგომი 
მომსახურების მიღების მიზნით.600  

► მაგალითი: 
 ნიგერიაში ყრუ ქალთა ასოციაციამ და 

ნიგერიაში მოქმედმა საერთაშორისო 
არასამთავრობო ორგანიზაცია “IPAS“-მა 
განახორციელეს შშმ პირთა სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების პროგრამა წყვილმიდგომის 
გამოყენებით, რომელიც მიზნად ისახავდა 
სურდოთარჯიმნების შესაძლებლობების 
განვითარებას.601  სამუშაო შეხვედრების 
ფარგლებში, რომლებზეც საკვანძო საკითხები 
იყო ინფორმაციის მიწოდებასთან და 
კომუნიკაციასთან დაკავშირებული და 
ფინანსური ბარიერები, ასევე, ადვოკატირების 
მიზნით წარმოებული შეხვედრების ფარგლებში 
პროექტის მონაწილეებმა გამოყვეს სამი 
მნიშვნელოვანი ასპექტი იმ ბარიერების 
აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ხელს 
უშლის ყრუ ქალების წვდომას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე: 
„[1] სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიღებისას სურდოთარჯიმნების 
მომსახურება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ყრუ 
ქალების წვდომას ხარისხიან მომსახურებაზე და, 

საბოლოო ჯამში, ხელს უწყობს მოსახლეობის 
აღნიშნულ ჯგუფში დედათა ავადობისა და 
სიკვდილიანობის შემთხვევათა შემცირებას. 
[2] სურდოთარჯიმანთა უფასო მომსახურების 
პარალელურად, ყრუ ქალების სამედიცინო 
მომსახურებაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად 
საჭიროა ადვოკატირება სამედიცინო 
დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან 
კონკრეტული პოლიტიკის შემუშავების 
მიზნით, მათ შორის სამედიცინო ხარჯების 
საფასურის შემცირების მიზნით, რაც აღნიშნულ 
მომსახურებებს უფრო ხელმისაწვდომს 
გახდის შშმ პირებისათვის. [3] სამედიცინო 
მომსახურებებზე შშმ პირთა წვდომის 
უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელებულ 
პროექტებში საჭიროა საზოგადოებრივი 
ფიგურებისა და ინსტიტუტების ჩართვა”.602 

2. მოახდინეთ მომსახურებათა ისეთი 
ელემენტების ადაპტირება, როგორიცაა 
სამედიცინო შემოწმება, პროცედურები და 
აღჭურვილობა, რათა ისინი მორგებული 
იყოს და აკმაყოფილებდეს შშმ ქალებისა და 
მოზარდი გოგონების საჭიროებებს. იქ, სადაც 
ამის შესაძლებლობა არსებობს, შეიმუშავეთ და 
დანერგეთ ისეთი მომსახურებები, რომლებიც 
გულისხმობს ყველა ელემენტის მისადაგებას, 
დაწყებული მომსახურების მიწოდების 
ადგილმდებარეობით და დამთავრებული 
გინეკოლოგიური სავარძლით. ეს მომსახურებას 
ხელმისაწვდომს გახდის არა მხოლოდ შშმ 
პირებისათვის, არამედ მოარგებს მას ყველა 
შესაძლო საჭიროებას. 

► მაგალითი: 
 “Keela Cup“ შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ქალის შექმნილი მენსტრუალური ჭიქაა, 
რომელიც მოსახერხებელია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის.603  

► მაგალითი: 
 სახელმძღვანელო „ქცევის წესები და არა 

მხოლოდ: განვითარების შეფერხებისა და 
სხვა ფუნქციური დარღვევების მქონე ქალთა 
გინეკოლოგიური შემოწმება“ მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და დამხმარე პერსონალს 
სთავაზობს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს შშმ 
ქალებისთვის გინეკოლოგიური შემოწმების 
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გამოცდილების გაუმჯობესების შესახებ. 
სახელმძღვანელოში შესულია რეკომენდაციები 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეფასდეს 
მისადაგების საჭიროება; როგორ შეიძლება 
წარმოებული იქნეს გინეკოლოგიური შემოწმება 
ალტერნატიული პოზის გამოყენებით და 
რა მისადაგებაა საჭირო სხვადასხვა ტიპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; ასევე, რა 
პროცედურები უნდა ჩატარდეს გინეკოლოგიური 
შემოწმების შემდგომ.604 

3. გამონახეთ ალტერნატიული გზები, 
მაგალითად, მოდელებისა და დასურათებული 
სახელმძღვანელოების გამოყენება, რომელთა 
საშუალებითაც შშმ ქალები უკეთ შეძლებენ, 
შეიცნონ საკუთარი სხეული და გააცნობიერონ 
პროცედურების მნიშვნელობა. 

► მაგალითი: 
 “Kahani Her Mahine Ki” ინდოეთში შექმნილი 

ინსტრუმენტთა ნაკრებია, რომელიც შეიცავს 
შეხებით აღქმისთვის განკუთვნილ მოდელებსა 
და ბუკლეტს, რომელიც ეხმარება უსინათლო 
გოგონებს, შეიცნონ საკუთარი სხეული და 
მიიღონ ინფორმაცია მენსტრუალური ციკლის 
შესახებ.605 

► მაგალითი: 
 ავსტრალიაში არსებულმა განვითარების 

შეზღუდვის მქონე პირთა ჯანმრთელობის 
ცენტრმა გამოსცა გამარტივებული 
სახელმძღვანელო სახელწოდებით „პაპ-ტესტი: 
მარტივი ფაქტები“, რომელიც განკუთვნილია 
მომსახურების მიმწოდებლებისათვის და 
აძლევს მათ რეკომენდაციებს იმასთან 
დაკავშირებით, თუ რა დახმარება უნდა 
გაუწიონ მათ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პაციენტებს პაპტესტის პროცედურის 
ჩატარებისას. სახელმძღვანელოში მარტივი 
ენით არის ახსნილი, თუ რისი მოლოდინი უნდა 
ჰქონდეთ შშმ ქალებს პაპტესტის პროცედურის 
ჩატარებისას და ილუსტრაციების გამოყენებით 
აღწერილია პროცედურა.606  

4. საშუალო რგოლის მომსახურების 
მიმწოდებლები მოამზადეთ ადრეულ 

ეტაპზე უსაფრთხო აბორტის მომსახურების 
მისაწოდებლად იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული, რათა უზრუნველყოთ 
მომსახურების ფინანსური ხელმისაწვდომობა 
და სასოფლო ტერიტორიებსა და იზოლირებულ 
ადგილებში აღნიშნულ მომსახურებაზე წვდომა.607  

5. უზრუნველყავით, რომ იქ, სადაც აბორტი 
კანონით არის დაშვებული, აბორტთან 
დაკავშირებული მომსახურება იყოს 
ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი და მისი 
გაწევა ხდებოდეს ადგილობრივ სამედიცინო 
ცენტრებში, პირველადი სამედიცინო 
მომსახურების დაწესებულებებსა და 
რეფერალურ საავადმყოფოებში.608  

6. უზრუნველყავით, რომ ტუალეტები იყოს 
მარტივად მისადგომ ადგილზე, უსაფრთხო, 
ერთმანეთისგან იყოს გამიჯნული მამაკაცებისა 
და ქალებისათვის განკუთვნილი ტუალეტები, 
განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კრიზისის 
შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 
დროებით საცხოვრებლებში. ამგვარი მოწყობა 
ემსახურება შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონების ღირსების, პირადი სივრცისა და 
უსაფრთხოების დაცვას, ასევე მათ სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული უფლებების დაცვასა და, 
ზოგადად, ჯანმრთელობაზე მათი საჭიროებების 
დაკმაყოფილებას. 

► მაგალითი: 
 ორგანიზაცია “Hesperian Foundation “ის 

მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო: 
„სახელმძღვანელო შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის” შეიცავს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საჭიროებებზე ტუალეტების მორგებასთან 
დაკავშირებულ მთელ რიგ პრაქტიკულ 
რეკომენდაციებს, განსაკუთრებით რესურსების 
სიმწირის პირობებში: 

• „თუ ადამიანს უჭირს ჩაცუცქვა, საჭიროა მარტივი 
ხელის მოსაჭიდის დამონტაჟება ან ტუალეტის 
ამაღლებული დასაჯდომით აღჭურვა. თუ 
ტუალეტი მარტივი ორმოა, სკამზე ამოჭერით 
ხვრელი და მოათავსეთ იგი ორმოს თავზე. 

• თუ ადამიანს უჭირს საკუთარი სხეულის 
კონტროლი, საჭიროა ტუალეტის ზურგის 
მისაყრდნობით, გვერდითი საყრდენებითა და 
ფეხის საყრდენებით, ასევე სამაგრი ქამრით ან 
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ხელის მოსაჭიდით აღჭურვა. 
• გამოიყენეთ თოკი ან ღობე, რათა უსინათლო 

ადამიანმა შეძლოს საცხოვრებლიდან 
ტუალეტამდე გზის გაგნება. 

• თუ ადამიანს უჭირს ტანისამოსის გახდა ან 
ჩაცმა, შეეცადეთ, მისი სამოსი მის საჭიროებებს 
იყოს მორგებული, მაგალითად, იყოს 
თავისუფალი ან  ელასტიკური. საჭიროა სუფთა 
ადგილის გამოყოფა, სადაც ადამიანს შეძლებს 
დაჯდომას ან დაწოლას და ტანისამოსის ისე 
მორგებას. 

• თუ ადამიანს უჭირს დაჯდომა, საჭიროა მოძრავი 
ხელმოსაჭიდისა და კიბის დამონტაჟება”.609 

7. უზრუნველყავით, რომ დამატებითი ხარჯები, 
რომლებიც უკავშირდება მნიშვნელოვან 
სამედიცინო მომსახურებებზე შშმ ქალებისა და 
მოზარდი გოგონების წვდომის გაუმჯობესებას, 
არ დაეკისროს შშმ ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
გადასახადის სახით. 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა
1. შეიმუშავეთ მენტორობისა და საცდელი 

ტრენინგის პროგრამები, რომლებიც 
დაეხმარება მომსახურების მიმწოდებლებსა 
და დამხმარე პერსონალს, დარწმუნდნენ 
საკუთარ შესაძლებლობებში და გადალახონ 
ის პრობლემები, რომლებიც მათ ექმნებათ 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონებისათვის 

მომსახურების მიწოდებისას. 
2. დანერგეთ მოდელირების პროგრამები, 

რომლებიც დაეხმარება მომსახურების 
მიმწოდებლებს, უკეთ მოემსახურონ შშმ 
ქალებსა და მოზარდ გოგონებს და გაერკვნენ, 
რას ნიშნავს ინკლუზიური პროგრამა. 

3. შეიმუშავეთ საორიენტაციო პროცედურები, 
რომლებიც დაეხმარება ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს პროცედურის ან ტესტირების 
ჩატარებამდე მღელვარების დაძლევასა და 
პროცედურათა უკეთ გააზრებაში. საორიენტაციო 
პროცედურების მაგალითებია:610   

• პაციენტებს მიაწოდეთ ინფორმაცია 
ტესტირებისა თუ სამედიცინო შემოწმების 
მნიშვნელობაზე და იმ ეტაპებზე, რომლებსაც 
მოიცავს პროცესი. 

• შექმენით ილუსტრირებული 
სახელმძღვანელო სამედიცინო 
შემოწმების პროცედურებისათვის, 
განსაკუთრებით გინეკოლოგიური შემოწმების 
პროცედურებისათვის, სურათების, 
მოდელებისა და ვიდეოების გამოყენებით. 

• სამედიცინო შემოწმების პროცედურის 
დაწყებამდე დაათვალიერებინეთ პაციენტს 
კლინიკა და აღჭურვილობა, რათა მან თავი 
უფრო კომფორტულად იგრძნოს. 

• აღუწერეთ პაციენტს სამედიცინო შემოწმების 
პროცედურა და მიაწოდეთ ინფორმაცია 
ტესტის შედეგების შესახებ. 

• საშუალება მიეცით პაციენტს, სამედიცინო 
შემოწმების ინსცენირება გაიაროს მოდელის 
ან თოჯინის გამოყენებით. 

უსინათლო ქალთა ორკესტრის “Al Nour wal Amal“ („სინათლე და იმედი“) წევრები  ბასმა და დინა  სასტუმროში, ევროპაში ტურის დროს, 
საფრანგეთის ერთერთ ქალაქში კონცერტისთვის მზადების ფარგლებში გამართული რეპეტიციის შემდეგ. © Fernando Moleres/Panos Pictures
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4. ორგანიზება გაუწიეთ მასშტაბურ კამპანიებს 
შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
საჭიროებებისა და უფლებების შესახებ 
საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. 
აღნიშნულ კამპანიებში უნდა მონაწილეობდნენ 
შშმ პირები და კამპანიების სამიზნე აუდიტორია 
უნდა მოიცავდეს ჯანდაცვის მუშაკებს, 
ტრადიციულ მკურნალებს, თემისა და რელიგიურ 
ლიდერებს, შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს 
და მათი ოჯახის წევრებსა და მათზე მზრუნველ 
პირებს, რომლებიც ხშირად თავად უქმნიან შშმ 
ქალებსა და მოზარდ გოგონებს დაბრკოლებებს 
მნიშვნელოვან სამედიცინო მომსახურებებზე 
წვდომის მხრივ.  

5. შეიმუშავეთ პროგრამები, რომელთა მიზანი 
იქნება საზიანო სტერეოტიპების მსხვრევა და 
მომსახურების მიმწოდებელთა მიკერძოებული 
დამოკიდებულების ცვლილება, მათ შორის 
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს შორის 
გართულებების შიშის გაფანტვა. 

6. უზრუნველყავით, რომ იქ, სადაც აბორტი 
კანონით არის დაშვებული, ქირურგიული 
და სამედიცინო აბორტის შესახებ 
ინფორმაციის, ასევე პაციენტის ორსულობის 
გათვალისწინებით, თითოეულ პროცედურასთან 
დაკავშირებული რისკებისა და სარგებლის 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება წარმოებდეს 
პაციენტისთვის მარტივად აღსაქმელ და 
გასაგებ ფორმატში. პატივი ეცით მეთოდთან 
დაკავშირებით პაციენტის მიერ გაკეთებულ 
არჩევანს და გაითვალისწინეთ მისი არჩევანი.611 

7. იქ, სადაც აბორტი კანონით არის დაშვებული, 
აბორტის პროცედურამდე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალს გაუწიეთ 
საკონსულტაციო მომსახურება, რა დროსაც 
დაცული უნდა იყოს კონფიდენციალურობა. ეს 
დაეხმარება ქალს, მიიღოს ნებაყოფლობითი 
გადაწყვეტილება.612  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი 
1. სამედიცინო სკოლებისთვის შექმენით 

ინტეგრირებული პროგრამები და ძირითადი 
კურსის მასალები სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებელთა მოსამზადებლად ისეთ 
საკითხებში, რომლებიც ეხება შშმ ქალებისა 
და მოზარდი გოგონების მომსახურებისას 

მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის 
აუცილებელ ადაპტაციას. აღნიშნული 
პროგრამები არ უნდა იყოს სპეციალიზებული, 
ისინი სასწავლო პროგრამაში უნდა იყოს 
ჩართული, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა მომსახურება ყველა მომსახურების 
მიმწოდებლის პასუხისმგებლობაში შედის.  

2. გააფართოეთ სამედიცინო მომსახურებათა 
მიმწოდებლების შესაძლებლობები, რათა 
მათ შეძლონ შშმ ქალებისა და მოზარდი 
გოგონებისთვის კიბოზე და სხვა დაავადებებზე 
სკრინინგის ჩატარება აუცილებელი მისადაგების 
გათვალისწინებით. 

3. მოამზადეთ მომსახურების მიმწოდებლები 
და დანერგეთ მკაცრი გარანტიები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ არ ხდებოდეს შშმ 
ქალების იძულება აბორტის გაკეთებაზე და 
მათგან ყოველთვის იღებდნენ ინფორმირებულ 
თანხმობას.613  უზრუნველყავით, რომ 
მომსახურების ყველა მიმწოდებელსა და 
დამხმარე პერსონალს გავლილი ჰქონდეს 
შესაბამისი მომზადება, რათა ისინი დაეხმარონ 
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს თავისუფალი 
და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. 
შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებზე ხშირად 
ხორციელდება ზეწოლა პროცედურის 
ჩატარებაზე ან მათ პროცედურა უტარდებათ 
მათი თავისუფალი და ინფორმირებული 
თანხმობის გარეშე. აღნიშნულ პრაქტიკას 
შესაძლებელია, სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდეს, 
მათ შორის: მცდარი წარმოდგენა იმის შესახებ, 
რომ შშმ ქალებს არ შეუძლიათ შვილებზე 
ზრუნვა, ასევე, მცდარი წარმოდგენა იმის 
შესახებ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალს მხოლოდ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის გაჩენა შეუძლია, 
მშობლის ან მეურვის მიერ ქალის ნაცვლად 
გადაწყვეტილების მიღება ან სექსუალური 
ძალადობის ფაქტის დამალვა. ასევე არსებობს 
შემთხვევები, როდესაც შშმ ქალებსა და მოზარდ 
გოგონებს სურთ აბორტის გაკეთება, იქ, სადაც 
აბორტი კანონით არის დაშვებული, თუმცა 
მათ არ აძლევენ ამის უფლებას იმ მცდარი 
შეხედულების გამო, რომ  შშმ ქალს თავად არ 
შეუძლია ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება 
და მის მაგივრად გადაწყვეტილება ქალის 
მშობელმა ან მეურვემ უნდა მიიღოს. 

4. უზრუნველყავით, რომ შშმ ქალებისა და 
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მოზარდი გოგონებისათვის, რომლებიც 
აბორტთან დაკავშირებული მომსახურების 
მოთხოვნით მიმართავენ სამედიცინო 
დაწესებულებას, იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული, ხელმისაწვდომი იყოს შემდეგი 
მომსახურებები, რომლებიც დადგენილია 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ: 
• „ქალისთვის გასაგები და მარტივად 

აღსაქმელი ფორმით მიწოდებული, 
სამედიცინო თვალსაზრისით ზუსტი 
ინფორმაცია აბორტის შესახებ [იქ, სადაც 
აბორტი კანონით არის დაშვებული] და 
დირექტივებისგან გარეშე კონსულტაცია 
იმ შემთხვევაში, თუ ქალი საჭიროებს და 
ითხოვს დახმარებას ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების მისაღებად; 

• აბორტთან დაკავშირებული მომსახურების 
მიწოდება დაყოვნების გარეშე [იქ, სადაც 

აბორტი კანონით არის დაშვებული]; 
• აბორტთან დაკავშირებული გართულებების 

დროული მკურნალობა, მათ შორის იმ 
გართულებებისა, რომლებიც არაუსაფრთხო 
აბორტს უკავშირდება; 

• კონტრაცეფციასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციისა და მომსახურებათა მიწოდება 
და რეფერირება დაუგეგმავი ორსულობის 
შემთხვევათა განმეორების თავიდან 
ასარიდებლად”.614

  
5. უზრუნველყავით გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების დაუყოვნებლივ და უპირობოდ 
აღმოჩენა, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, 
აბორტისშემდგომი მომსახურებების გაწევა, 
მიუხედავად იმისა, კანონით დაშვებულია თუ 
არა აბორტი და შეუძლია თუ არა პაციენტს, 
გადაიხადოს მომსახურების საფასური.615  

პრაქტიკაში დანერგვა

ძუძუს კიბოს დადგენის გაუმჯობესება   

კანადაში არსებულმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ქსელმა “DisAbled Women’s Net
work” და კანადის ძუძუს კიბოს ქსელმა ერთობლივად ჩაატარეს ძუძუს კიბოსთან და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებთან დაკავშირებით წარმოებული კვლევებისა და რეკომენდაციების 
მიმოხილვა და შეიმუშავეს შემდეგი რეკომენდაციები:  

1. საჭიროა ფიზიკური გარემოს  შენობისა და აღჭურვილობის  ადაპტირება.
2. საჭიროა არსებული პროცედურებისა და პრაქტიკის ადაპტირება ან ისეთი ახალი პროცედურებისა 

და პრაქტიკის ინიცირება, როგორიც არის, მაგალითად, პაციენტთა ადვოკატი, მხარდაჭერის 
ჯგუფები, საკონტროლო კითხვარი მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. 

3. საჭიროა სამედიცინო მომსახურების მომწოდებელთა მომზადება ქალზე ორიენტირებული და შშმ 
პირთა საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების მიწოდების უზრუნველსაყოფად. 

4. საჭიროა ძუძუს კიბოს შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება შშმ პირთა სათანადოდ 
ინფორმირების მიზნით.

5. საჭიროა პოლიტიკის სფეროში რეკომენდაციების შემუშავება და რეფორმების გატარება. 
მაგალითად, ხელმისაწვდომობა უნდა გახდეს სამედიცინო დაწესებულებათა აკრედიტაციისათვის 
აუცილებელი პირობა ან უნდა შემუშავდეს კიბოს სკრინინგთან დაკავშირებული ეროვნული 
გაიდლაინები, რომლებიც უზრუნველყოფს აღნიშნულ მომსახურებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა წვდომას. 

აღნიშნული მიმოხილვის ფარგლებში მოხდა საჭირო რესურსებისა და პერსონალის მომზადებისთვის 
საჭირო მასალების იდენტიფიცირება, რომლებიც ხელს შეუწყობს რეფორმების გატარებას შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის ძუძუს კიბოს სკრინინგის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად.616 
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4.7.3 მაჩვენებლები
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
მოზარდი გოგონებისათვის ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული სამედიცინო მომსახურების 
მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მოცემული 
მაჩვენებლები არ არის ამომწურავი, ეს არის 
მაჩვენებლების ნიმუში, რომელიც მოიცავს 
სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ ასპექტსა და 
ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა შემუშავდეს 
ქალებისთვის განკუთვნილი სამედიცინო 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 
შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე.

• შშმ ქალებისა და მოზარდი გოგონების 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები ჩართულია სამედიცინო 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და სოციალური 
მომსახურების მიმწოდებლების მოსამზადებელ 
სასწავლო კურსში როგორც სპეციალისტთა 
პირველდაწყებითი მომზადების პროგრამებში, 
ასევე დასაქმების ადგილზე სპეციალისტთა 
განვითარების მიზნით მომზადების 
პროგრამებში.

• ძუძუს, საშვილოსნოს, მენჯის ღრუს ორგანოებისა 
და საშვილოსნოს ყელის კიბოს დადგენის 
მიმართულებით არსებული პროტოკოლები 
შეიცავს შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს 
შორის კიბოს დადგენის პროცედურებს.

• სამედიცინო დაწესებულებები აღჭურვილია 
შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი 
მამოგრაფიის აპარატებით და ულტრაბგერითი 
გამოკვლევისთვის საჭირო აპარატებით. 

• სამედიცინო დაწესებულებებში არსებობს 
პროტოკოლები, რომლებიც ემსახურება 
პაციენტთა საჭიროებების იდენტიფიცირებას  
და ამ საჭიროებების შესახებ მომსახურების 
მიმწოდებელთა ინფორმირებას, ვიდრე 
პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებაში 
გამოცხადდება. 

• შშმ ქალებსა და მოზარდ გოგონებს სწორი 
ინფორმაცია აქვთ აბორტის სამართლებრივი 
სტატუსის შესახებ.617  

4.8 ჯანმრთელობის შესახებ 
ინფორმაციისა და მომსახურების 
ხელმისაწვდომობა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისა 
და ახალგაზრდებისათვის

4.8.1 საკითხის მიმოხილვა 
10დან 24 წლამდე ასაკი ნებისმიერი ადამიანის, 
მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების, განვითარების მნიშვნელოვანი 
ეტაპია. ამ ასაკში მოზარდი გოგონები და ბიჭები 
სქესობრივი მომწიფების პერიოდს გადიან 
და, შესაბამისად, მნიშვნელოვან ფიზიკურ, 
ფსიქიკურ და ემოციურ ცვლილებებს განიცდიან. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა 
პირების სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებების 
სრულად რეალიზებისათვის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე ახალგაზრდა პირების 
თანასწორად, მომსახურებები მორგებული უნდა 
იყოს მათი ჯანმრთელობისა და განვითარების 
საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე, როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე მოზარდები 
და ახალგაზრდები საჭიროებენ წვდომას მათი 
ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამის, მათ 
გენდერულ და შეზღუდულ შესაძლებლობასთან 
დაკავშირებულ საჭიროებებზე მორგებულ 
განათლებაზე, ინფორმაციასა და მომსახურებებზე. 
აღნიშნული ინფორმაცია და მომსახურებები 
მოიცავს ყოვლისმომცველ სექსუალურ 
განათლებას; ინფორმაციას კონტრაცეფციისა 
და კონტრაცეპტივების შესახებ, შესაბამის 
საკონსულტაციო მომსახურებას, საქონელსა და 
მომსახურებას; სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციების შესახებ ინფორმაციას, შესაბამის 
საკონსულტაციო მომსახურებას, ტესტირებასა 
და მკურნალობას; დედათა და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებს; და 
წვდომას უსაფრთხო აბორტთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაზე (იქ, სადაც აბორტი კანონით 
არის დაშვებული), ასევე, აბორტისშემდგომ 
მეთვალყურეობას. 
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ამ ასაკში შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მოზარდები და ახალგაზრდები ისევე 
ხდებიან სექსუალურად აქტიურები და იწყებენ 
ინტიმურ ურთიერთობას, როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე მათი თანატოლები. 
თუმცა შშმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს 
ხშირად არ აქვთ შესაძლებლობა, დაბრკოლებების 
გარეშე მიიღონ აღნიშნული მომსახურება, რაც 
შშმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს არა მხოლოდ 
ტოვებს იმ ინფორმაციის გარეშე, რომელიც 
გაზრდის მათ შესაძლებლობას, შეინაჩუნონ 
ჯანმრთელობა და დაამყარონ უსაფრთხო და 
ჯანსაღი ურთიერთობები, არამედ ადრეული 
ასაკიდანვე აწვდის შშმ პირებს გზავნილს იმის 
შესახებ, რომ საზოგადოებისთვის არ არის 
პრიორიტეტული მათ კეთილდღეობაში ინვესტიციის 
ჩადება.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა პირების სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებების სრული 
რეალიზაციისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ახალგაზრდა პირების 
თანასწორად, მომსახურებები მორგებული უნდა იყოს მათი ჯანმრთელობისა და 
განვითარების საჭიროებებზე. 

4.8.2 რეკომენდაციები შშმ ახალგაზრდა 
პირებისათვის მოზარდებისა და 
ახალგაზრდების საჭიროებებზე 
მორგებული და ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული, სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიწოდების შესახებ
ქვევით მოცემული ძირითადი საკითხები ეხება 
იმ ზოგად ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ ახალგაზრდა პირების წვდომას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე. 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ემსახურება იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული და შშმ ახალგაზრდა 
პირების განსაკუთრებულ საჭიროებებსა და 
მოსაზრებებზე მორგებული მომსახურებები 
იყოს ეფექტიანი, ხელმისაწვდომი, შესაბამისი 
და ხარისხიანი. აღნიშნული რეკომენდაციები 
ეფუძნება ღონისძიებებთან დაკავშირებულ 
ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც მოცემულია 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მე2 თავში. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვევით მოცემული 
რეკომენდაციები არ არის ამომწურავი ხასიათის, 
ისინი ემსახურება ერთგვარი საფუძვლის შექმნას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი მომსახურებებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვას, 
რომლებიც ითვალისწინებს შშმ პირთა 
საჭიროებებს.
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თავი 4
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მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
საჭიროებები 
მოზარდობისა და ახალგაზრდობის სხვადასხვა 
ეტაპი როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე მოზარდი გოგონების და ვაჟებისათვის 
სხვადასხვა ტიპის მოწყვლადობას უკავშირდება. 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ცოდნა 
და ინფორმაცია ამ ასაკობრივი და განვითარების 
დონის შესაბამისი მოწყვლადობის შესახებ. 
საჭიროა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირების ჩართვა იმ პროგრამებში, 
რომლებიც ამ საკითხებს უკავშირდება. ქვევით 
მოცემული ჩამონათვალი, რომელშიც ასაკობრივი 
მოწყვლადობის ტიპებია მოცემული, აღებულია 
გაეროს მოსახლეობის ფონდის პუბლიკაციიდან 
„მოზარდი ვაჟები და ახალგაზრდა მამაკაცები“: 618 

ადრეული მოზარდობის პერიოდი: 1014 
წლის ასაკის მოზარდები
• გენდერული ნიშნით ძალადობა და ჩაგვრა 

(ბულინგი) (გოგონები და ვაჟები) 
• დაუგეგმავი ორსულობა (გოგონები)  
• არაუსაფრთხო აბორტი (გოგონები)  
• საზიანო პრაქტიკა (გოგონები)  
• თანატოლების მხრიდან ზეწოლა, დაიწყონ 

სექსუალურად აქტიური ცხოვრება ან არ 
გამოიყენონ კონდომები (ვაჟები)  

• სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან 
დაკავშირებული ტაბუ (ვაჟები)

• თანატოლთა დანაშაულებრივ დაჯგუფებეში 
გაწევრიანება (ვაჟები)

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა 
და მომსახურებებზე წვდომის არარსებობა 
(გოგონები და ვაჟები)

მოზარდობის შუა პერიოდი: 1519 წლის 
ასაკის მოზარდები
• ზეწოლა სტერეოტიპული გენდერული როლების 

მოსარგებად (ქალი  დაქვემდებარებული პირი, 
მამაკაცი  დომინანტი) (გოგონები და ვაჟები)  

• გენდერული ნიშნით ძალადობა (გოგონები და 
ვაჟები)

• დაუგეგმავი ორსულობა (გოგონები და ვაჟები)
• არაუსაფრთხო აბორტი (გოგონები)
• საზიანო პრაქტიკა (გოგონები)
• რისკის შემცველი ქცევა (გოგონები და ვაჟები)

მნიშვნელოვანი საკითხი

• სექსუალური კავშირები გარიგებით ან 
სექსმუშაკთა რიგებში გაწევრიანება (გოგონები)

• თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკული 
საშუალებები (გოგონები და ვაჟები, თუმცა, 
ზოგადად, რისკი უფრო მაღალია ვაჟების 
შემთხვევაში) 

• დეპრესია და სუიციდი (გოგონები და ვაჟები)
• საკუთარი გარეგნობით უკმაყოფილება 

(გოგონები და ვაჟები)
• სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან 

დაკავშირებული ტაბუ (ვაჟები)
• ურთიერთობის დროს ძალადობის მსხვერპლად 

ქცევა (გოგონები და ვაჟები, თუმცა რისკი 
მნიშვნელოვნად მაღალია გოგონების 
შემთხვევაში) 

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა 
და მომსახურებებზე შეზღუდული წვდომა ან 
წვდომის არარსებობა (გოგონები და ვაჟები)

• სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები 
(გოგონები და ვაჟები, ზოგადად, რისკი უფრო 
მაღალია გოგონების შემთხვევაში) 

ადრეული მოზრდილობის პერიოდი: 2024 
წლის ასაკის ახალგაზრდები
• გენდერული ნიშნით ძალადობა (გოგონები და 

ვაჟები)
• სექსუალური კავშირები გარიგებით ან 

სექსმუშაკთა რიგებში გაწევრიანება (გოგონები)
• საზიანო პრაქტიკა (გოგონები)
• დაუგეგმავი ორსულობა (გოგონები)
• არაუსაფრთხო აბორტი (გოგონები)
• სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან 

დაკავშირებული ტაბუ (ვაჟები)
• დანაშაულებრივ დაჯგუფებეში გაწევრიანება 

(ვაჟები)
• ფსიქიკური დარღვევები (გოგონები და ვაჟები)
• უმუშევრობა (ვაჟები)
• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 

და უფლებებთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა 
და მომსახურებებზე შეზღუდული წვდომა 
(გოგონები და ვაჟები)

• სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები 
(გოგონები და ვაჟები, თუმცა, რიგ გარემოებებში, 
რისკი უფრო მაღალია გოგონების შემთხვევაში) 

• თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკული 
საშუალებები (გოგონები და ვაჟები, თუმცა, 
ზოგადად, რისკი უფრო მაღალია ვაჟების 
შემთხვევაში) 
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ძირითადი საკითხები 
• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 

და უფლებებთან დაკავშირებული 
მომსახურებების შესახებ ეროვნული გეგმების, 
პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება
განხორციელებაში შშმ ახალგაზრდა 
პირთა მონაწილეობის ნაკლებობა და მათი 
საჭიროებების უგულებელყოფა შედეგად 
გვაძლევს ისეთ გეგმებს, პოლიტიკასა 
და პროგრამებს, რომლებიც ზღუდავს 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურებებზე 
შშმ ახალგაზრდა პირების წვდომას. 

• პოლიტიკა და კანონები, რომლებიც მოითხოვს 
მესამე პირის ნებართვას ან მესამე პირისთვის 
ინფორმაციის მიწოდებას, მაგალითად, 
პოლიტიკა, რომელიც მშობლის თანხმობას 
ან ინფორმირებას მოითხოვს იმისათვის, რომ 
ახალგაზრდა პირმა მონაწილეობა მიიღოს 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
პროგრამებში ან მიიღოს კონტრაცეფციის 
მომსახურება, შედეგად გვაძლევს იმას, რომ 
მნიშვნელოვნად იზღუდება ახალგაზრდა 
პირთა წვდომა სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ არსებით ინფორმაციასა და 
მომსახურებებზე.619  აღნიშნული ბარიერი კიდევ 
უფრო ზღუდავს შშმ ახალგაზრდა პირთა წვდომას 
ამგვარ ინფორმაციასა და მომსახურებებზე. 

• შშმ ახალგაზრდა პირები საზიანო პრაქტიკის 
მსხვერპლად ქცევის მაღალი რისკის წინაშე 
დგანან, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს მათ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას 
და არღვევს მასთან დაკავშირებულ უფლებებს.620  

• მომსახურების მიმწოდებლებს არ აქვთ 
გავლილი სათანადო მომზადება და, 
შესაბამისად, არ არიან მზად იმისთვის, რომ 
შშმ ახალგაზრდა პირებს მიაწოდონ სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებები. 

• მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
სექსუალურობა, განსაკუთრებით შშმ 
ახალგაზრდა პირების სექსუალურობა, 
ხშირად ტაბუდადებული თემაა, რაც ხელს 
უწყობს იმგვარი გარემოს შექმნას, სადაც 
სექსუალურობას უარყოფითი დატვირთვა 
ეძლევა და მიიჩნევა, რომ ის ჩახშობას 
საჭიროებს.  

• მშობლები, მეურვეები ან სხვა პირები, 
რომლებიც შშმ ახალგაზრდა პირებზე ზრუნვაში 
მონაწილეობენ, შესაძლებელია, მათ მიმართ 
იჩენდნენ გადაჭარბებულ მზრუნველობას 
და არ სურდეთ, რომ მათი ზრუნვის ქვეშ 
მყოფმა შშმ ახალგაზრდა პირმა მიიღოს 
ინფორმაცია საკუთარი სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 
იმის შიშით, რომ ეს ცოდნა ხელს შეუწყობს 
მათი სექსუალური აქტივობის ზრდას. 
ამგვარი „მზრუნველობა“ შშმ მოზარდებსა და 
ახალგაზრდებს ართმევს წვდომას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე, 
რომლებიც მათ ესაჭიროებათ, რის გამოც 
ისინი შეიძლება შეეცადონ, დამალონ და 
არ გაამჟღავნონ საკუთარი ჯანმრთელობის 
პრობლემები.621  გარდა ამისა, შშმ მოზარდებსა 
და ახალგაზრდებს, ჩვეულებრივ, არ 
აქვთ საკუთარი სახსრები და ფინანსური 
შესაძლებლობა, რომ მიიღონ სამედიცინო 
მომსახურება მშობლებისგან თუ მეურვეებისგან 
დამოუკიდებლად. 

• შშმ მოზარდებისა და ახალგაზრდების წვდომას 
მომსახურებებზე აფერხებს მათი შიში, რომ 
მომსახურების მიმწოდებლები ან დამხმარე 
პერსონალი მათ გაკიცხავენ, აიძულებენ, 
ჩაიტარონ პროცედურები, რომლებიც მათ 
ტკივილს მიაყენებს, ან დაარღვევენ მათ 
კონფიდენციალურობას.622  

• სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული 
მომსახურებების მიღებისას მოქმედების 
თავისუფლებისა და კონფიდენციალურობის 
ნაკლებობა, მაგალითად, როდესაც პირს არ 
აქვს საშუალება, მომსახურება მიიღოს ისე, 
რომ ყველასთვის არ გახდეს ცნობილი ამ 
ფაქტის შესახებ, ხელს უშლის შშმ მოზარდებსა 
და ახალგაზრდებს, მიიღონ აღნიშნული 
მომსახურება.623   

• როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ხშირად არ აქვთ 
საშუალება, რომ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლებს 
კონფიდენციალურად გაესაუბრონ და დაუსვან 
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კითხვები. შესაძლებელია,  ნდობისა და 
კომუნიკაციის ნაკლებობამ სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების შესახებ მცდარი ინფორმაციის 
გავრცელებას შეუწყოს ხელი, რაც უარყოფითად 
აისახება შშმ მოზარდებისა და ახალგაზრდების 
ჯანმრთელობაზე. 

• სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან 
ურთიერთობისას წარსულში მიღებული 
ნეგატიური გამოცდილება აიძულებს შშმ 
პირებს, ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე უარი 
თქვან მათთვის მნიშვნელოვან სამედიცინო 
მომსახურებებზე.624  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხელმისაწვდომობა 
1. შეაფასეთ თქვენს თემში შშმ პირთა 

საჭიროებები და შეიმუშავეთ პროგრამები, 
რომლებიც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე 
იქნება ორიენტირებული. ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
დოკუმენტი სახელწოდებით „გლობალური 
ძალისხმევა მოზარდთა ჯანმრთელობისთვის 
(AA-HA!): სახელმძღვანელო ქვეყნის 
მასშტაბით პოლიტიკის განხორციელების 
ხელშესაწყობად“  625 ქვეყნის ხელისუფლების 
წარმომადგენლებისა და პროგრამების 
შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის 
განკუთვნილი დოკუმენტია, რომელიც 
სთავაზობს მათ მნიშვნელოვან რჩევებს 
ქვეყანაში მოზარდთა საჭიროებების 
დაკმაყოფილების გზების, ამ მიმართულებით 
ჩატარებული საქმიანობის გაანალიზების, 
პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის საჭირო 
კონსულტაციების წარმოების და ჯანდაცვის 
ეროვნული პროგრამების დაგეგმვის, 
დანერგვის, მონიტორინგისა და შეფასების 
შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია სისტემურ 
მიდგომასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, 
რომლებიც მომსახურების მიმწოდებლებს 
სთავაზობს შშმ ახალგაზრდა პირების 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ქმედითი 
პროგრამების შემუშავების გზებს ან არსებული 
პროგრამების შეფასების ინსტრუმენტებს, 
რომლებიც გამოავლენს, თუ რამდენად 

ემსახურება ეს პროგრამები შშმ ახალგაზრდა 
პირთა საჭიროებების დაკმაყოფილებას: 
• „თავი 1: ახალგაზრდა პირების 

თავისებურებათა გაანალიზება და  
გაცნობიერება იმისა, თუ რა გრძელვადიანი 
სარგებელი მოაქვს საზოგადოებისთვის 
ახალგაზრდებში ჩადებულ ინვესტიციას.

• თავი 2: ახალგაზრდა პირთა ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის შეფასება გლობალური 
მასშტაბით და ადგილობრივ დონეზე. 

• თავი 3: რა მუშაობს ყველაზე 
კარგად  გლობალური ძალისხმევა 
მოზარდთა ჯანმრთელობისთვის (AA
HA!)  მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
ინტერვენციების პაკეტი. 

• თავი 4: ახალგაზრდა პირთა ჯანმრთელობის 
თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული 
სიტუაციის შეფასება და ანალიზი. 
კონსულტაციები მკაფიო კრიტერიუმების 
საფუძველზე პრიორიტეტების განსაზღვრის 
მიზნით. 

• თავი 5: ეროვნული პროგრამების დაგეგმვა და 
დანერგვა. 

• თავი 6: ახალგაზრდა პირთა ჯანმრთელობაზე 
პასუხისმგებლობა: ახალგაზრდა პირთა 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პროგრამების შეფასება და ახალგაზრდა 
პირთა ჯანმრთელობის კვლევის 
პრიორიტეტები”.

• ზემოთ აღნიშნულ თითოეულ თავში მოცემულ 
რეკომენდაციებს საფუძვლად უდევს 
„მოზარდებისა და ახალგაზრდა პირების 
ლიდერობა და მონაწილეობა“ და „მოზარდთა 
ჯანმრთელობის დაცვის საჭიროებების 
დაკმაყოფილება ჰუმანიტარული კრიზისისა 
და მსგავს სიტუაციებში“.626  

2. უზრუნველყავით მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული და ახალგაზრდების 
საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების 
ხელმისაწვდომობა. მოამზადეთ პედაგოგები, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან შშმ 
მოზარდებისა და ახალგაზრდების განათლებაზე 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებში. 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ 
გამოსცა დოკუმენტი სახელწოდებით 



 UNFPA WEI სახელმძღვანელო               175

„მოზარდთა ხარისხიანი ჯანდაცვის 
მომსახურების გლობალური სტანდარტები: 
სტანდარტებზე დაფუძნებული მიდგომის 
დანერგვა მოზარდთა ჯანდაცვის მომსახურების 
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით“, 627 რომელიც 
მოზარდთა საჭიროებებზე მორგებული 
მომსახურებების დანერგვასთან დაკავშირებულ 
რეკომენდაციებს მოიცავს. რეკომენდებულია, 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე 
პერსონალმა იხელმძღვანელონ ამ დოკუმენტით, 
რაც დაემხარება მათ, უკეთ გაეცნონ 
ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული 
მომსახურებების სტანდარტებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ აღნიშნულ დოკუმენტში აღწერილი 
სტანდარტები უშუალოდ არ ეხება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა პირების 
მომსახურებას, ისინი თანაბრად ესადაგება 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე ახალგაზრდა პირთა საჭიროებებს. 
მომსახურების მიმწოდებლებმა და დამხმარე 
პერსონალმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 
აღნიშნული სტანდარტები დაკმაყოფილებული 
იყოს და ახალგაზრდა პირებისთვის 
ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის ხარისხიანი 
მომსახურება. დოკუმენტში მომსახურებათა 
ხარისხის შესაფასებლად რვა კრიტერიუმია 
გამოყენებული:  

• „ჯანმრთელობასა და ჯანდაცვასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე მოზარდთა 
ინფორმირებულობის დონე. 

• თემის მხარდაჭერა. 
• მომსახურებათა სათანადო პაკეტი. 
• მომსახურების მიმწოდებელთა 

კომპეტენციები. 
• დაწესებულების მახასიათებლები. 
• თანასწორობა და დისკრიმინაციის 

დაუშვებლობა. 
• მონაცემებისა და ხარისხის გაუმჯობესება. 
• მოზარდთა მონაწილეობა”.628  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► წვდომა
1. ჩამოაყალიბეთ ისეთი ორგანიზაციები და 

თანატოლთა დახმარების ჯგუფები, რომლებსაც 

სათავეში შშმ ახალგაზრდა პირები უდგანან, 
და ხელი შეუწყეთ მათ. ამგვარი პროგრამები 
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გავრცელებას და  სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე 
შშმ ახალგაზრდა პირების წვდომის 
უზრუნველყოფას. ხელი შეუწყეთ აღნიშნული 
ორგანიზაციების ერთობლივ მუშაობას 
თანატოლთა ქსელების ჩამოყალიბებისა 
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
და შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე 
ახალგაზრდა პირთა შორის ურთიერთგაგების 
დამყარების მიზნით.  

► მაგალითი: 
 ისრაელში არსებული ოჯახის დაგეგმვის 

ასოციაციის ინიციატივითა და ხელშეწყობით 
ფიზიკური შეზღუდვისა და სენსორული 
დარღვევების მქონე ახალგაზრდა 
პირებისათვის განხორციელდა თანატოლთა 
ურთიერთგანათლების პროგრამა.629  
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
მიღებისა და შესაბამისი ტრენინგის 
გავლის შემდეგ ფიზიკური შეზღუდვისა და 
სენსორული დარღვევების მქონე ახალგაზრდა 
პირები შეუდგნენ მუშაობას შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე თანატოლ
განმანათლებლებთან ერთად და გამართეს 
ორმოცდაათზე მეტი სამუშაო შეხვედრა, 
სემინარი და ლექცია, ასევე საკონსულტაციო 
შეხვედრები და ინტერვიუები მედიაში 
ახალგაზრდა პირებისათვის, მათი მშობლებისა 
და სპეციალისტებისათვის.630  დეტალური 
ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამისა და 
კარგი პრაქტიკის სხვა მაგალითების შესახებ, 
რომლებიც მიზნად ისახავს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ზრდასრული და 
ახალგაზრდა პირების ჩართვას სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებულ პროგრამებში, 
შეგიძლიათ იხილოთ  ნიდერლანდების 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 
განვითარების კოალიციისა და ორგანიზაცია 
“ShareNet International’“ის ერთობლივ 
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პუბლიკაციაში სახელწოდებით „ყველა ადამიანი 
მნიშვნელოვანია“.631  

2. შექმენით ახალგაზრდა პირებისათვის 
ხელმისაწვდომი ცხელი ხაზები, რათა მათ 
შეძლონ სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება და 
მოხდეს მათი საჭიროებისამებრ რეფერირება. 

3. შემოიღეთ შშმ ახალგაზრდა პირების 
საცხოვრებელ ადგილზე ან მათთვის 
მოსახერხებელ სხვა ადგილზე მომსახურების 
მიწოდების პრაქტიკა, რათა შშმ ახალგაზრდა 
პირები მათი ოჯახის წევრებსა და მათზე 
მზრუნველ პირებზე არ იყვნენ დამოკიდებულები 
სამედიცინო დაწესებულებაში ან კლინიკაში 
მომსახურების მიღების მიზნით წასაყვანად. 

4. შეიმუშავეთ ისეთი პროგრამები და მასალები, 
რომლებიც დაეხმარება ინტელექტუალური 
შეზღუდვის ან დასწავლის შესაძლებლობის 
შეზღუდვის მქონე ახალგაზრდა ქალებს, მიიღონ 
ინფორმაცია მენსტრუალური ციკლისა და 
მასთან დაკავშირებული ჰიგიენური ნორმების 
დაცვის შესახებ. პროგრამებში ახსნა
განმარტება მარტივი ენით უნდა ხდებოდეს 
ან მარტივი ენით შედგენილი დოკუმენტები 
გამოიყენებოდეს და ახალგაზრდა ქალებს 
საკმარისი დრო უნდა მიეცეთ მენსტრუალური 
ციკლისა და მასთან დაკავშირებული ჰიგიენის 
შესახებ ინფორმაციის ასათვისებლად. 
დასურათებული სახელმძღვანელოების 
გამოყენება განსაკუთრებით სასარგებლოა და 
რეკომენდებულია იქ, სადაც ამის საშუალება 
არსებობს. 

► მაგალითი: 
 შოტლანდიის დაუნის სინდრომის ასოციაციამ 

გამოსცა უფასო ბუკლეტი სახელწოდებით 
„მოდით, ვისაუბროთ მენსტრუალურ ციკლზე“, 
რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე გოგონებს საშუალებას აძლევს, მიიღონ 
ინფორმაცია მენსტრუალური ციკლის შესახებ. 
ბუკლეტში მოცემული ინფორმაცია მარტივი 
ენით არის მიწოდებული და გამოყენებულია 
ვიზუალური მასალაც.632  

► მაგალითი: 
 ორგანიზაცია “Hesperian Foundation “ის 

მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო 
სახელწოდებით „ჯანმრთელობის დაცვასთან 
დაკავშირებული სახელმძღვანელო შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის“ 
რეკომენდაციას აძლევს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალთა ოჯახის წევრებსა 
და მეგობრებს, დახმარება გაუწიონ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებს, რომლებსაც 
ინფორმაციის აღქმასთან და დამახსოვრებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, რათა 
მიიღონ ინფორმაცია მენსტრუალური ციკლის 
შესახებ, შემდეგი ღონისძიებების გატარებით: 
• გამოიყენეთ გავრცელებული და 

ხელმისაწვდომი ტიპის ჰიგიენური საფენები. 
• აჩვენეთ ახალგაზრდა ქალს, სად ინახება 

ჰიგიენური საფენების მარაგი. 
• აჩვენეთ ახალგაზრდა ქალს, სად უნდა 

მოათავსოს გამოყენებული ჰიგიენური 
საფენები. 

• აჩვენეთ ახალგაზრდა ქალს, როგორ უნდა 
მოათავსოს ჰიგიენური საფენი საცვალზე, 
რათა მან თავად შეძლოს საფენების 
მოხმარება. 

• შესთავაზეთ მას,  ციკლის პერიოდში ატაროს 
მუქი ფერის ტანისამოსი სისხლის ლაქების 
დაფარვის მიზნით, მაგრამ აუხსენით, რომ 
ამ დროს მსგავსი ლაქები ტანისამოსზე 
ჩვეულებრივი მოვლენაა.633  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► შესაბამისობა
1. განახორციელეთ ინვესტიციები შშმ 

მოზარდი (1014 წლის ასაკის) გოგონებისა 
და ვაჟებისათვის განკუთვნილ მიზნობრივ 
პროგრამებსა და კამპანიებში. მოზარდობის 
ადრეულ ასაკში გოგონებსა და ვაჟებს ყველაზე 
ნაკლებად აქვთ შესაძლებლობა, მიიღონ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 
და მომსახურებები. 
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2. შეიმუშავეთ შშმ ახალგაზრდა პირებისათვის 
განკუთვნილი პროგრამები, რომლებიც მათ 
საშუალებას მისცემს, მიიღონ ინფორმაცია 
მენსტრუალური ციკლის შესახებ, მათთვის 
გასაგებ ენაზე და მათთვის გასაგები ფორმით, 
და გამოიმუშაონ ახალი უნარები.634  ამავე 
დროს, ჩართეთ შშმ ახალგაზრდა ქალები 
მენსტრუალური ციკლის დროს ჰიგიენის შესახებ 
ზოგად პროგრამებში და გაითვალისწინეთ ისინი 
რესურსების განაწილების პროცესში.  

► მაგალითი: 
 ტანზანიის ერთერთ რეგიონ ტანგაში ქალთა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის “Femme Interna
tional“ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდების ადგილობრივი პროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდა პროექტი, 
რომელიც მიზნად ისახავდა ადგილობრივი 
შშმ გოგონების მომზადებას “Femme Inter
national“ის მიერ შექმნილი რესურსის  
„ქალთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“ 
 გამოყენებით. ადგილობრივი მოსახლეობის 
წარმომადგენელ შეზღუდული შესაძლებლობის, 
განსაკუთრებით ინტელექტუალური შეზღუდვის 
მქონე გოგონებს უჭირთ მენსტრუალური ციკლის 
შესახებ ინფორმაციის გაგება, განსაკუთრებით 
ტანგაში არსებული ტრადიციის გამო, რომლის 
მიხედვით ამ ინფორმაციას მოზარდ გოგონებს 
ზრდასრული ქალები აწვდიან. პროგრამის 
მიზანია, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე გოგონებსა და ვაჟებს მიაწოდოს 
ინფორმაცია მათი სხეულის შესახებ, 
მენსტრუალური ციკლის შესახებ და, ასევე, იმის 
შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთონ საკუთარ 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და უფლებებთან დაკავშირებული ჯანსაღი 
არჩევანი.635  

3. დანერგეთ პროგრამები, რომელთა მიზანი 
იქნება შშმ ახალგაზრდა პირებისთვის მათი 
შეხედულებების გამოხატვის საშუალების მიცემა 
და ჩართვა პროგრამების შემუშავებაში.  

► მაგალითი: 
 გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შექმნილი 

„მოზარდთა თვითგამოხატვისა და 
ინოვაციის ინსტრუმენტთა ნაკრები“ და 
შესაბამისი სახელმძღვანელო ეხმარება 
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამხმარე 
პერსონალს, კრიზისულ სიტუაციებში 
გაითვალისწინონ და მართონ ახალგაზრდა 
პირთა საჭიროებები. ნაკრები მოიცავს 
რეკომენდაციებს, ინსტრუმენტებსა და 
მარაგებს, რომლებიც განკუთვნილია 
„ქვეყნის მასშტაბით იმ პროგრამების 
განხორციელების ხელშეწყობისთვის, 
რომელთა მიზანია კონფლიქტებისა და სხვა 
ტიპის კრიზისის შედეგად დაზარალებული 
1018 წლის ასაკის მოზარდთა საჭიროებების 
დაკმაყოფილება განათლების, მოზარდთა 
დაცვის, ახალგაზრდების განვითარების და/
ან მშვიდობის დამყარების ინიციატივების 
საშუალებით”.636 ინსტრუმენტთა ნაკრების 
შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღებისა 
და, ასევე, ინსტრუმენტთა ნაკრებით 
გათვალისწინებული მარაგების შეკვეთის 
მიზნით შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ვებგვერდს: 
http://adolescentkit.org/

4. იმუშავეთ შშმ მოზარდებთან და 
ახალგაზრდებთან სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
გაზიარებისა და გავრცელებისათვის საჭირო 
ინსტრუმენტების შექმნისა და გამოყენების 
მიზნით. გაეროს ბავშვთა ფონდმა შეიმუშავა 
შემდეგი სტანდარტები, რომლებიც ემსახურება 
ახალგაზრდების ჯანდაცვის საჭიროებებზე 
მორგებული მომსახურებების შემუშავებაში 
შშმ ახალგაზრდა პირთა მონაწილეობის 
უზრუნველყოფას: 
• „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ახალგაზრდა პირთა მონაწილეობა და 
ჩართულობა ორგანიზაციის კულტურისა და 
პრაქტიკის ნაწილი უნდა იყოს.

• შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ახალგაზრდა პირებს ფართო 
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შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეთ 
ორგანიზაციის საქმიანობაში 
მონაწილეობისათვის.

• მონაწილეობის თვალსაზრისით არსებული 
შესაძლებლობები ინკლუზიური უნდა იყოს. 

• უნდა არსებობდეს აქტივობები, რომლებშიც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირებს მონაწილეობა 
შეეძლებათ.

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირები უნდა ადგენდნენ დღის 
წესრიგს.

• მონაწილეობა პოზიტიური და 
მნიშვნელოვანი გამოცდილება უნდა 
იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირებისათვის. 

• ორგანიზაციაში დასაქმებულ პერსონალს 
უნდა ჰქონდეს სათანადო დამოკიდებულება, 
ცოდნა და უნარები. 

• უნდა წარმოებდეს მონაწილეობის 
მონიტორინგი და შეფასება. 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირების მონაწილეობას 
ცვლილებები უნდა მოჰქონდეს. 

• ორგანიზაცია უნდა ახდენდეს იმის 
დემონსტრირებას, რომ იგი აფასებს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირთა მონაწილეობას”.637  

5. შშმ ახალგაზრდა პირებს, რომლებიც 
მომსახურების მიღების მიზნით მოგმართავენ, 
უნდა მოეპყროთ პატივისცემით და დაიცვათ 
მათი კონფიდენციალურობა. ეს არის ის 
ძირითადი ასპექტი, რომელიც, მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით, მოზარდების 
მიერ მიიჩნევა ძირითად მახასიათებლად, 
მომსახურებას მოზარდების საჭიროებებზე 
მორგებულად რომ აქცევს.638  აწარმოეთ 
ადვოკატირება ისეთი კანონების, პოლიტიკისა 
და ეთიკის ნორმების შემოღების მიზნით, 
რომლებიც სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული მომსახურებების მიღების დროს  
უზრუნველყოფს მოზარდი და ახალგაზრდა 
პაციენტების კონფიდენციალურობის დაცვას. 

6. შშმ ახალგაზრდა პირები მოამზადეთ თანატოლ
განმანათლებლებად, რათა მათ სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 
გაუზიარონ სხვა შშმ ახალგაზრდა პირებს. 

7. შეიმუშავეთ და განახორციელეთ იმგვარი 
კამპანიები და პროგრამები, რომლებიც 
ემსახურება ახალგაზრდა პირებს, მათ შორის შშმ 
ახალგაზრდა პირებს, შორის სექსუალურობასთან 
დაკავშირებული საკითხების შესახებ 
ინფორმირებულობის გაზრდას. აღნიშნული 
კამპანიები და პროგრამები მიზნად უნდა 
ისახავდეს სექსუალურობისა და შეზღუდული 
შესაძლებლობების შესახებ არსებული 
სტერეოტიპებისა და ცრუ წარმოდგენების 
ნგრევას, როგორიცაა, მაგალითად, ცრუ 
წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებს არ შეიძლება 
ჰქონდეთ სრულფასოვანი ურთიერთობები 
ან აქტიური სექსუალური ცხოვრება. შშმ 
მოზარდებსა და ახალგაზრდებს, მათი ოჯახის 
წევრებს, მათზე მზრუნველებსა და სამედიცინო 
მომსახურებათა მიმწოდებლებს მიაწოდეთ 
ინფორმაცია შშმ ახალგაზრდა პირთა 
უფლებების და  სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებზე მათი წვდომის 
მნიშვნელობის შესახებ.639  

8. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის 
არმქონე ახალგაზრდა პირებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდებისას რეკომენდებულია 
ტექნოლოგიების გამოყენება. შშმ ახალგაზრდა 
პირები ჩართეთ სოციალური მედიის 
საშუალებით წარმოებულ კამპანიებში. 
გამოიყენეთ ტექსტური შეტყობინებები და 
მსგავსი მომსახურებები თანატოლთა ჯგუფებს 
შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების 
გაცვლის ხელშეწყობის მიზნით; აღნიშნული 
მეთოდი განსაკუთრებით ეფექტიანია ყრუ 
ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციისა და 
გამოცდილების გაზიარებისათვის. გამოიყენეთ 
მექანიზმები, რომლებიც მეტ ინფორმაციაზე 
წვდომას უწყობს ხელს, ახალგაზრდებისათვის 
ბმულებისა და კოდების მიწოდებით, რაც მათი 
ცოდნის გაღრმავებას განაპირობებს.640  
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ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციები: 
► ხარისხი  
1. მოახდინეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელოს „მოზარდთა 
ჯანმრთელობისა და განვითარებისათვის 
საჭირო ძირითადი კომპეტენციები 
პირველადი სამედიცინო დახმარების 
მიმწოდებლებისათვის“  641 ადაპტირება 
შშმ ახალგაზრდა პირთა საჭიროებებზე 
მათი მორგების მიზნით და მოამზადეთ 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები 
შშმ მოზარდებისთვის მომსახურებათა 
მიწოდებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. 

2. შეაგროვეთ და დაახარისხეთ მონაცემები ასაკის, 
სქესისა და შეზღუდული შესაძლებლობების 
ტიპების მიხედვით შშმ ახალგაზრდა 
პირებისათვის განკუთვნილი სამედიცინო 
მომსახურების შეფასების მიზნით. ფიზიკური 
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლეს 

შესაძლებელ სტანდარტზე ხელმისაწვდომობის 
უფლების შესახებ სპეციალურმა მომხსენებელმა 
გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც მოზარდთა 
უფლებებს ეხება და რომელშიც დეტალურად 
არის აღწერილი მოზარდთა საჭიროებები 
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
უფლებების თვალსაზრისით. სპეციალური 
მომხსენებლის ანგარიშში ასაკის, სქესისა 
და შეზღუდული შესაძლებლობების ტიპების 
მიხედვით მონაცემთა დახარისხების 
არარსებობა დასახელებულია მოზარდთა 
უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ ერთერთ 
მნიშვნელოვან გამოწვევად.642  ანგარიშში 
საგანგებოდ არის აღნიშნული შეზღუდული 
შესაძლებლობის ტიპისა და ასაკის 
შესაბამისი მომსახურებების საჭიროებაც.643  
აღნიშნულ ანგარიშში ჩამოყალიბებული 
სტანდარტები დამატებით რეკომენდაციებს 
იძლევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირთა ჯანმრთელობის უფლების 
რეალიზაციისათვის.644 
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ახალგაზრდა პირების წვდომა 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციასა და მომსახურებებზე
 
უზრუნველყავით, რომ ჰუმანიტარული კრიზისის 
დროს შშმ ახალგაზრდა პირებისათვის 
შეთავაზებული და მიწოდებული ყველა 
მომსახურება აკმაყოფილებდეს მინიმალურ 
სტანდარტებს. გაეროს მოსახლეობის ფონდმა და 
ორგანიზაციამ “Save the Children USA” ერთობლივად 
შეიმუშავეს ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში 
მოზარდებისათვის განკუთვნილი და სექსუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 
უფლებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
მინიმალური სტანდარტები. ეს დოკუმენტი 
სახელმძღვანელოს  „უწყებათაშორისი საველე 
სახელმძღვანელო ჰუმანიტარული კრიზისის 
პირობებში რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე 
ზრუნვის საკითხებზე“  პარალელურად უნდა იქნეს 
გამოყენებული.645  აღნიშნული სახელმძღვანელოები 
არ არის მორგებული შშმ პირთა საჭიროებებზე, 
ამიტომ მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა 
იმუშაონ შშმ ახალგაზრდა პირებთან, რათა 
დაადგინონ, თუ რა ადაპტაციასა და მისადაგებას 
საჭიროებს აღნიშნული სტანდარტები შშმ პირთა 
საჭიროებებზე მათი მორგების მიზნით. 

„ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში 
მოზარდთა სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისთვის საჭირო ინსტრუმენტთა 
ნაკრები: ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის 
საკითხებზე უწყებათაშორისი საველე 
სახელმძღვანელოს დანართი“ 646  – პირველადი 
მომსახურების მინიმალური პაკეტი: 

ჰუმანიტარული კრიზისი

• „მოზარდთა საჭიროებებზე მორგებული 
კლინიკური მომსახურება; 

• სექსუალური ძალადობის შემთხვევათა 
კლინიკური მართვა; 

• სამეანო გართულებების მქონე პირთა 
გადაუდებელი მკურნალობა და რეფერირება; 

• უსაფრთხოების სტანდარტული ზომები; 
• მოსახლეობის კონდომებით მომარაგება”.647  

ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა პირებისათვის 
მომსახურებების გაუმჯობესების მიზნით 
გამოიყენეთ შემდეგი მეთოდები: 

• მოზარდებისათვის შექმენით ან შეარჩიეთ 
უსაფრთხო ტერიტორია.648  

• კლინიკური მომსახურება ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს კვირაში შვიდი დღის და დღეში 24 საათის 
განმავლობაში. 

• კონფიდენციალურობის დაცვა ტრიაჟისთვის 
განკუთვნილ ტერიტორიაზე. 

• იმავე სქესის მომსახურების მიმწოდებლები 
და დამხმარე პერსონალი, რა სქესისაც არის 
პაციენტი. 

• ვაგინალური გამოკვლევების მინიმუმამდე 
შემცირება მოზარდობის ასაკამდელ გოგონებში. 

• სათანადოდ მოამზადეთ მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი, 
რათა მომსახურების მიწოდებისას მათ 
შეძლონ პაციენტის პირადი ინფორმაციის და 
კონფიდენციალურობისა და ღირსების დაცვა.  

• მომსახურების მიწოდება 
კონფიდენციალურობის დაცვით, რომელიც არ 
საჭიროებს მშობლების თანხმობას. 

• სათანადოდ მოამზადეთ მომსახურების 
მიმწოდებლები და დამხმარე პერსონალი, 
რათა მათ შეძლონ სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლი მამაკაცების იდენტიფიცირება.649  
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4.8.3 მაჩვენებლები
ქვევით, ნიმუშის სახით, მოცემულია მაჩვენებლები, 
რომლებიც გამოიყენება შშმ ქალებისა და 
ახლაგაზრდა პირებისათვის სექსუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან 
დაკავშირებული და ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდებისას 
მიღწეული პროგრესის მონიტორინგისა და 
შეფასებისათვის. მოცემული მაჩვენებლები არ 
არის ამომწურავი, ეს არის მაჩვენებლების ნიმუში, 
რომელიც მოიცავს სპეციფიკის დონეს, საგნობრივ 
ასპექტსა და ფორმას, რომლის მიხედვით უნდა 
შემუშავდეს სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული 
და ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული 
მომსახურების მიწოდებისას მიღწეული პროგრესის 
მაჩვენებლები. მომსახურების მიმწოდებლებმა 
უნდა მოარგონ მაჩვენებლები იმ გარემოს, 
რომელშიც პროგრამა ხორციელდება, და 
განსაზღვრონ, თუ პროგრამის განხორციელების 
რომელ დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული 
შემუშავებული მაჩვენებელი და ვინ არის 
პასუხისმგებელი ამ მაჩვენებლისთვის მონაცემთა 
შეგროვებაზე. 

• 1519 წლის ასაკის იმ შშმ ახალგაზრდა პირთა 
პროცენტული წილი, რომლებიც ფლობენ 
სრულყოფილ ინფორმაციას აივ/შიდსის 
შესახებ.650  

• „იმ სამედიცინო დაწესებულებათა რაოდენობა 
და ქვეყნის მასშტაბით განაწილება, რომლებიც 
10 000 მოზარდზე გათვლილ და მოზარდთა 
საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებას 
სთავაზობენ მოსახლეობას”.651  

• 9დან 13 წლის ასაკის იმ შშმ მოზარდი 
გოგონების პროცენტული წილი, რომლებსაც 
ჩატარებული აქვთ ადამიანის პაპილომავირუსის 
საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.652  

• კონტრაცეპტივებისა და კონდომების 
განაწილების პროცენტული მაჩვენებლები 
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ახალგაზრდა პირების მომსახურებით 
კმაყოფილების მაჩვენებელი. 

• მომსახურების იმ მიმწოდებლების პროცენტული 
წილი, რომლებსაც გავლილი აქვთ მომზადება 
შშმ მოზარდებისთვის მოზარდთა საჭიროებებზე 
მორგებული მომსახურების მიწოდებაში.
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თავი 5

ტერმინების განმარტება და ლიტერატურა 
და რესურსები

5.1 ტერმინების განმარტება 

მოზარდებს განეკუთვნებიან 10დან 19 წლამდე 
ვაჟები და გოგონები. მოზარდობის ასაკი 
განისაზღვრება იმ ფიზიკური, კოგნიტური, ქცევითი 
და ფსიქოსოციალური ცვლილებებით, რომლებიც 
ამ ასაკისთვის არის დამახასიათებელი და 
რომლებიც გამოხატვას პოულობს საკუთარი „მეს“ 
გაცნობიერებაში, თავდაჯერებულობის ზრდასა და 
თავისუფლებისკენ სწრაფვაში. 
 
ქმედუნარიანობა ზოგადად გულისხმობს პაციენტის 
უნარს, გააცნობიეროს შეთავაზებული სამედიცინო 
დახმარების მნიშვნელოვანი სარგებელი, 
რისკები და ალტერნატიული მეთოდები, საკუთარ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მიიღოს 
გადაწყვეტილება და შეძლოს ამ გადაწყვეტილების 
შესახებ ინფორმაციის სხვა პირებისათვის 
მიწოდება. ეს გულისხმობს კითხვებზე პასუხის 
გაცემისა და გადაწყვეტილებების მიღების 

უნარს. პაციენტის მიერ მიღებული თითოეული 
გადაწყვეტილება დოკუმენტურად უნდა იყოს 
დადასტურებული. თანხმობის მიცემის უნარი 
უნდა შეფასდეს და დოკუმენტურად დადასტურდეს 
მკურნალობის ან მკურნალობის გეგმის შედგენის 
თითოეულ შემთხვევაში. მიჩნეულია, რომ ყველა 
პირს აქვს საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების და საკუთარი 
ჯანმრთელობის შესახებ გადაწყვეტილებების 
მიღების უფლების სხვა პირისთვის გადაცემის 
ან ამ უფლების სხვა პირისათვის გადაცემის 
გადაწყვეტილების გაუქმების უნარი, 
ასევე საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის 
შერჩევის ან ამ პირისათვის უფლებამოსილების 
შეჩერების უნარი”.  თუმცა მომსახურების 
მიმწოდებლებმა და დამხმარე პერსონალმა უნდა 
იხელმძღვანელონ ეროვნულ და ადგილობრივ 
კანონებსა და პროფესიულ სტანდარტებში 
მოცემული შესაბამისი განმარტებებით.  
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ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
გულისხმობს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ 
სექსუალურ განათლებას, რომელიც ადამიანებს 
ეხმარება სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების ყველა ასპექტის 
შესახებ ზუსტი და ასაკისთვის შესაფერისი 
ინფორმაციის მიღებაში, სექსუალურობის ჯანსაღ 
კვლევასა და აღქმაში, საკუთარი უფლებებით 
სრულფასოვნად სარგებლობისთვის საჭირო 
შესაძლებლობების გამოყენებაში, სექსუალურობისა 
და სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ 
პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება ასევე 
ხელს უწყობს ცხოვრებისეული უნარებისა და 
ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. 

ბავშვთა ქორწინება, რომელიც ასევე ცნობილია 
როგორც ადრეულ ასაკში ქორწინება ან იძულებითი 
ქორწინება, ეწოდება ქორწინებას, რომლის 
დროსაც ერთერთი ან ორივე პირი 18 წლამდე 
ასაკის პირია და, შესაბამისად, არ არის ფიზიკურად, 
ფიზიოლოგიურად ან ფსიქოლოგიურად მზად 
იმისთვის, რომ შექმნას ოჯახი. ამ შემთხვევაში 
ბავშვის თანხმობა ოფიციალურად არ მიჩნევა  
გამამართლებელ გარემოებად.  

ეკონომიკური ძალადობა მოიცავს პირისთვის 
ძირითად ფინანსურ რესურსებზე წვდომისა 
და კონტროლის შესაძლებლობის შეზღუდვას.  
ვინაიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბევრ პირს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა 
საკუთარი ფინანსების განკარგვაზე, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში 
მაღალია ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლად 
ქცევის რისკი. 

ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება ან 
ქალის სასქესო ორგანოების მოკვეთა, მოიცავს 
პროცედურებს, რომლებიც გულისხმობს ქალის 
გარეთა სასქესო ორგანოების ნაწილობრივ ან სრულ 
მოკვეთას ან ქალის სასქესო ორგანოების სხვაგვარ 
დასახიჩრებას არასამედიცინო მიზნით”.  ქალის 
სასქესო ორგანოების დასახიჩრება საყოველთაოდ 
მიჩნეულია ადამიანის უფლებების დარღვევად. 

 

მართლმსაჯულების სისტემა გულისხმობს 
მართლმსაჯულების როგორც ოფიციალურ, ასევე 
არაოფიციალურ სისტემებს. მართლმსაჯულების 
ოფიციალურ სისტემებში შედის სახელმწიფო და 
მისი ორგანოები, რომლებიც მართლმსაჯულებას 
აღასრულებენ კანონების აღსრულებისა 
და გამოყენების გზით. მართლმსაჯულების 
ოფიციალურ სისტემაში შემავალი მექანიზმები 
მოიცავს სამართალდამცავ ორგანოებს, 
სისხლის სამართალწარმოების სისტემებს 
და სასამართლოებსა და მოსამართლეებს.  
მართლმსაჯულების არაოფიციალური 
სისტემები გულისხმობს მთელ რიგ მექანიზმებს, 
რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება 
მართლმსაჯულებაზე წვდომასა და კანონის 
უზენაესობასთან დაკავშირებული ფორმალურობის 
ხარისხით და რომლებიც არსებობს ტრადიციული 
სახელმწიფო მართლმსაჯულების სტრუქტურისგან 
დამოუკიდებლად. მართლმსაჯულების 
არაოფიციალური სისტემები შესაძლებელია, 
დაკავშირებული იყოს სახელმწიფოსთან და 
აღიარებული იყოს სახელმწიფოს მიერ ან არ 
იყოს დაკავშირებული სახელმწიფოსთან და 
არ იყოს აღიარებული სახელმწიფოს მიერ. 
მართლმსაჯულების არაოფიციალური სისტემის 
მექანიზმები მოიცავს სისტემებს, რომლებიც 
„უზრუნველყოფენ დავების გადაწყვეტას და 
ქცევის რეგულირებას დავების განხილვის გზით ან 
იმგვარი ნეიტრალური მესამე მხარის დახმარებით, 
რომელიც არ არის კანონით დადგენილი 
სასამართლო სისტემის ნაწილი და/ან რომლის 
არსებითი, პროცედურული ან სტრუქტურული 
საფუძველი არ არის ნორმატიული კანონი“.  

იძულებითი ქორწინება არის ქორწინება, რომელიც 
დგება მასში მონაწილე ერთერთი ან ორივე 
პირის თანხმობის გარეშე. ბავშვთა ანუ ადრეულ 
ასაკში ქორწინება იძულებითი ქორწინების 
ფორმაა, თუმცა იძულებითი ქორწინების 
სუბიექტები შესაძლებელია, ასევე, იყვნენ 18 წელს 
გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ახალგაზრდა პირები და ქალები. 

გენდერული ნიშნით ძალადობა გულისხმობს 
ძალადობრივ აქტს, რომელიც ჩადენილია პირის 
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ნების წინააღმდეგ, მამაკაცებსა და ქალებს შორის 
სოციალურად განპირობებული (ე.ი. გენდერული) 
განსხვავების საფუძველზე. ტერმინის „გენდერული 
ნიშნით ძალადობა“ გამოყენება, უპირველეს 
ყოვლისა, ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სტრუქტურული 
და გენდერით განპირობებული ძალთა 
გადანაწილების თვალსაზრისით მამაკაცებსა და 
ქალებს შორის მსოფლიო მასშტაბით არსებული 
სხვაობა ქალებს მრავალი ფორმის ძალადობის 
რისკის წინაშე აყენებს. ქალთა მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრის შესახებ დეკლარაციის (1993 წ.) 
თანახმად, გენდერული ნიშნით ძალადობა მოიცავს 
ქმედებებს, რომლებიც მსხვერპლს ფიზიკურ, 
ფსიქიკურ ან სექსუალურ ზიანს ან ტანჯვას 
აყენებს, აგრეთვე, ამგვარი ქმედებებით მუქარას, 
იძულებას და თავისუფლების სხვა ფორმით 
აღკვეთას, მიუხედავად იმისა, მას ადგილი აქვს 
საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში. აღნიშნული 
ტერმინი ასევე გამოიყენება მამაკაცების მიმართ 
გახორციელებული სექსუალური ძალადობის 
ან ლგბტი თემის წარმომადგენელთა მიმართ 
გახორციელებული ძალადობის აღსაწერად”.  

საზიანო პრაქტიკა გულისხმობს პრაქტიკას, 
ქცევას ან დამოკიდებულებას, რომელიც ხშირად 
სათავეს იღებს კულტურიდან, რელიგიიდან 
ან ცრურწმენებიდან და რომელიც არღვევს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 
ახალგაზრდა პირების უფლებებსა და ძირითად 
თავისუფლებებს.  საზიანო პრაქტიკის მაგალითებია 
ბავშვთა ანუ იძულებითი ქორწინება, ქალის 
სასქესო ორგანოების დასახიჩრება და მკვლელობა 
„ღირსების დასაცავად“. 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები არიან 
პირები, რომლებიც სამედიცინო მომსახურების 
სისტემურად მიწოდებას უზრუნველყოფენ. 
აღნიშნულ კატეგორიას განეკუთვნებიან ექიმები, 
ექთნები,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკები 
და სხვა პირები, რომლებსაც გავლილი აქვთ 
მომზადება სამედიცინო მომსახურების მიწოდების 
მიმართულებით.  

ჯანდაცვის სისტემა, ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის განმარტებით, არის „იმ 
აქტივობათა ერთობლიობა, რომელთა უმთავრესი 
მიზანია ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, აღდგენა 

და/ან შენარჩუნება,“ და „იმ ადამიანების, 
დაწესებულებებისა და რესურსების ერთობლიობა, 
რომლებიც დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად 
არიან ორგანიზებულები და ემსახურებიან 
საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას”.  

ჰუმანიტარული კრიზისი შეიარაღებული 
კონფლიქტის, სტიქიური უბედურების ან 
სხვა მსგავსი მოვლენის შედეგად შექმნილი 
სიტუაციაა, რომელიც წარმოშობს ჰუმანიტარული 
მომსახურების საჭიროებას და ხშირად იწვევს 
ადამიანების იძულებით გადაადგილებას და 
ლტოლვილებად ქცევას.  სახელმწიფოებს 
მოეთხოვებათ, შეასრულონ თავიანთი 
საერთაშორისო ვალდებულებები ჰუმანიტარული 
კრიზისისა და საგანგებო სიტუაციების დროს, 
რაც მოიცავს ყველა საჭირო ზომას შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის და მათი 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

ინფორმირებული თანხმობა მომსახურების 
მიმწოდებელსა და მომსახურების მიმღებს 
შორის კომუნიკაციის პროცესია, რომლის 
შედეგად მომსახურების მიმღები ნებაყოფლობით 
თანხმობას აცხადებს მომსახურების მიღებაზე, 
რეფერირებაზე ან პერსონალური ინფორმაციის 
გამჟღავნებაზე, ყოველგვარი მუქარის, დაშინებისა 
და ძალდატანების გარეშე. მომსახურების მიმღებმა 
უნდა მიიღოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი 
მომსახურებისა და მისი პოტენციური 
ალტერნატივების შესახებ. ამგვარი ინფორმაციის 
მიწოდება მომსახურების მიმღებისათვის უნდა 
წარმოებდეს მისთვის გასაგებ ენაზე და გასაგები 
ფორმით. 

სამართლებრივი ქმედუნარიანობა გულისხმობს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებას, აღიარებულნი იყვნენ სამართლის 
სუბიექტებად. ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო სამართლის თანახმად, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებს, შეზღუდული 
შესაძლებლობის არმქონე პირთა თანასწორად, 
აქვთ სამართლებრივი ქმედუნარიანობით 
სარგებლობის უფლება, რომელიც განსხვავდება 
გონებრივი ქმედუნარიანობისაგან და მისგან 
დამოუკიდებლად არსებობს. შესაძლებელია, 
საჭირო გახდეს მხარდაჭერით გადაწყვეტილების 
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მიღების მექანიზმების გამოყენება, რაც საშუალებას 
მისცემს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, 
ისარგებლოს სამართლებრივი ქმედუნარიანობის 
უფლებით.  

სასამართლო-სამედიცინო მტკიცებულება 
სამედიცინო მტკიცებულებაა, რომელიც 
გამოიყენება სამართალწარმოებაში, 
განსაკუთრებით სექსუალურ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ სამართალწარმოებაში. 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 
სასამართლოსამედიცინო მტკიცებულებას 
განმარტავს როგორც „დოკუმენტურად 
დადასტურებულ ანოგენიტალურ დაზიანებებს... 
დაზარალებულის ემოციურ მდგომარეობას... ასევე 
„ნიმუშებსა და სინჯებს, რომლებიც აღებულია 
[მსხვერპლის სხეულიდან ან ტანსაცმლიდან] 
მხოლოდ სამართლებრივი მიზნებისათვის 
გამოსაყენებლად“. ამგვარი მტკიცებულებები 
მოიცავს ნერწყვს, სპერმას... თმას თავიდან ან 
ბოქვენის არიდან …, სისხლს, შარდს …, ბოჭკოვან 
მასალას, ნამსხვრევებს და ნიადაგიდან აღებულ 
ნიმუშებს…”.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირი, 
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენციაში მოცემული 
განმარტების თანახმად, გულისხმობს „ყველა 
ადამიანს, რომლებსაც ხანგრძლივი დროის 
მანძილზე აღენიშნებათ ფიზიკური, გონებრივი, 
ინტელექტუალური ან სენსორული დარვევა, 
რომელტა ურთიერთ ქმედებამ  სხვადასხვა  
დაბრკოლებებთან  შეუძლია, ხელი შეუშალოს 
ამ ადამიანების სრულფასოვან მონაწილეობას 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვა ადამიანების 
თანასწორად”.  
ფსიქოლოგიური ძალადობა გულისხმობს ქცევას, 
რომელიც მიმართულია პირის კონტროლის, 
იზოლირების, შეურაცხყოფის ან დამცირებისკენ, და 
იმ ადამიანში, რომლის მიმართაც ხორციელდება ეს 
ქცევა, იწვევს ფსიქოლოგიურ სტრესს.  

ფსიქოსოციალური შეზღუდული შესაძლებლობა 
(ფსიქოსიციალური საჭიროება) არის ტერმინი, 
რომელიც გამოიყენება „ფსიქიკური დარღვევის” 
მქონე პირთა მდგომარეობის აღსაწერად. ტერმინი 
„ფსიქოსოციალური შეზღუდული შესაძლებლობა“, 

ფსიქიატრიულ პაციენტთა მსოფლიო ქსელის 
(World Network of Users and Survivors of Psychiatry) 
განმარტებით, გულისხმობს ფსიქიკური აშლილობის 
ფსიქოლოგიურ და სოციალურკულტურულ 
კომპონენტებს შორის ურთიერთქმედებას. 
ფსიქოლოგიური კომპონენტი გულისხმობს 
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა აზროვნების 
ტიპს და მათი გამოცდილებისა და გარშემო 
არსებული სამყაროს აღქმის გაანალიზებას, 
ხოლო სოციალურკულტურული კომპონენტი 
გულისხმობს ფსიქიკური აშლილობის მქონე 
პირთა ქცევაზე საზოგადოებისა და კულტურის 
მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს, რომლებიც 
ურთიერთქმედებს მოცემულ ფსიქოლოგიურ 
განსხვავებულობასთან/ფსიქიკურ აშლილობასთან, 
და ასევე გულისხმობს სტიგმას, რომელსაც 
საზოგადოება ანიჭებს ამ პირებს მათი, როგორც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 
დახასიათებისას“.  მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი 
„ფსიქიკური დარღვევა” გამოყენებულია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციაში , თავად ფსიქიკური შეზღუდული 
შესაძლებლობის  მქონე პირები უპირატესობას 
ანიჭებენ ტერმინს „ფსიქოსოციალური შეზღუდული 
შესაძლებლობა“.  აღნიშნულ ტერმინს არანაირი 
კავშირი არ აქვს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 
მოძრაობასთან. 

გონივრული მისადაგება, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის თანახმად, გულისხმობს ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და 
შესაბამისი მოდიფიკაციებისა და კორექტივების 
განხორციელებას, რაც არ იწვევს დაუძლეველ და 
გაუმართლებელ სირთულეებს და უზრუნველყოფს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
თანაბარი უფლებებისა და თავისუფლების 
ფუნდამენტურ ღირებულებათა რეალიზებას”. 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა გულისხმობს 
ადამიანის სრულ ფიზიკურ, გონებრივ და სოციალურ 
კეთილდღეობას, არა მხოლოდ დაავადების 
ან ავადმყოფობის არარსებობას, არამედ 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და მის 
ფუნქციებთან  და პროცესებთან დაკავშირებულ 
ყველა ასპექტს. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია ჰქონდეს 
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დამაკმაყოფილებელი და უსაფრთხო სქესობრივი 
ცხოვრება და თავისუფლება და კანონით 
მინიჭებული უფლება, თავად გადაწყვიტოს, 
ჰქონდეს თუ არა სექსუალური კავშირები და როდის 
და რამდენჯერ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და ახალგაზრდა პირების შემთხვევაში 
ეს ნიშნავს უფლებას, არ მოხდეს მათი იძულება, 
რომ ჩაუტარდეთ სტერილიზაცია, გამოიყენონ 
კონტრაცეპტივები და მიმართონ აბორტს; ჰქონდეთ 
წვდომა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და ოჯახის დაგეგმვის უსაფრთხო, ეფექტიანი, 
ხელმისაწვდომი და შესაფერისი მეთოდების 
შესახებ, და, ასევე, ჰქონდეთ წვდომა დედისა და 
ახალშობილის ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხიან 
მომსახურებაზე. 
   
რეპროდუქციული უფლებები ეროვნული 
კანონებითა და ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო დოკუმენტებით აღიარებული 
ადამიანის უფლებებია, რომლებიც გულისხმობს 
ყველა ადამიანის  უფლებას, მიიღონ თავისუფალი 
და ინფორმირებული გადაწყვეტილება, თუ 
რამდენი შვილი იყოლიონ და როდის და ჰქონდეთ 
წვდომა ამ გადაწყვეტილების მისაღებად 
საჭირო ინფორმაციასა და საშუალებებზე, 
ასევე, გულისხმობს ყველა ადამიანის უფლებას, 
მიიღონ უმაღლესი სტანდარტის სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვა. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსა 
და ახალგაზრდა პირებს, როგორც უფლებით 
მოსარგებლე ყველა პირს, უნდა შეეძლოთ, მიიღონ 
აღნიშნული გადაწყვეტილებები დისკრიმინაციის, 
იძულებისა და ძალდატანების გარეშე.  

სექსუალური ჯანმრთელობა განიმარტება როგორც 
„სექსუალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული 
ფიზიკური, ემოციური, ფსიქიკური სიჯანსაღე და 
სოციალური კეთილდღეობა, რაც არ ნიშნავს 
მხოლოდ დაავადების ან ფუნქციის დარღვევის 
არარსებობას. სექსუალური სიჯანსაღე მოითხოვს 
დადებით დამოკიდებულებას სექსუალურობისა 
და სექსუალური ურთიერთობებისადმი და 
ადამიანის შესაძლებლობას, ჰქონდეს სასიამოვნო 
და უსაფრთხო სექსუალური გამოცდილება 
ძალდატანების, დისკრიმინაციისა და 
ძალადობის გარეშე. სექსუალური ჯანმრთელობის 
უზრუნველსაყოფად და შესანარჩუნებლად ყველა 

ადამიანის სექსუალური უფლებები უნდა იყოს 
დაფასებული, დაცული და რეალიზებული”.  

სექსუალური ძალადობა გულისხმობს ძალადობრივ 
სქესობრივ კავშირს, ადამიანის იძულებას, 
დაამყაროს სქესობრივი კავშირი მისი თანხმობის 
გარეშე და სქესობრივი კავშირის დამყარების 
მცდელობას ან სქესობრივი კავშირის დამყარებას 
იმ პირთან, რომელსაც არ შეუძლია თანხმობის 
მიცემა სქესობრივ კავშირზე. სექსუალური 
ძალადობა შეიძლება მრავალი ფორმით 
გამოვლინდეს, მათ შორის წინასწარი განზრახვის 
გარეშე ან თანხმობის გარეშე დამყარებული 
სხვადასხვა ფორმის სქესობრივი კავშირის, 
სექსუალური შევიწროებისა და სხვადასხვა 
ფორმის ძალადობრივი ქმედებების  სახით. პირს, 
რომლის მიმართაც ხორციელდება ძალადობა, 
შესაძლებელია, არ ჰქონდეს თანხმობის მიცემის 
უნარი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო (თუმცა 
შეზღუდული შესაძლებლობა ავტომატურად არ 
ნიშნავს იმას, რომ პირს არ შეუძლია, თანხმობა 
განაცხადოს  ნებაყოფლობით სექსუალურ 
ქცევაზე). სხვა მიზეზები, რომელთა გამოც პირს 
შეიძლება არ ჰქონდეს შესაძლებლობა, თანხმობა 
განაცხადოს სქესობრივ კავშირზე, მოიცავს ძილის 
მდგომარეობას, უგონოდ ყოფნის მდგომარეობას, 
ავადმყოფობას, ზეწოლის ქვეშ ყოფნას ან 
ნარკოტიკული საშუალებების თუ ალკოჰოლის 
ზემოქმედების ქვეშ ყოფნას. 

მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება 
გულისხმობს სისტემას, რომელიც ანაცვლებს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 
მეურვეობის (ე.ი. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების) 
სისტემას და რომელიც შედგება რამდენიმე სახის 
მხარდაჭერისგან, რომლებიც უპირატესობას 
ანიჭებს პირის ნებას და არჩევანს და პატივს 
სცემს ადამიანის უფლებებს. ეს სისტემა უნდა 
იცავდეს ადამიანის ყველა უფლებას, მათ 
შორის ისეთ უფლებას, როგორიცაა ავტონომია 
(ქმედუნარიანობა, სამართლის სუბიექტად 
აღიარება, საცხოვრებლის არჩევა და ა.შ.), და 
უზრუნველყოფდეს ძალადობისა თუ არასათანადო 
მოპყრობისგან პირის დაცვას (სიცოცხლის 
უფლება, ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლება და 
ა.შ.)”.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 
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ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების სისტემა 
ძალაუფლების არათანაბარ გადანაწილებას უდებს 
საფუძველს, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებსა და ახალგაზრდა პირებს 
განსაკუთრებით მოწყვლადებს ხდის გენდერული 
ნიშნით ძალადობის და, ასევე, სხვა ფორმის 
ძალადობისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ.  

მსხვერპლზე ორიენტირებული მომსახურება 
გულისხმობს მომსახურებას, რომლის 
„პრიორიტეტია მსხვერპლის უფლებები, 
საჭიროებები, ღირსება და არჩევანი, მათ შორის 
მსხვერპლის არჩევანი, ისარგებლოს თუ არა  
იურიდიული თუ სასამართლოს მომსახურებით“. 
 
წყვილმიდგომა (Twin-track approach), გაეროს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კომიტეტის მიერ განმარტებულია 
როგორც „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისა და გოგონების ინტერესებისა და 
უფლებების სისტემატური მეინსტრიმინგი ყველა 
ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, სტრატეგიასა 
და პოლიტიკაში, რომლებიც ქალებს, ბავშვებს 
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
ეხება, ასევე, ისეთ საკითხებთან დაკავშირებულ 
სექტორულ გეგმებში, როგორიცაა გენდერული 
თანასწორობა, ჯანმრთელობა, ძალადობა, 
განათლება, პოლიტიკური მონაწილეობა, 
დასაქმება, მართლმსაჯულებაზე წვდომა 
და სოციალური დაცვა,” და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალებზე ორიენტირებული 
მიზნობრივი და მონიტორინგს დაქვემდებარებული 
ქმედებების განხორციელება უფლებებით 
სარგებლობისა და მონაწილეობის თვალსაზრისით 
უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად”.  

მსხვერპლი/ძალადობაგამოვლილი პირი არის 
ადამიანი, რომელსაც გამოცდილი აქვს გენდერული 
ნიშნით ძალადობა ან რომლის მიმართაც ამჟამად 
ხორციელდება გენდერული ნიშნით ძალადობა. 
ტერმინის გამოყენებასთან დაკავშირებით 
არსებობდა ერთგვარი აზრთა სხვადასხვაობა. 
გაეროს გენერალური მდივანი „ქალთა მიმართ 
ძალადობის სიღრმისეული კვლევის“ ანგარიშში 
განმარტავს, რომ ზოგი ადამიანისთვის ტერმინი 
„მსხვერპლი“ ასოცირდება პასიურობასთან, 
სისუსტესთან და მოწყვლადობასა და 

დაუცველობასთან და ფაქტობრივად ნიშნავს ქალის 
ძლიერებისა და დამოუკიდებლობის არაღიარებას; 
თუმცა ალტერნატიული ტერმინის გამოყენება, 
როგორიცაა, მაგალითად, „ძალადობაგამოვლილი 
პირი“, პრობლემას უკავშირდება, რადგან ტერმინი 
არ მოიცავს იმ ქალების ვიქტიმიზაციას, რომლებიც 
ძალადობრივი დანაშაულის სამიზნეები ხდებიან“.  

ქალწულის გაუპატიურება, რომელიც ასევე 
ცნობილია როგორც „ქალწულით განკურნება,“ 
არის აქტი, რომელიც ემყარება ცრურწმენას იმის 
თაობაზე, რომ „სქესობრივი გზით გადამდები 
ინფექციებისგან განკურნება შესაძლებელია 
ქალწულთან სქესობრივი კავშირით, რა 
დროსაც ინფექციის გადაცემა ხდება ქალწულის 
ორგანიზმში”.  ამ პრაქტიკის უახლესი კვლევებით 
ვლინდება ტენდენცია, რომ პირები, რომლებსაც 
აქვთ ეჭვი, რომ აივ ინფიცირებულები არიან, 
მსხვერპლად ირჩევენ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებს.   სავარაუდოდ, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების ამგვარი პრაქტიკის 
სამიზნედ შერჩევა უკავშირდება წარმოდგენას იმის 
შესახებ, რომ  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალები ქალწულები უნდა იყვნენ, რის გამოც ისინი 
მარტივი სამიზნეები არიან.

ქალთა მიმართ ძალადობა გულისხმობს 
„გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის 
ყველა იმ აქტს, რომლებსაც შედეგად მოჰყვება 
ან შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის ფიზიკური, 
სექსუალური, ფსიქოლოგიური ან ეკონომიკური 
ზიანის ან ტანჯვის მიყენება, მათ შორის 
ასეთი აქტების ჩადენის მუქარა, იძულება ან 
თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა, იმის 
მიუხედავად, თუ სად ხდება ეს – საზოგადოებრივ 
თუ პირად ცხოვრებაში”.  მოცემული განმარტება 
გულისხმობს მრავალი ფორმის ძალადობას, 
რომელიც შესაძლებელია, ჩადენილი იქნეს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების 
მიმართ, მათ შორის ინტიმური პარტნიორის 
მხრიდან ძალადობას, მომვლელის მხრიდან 
ძალადობას, ძალადობას სამედიცინო ჩარევის 
ფორმით (მაგ. იძულებითი სტერილიზაცია და 
სხვა პროცედურები, სამედიცინო პრეპარატების 
იძულებით მიცემა ან სამედიცინო პრეპარატების 
გადაჭარბებული დოზით მიცემა), სექსუალურ 
ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას, 
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თავი 4

ეკონომიკურ ძალადობას, ინსტიტუციურ ძალადობას 
და ძალადობას საგანგებო სიტუაციების დროს. 

ძალადობა არაპარტნიორის მხრიდან გულისხმობს 
ძალადობას, რომელიც მსხვერპლის მიმართ 
ჩადენილია მისი (არაპარტნიორი) მომვლელის, 
ოჯახის წევრის, მეგობრის, ნაცნობის, მეზობლის, 
თანამშრომლის ან უცნობი პირის მიერ. ხშირად 
არაპარტნიორი მოძალადე პირი მსხვერპლის 
ნაცნობია. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების მიმართ არაპარტნიორის 
მხრიდან ძალადობა შესაძლებელია, ჩადენილი 
იყოს იმ პირის მიერ, რომელიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირზე ზრუნავს ოჯახში ან 
ინსტიტუციურ დაწესებულებაში. 

ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
გულისხმობს სხვადასხვა სახის სექსუალურ, 
ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას, რომელიც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის ან 

ახალგაზრდა პირის მიმართ შეიძლება ჩადენილი 
იყოს მისი ამჟამინდელი ან ყოფილი ინტიმური 
პარტნიორის მიერ, მსხვერპლის თანხმობის 
გარეშე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების მიმართ ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ძალადობა, ასევე, გულისხმობს იმ პირის მხრიდან 
ძალადობას, რომელიც მოცემულ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირზე ზრუნავს, რაც 
ხშირად ხელს უშლის ამ ფორმის ძალადობის 
იდენტიფიცირებას. 

ახალგაზრდა პირები გულისხმობს 10დან 24 
წლამდე ასაკის გოგონებს, ვაჟებს, ახალგაზრდა 
ქალებსა და მამაკაცებს და მოიცავს „მოზარდის“ 
(10დან 19 წლამდე ასაკის) და „ახალგაზრდის“ 
(15დან 24 წლამდე ასაკის) ცნებათა მსოფლიო 
მასშტაბით მიღებულ განმარტებებს.   

ახალგაზრდა გულისხმობს 15დან 24 წლამდე ასაკის 
ახალგაზრდა ქალებსა და მამაკაცებს. 
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