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ავტორები:
ანა არგანაშვილი*
ნანა გოჩიაშვილი**
„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” სახელით

რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი 

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს 
პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე. 

* ანა არ გა ნაშ ვი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის „პარტნიორობა ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ ვის” აღ მას რუ ლე ბე ლი მე ნე ჯე რი ა. 
ბა კა ლავ რი სა და მა გის ტ რის ხა რის ხე ბი შრო მით თე რა
პი ა ში მან ილი ას სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტეტ ში მი ი ღო, ხო ლო მა გის ტ რის ხა რის ხი სა მარ თალ ში 
 თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

** ნა ნა გო ჩი აშ ვი ლი 2009 წლი დან მუ შა ობს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ
ში, სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რებ სა და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
ოფის ში. 2014 წლი დან არის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ის „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის“ გუნ დის 
წევ რი.

დო კუ მენ ტი მომ ზა დე ბუ ლია ფონდ „ღია სა ზო გა დო
ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს“ ში და პრო ექ ტის „ევროკავშირ
საქართველოს შო რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის მი ერ“. ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა
რე ბის ავ ტო რის მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ მას ეკუთ ვ ნის და 
არ გა მო ხა ტავს ფონ დის მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად ფონ
დი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს. 



შესავალი 
2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით1, საქართველოში 871 532 ბავშვია, 
რომელთაგან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსით ოფიციალურად რეგისტრირებულია 10 
0692. იმავე აღწერის მონაცემებით, 25 925 ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი ან ოჯახის წევრი 
აღნიშნავს, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა ან ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული პრობლემა3. 
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სულ 13,291 3,375 4,880 3,746 4,008 4,392

 25,925
ნაწილობრივ 10,190 2,160 2,098 2,068 1,986 1,323

მნიშვნელოვნად 2,793 714 1,514 1,051 1,107 1,586

მკვეთრად 308 501 1,268 627 915 1,483

ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი ქვეყ ნის საბ ჭო თა წარ სუ ლის ანა რეკ ლი ა, რო ცა პი რის შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბას 
არ აღი ა რებ დ ნენ, გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა სა მე დი ცი ნო დი აგ ნო ზის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სიმ პ ტო მე ბი აშ კა რად იყო გა მო ხა ტუ ლი. 

1991 წელს საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს არ გა ნუ ახ ლე ბია შეზღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა რე გის ტ რა ცი ის სის ტე მა. ოფი ცი ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე
ბი ბავშვს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუსს მხო ლოდ მა შინ ანი ჭე ბენ, რო ცა გა მოვ ლე ნი ლია 
კონ კ რე ტუ ლი დი აგ ნო ზი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ პ ტო მე ბი და არ ით ვა ლის წი ნე ბენ ბავ შ ვე ბის 
სო ცი ა ლუ რი და სა გან მა ნათ ლებ ლო ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს. ეს შეზღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის გა გე ბის სა მე დი ცი ნო მო დე ლი ა, რო მე ლიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. 

1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები. 
ხელმისაწვდომია:  http://census.ge/ge/results/census1/health (მოძიებულია: 29.09.2017).
2 სოციალური მომსახურების სააგენტო, სტატისტიკური ინფორმაცია. ხელმისაწვდომია:  http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=
GEO&sec_id=610 (მოძიებულია: 29.09.2017).
3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური კორესპონდენცია #112742, 03/10/2017. 

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე  ბავშვებისათვის  სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის  შეზღუდვა
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საქართველო-ევროკავშირის  ასოცირების  დღის  წესრიგითა და  
სამოქმედო  გეგმებით  ნაკისრი  ვალდებულებები  შეზღუდული 
შესაძლებლობის  მქონე  ბავშვთა  უფლებების  სფეროში 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2016 წლის ივ ლი სი დან ამოქ მე დე ბუ ლი ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი
რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა ნათ ლად არ წარ მო ა ჩენს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს 
და ამას თან, ფაქ ტი უ რად არ ახ სე ნებს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა ჭი რო ე ბებს, ევ რო
კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სა და რე ფორ მე ბის თა ვის 
(2.1) სპე ცი ა ლუ რი ქვე თა ვი ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას ეთ მო ბა. აღ ნიშ ნულ ქვე თავ ში ხაზ გას მუ ლია ბავ
შ ვ თა სი ღა რი ბის წი ნა აღ მ დეგ შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბი სა და მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გე ნე ლი 
ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის თ ვის შე და რე ბით მა ღა ლი პრი ო რი ტე ტის მი ნი ჭე ბის აუცი ლებ ლო ბა. სი ღა რი ბის 
რის კის წი ნა შე მდგა რი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე და უც ველ ჯგუფს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი წარ მო ად გე ნენ. ვი ნა ი დან სი ღა რი ბე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მი ზე ზი ცაა და 
შე დე გიც, გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტი მუდ მი ვად ხაზს უს ვამს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის ღირ სე ულ პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბას, მათ შო რის: სა თა ნა
დო კვე ბას, სა მო სი სა და საცხოვ რებ ლის ქო ნას, აგ რეთ ვე მათ უფ ლე ბას, გა ნუწყ ვეტ ლივ იუმ ჯო ბე სებ დ ნენ 
ცხოვ რე ბის პი რო ბებს.4 ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბის შე დე გად, სა ქარ თ
ვე ლოს მთავ რო ბამ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა სა კითხე ბი ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე
ლოს ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შეს რუ ლე ბის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა სა და 2017 წლის ასო
ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში შე ი ტა ნა. 2017 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის5 196.4 და 196.5 პუნ ქ ტე ბი 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის გაგ რ ძე ლე ბა სა და 
სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა სერ ვი სე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი მი
საწ ვ დო მო ბის ზრდას ით ვა ლის წი ნებს. 

საკანონმდებლო  ჩარჩო:  საერთაშორისო  და  ეროვნული 
კანონმდებლობა  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე 
პირთა  უფლებების  შესახებ
სა ქარ თ ვე ლომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ
ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა 2014 წელს მო ახ დი ნა. თუმ ცა, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ძი რი თა დად მა ინც 
არ არის კონ ვენ ცი ას თან ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი. ამის ერ თ ერ თი ნა თე ლი მა გა ლი თია სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ“, რო მე ლიც სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის 
სა მოქ მე დო გეგ მის6 (პარ. 2.4.3) ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე იქ ნა მი ღე ბუ ლი. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ 
კა ნო ნი არ გან საზღ ვ რავს ,,გონივრული მი სა და გე ბის“ ცნე ბას და შე სა ბა მი სად, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბის მქო ნე პირ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რა არ არის ეფექ ტუ რი. 

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე  ბავშვებისათვის  სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის  შეზღუდვა

4 გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (2006 წ.) ზოგადი კომენტარი #9. შშმ ბავშვთა უფლებები. გვ. 2
5 საქართველოევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 
დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი. ხელმისაწვდომია: http://www.eunato.
gov.ge/ge/eu/associationagreement (მოძიებულია: 29.09.2017).
6 საქართველოევროკავშირის სავიზო დიალოგი, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ხელმისაწვდომია: 
http://migration.commission.ge/files/vlapeng.pdf (მოძიებულია: 15.10.2018)  
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მიუწვდომელი  საბაზისო  სოციალური  სერვისები
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ
რა მა, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ბავ შ ვ თა სო ცი ა ლუ რი და რე ა ბი ლი ტა ცი ის სერ ვი სე ბის ძი რი თა დი მიმ
წო დე ბე ლი ა,  ამ დრო ის თ ვის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 2 783 ბავშვს ემ სა ხუ რე ბა, მათ 
შო რის 1 227 ბავ შ ვი ცხოვ რობს თბი ლის ში, და ნარ ჩე ნი 1 556 ბავ შ ვი კი პა ტა რა ქა ლა ქე ბი სა და სოფ
ლე ბის მაცხოვ რე ბე ლი ა. ეს რიცხ ვე ბი მი უ თი თებს, რომ ოფი ცი ა ლუ რად რე გის ტ რი რე ბუ ლი შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის და ახ ლო ე ბით 50%ზე მე ტი ყო ველ გ ვა რი სერ ვი სის გა რე შეა 
დარ ჩე ნი ლი.

ბავშვთა  უფლებების  დაცვა  როგორც  ნებაყოფლობითი 
პროცესი  და  არა  ვალდებულება
 
სა ქარ თ ვე ლო ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის სერ ვი სებ ში ჩარ თ ვა სრუ ლა დაა და
მო კი დე ბუ ლი მშობ ლე ბის კე თილ ნე ბა ზე. ხში რად, მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ აღი ა რე ბენ შვი ლე ბის 
შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბებს, უარს ამ ბო ბენ სო ცი ა ლურ და სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ ვი სებ ში მათ რე
გის ტ რა ცი ა ზე. 

სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი, რო გორც წე სი, დის კ რი მი ნა ცი ად და ძა ლა დო ბის ან უგუ ლე ბელ ყო ფის 
ფორ მად არ მი იჩ ნე ვენ ამ გ ვარ პრაქ ტი კას. 

ეს კი ორ მ ხ რი ვად „მომგებიანია“, რო გორც ბავ შ ვის სა ჭი რო ე ბე ბის უგუ ლე ბელ მ ყო ფე ლი მშობ ლის თ
ვის, ისე სა ხელ მ წი ფოს თ ვის, ვი ნა ი დან ამ უკა ნას კ ნელს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა, უფ რო ნაკ ლე ბი ფი ნან სუ
რი რე სურ სი გა მო ყოს რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზი ის სერ ვი სებ ზე, შე დე გად – სერ ვი სე
ბი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის მხო ლოდ მე სა მედს მი ე წო დე ბა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვის უფ ლე ბა, მი ი ღოს სა ბა ზი სო სა რე ა ბი ლი ტა ციო და სო
ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი, ქვე ყა ნა ში ფაქ ტობ რი ვად ნე ბა ყოფ ლო ბი თია და არ არის სა ვალ დე ბუ ლო გან
სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

სახელმწიფო,  რომელიც  აბრკოლებს  საგანმანათლებლო  და 
სოციალურ  ინკლუზიას
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის პროგ რა მა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თ ვას არ უწყობს ხელს. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვი სა ვალ დე ბუ ლო გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 
ერ თ ვე ბა, სა ხელ მ წი ფო ამ ცი რებს დღის ცენ ტ რის სერ ვი სე ბის თ ვის გა მო ყო ფილ ფი ნან სებს. სა ხელ მ
წი ფოს მი ერ მო წო დე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით,7 2017 წელს მთე ლი სა ქარ თ

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე  ბავშვებისათვის  სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის  შეზღუდვა

7 სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ოფიციალური კორესპონდენცია  #04/51963, 10 აგვისტო, 2017 წ.
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ვე ლოს მას შ ტა ბით 23 ასე თი დღის ცენ ტ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, სა დაც 815 ბავ შ ვი იღებს მომ სა ხუ რე ბას. 
თუმ ცა, არც სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო, ორ გა ნო რო მე ლიც მარ თავს და ზე დამ ხედ ვე
ლო ბას უწევს დღის ცენ ტ რებს, და არც გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო, არ აწარ მო ებს 
სტა ტის ტი კას, რამ დე ნი ბავ შ ვი და დის დღის ცენ ტ რებ ში და ამა ვე დროს, რამ დე ნი იღებს სა ვალ დე
ბუ ლო სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბას. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი
სათ ვის” (შემდგომში  PHR) დღის ცენ ტ რებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ეცა და 
ამ ხარ ვე ზის აღ მოფხ ვ რას. 23 ცენ ტ რი დან მხო ლოდ 17მა წარ მო ად გი ნა და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა, 
რა მაც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ჰი პო თე ზა და ა დას ტუ რა: დღის ცენ ტ რის სერ ვი სით მო სარ გებ ლე შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 294 ბავ შ ვი დან, 199 ბავ შ ვი პა რა ლე ლუ რა დაა რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა
შუ ა ლო სკო ლებ ში. თუმ ცა, აქე დან სა შუ ა ლო სკო ლა ში რე გუ ლა რუ ლად მხო ლოდ 159 ბავ შ ვი და დის. 
ფაქ ტობ რი ვად, ეს ნიშ ნავს, რომ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 135 ბავ შ ვის გა ნათ ლე ბის 
უფ ლე ბა დარ ღ ვე უ ლი ა.

სოციალური  სერვისების  არარსებობა  თვითდამაზიანებელი 
და  სუიციდის  რისკის  შემცველი  ქცევის  მქონე 
ბავშვებისთვის
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ღრმა და მრავ ლო ბი თი 
შეზღუდ ვის მქო ნე სულ 45 ბავ შ ვი იღებს სა რე ა ბი ლი ტა ციო მომ სა ხუ რე ბას ორ სპე ცი ა ლურ დღის 
ცენ ტ რ ში. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გათ ვ ლი ლი არ არის ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის მძი
მე პრობ ლე მე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი სათ ვის. ამ ბავ შ ვებს სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რის მომ სა ხუ რე ბა ზე 
უარს ეუბ ნე ბი ან, რად გან ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ ლებს არ შე უძ ლი ათ თვით და მა ზი ა ნე ბე ლი და სუ ი
ცი დის რის კის შემ ც ვე ლი ქცე ვის მქო ნე ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბა. შე სა ბა მი სად, ერ თა დერ თი გა მო სა
ვა ლი ასე თი ბავ შ ვე ბი სათ ვის არა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ფსი ქი ატ რი უ ლი მკურ ნა ლო ბა ა. ამ ყვე ლა
ფერ თან ერ თად, ბავ შ ვე ბი სახ ლებ ში არი ან იზო ლი რე ბულ ნი ყო ველ გ ვა რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და სა რე ა ბი ლი ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის გა რე შე. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა „კოალიციამ თა
ნას წო რო ბი სათ ვის“ 2016 წელს გა მო აქ ვეყ ნა სა ჯა რო მი მარ თ ვა8 და დის კ რი მი ნა ცი უ ლად შე ა ფა სა 
ეროვ ნუ ლი პროგ რა მა, ვი ნა ი დან ის არ ით ვა ლის წი ნებს თვით და ზი ა ნე ბის ქცე ვის მქო ნე ბავ შ ვე ბის 
სა ჭი რო ე ბებს.

8 კოალიცია თანასწორობისათვის (2016 წ.) Official statement on the discriminatory approach of the state towards the children 
with disabilities. ხელმისაწვდომია: http://phr.ge/home/content?content_id=437 (მოძიებულია: 15.10.2018).

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე  ბავშვებისათვის  სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის  შეზღუდვა
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დისკრიმინაცია  მოქალაქეობის  ნიშნისა  და  საცხოვრებელი 
ადგილის  საფუძველზე
აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე და სხვა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვებს სერ ვი სებ ზე ხე ლი 
თა ნაბ რად არ მი უწ ვ დე ბათ, ხო ლო მუდ მი ვი ბი ნად რო ბის უფ ლე ბის მქო ნე მე სა მე ქვეყ ნის მო ქა ლა
ქე ებს სა ხელ მ წი ფო მუ ნი ცი პა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მებ ში ჩარ თ ვა ზე უარს ეუბ ნე ბა. სა ქარ თ
ვე ლოს მას შ ტა ბით არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის არა თა ნა ბა რი გა ნა წი ლე ბა (პროგრამები 
მხო ლოდ თბი ლი სის, ბა თუ მის, ქუ თა ი სის და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მუ შა ობს), რიგ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში მცხოვ რებ ბავ შ ვებს მომ სა ხუ რე ბის გა რე შე ტო ვებს.9 ეს პრაქ ტი კა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ევ რო
კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის პრი ო რი ტე ტებს, უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, 
ნა წი ლი „თანამშრომლობა მიგ რა ცი ის, თავ შე საფ რი სა და საზღ ვ რის მარ თ ვის სფე რო ებ ში“ (მე15 
მუხ ლი) გან მარ ტავს, რომ ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დე ბა „პირთა მი ღე ბის (ადმისიის) წე სე ბი სა და მი
ღე ბულ პირ თა უფ ლე ბებ სა და სტა ტუს ზე, კა ნო ნი ე რად მცხოვ რებ არა მო ქა ლა ქე თა მი მართ სა მარ თ
ლი ან მოპყ რო ბა სა და ინ ტეგ რა ცი ა ზე, გა ნათ ლე ბა სა და ტრე ნინ გ ზე; და რა სიზ მი სა და ქსე ნო ფო ბი ის 
წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე”.10

მხარდაჭერის  ნაკლებობა  მშობლებისათვის  და 
სტერეოტიპების  გავლენა 
ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა მშობ ლე ბის უმ
რავ ლე სო ბა მარ ტო ხე ლა დე და ა. ბევ რი მათ გა ნი აცხა დებს, რომ მე უღ ლე ებ მა/ პარ ტ ნი ო რებ მა ბავ შ ვის 
დი აგ ნო ზის გარ კ ვე ვის შემ დეგ მი ა ტო ვეს. სო ცი ა ლუ რი და სა რე ა ბი ლი ტა ციო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო
ბის გა მო, დე დე ბის უმ რავ ლე სო ბა ვერ ახერ ხებს ბავ შ ვის და ტო ვე ბას და შე სა ბა მი სად, ვერ მუ შა ობს. 
მა თი ერ თა დერ თი შე მო სა ვა ლი სა ხელ მ წი ფო პენ სიაა – და ახ ლო ე ბით 75 აშშ დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ
ტის ოდე ნო ბით. მე ო რე მხრივ, სა ხელ მ წი ფო და ახ ლო ე ბით 250 აშშ დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენტს უხ დის 
ოჯახს, რო მე ლიც ერთ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავშვს აიყ ვანს მინ დო ბით აღ ზ რ და ში, 
მა შინ რო ცა ბი ო ლო გი ურ ოჯა ხებს არა აქვთ არა ნა ი რი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა ბავ შ ვის მი ტო ვე ბი სა 
და ინ ს ტი ტუ ცი ა ში გან თავ სე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.  

ტრა დი ცი უ ლი და ღრმად გამ ჯ და რი სტე რე ო ტი პე ბის მი ხედ ვით, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
ბავ შ ვე ბის შე სა ხებ ვრცელ დე ბა ისე თი სტე რე ო ტი პე ბი, რო გო რი ცაა ღვთის წყევ ლა ან სას ჯე ლი ჩა დე
ნი ლი ცოდ ვე ბი სათ ვის. ეს სტე რე ო ტი პე ბია ბავ შ ვე ბის იზო ლა ცი ის კენ მი მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის მა მოძ
რა ვე ბე ლი. მთავ რო ბას დღემ დე არ ჩა უ ტა რე ბია ფუნ და მენ ტუ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მი მართ არ სე ბუ ლი სტიგ მის და საძ ლე ვად.

9 თბილისის საკრებულოს განკარგულება #33129, of 29 დეკემბერი, 2015 წ., მუხლი 4.2.1. 
10 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ 
წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის. ხელმისაწვდომია: http://www.parliament.ge/uploads/oth
er/34/34754.pdf (მოძიებულია: 15.10.2017)
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დასკვნები  და  რეკომენდაციები 
დას კ ვ ნის სა ხით შე საძ ლოა აღი ნიშ ნოს, რომ სას წ რა ფო დაა სა ჭი რო ბავ შ ვ თა სა რე ა ბი ლი ტა ციო და 
სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზი ის, ეროვ ნუ ლი და მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შეს წავ ლა და გა და ხედ ვა 
მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი:

• სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და მო იყ ვა ნოს 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
კონ ვენ ცი ა სა“ და ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან;

• სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა და საკ რე ბუ ლო ებ მა (ადგილობრივი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კა ნონ
მ დებ ლო ორ გა ნო) და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა ა უქ მონ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი და პრაქ ტი
კა და არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დონ ყვე ლა ბავ შ ვი სათ ვის;

• შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რომ და გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე
ბის სა მი ნის ტ რომ უნ და შექ მ ნან სრუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბი, სა დაც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა რე გის ტ რა ცია მოხ დე ბა სო ცი ა ლუ რი მო დე ლის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით;

• სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და და იწყოს ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა
ნია შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სტიგ მი სა და სტე რე ო ტი პე ბის და საძ ლე
ვად;

• შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ყვე ლა ბავშვს მთავ რო ბამ უნ და მის ცეს ხა რის ხი ა ნი გა
ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და მა თი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა და იც ვას კა ნო ნით.
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