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ბავშვის უფლებათა 
განხორციელების ხელშეწყობა 

2019 წელი საქართველოში მცხოვრები 
ბავშვებისთვის გარდამტეხი წელი 
იყო. სწორედ ამ წელს იქნა მიღებული 
ისტორიული მნიშვნელობის ბავშვის 
უფ ლე ბათა კოდექსი, გაღრმავდა 
თანამშრომლობა ბავშვებისათვის 
რელიგიურ თემებთან, შემოღებული 
იქნა ინოვაციური მიდგომები ბავშვთა 
ჯანმრთელობისა და განათლების 
მი მართულებით და გაიზარდა 
კანონ  თან კონფლიქტში მყოფი იმ 
ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც 
პატიმრობის ალტერნატიული სასჯელი 
განესაზღვრათ. 2019 წელს საზეიმო 
ღო ნისძიებებით აღინიშნა ისტორიაში 
ყველაზე ფართოდ რატიფიცირებული 
ადამიანის უფლებათა ხელშეკრულების 
– ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30-ე 
წლისთავი. 

ბავშვის უფლებათა კოდექსი  

სექტემბერში გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში 
მიესალმა უმნიშვნელოვანეს მოვლენას – საქართვე
ლოს პარლამენტის მიერ ბავშვის უფლებათა კოდექსის 
მიღებას. ეს ფაქტი საქართველოში მცხოვრები ბავ
შვე ბის ცხოვრებაზე უდიდეს ზეგავლენას მოახდენს. 

კოდექსი იუნისეფის საქართველოს ოფისის ტექნიკუ
რი დახმარებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა 
შეიმუშავა. კოდექსის მიღებას წინ უძღოდა ფართო 
და სიღრმისეული კონსულტაციები სხვადასხვა სამ
თავრობო უწყების, დარგის სპეციალისტებისა და 
სამოქალაქოსაზოგადოების წარმომადგენლებთან. 
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ბავშვის უფლებათა განხორციელების ხელშეწყობა 

გაეროს ბავშვთა ფონდი ამ პროცესს ახალგაზრდებთან 
კონსულტაციების მეშვეობით უწევდა დახმარებას.

ეს ისტორიული კოდექსი აერთიანებს ბავშვის  კეთილ
დღეობისთვის უმნიშვნელოვანეს ყველა პრინციპს 
და მიზნად ისახავს იმ სახელმწიფო სის ტემების 
გაძ ლიერებას, რომლებიც უზრუნველყოფს ყველა 
ბავ შვის კეთილდღეობას და დაცვას. ბავშვებ თან 
მუშაობისას და ბავშვებთან დაკავშირებული გა დაწ
ყვეტილებების მიღებისას სახელმწიფო უწყე ბები, 
ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები, სხვა 
ადმინისტრაციული ორგანოები, საერთო სასამარ
თლოები, საჯარო და კერძო ორგანიზაციები და კერ
ძო პირები ამიერიდან სწორედ ბავშვის უფლებათა 
კო დექსით იხელმძღვანელებენ. კოდექსი ასევე ხაზს 
უსვამს ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობის 
მნიშვნელობას ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღება ში, 
რომლებიც მათ ეხებათ.

ახლა აუცილებელია არსებული კანონებისა და სტრა
ტეგიების კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
გაე როს ბავშვთა ფონდი განაგრძობს საქართველოს 
ხელისუფლების დახმარებას კოდექსის შესახებ მო 
სახლეობის ინფორმირებისა და კოდექსის გან ხორ
ციელებისთვის საჭირო მექანიზმების შემოღე ბი სა თუ 
გაუმჯობესების მიზნით. 

ბავშვის უფლებათა განხორციელების 
სამოქმედო გეგმა

გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო ბავშვის 
უფლებათა კონვენციის განხორციელების მიზნით 
შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის მხარდაჭერა. 
ექსპერტთა გუნდის დახმარებით შეიქმნა 
მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტები ადამიანის 
უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმის ბავშვის 
უფლებათა თავის განხორციელების კოორდინირებისა 
და მონიტორინგისათვის. არსებული სიტუაციის 
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გლობალური პარტნიორობის ფარგლებში და 2019 
წლის სექტემბერში მიღებული ბავშვის უფლებათა 
ახალი კოდექსით დადგენილი სამართლებრივი მოთ
ხოვნა. სტრატეგია საქართველოს პარლამენტს 2020 
წელს წარედგინება დასამტკიცებლად. კომისიაში 
ასევე შეიქმნა უწყებათაშორისი თემატური სამუშაო 
ჯგუფი ძალადობისა და დანაშაულის მსხვერპლი 
ბავშვებისთვის კომპლექსური მომსახურების კონ
ცეფციის შესამუშავებლად.

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ბავშვის 
უფლებათა მონიტორინგის გაუმჯობესება

გაეროს ბავშვთა ფონდი მრავალი წლის განმავლო
ბაში მჭიდროდ თანამშრომლობს სახალ ხო დამ ცვე
ლის აპა  რატთან და ეხმარება მას ბავშვის უფლე ბათა 
მონიტორინგის გაუმჯობესებაში. იუნისე ფის მხარ და
ჭერით სახალხო დამცველის აპარატმა გამო აქ ვეყნა 
მონიტორინგის ანგარიში ალტერნატიულ ზრუნ  ვაში 
მყო ფი ბავშვების შესახებ. ანგარიშში მითი თებული 
იყო მინდობით აღზრდაში, სახელმწიფო ინ სტიტუ ცი
ურ ზრუნვაში მყოფ და არარეგულირებულ და წესებუ
ლებებში მცხოვრებ ბავშვებთან დაკავში რებული პრობ
ლემური საკითხები.  

სახალხო დამცველის აპარატს ასევე დახმარება გაე  წია 
სკოლამდელი დაწესებულებების მიერ ადრეულ და 
სკოლამდელ დაწესებულებაში სანიტარიულჰიგიენუ
რი, კვების ორგანიზების და კვებითი ღირებულების 
სახელ მწიფო ნორმების შესრულების მონიტორინგში. 
სპეციალური ანგარიში 2020 წელს გამოქვეყნდება. 

გაძლიერდა სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონ ულ 
წარმომადგენელთა კვალიფიკაცია ბავშვის უფლება
თა მონიტორინგში, რეგიონულ ოფისებსა და ბავშვის 
უფ  ლებათა დეპარტამენტს შორის კოორდინაციის გა
უმჯობესების ჩათვლით.

რელიგიურ ლიდერებთან თანამშრომლობა

რელიგიურ ლიდერებს მჭიდრო და ნდობაზე დამყა
რე ბული ურთიერთობა აქვთ საკუთარი თემების წევ
რებთან, ხშირად კი ახლო კავშირები სოციალურად 
დაუცველ ადამიანებთან. მათ აქვთ კარგი შესაძლებ
ლობა, დაეხმარონ ყველაზე ღარიბ, დაუცველ და ძნე
ლად მისაწვდომ ადგილებში მცხოვრებ ბავშვე ბ  სა და 
ოჯახებს. 

გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2019 წელს დაიწყო თანამ
შრომლობა ყველა აღმსარებლობის რელიგიურ ლი
დერთან და საფუძველი ჩაუყარა ღია და ურთიერთ
პატივისცემაზე დაფუძნებულ დიალოგს ბავშვთა 
უფ   ლებების შესახებ. ეს თანამშრომლობა მიზნად 
ისა ხავს რელიგიური ლიდერების ზეგავლენის გამოყე
ნებას, რომ მათ თემებში დაცული იყოს ბავშვის უფლე
ბები და არ მოხდეს ამ უფლებების დარღვევა, მაგ. 
ბავშვთა მიმართ ძალადობა. 

გაიმართა სამი სემინარი 100 მართლმადიდებელი 
ქრისტიანი მღვდლის, მუსლიმი მუფთისა და იმა
მის, ასევე საქართველოში არსებული ლუთერანული 
ეკლესიის წარმომადგენლის მონაწილეობით, სა
დაც განიხილეს საქართველოში ბავშვების მდგო
მარეობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკით
ხი, ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
დოკუმენტები და რელიგიური ლიდერების როლი 
ბავშვის უფლებათა დაცვის საქმეში.

საქართველოს საპატრიარქოსა და გაეროს ბავშვთა 
ფონდის მიერ ივნისში გაიმართა სამდღიანი სემი
ნარი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის წარ
მო მადგენლებისთვის ბავშვთა უფლებებისა და 
საქართველოში ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ. 
35მდე რელიგიური ლიდერის მონაწილეობით გაი
მართა მსჯელობა ბავშვის უფლებათა კონვენციის 
ძირითადი პრინციპების შესახებ. მათ შორის იყო 
ისე თი საკითხები, როგორებიცაა ბავშვის ღირსება და 
პატივისცემა; ოჯახი, როგორც ბავშვის აღზრდისთვის 

დეტალური ანალიზის შემდეგ ადამიანის უფლებათა 
სამდივნოსთან შეთანხმდა საწყისი რეკომენდაციები, 
რის შედეგადაც შემუშავდა ცვლილებები როგორც უწ
ყებათაშორისი კომისიის დებულებაში, ასევე ბავშვის 
უფლებებისადმი მიძღვნილ თავში.

ამას გარდა, იუნისეფი დაეხმარა უწყებათაშორის 
კომისიას ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციის 
ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაში  ეს არის სა
ქარ თველოს, როგორც გზამკვლევი ქვეყნის, ვალდე
ბულება ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლევის 
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©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/რობაქიძე

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ბლაგონრავოვა

2019 წლის ნოემბერში გაეროს ბავშვთა ფონდისა 
და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 
ორგა ნიზებით გაიმართა დისკუსია სხვადასხვა რე
ლიგიის წარმომადგენლის მონაწილეობით. ამ 
შეხ ვედრის მიზანი იყო ბავშვის უფლებათა დაცვი
სათვის მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. გაე
როს ბავშვთა ფონდმა და რელიგიის საკითხთა 
სახელმწიფო სააგენტომ ასევე ხელი მოაწერეს 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. 2020 
წელს აღნიშნული მემორანდუმი საფუძვლად დაე
დება ქვეყანაში არსებულ ყველა აღმსარებლობის 
წარმომადგენელთან პარტნიორობას და ბავშვის 
უფ ლე   ბების შესახებ ერთობლივი სახელმძღვანე  ლო 
დოკუმენტების შემუშავებას.

ბავშვის უფლებათა განხორციელების ხელშეწყობა 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30-ე 
წლისთავი

2019 წელს აღინიშნა ბავშვის უფლებათა კონვენციის 
30ე წლისთავი. კონვენცია არის ადამიანის უფლებათა 
ყველაზე ფართოდ აღიარებული ხელშეკრულება ისტო
რი აში. ბავშვის უფლებათა კონვენციამ ხელი შეუწყო 
მსოფლიოში ბავშვების ცხოვრების ტრანსფო რმაცი
ას, შთააგონა მთავრობები, შეეცვალათ კანონები და 
პო ლი ტიკა და ინვესტირება მოეხდინათ ბავშვების 
ჯა ნ მრთელობაში, განათლებასა და დაცვაში, ასევე 
შე ქ   მნა შესაძლებლობა, ბავშვების მოსაზრებები გათ
ვალისწინებული ყოფილიყო.

ამ თარიღის აღსანიშნავად საქართველოს პარლამენ
ტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა, სრულად 
განახორციელოს კონვენცია: იგი ნებაყოფლობით შე
უ ე რთდა საერთაშორისო ინიციატივას, „გლობალური 
დაპირება ბავშვებისათვის“. ამას გარდა, საქართველოს 
მთავრობამ მიიღო ისტორიული მნიშვნელობის ბავშვის 
უფლებათა კოდექსი – და დადო მისი შესრულების 
პირობა.

საქართველოში კონვენციის 30ე წლისთავის აღსა ნიშ
ნავი ღონისძიებები ივნისში ამბროლაურში დაიწყო, 
გა ე როს მიერ გამართულ მდგრადი განვითარების მიზ
ნე  ბის ფესტივალზე, რომლის დევიზი იყო „მდგრადი 
გან ვითარება ყველასთვის“. 

გაეროს ბავშვთა ფონდის ორგანიზებით კონვენციის 
30 წლისთავის აღსანიშნავად მომზადდა ერთწუთი
ანი ვიდეოები ბავშვთა უფლებებზე და გაიმართა 
ორ დღი ანი ციფრული მარათონი „დაჰაკე ჩარჩოებს 
მიღ  მა“. ჰაკათონის ფარგლებში ახალგაზრდებისგან 
შემდგარი 14 გუნდი ერთობლივად მუშაობდა, უახლესი 
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების გამოყენებით ბავ
შვის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების 
ცი ფრული გადაწყვეტების მოსაძებნად. მარათონის 
მონაწილეებმა იმუშავეს შემდეგ საკითხებზე: ბავშვის 
აღზრდისას ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება, 
მო ზარდების განვითარება, ბავშვების სისხლში ტყვიის 
მომატებული შემცველობა და შექმნეს კონკრეტული 
ციფრული პროდუქტები.

სხვადასხვა უნივერსიტეტში გაიმართა ხუთი საჯარო 
ლექცია კონვენციის შესახებ, ხოლო ქუთა ისის უნი
ვერ სიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონ ფე რე ნ ცია 
ბავშვის უფლებების თემაზე. გაეროს ბავ შვთა ფონდის 
ძალისხმევით სამი რეგიონული უნი ვე რსი ტე ტის პედაგო
გიკის, სამართლისა და სო ცია ლურ მეც ნიერე ბათა სას
წავ ლო პროგრამებში შევი და ბავშვის უფლებები.

20 ნოემბერს, ბავშვთა მსოფლიო დღეს, ბავშვის უფ
ლებათა კონვენციის იუბილის აღსანიშნავად თბი
ლი  სის ორი სკოლის მოსწავლეებს შესაძლებლობა 
მი ეცათ, მოერგოთ მასწავლებლების, ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებისა და დირექტორის როლიც კი. თბი
ლისის სატელევიზიო ანძა გაეროს ბავშვთა ფონდის 
ცისფერ ფერში განათდა. 

20 ნოემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდმა ასევე წარად
გინა ეროვნული მრავალინდიკატორული კლასტერული 
კვლე ვის შედეგები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა 
დისკუსიები ბავშვის უფლებათა საკითხებზე.

“

“
მუსლიმ რელიგიურ ლიდერთათვის გამართული  
სემინარის ერთ-ერთი მონაწილე

“

“
საუკეთესო ადგილი; საზოგადოების წევრთა უფლებები 
და მოვალეობები ბავშვებთან მიმართებით.  

... ახლა უნდა დავიწყოთ ბავშვების სასიკე თოდ 
კონკრეტული ღონისძიებების გატარება. ჩვენი 
ერთობლივი ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს.

მეორე დისკუსია საქართველოს მართლმადიდებე
ლი ეკლესიის ლიდერებთან 2019 წლის ნოემბერში 
ქა ლაქ სენაკში გაიმართა. ამ შეხვედრაზე ყურადღება 
გამახვილდა ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30ე 
წლისთავზე, რელიგიურ ლიდერთა როლზე ბავშვის 
უფლებათა დაცვის საქმეში, განათლების ხარისხზე, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტიგ
მატიზაციაზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან და
კავ შირებულ სოციალურ ნორმებზე, ძალადობისგან 
ბავ  შვების დაცვაზე, ბავშვებისათვის ოჯახური სტრუქ
ტურის მნიშვნელობაზე, ბავშვთა სიღარიბესა და არა
სრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე.

სექტემბერში 30მდე მუსლიმმა იმამმა და თეოლოგმა 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან მონაწილეობა 
მიიღო მსგავს სემინარში, რომელიც გაეროს ბავშვთა 
ფონდისა და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამ
მართველოს მხარდაჭერით ჩატარდა ქალაქ ბათუმში. 
მათ ისაუბრეს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ 
სხვა დასხვა საკითხზე, მათ შორის, რელიგიურ ლიდერ
თა როლზე ბავშვის უფლებათა დაცვაში, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ არსებულ 
სტიგმაზე და იმ სოციალურ ნორმებზე, რომლებიც და
საშ  ვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას. 

ჩვენს მრევლს, ჩვენს მეზობლებს უნდა 
ავუხსნათ, რომ ბავშვების მიმართ ძალადობა 
დაუშვებელია.

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გამართული 
სემინარის ერთ-ერთი მონაწილე 

რელიგიური ლიდერები გავლენიანი პირე
ბი არიან თავიანთ თემებში და ამიტომ 
შეს  წევთ ძალა, მიაღწიონ პოზიტიურ ცვლი
ლებებს საზოგადოებაში. მათ ასევე აქვთ 
მნი შვნე ლოვანი პოტენციალი, ხელი შეუწ
ყონ ბავ შვის უფლებათა დაცვას და ბავშვთა 
კეთილდღეობას.

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის 
წარმომადგენელი საქართველოში 
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თანამშრომლობა 
საქართველოში 
გაეროს ბავშვთა 
ფონდის ელჩთან
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“

“

სექტემბერში ნიკოლოზ რაჭველი კიდევ ერთხელ, მომ-
დევნო ორი წლის ვადით დაინიშნა საქართველოში 
გაეროს ბავშვთა ფონდის ელჩად. ცნობილი კომპოზი-
ტო რი, დირიჟორი და ეროვნული სიმფონიური ორკეს-
ტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ყველა ბავშვის, გან-
სა კუთრებით კი შეზღუდული შესაძ ლებლობების მქონე 
ბავშვების, უფლებათა აქტიური დამცველია და იგი 
ად ვო კატირებას უწევს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრას.

ოქტომბერში ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30-ე 
წლისთავის აღსანიშნავად ნიკოლოზ რაჭველმა და 
ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა – რომელთაც 
„იუნისეფის მხარდამჭერების“ სტატუსი მიენიჭა – ახა-
ლი სეზონის გახსნითი კონცერტი ბავშვთა უფ ლე ბებს 
მიუძ ღვნეს. კონცერტზე ორკესტრთან ერთად უნიჭიე-
რეს მა 10 წლის პიანისტმა და კომპოზი ტორ მა ცოტნე 
ზედგინიძემ დაუკრა. ეს დიდი აუდიტო რიის წინაშე მი სი 
პირველი გამოსვლა იყო.

ძალზე მოხარული ვარ, რომ ვაგრძელებ 
მუ შა ობას, როგორც იუნისეფის ელჩი სა-
ქა   რ თველოში. ეს, პირველ რიგში, დიდი 
პასუხისმგებლობა და ჩემთვის დიდი პატი-
ვია, ხელი შევუწყო ბავშვთა უფლებების 
დაცვას საქართველოში გაეროს ბავშვთა 
ფონდთან ერთად.  

ნიკოლოზ რაჭველი, საქართველოში 
გაეროს ბავშვთა ფონდის ელჩი
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სოციალური პოლიტიკა 

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა 
საქართველოში

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა 
(მიქსი),  რომელიც მსოფლიოში ერთერთი უდიდესი 
შინამეურნეობათა კვლევაა, საქართველოში 2018 
წელს ჩატარდა. მისი შედეგები ოფიციალურად 2019 
წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნდა და საქართველოს 
მთავრობას მომავალი წლებისთვის მტკიცებულე
ბებზე დაფუძნებული პოლიტიკის და პროგრამების 
დაგეგ მვაში დაეხმარება. კვლევა უზრუნველყოფს 
წარმომადგენლობით მონაცემებს მთავრობის მიერ 
კონტროლირებადი თითოეული რეგიონისთვის, ასევე 
ქვეყანაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობებისა 
და იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. 

კვლევის შედეგები იძლევა მნიშვნელოვან მონა
ცე  მებს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორ
ციელებასთან დაკავშირებით, ბავშვების (27 წლის) 
სისხლში ტყვიის შემცველობის და სასმელი წყლის 
ხარისხის შესახებ, მათ შორის, სასმელი წყლის წყა
როებში ნაწლავის ჩხირის შემცველობის შესახებ.

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა ჩატარ
და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ, მთავრო
ბის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით. გაეროს ბავშვთა 
ფონ დმა კვლევას გაუწია როგორც ტექნიკური, ასევე 
ფინანსური დახმარება საფრანგეთის განვითარების 
სააგენტოსთან (AFD), იტალიის ჯანმრთელობის ერ
ოვ  ნულ ინსტიტუტთან, შვეიცარიის განვითარების 
თანა მ  შრომლობის სააგენტოსთან (SDC), შვედეთის 
საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის 
სააგენტოსთან (Sida), გაეროს განვითარების პროგ
რა  მასთან (UNDP), გაეროს მოსახლეობის ფონდ თ ან 

(UNFPA), ამერიკის შეერთებული შტატების საერ
თა  შორისო განვითარების სააგენტოსთან (USAID), 
მსოფლიო ბანკთან და ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორ განიზაციასთან (WHO) ერთად. საბოლოო შედეგე
ბის დამუშავება მოხდა მონაცემების ვალიდაციასა  და 
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებულ სემინარებზე, 
შესაბამისი სპეციალისტებისა და სხვადასხვა სამთავ
რობო უწყების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.   

2019 წლის აპრილში გამოქვეყნდა ბავშვების სისხლში 
ტყვიის შემცველობის მონაცემები, რამაც განაპირობა 
სახელმწიფო პროგრამის ინიცირება ბავშვებზე ტყვიის 
ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად. წყლის ხარისხთან 
დაკავშირებული მონაცემების შედეგად რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 
დაიწყო წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ მიმართუ ლი 
ღონისძიებები იმ რეგიონებში, სადაც ყველაზე მა ღალია 
სასმელი წყლის ნაწლავის ჩხირით დაბინ ძურე ბა.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით იუნისეფმა ქვეყ
ნის მასშტაბით დაიწყო დიალოგი ბავშვე ბის, ახალ
გაზრდებისა და მათი ოჯახების მდგომარეო ბის შესა   ხებ. 
მედიასთან შეხვედრებმა და ახალგ აზ რდებისთვის 
გა  მართულმა ჰაკათონმა „დაჰაკე ჩარ  ჩოებს მიღმა“ 
ასევე ხელი შეუწყო კვლევის მონა ცემების შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებას. 

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ჯიბუტი
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სოციალური პოლიტიკა 

ადგილობრივი მმართველობა ბავშვებისათვის

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში ხელს უწყობს 
ადგილობრივ, ბავშვზე ორიენტირებულ მმარ თვე ლო
ბას. 2019 წელს საქართველოს რამდენიმე მუ ნიციპა
ლიტეტმა დადო პირობა, თავიანთ გეგმებში ბავშვებს 
პრიორიტეტი მიანიჭოს.   

საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის დაძლევა

საქართველოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
პროგრამა სოციალური დაცვის ერთადერთი სახელ
მწი ფო მექანიზმია, რომელიც უკიდურესად ღარიბ 
ოჯახებ ს  ეხმარება. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 
ჩატარებული „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლე
ვის“ საპასუხოდ, რომელმაც ბავშვთა სიღარიბის დონის 
ზრდა გამოავლინა, მთავრობამ 2019 წლის 1 იანვრიდან 
ხუთჯერ გაზარდა მიზნობრივი სოციალური დახმარე
ბის პროგრამით გათვალისწინებული ბავშვთა ფულა
დი და ნამატი: მან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბავშვთა 
დახ  მარებისთვის გამოყოფილი თანხა 25 მილიონ აშშ 
დოლარზე მეტით გაზარდა. 

გაეროს ბავშვთა ფონდი, რომელმაც არსებითი როლი 
ითამაშა ქვეყანაში ბავშვთა ფულადი დანამატის შე
მო  ღებაში, მიესალმა მთავრობის ინიციატივას, რო
გორც მნიშვნელოვან ნაბიჯს ბავშვთა სიღარიბის 
დასაძლევად. 

ბავშვებისთვის განკუთვნილი დახმარების 
ოჯახებისთვის მიწოდების გზების შესახებ 
დისკუსიის ფარგლებში, მთავრობამ სთხო
ვა იუნისეფს მხარდაჭერა ორი მიდგო მის 
შეფასებაში: ოჯახები ზოგიერთ მუნიციპა
ლიტეტში ბავშვთა დახმარებას კვლავ ფუ
ლა დი სახით ღებულობდნენ, ხოლო სხვა 
მუნიციპალიტეტებში დახმარება მოიცავდა 
როგორც ფულად თანხას, ასევე კვების ვაუ
ჩერებს ბავშვებისთვის. 

2019 წლის ნოემბრისთვის მიზნობრივ სოცი
ალურ დახმარებას და ბავშვთა დანამატს 
146 000 ბავშვი – საქართველოში მცხოვრები 
ყველა ბავშვის დაახლოებით 16% – იღებდა.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ხეთაგური

გაეროს ბავშვთა ფონდი ასევე თანამშრომლობდა 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევ
ნილ თა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროსთან გაძლიერებულიყო მისი 
სა ინ ფორმაციოანალიტიკური და მონიტორინგის სამ
სა ხური. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია, შეიქმნას 
„შეფასების ერთიანი სისტემა“, როგორიც ევროკავში
რის ქვეყნების საჯარო სექტორში ხარისხის მართვის 
ინსტრუმენტად გამოიყენება. სამინისტრო ბავშვების 
ბევრ სხვადასხვა ჯგუფთან მუშაობს და ამგვარი სის ტემა 
საჭიროა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პო  ლიტი
კის დაგეგმვის, განხორციელების და ბავშვე ბის თვის 
განკუთვნილი მომსახურებების გასაუმ ჯო ბესებლად.   

საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო 
ოქტომბერში გერმანიის ქალაქ კიოლნში გამართულ 
„ბავშვზე მორგებული ქალაქების“ საერთაშორისო 
სამიტში. სამიტი ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30 
წლის იუბილეს მიეძღვნა. სამიტის შემდეგ თბილისის 
მერმა ხელი მოაწერა სამიტის დეკლარაციას და „ბავ
შვზე მორგებული ქალაქების“ ინიციატივას შეუერ თდა, 
რითაც პირობა დადო თბილისი მართლაც ბავშვის 
საჭიროებებზე მორგებულ ქალაქად იქცეს. 

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019

ნოემბერში საქართველო წარმოდგენილი იყო საბერ
ძნეთ ში, ათენში გამართულ ევროპისა და ცენტრალური 
აზიის პირველ რეგიონალურ კონფერენციაზე – „მერე
ბი ბავშვებისათვის“. საქართველოს ქუთაისისა და 
ბა თუ  მის მერების მოადგილეები წარმოადგენდნენ. 
რეგი ონის 23 ქალაქის ადგილობრივი მმართველობის 
ხელმძღვანელებმა ერთმანეთს გაუზიარეს წარმატე
ბული გამოცდილება, როგორ გახდეს ჯანდაცვის, 
გა   ნათ  ლების და სხვა მომსახურებები ყველა ბავშვის  თ
ვის ხელმისაწვდომი, როგორ შეიქმნას ბავშვებისთვის 
უს აფ რთხო გარემო და როგორ შეიძლება ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების ხმა უფრო მეტად ისმოდეს. 

2020 წელს კიდევ უფრო მეტი გაკეთდება იმისათვის, 
რომ საქართველოს ქალაქებმა და მუნიციპალიტეტებმა 
უფრო მეტად გაუთვალისწინონ ბავშვთა ინტერსები 
თავიანთ გეგმებში.  

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019
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სოციალური ინკლუზია შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების 
სოციალურ მოდელზე გადასვლის ხელშეწყობა

გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით აჭარის რე
გი ონში მიმდინარეობს საპილოტე პროგრამა შეზღუ 
დული შესაძ ლებლობის სტატუსის განსაზღვრის ახა  ლი 
სისტემის დასანერგად. ახალ სისტემას საფუძ ვლად 
უდევს შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების 
სო ციალური მოდელი, რომლის პრიორიტეტი შეზ
ღუ დუ ლი შესაძლებლობის მქონე ადამიანების 
სრუ  ლი სოციალური ინკლუზიაა. შემუშავდა შეფა
სე ბის ინსტრუმენტები, გამოიცადა შეზღუდული 
შესაძ  ლებლობის შეფასების ახალი პროცედურა, 
გადამზადდნენ სპეციალისტები და ამოქმედდა 
მონაცემთა მართვის ელექტრონული აპლიკაცია. 
საპილოტე პროგრამა 2019 წლის აპრილში დაიწყო 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევ
ნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და 
აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით. ჯამში, 
საპილოტე პროგრამით 550ზე მეტმა ადამიანმა 
ისარგებლა.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ჯიბუტი

   
თითქმის 400მა ჯანდაცვის სფეროს წარმო
მადგენელმა და თემის ლიდერმა მიიღო 
ინ ფორ მაცია, თუ როგორ უნდა შეუწყოს 
ხელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვების სრულ სოციალურ ინკლუზიას, 
ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქო
ნე ბავშვებსა და მათ მშობლებს მიეცათ 
შესაძ  ლებლობა მოეთხოვათ ხარისხიანი 
მომსახურება. 

საინფორმაციო სიუჟეტების, სატელევიზიო 
გადაცემებისა და სოციალური მედიის 
საშუალებით ათასობით ადამიანმა მიიღო 
ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის 
ადამიანთა საჭიროებების შესახებ. 

ამგვარი ინიციატივები გვეხმარება შეზღუდულ შესაძ
ლებლობასთან დაკავშირებით ღრმად ფესვ გადგმული 
არასწორი წარმოდგენების შეცვლაში და ისეთი გარე
მოს შექმნაში, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონში 
შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების სოციალური 
მოდელის დანერგვას.

აჭარის გამოცდილების გათვალისწინებით და შემუ შა
ვებული პროცედურებისა და ინსტრუმენტების გამო
ყე ნებით, მთავრობამ სოციალური მოდელის შემდგომ 
საცდელ რეგიონად შეარჩია სამცხეჯავახეთი, სადაც 
უფრო მწირია რესურსები და მოსახლეობის დიდ ნა
წილს ეთნიკური უმცირესობები შეადგენენ.

სპეციალიზებული მომსახურებები  

2019 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო მთავ
რობის დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისთვის ხარისხიანი, ალტერნატიული ზრუნვის 
უზრუნველყოფის საქმეში.  

იუნისეფის დახმარებით შეიქმნა გადამზადების 
სავალდებულო პროგრამები, მომზადდნენ ტრენერები 
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და სპეციალიზებული მინდობით აღმზრდელები. 
შე იქმნა საპილოტე პროექტი სპეციალიზებული მინ
დობით აღმზრდელების დასახმარებლად. აღნიშ
ნუ ლი მოიცავს როგორც ერთჯერად დახმა რებას 
მინ დობით აღზრდაში მყოფ ბავშვთა გარე მოს ად
აპ   ტაციისთვის, ასევე პროფესიონალთა მრავალ
დარგობ რივი გუნდების მიერ მათი მდგომა რეობის 
მუდ   მ ივ მონიტორინგს. შემუშავდა მინდობით აღ ზრდის 
სახელმწიფო კონცეფცია, ხოლო მინდობით აღზრდის 
სტანდარტებში, საპილო ტე პროექტის შედეგების 
გათ    ვალისწინებით, შევი და ცვლილებები. აღნიშნული 
ინიციატივის გან ხორ ციელებას შემდგომში თავის თავ
ზე აიღებს დეინსტიტუციონალიზაციის ახლად შექ მნი
ლი საკო ორდინაციო მექანიზმი.

გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო სპეციალიზებუ
ლი საოჯახო ტიპის მომსახურებების მხარდაჭერა 
თბილის სა და ქუთაისში. ეს მომსახურება გულისხმობს 
ოცდა  ოთ ხსაათიან მზრუნველობას მძიმე და ღრმა 
დარღვევების მქონე 14 ბავშვზე, რომლებიც არ ცხოვ
რობენ თავიანთ ოჯახებში (7 ბავშვი თითო სახლში). 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლევის 
გლობალური პარტნიორობა

საქართველო შეუერთდა „ბავშვთა მიმართ ძალადო ბის 
დაძლევის გლობალური პარტნიორობის პლატფორ
მას, როგორც „გზამკვლევი ქვეყანა“, ანუ ქვეყანა, 
რო მე ლიც ქმედით ღონისძიებებს განახორციელებს 
ძალა დო ბის აღმოსაფხვრელად. საქართველომ მიი
ღო ნოვატორული კანონმდებლობა, რომელიც კრძა
ლავს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას ყველა სიტუაციაში და 
ითვალისწინებს ძალადობის პრევენციისა და მასზე 
რეაგირების მექანიზმების შექმნას. ადამიანის უფ ლე
ბათა საბჭოს ბავშვის უფლებათა კონვენციის გან
ხორ ციელების უწყებათშორისმა კომისიამ შეიმუ შავა 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმარ თული 
ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც 
პარლამენტმა 2020 წლის გაზაფხულზე უნდა მიიღოს.

უწყებათაშორისი კომისიის გეგმა ითვალისწინებს, 
აღნიშნული სტრატეგია იყოს მტკიცებულებებზე და
ფუძ ნებული, სრულად განფასებული და ბავშვებთან 
კონსულტაციით შემუშავებული. ბავშვთა მიმართ 
ძა ლა დობის აღმოფხვრის პოლიტიკური ნების ზრდის 

ბავშვთა მიმართ ძალადობა
აქ ბავშვები ინდივიდუალურ, მათზე 
მორგებულ და ღირსეულ ზრუნვას იღ ე
ბენ სხვადასხვა სპეციალისტისგან (ფსი
ქოლოგები, ოკუპაციური თერა პევ ტები, 
პედიატრები, აღმზრდე ლე ბი) შემდგა
რი ჯგუფებისგან. მთავა რი მიზანია 
ბავ  შვებს ჰქონდეთ შესაძ ლებლობა 
სრუ ლად გამოავლინონ თავიანთი პო
ტენ ციალი, რისთვისაც აუცილებელია 
ყურადღების გამახვი ლება იმაზე, რისი 
გაკეთებაც ამ ბავ შვებს შეუძლიათ და 
არა იმაზე, რაც არ შეუძლიათ.

მეთვალყურეობისა და დამხმარე აღჭურვილობის 
მეშვეობით, აღნიშნულ ორ პატარა საოჯახო ტიპის 
სახლში გაუმჯობესდა მძიმე შეზღუდული შესაძლებ
ლობის მქონე ბავშვებზე ზრუნვის ხარისხი. განსა
კუთრებული ყურადღება დაეთმო იმას, რომ საოჯახო 
ტიპის ამ სახლებს სრულფასოვნად ესარ გებლათ 
თემში არსებული ყველა სოციალური მომ სახურებით, 
მათ შორის, საბავშვო ბაღებით, ადრეული ჩარევის 
პროგრამებით, ჯანდაცვის მომსახურებებით და ა.შ. 

სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის ორი მომსახურება 
თბილისსა და ქუთაისში შექმნილია აშშ საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. თბილისში 
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურებისთვის 
სახლი „M2 უძრავი ქონება“მ დააპროექტა და ააშენა. 
მომსახურებას თბილისის ცენტრში ორგანიზაცია 
„დივაინ ჩაილდი“, ხოლო ქუთაისში  ფონდ „ბრეს 
ჯორჯია“ უზრუნველყოფს.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/გუჯაბიძე

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/რობაქიძე

შედეგად 2019 წელს შემუშავდა კონცეფცია ‘ძალა
დობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ფსიქოსოცია
ლური მომსამსახურების ცენტრის’ შექმნის შესახებ. 
აღნიშნული მომსახურება 2020 წელს გაეროს ბავშვთა 
ფონ დის და ესტონეთის მთავრობის მხარდაჭერით 
დაფუძნდება.

ამას გარდა, 2019 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრომ დაიწყეს თანამშრომლობა სკოლებში 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავ
შირებით, რომლის მიზანია შემუშავდეს და ამოქ მედ
დეს უსაფრთხო სკოლამდელი დაწესე ბუ ლე ბებისა 
და სკოლების კონცეფცია. აღნიშ ნული კონ ცეფცია 
გულისხმობს კონკრეტული მექანიზმების შექმნას, 
სკოლის თანამშრომლების გადამზადებას ძალადო
ბის პრევენციისა და მასზე რეაგირების კუთხით, ასე ვე 
ბავშვთა მიმართ ძალა დო ბასთან და კავ შირებული 
საკითხების ინტეგ რი რებას სასწავლო გეგმებში. 
აღნიშნული პრო ექ ტი გლობალური ინიცია ტივის ნა
წი ლია, რომლის მიზა ნიც სწავლისთვის უსაფ რთხო 
გარემოს შექმნაა. 

სოციალური ინკლუზია 
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ბავშვზე ზრუნვის 
სისტემის რეფორმა  

სოციალური სამუშაო ძალის გაძლიერება 

გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო სოციალური სა მუ
შაოს გაძლიერების მიზნით ტექნიკური დახმარება სო ცი
ალური მუშაობის შესახებ ახალი კანონის შესაბა მისად.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში სოციალური 
მუშაობის არსებული პრაქტიკის შესწავლის შედეგად 
შესწორებები იქნა შეტანილი შემთხვევის მართვის 
სახელმძღვანელოში და შესაბამის სატრენინგო პრო
გ  რამაში. ტრენინგისა და პროფესიული ზედამხედ ვე
ლობის მეშვეობით ამაღლდა სოციალურ მუშაკთა და 
ფსიქოლოგთა კვალიფიკაცია. 
 
განათლების სისტემაში სოციალური მუშაობის 
დამკვიდრების მიზნით, განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ თანამშრომ
ლობა დაიწყო სხვა სექტორებთან. შეთანხმება 
მოხ  და სექტორებს შორის ინფორმაციის გაცვლის 
და პასუხისმგებლობის განაწილების შესახებ, რაც 

საქართველოს ბავშვზე ზრუნვის სისტემის 
შეფასება სახალხო დამცველის მიერ 

2019 წლის მაისში გამოქვეყნდა საქართველოს ბავშვზე 
ზრუნვის სისტემის შეფასება, სახალხო დამცველის 
ოფისის მიერ ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის და 
ევროკავშირის მხარდაჭერით. 

საქართველოს ბავშვზე ზრუნვის სისტემის 
შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ 
ანგარიშში წარმოდგენილი შედეგები ადას
ტურებს სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ 
მყოფი ბავშვების უფლებებთან დაკავშირე
ბით არსებულ გამოწვევებს. 

ეს გამოწვევებია:

 } ძალადობა ბავშვთა მიმართ; 

 } განათლების ხელმიუწვდომლობა; 

 } ბავშვების არასათანადოდ მომზადება 
დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის;

 } შესაბამისი ფსიქოლოგიური და 
სარეაბილიტაციო მომსახურების 
შეზღუდული მიწოდება. 

ასევე პრობლემაა ბავშვებზე მზრუნველთა 
კვალიფიკაციის დაბალი დონე და სხვა ადა
მია ნური თუ ფინანსური რესურსების მუდმივი 
ნაკლებობა.

ანგარიშში საგანგებოდ არის აღნიშნული ბოლო 
პერიოდში განხორციელებული რეფორმების მნიშ
ვ ნელობა. ეს რეფორმები მოიცავს უკიდურეს სი
ღა  რიბეში მცხოვრები ბავშვებისთვის ფულადი 
დანამა ტის შემოღებას, ასევე სოციალური მუშაობის 
გაძლიერებასთან, ძალადობისგან ბავშვების დაცვა
სა და მინდობით აღზრდის გაფართოებასთან დაკავ
შირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს. თუმცა 
დოკუმენტში ხაზგასმულია პრობლემებიც, რომლებიც 
ეხება ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების არარ
სებობას ოჯახებიდან ბავშვების გამოყვანის თავი
დან ასაცილებად, ასევე სოციალურ მუშაკების წინა
შე მდგარ გამოწვევებსა და ძალადობის მსხვერპლი 
და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ბავშვების 
მხარდამჭერი მომსახურებების ნაკლებობას. სპეცი
ალურ ანგარიშში წარმოდგენილია კონკრეტული 
რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელების შემ
თხვევაში გაუმჯობესდება სახელმწიფოს მზრუნ ვე
ლობის ქვეშ მყოფი ბავშვების მდგომარეობა.

ანგარიში აფასებს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, 
მინდობით აღზრდაში, რელიგიური კონფესიების დაქ
ვემდებარებაში არსებულ პანსიონებში მცხოვრები და 
ოჯახებში დაბრუნებული ბავშვების მდგომარეობას.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ხეთაგური

მიზნად ისახავს მჭიდრო თანამშრომლობას ბავშვე   ბის 
ძალადობისა და სხვა რისკებისგან დასაცავად.

ბავშვის უფლებათა კოდექსი სხვა ცვლილებებსაც 
ითვალისწინებს: ბავშვების ოჯახებისაგან განცალკე
ვება მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით მოხდება; 
ასევე, შემუშავდება ახალი მუნიციპალური პროგრამები 
დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახების დასახმარებლად, 
გაძლიერდება ბავშვთა დაცვის მექანიზმები.

საქართველო მონაწილეობდა ორეტაპიან რეგიო
ნულ კვლევაში, რომელიც სწავლობდა თუ რამდე
ნად ემთხვევა სოციალური მუშაკების ძირი თადი  
კომპეტენციები სოციალური და ქცევის ცვლი ლე  ბის 
შესახებ კომუნიკაციის კომპეტენციებს. კვლევაზე 
დაყრდნობით დაგეგმილია სასწავლო პროგ
რა მის შემუშავება სოციალური მუშაკებისათვის 
ინტერპერსონალური კომუნიკაციისა და თემთან 
მუშაობისათვის საჭირო უნარების შესახებ. 
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მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის

საქართველოს მთავრობამ გაეროს ბავშვთა ფონ დის 
და ევროკავშირის დახმარებით განაგრძო არა სრულ-
წლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა. 

მულტიდისციპლინარული ჯგუფები ცენტრალურ და 
რეგიონულ დონეებზე განაგრძობდნენ მუშაობას 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
განხორციელების მიზნით. 

2019 წელს მოხდა მართლმსაჯულების სისტემას თან 
კონტაქტში მყოფი ბავშვების მონაცემთა მართვის 
სისტემის ტესტირება. სისტემის ამოქმედების 
შემდეგ გვექნება მონაცემები, რომლებიც შესაძ-
ლე ბელს გახდის სისტემის ფუნქციონირების 
მო ნი ტორინგს, არასრულწლოვანთა დანაშაუ ლის 
პრევენციიის და მასზე ეფექტიანი რეაგირების, 
ბავ შვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული 
პოლიტიკის დაგეგმვას.

შემუშავდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულე-
ბის კოდექსის კომენტარის საბოლოო ვარიანტი და 
ამჟა  მად მას ყველა შესაბამისი მხარე განიხილავს. 
იუსტიციის სამინისტრო მიზნად ისახავს კომენტარის 
2020 წელს დასრულებას.

იუნისეფის დახმარებით შემუ-
შავდა სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობის მინიმალურ 
ასაკს ქვემოთ მყოფი ბავშვების 
შესახებ კონცეფცია და შესაბა მი-
სი საკანონმდებლო ცვლილებე ბის 
პროექტი. აღნიშნული დოკუმენტები 
პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
მიღების შემდეგ იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებ-
საც შეეფარდათ ალტერნატიული ზომები (და არა 
თავისუფლების აღკვეთა) და განერიდნენ სისხ ლის-
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, გაიზარდა.

2 ცენტრალური 10 რეგიონული 
მულტიდისციპლინარული შეხვედრა 
გაიმართა 2019 წელს, რომლებშიც 
210 პროფესიონალი მონაწილეობდა.

2015

2019

296

437

იუნისეფის დახმარებით 
ამაღლდა 80 პროფესიონალის 
(65 პოლიციელის და 15 პროკუ-
რორის) კვალიფიკაცია სისხლის 
სამართალწარმოებაში ჩართუ-
ლი ბავშვების დაკითხვა/გამო-
კითხვის მიმართულებით. 

გაუმჯობესდა დაახლოებით 
100 პროკურორის, სოციალური 
მუშაკისა და მედიატორის ცოდ ნა 
და უნარები არასრულწლოვან თა 
განრიდების საკითხებში.

გარდა ამისა, 100-მა იურიდიული 
პროფესიის წარმომადგენელმა 
მიიღო ინფორმაცია სამოქალაქო 
სამართლის საქმეებში ბავშვის 
მონაწილეობის, მართლ მსაჯუ ლე-
ბის სისტემაში ბავშვზე მორ  გებუ-
ლი გარემოს შექმნის და ბავშვზე 
ორიენტირებული მიდ გომების 
შესახებ.

გაეროს ბავშვთა ფონდის 
დახმარებით გენერალურ პროკურატურაში, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პენიტენციურ 
და პრობაციის სისტემებში გაუმჯობესდა ხარისხის 

მონიტორინგის მექანიზმები. უწყვეტად მიმდინარეობ-
და მართლმსაჯულების სფეროს პროფესიონალთა გა-
დამზადება „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში 
მო ნაწილე პირების სპეციალიზაციის სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ-
რობის დადგენილების თანახმად.
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ხარისხიანი განათლება 
ყველასათვის

სკოლამდელი განათლება 

2019 წელს აღინიშნა პროგრესი სკოლამდელი 
განათლების საკითხში სამი ძირითადი 
მიმართულებით: 

 } მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების 
გაძლიერება;  

 } შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების 
შემუშავება ადრეული და სკოლამდე ლი 
აღზრდისა და განათლების ხელ შე საწყობად; 

 } უმაღლესი განათლების დაწესებულე ბების 
გაძლიერება, სკოლამდელი განათლების 
მასწავლებ ლებისთვის საბაკალავრო 
პროგრამების მოსამზადებლად.

მუნიციპალიტეტების გაძლიერება 
სკოლამდელი განათლების ხელშესაწყობად

გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო მთავრობისა 
და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა სკოლამდე
ლი განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომო
ბის გაუმჯობესების მიზნით. თბილისსა და რეგიო
ნებში გამართულ საკოორდინაციო შეხვედრებსა 
და სემინარებში მონაწილეობა მიიღო ყველა 
მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ, საქარ
თველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრომ, სკოლამდელმა დაწესებუ
ლებებმა და პროფესიულმა ორგანიზაციებმა. შედე
გად კიდევ უფრო გაძლიერდა კოორდინაცია და 
ინსტიტუციური შესაძლებლობები „ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 
კანონის და ეროვნული სკოლამდელი აღზრდისა და 
განათლების სტანდარტების განსახორციელებლად.

2019 წლის ნოემბერში გაეროს ბავშვთა ფონდმა 
დაიწყო პარტნიორობა განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ზურაბ ჟვა

ნიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირე
ბის სკოლასთან, რათა ცენტრალურ სამთავრობო 
დონეზე შეიქმნას ინსტიტუციური მექანიზმი მუნი
ცი პალიტეტების დასახმარებლად ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიმარ
თულებით. ჟვანიას სკოლა აღჭურვილია საჯარო 
სამსახურში დასაქმებულ პირთა პროფესიული 
განვითარების მანდატით, მათ შორის, სკოლამდე
ლი განათლების სფეროშიც. ამ თანამშრომლობის 
მიზანია მუნიციპალური შესაძლებლობების გაზ რდა 
და საქართველოს დეცენტრალიზებულ სკო ლამდელ 
სისტემაში კანონმდებლობისა და პოლი ტიკის გან
ხორციელებასთან დაკავშირებული ანგა რიშვალ
დებულების გაძლიერება. 

პარტნიორობა იუნისეფსა და ზურაბ ჟვანიას სახე
ლობის სკოლას შორის კარგი მოდელია და შეიძლება 
გავრცელდეს სხვა სფეროებზეც, რომლებიც საჭირო
ებს კოორდინირებას ცენტრალურ და ადგილობრივ 
მთავ რობებს შორის და მუნიციპალურ დონეზე კვალი
ფიკაციის ამაღლებას.
 

ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობე-
ბის კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც 
მიმართულია ადრეული და სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონის 
განსახორციელებლად

პოლონეთის მთავრობის ფინანსური დახმარე ბით 
გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო მუნიციპალი
ტეტების მხარდაჭერა ადრეული და სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლების მართვის უნარის გაძ
ლიერებასა და ეროვნული სტანდარ ტების მუნი
ციპალურ დონეზე დანერგვაშ. 2019 წელს შვიდ მა 
მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა სკოლამდელი განათ
ლების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტების 
უწყვეტი პროფესიული განვითარების სტრატეგია 
და დაგეგმა 2020 წლისათვის საჭირო დაფინანსება. 
აღნიშნული მუნიციპალიტეტების შვიდი საპილოტე 
სკოლამდელი დაწესებულების მაგალითზე გამოჩნდა, 
თუ როგორ შეიძლება აღმზრდელებისა და პედაგო გე  ბის 
უნარების გაუმჯობესება სისტემატური სწავლების გზით. 
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ხარისხიანი განათლება ყველასათვის

მიღებული გამოცდილება დოკუმენტირებულია ვიდ ეო 
მასალებში, ანალიტიკურ ანგარიშებსა და გზამ კვლე
ვებში, რაც ხელს შეუწყობს საუკეთესო პრაქტიკის 
გამოყენებას სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. აჭარის 
მთავ რობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით გაეროს 
ბავშვთა ფონდის მიერ გადამზადდნენ სკოლამდელი 
დაწესებულებების აღმზრდელები და პედაგოგები 
ხულოს მაღალმთიან მუნიციპალიტეტსა და ქალაქ 
ბათუმში.

სწავლების ინოვაციური მეთოდები და 
ციფრული რესურსები საქართველოს 
სკოლებში  

2019 წელს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრომ ბავშვებზე მორგებული 
მიდგომები, რომლებიც შემუშავდა და გამოცდილ იქნა 
20 საპილოტე სკოლაში, ჩართო „ახალი სკოლის მო
დელის“ ინიციატივაში. განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა მასწავლებლის და მოსწავლის მუშაობის გაუმ
ჯობესებას, დასახული შედეგის მიღწევასა და საჭირო 
უნარების დიაპაზონის გაზრდას.

საპილოტე სკოლები მთავრობის, გაეროს ბავშვთა 
ფონდისა და ესტონეთის მთავრობის სამმხრივი პარ
ტნი ორობის ნაწილი იყო. საერთო ჯამში სკოლების 
250მა მასწავლებელმა მიიღო მონაწილეობა პროფე
სიული განვითარების ინტენსიურ ტრენინგში, რომლის 
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ვდომი და ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების 
უზრუნველყოფას. სამინისტრო ამჟამად ადგენს 
ხარჯთაღრიცხვას და 2020 წელს გეგმავს კანონ
ქვემდებარე აქტის მიღებას. 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათ
ლების ეროვნული სტანდარტების განხორციელე
ბის ხელშეწ ყობის მიზნით გაეროს ბავშვთა ფონდმა 
სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავა სკოლამდელი 
განათლების სპეციალისტებისთვის ოთხი მეთო
დოლოგიური სახელმძღვანელო. აღნიშნული რე
სურ სები გამიზნულია აღმზრდელპედაგოგების 
მომ  ზადებისთვის სამინისტროს, მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ცენტრის, მუნიციპალი
ტეტების, სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების 
და ტრენინგის სხვა მიმწოდებლების მიერ.

ცხრა სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მხარდაჭერა სკოლამდელი განათლების 
საბაკალავრო პროგრამების შემუშავების 
პროცესში

გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძო მჭიდრო თანამ
შრომლობა სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან სკო
ლამ დელი განათლების საბაკალავრო პროგრამების 
ჩამოყალიბების მიზნით. სემინარების, ტრენინგების, 
სწავლების და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ 
მიწოდებული რეკომენდაციების შედეგად გაიზარდა 
ცხრა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმას
წავლებელთა კომპეტენციები სკოლამდელი განათ
ლების საბაკალავრო პროგრამების შემუშავებასა 
და განხორციელებაში. ექვსმა სახელმწიფო უნი ვერ
სიტეტმა შექმნა საბაკალავრო პროგრამები. აღნიშ
ნული პროგრამები აკრედიტაციის მიზნით წარედ
გინება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს, სკოლამდელი განათლების 
დარგობრივი მახასიათებლის დამტკიცებისთანავე.  
  

დროსაც ქართველი და ესტონელი ტრენერები 
მასწავ ლებლებს მიღებული ცოდნის გაკვეთილებზე 
გამოყენებაში ეხმარებოდნენ. სკოლების 50 დირექ
ტორსა და მასწავლებელს ესტონეთის სკოლებთან და 
კოლეჯებთან პარტნიორობის ჩამოყალიბებაში ასევე 
ძალიან დაეხმარა სასწავლო ვიზიტები ესტონეთში.

მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამებმა და 
პარტნიორობის ფარგლებში შექმნილმა ქართულმა 
ციფრულმა პროგრამამ, „ვსწავლობთ თამაშით“, ხე
ლი შეუწყო სწავლის შედეგების გაუმჯობესებას 20 
საპილოტე სკოლაში.

2019 წელს სწავლების აღნიშნული მეთოდები და რე
სურ სები „ახალი სკოლის მოდელის“ ინიციატივაში 
ჩარ თულ სკოლებში დაინერგა. მთავრობის გეგმის თა
ნახმად, ეს მეთოდები 2020 წლისთვის ყველა სკოლაში 
უნდა დაინერგოს.
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გაეროს ბავშვთა ტექნიკური დახმარებით განათლე
ბის, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინის
ტრომ შეიმუშავა კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც 
ითვა ლის   წინებს ინკლუზიური ადრეული განათლების 
დანერგვას სკოლამდელ დაწესებულებებში. დო
კუ  მენ  ტი აყალიბებს მკაფიო პასუხისმგებლობებს 
ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობებისთვის, 
სკოლამდელი დაწესებულებებისა და პროფესიული 
ორგანიზაციებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვთა ინკლუზიური, სკოლამდელი განათ 
ლების მიზნით. კანონქვემდებარე აქტი გან საზ
ღ ვრავს სამინისტროს პასუხისმგებლობებს, მათ 
შო რის, სახელმძღვანელო მითითებების შემუ შავე
ბას და მუნიციპალიტეტების მიერ შეზღუდუ ლი შე
საძ ლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ხელმისაწ
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სკოლის გარეთ დარჩენილი ბავშვების 
განათლება საქართველოში

ბულგარეთის მთავრობასა და გაეროს ბავშვთა ფონდს 
შორის ორწლიანი პარტნიორობის შედეგად სკოლის 
გარეთ დარჩენილი განსაკუთრებით დაუცველი ბავ შვე
ბი სა და მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება 
ხარისხიანი განათლება. განათლების, მეცნიე რების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროთან თანამ შრომ
ლობით ნოემბერში დაწყებული პროგრამა შექმნის 
სისტემურ მიდგომას ამ ბავშვების წინაშე არსებული 
გამოწვევებისადმი, უზრუნველყოფს ბავშვე ბის სრულად 
ჩართვას განათლების სისტემაში და ხელს შეუწყობს 
იმ უნარების შეძენაში, რომლებიც მათ დაეხმარება 
სრულად გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი და 
წარმატებას მიაღწიონ შრომის ბაზარზე.

ზოგადი განათლების რეფორმისთვის 
შემუშავებული რეკომენდაციები 

გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით ეკონომი
კური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგა
ნიზაციის (OECD) მიერ განათლების, მეცნიერების, 
კულტური სა  და სპორტის სამინისტროსთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით შეფასდა საქართველოს ზოგადი 
განათლების სისტემა. კვლევის დასკვნითი ანგარშის 
პრეზენტაცია 2019 წლის ნოემბერში შედგა. აღნიშნული 
მიმოხილვის შედეგად სამინისტრომ მიიღო პოლიტი კის 
პრაქტიკული რეკომენდაციები, გაეცნო ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 
წევრი ქვეყნების გამოცდილებას, საქართველოში ჩატა
რებული ბოლოდროინდელი რეფორმების ანა ლიზს და 
მიიღო შეფასებასა და ატესტაციასთან დაკავშირებული 
მითითებები მოსწავლეებისა და მას წავლებლები 
მაქსიმალური შედეგების უზრუნველ ყოფის მიზნით.

მაღალი კვალიფიკაციისა და მოტივაციის მქონე მას
წავლებლები გადამწყვეტი ფაქტორია სკოლებში 
წარ მა ტებისთვის. გაეროს ბავშვთა ფონდი დაეხმა რე
ბა სამინისტროს 15 საპილოტე სკოლაში და ექვს დღის 
ცენტრში დაინერგოს სკოლის გარეთ დარჩენილი და 
სკოლის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისთვის 
კონკრეტული პროგრამები – განათლების მიღების 
მეორე შესაძლებლობის მიზნით.   

პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ბულ
გარეთის განათლების სფეროს პროფესიონალებს 
შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას იმას
თან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება სკოლის 
გა რეთ დარჩენილი ბავშვების ჩართვა განათლების 
სისტემაში. თანამშრომლობა ასევე ითვალისწინებს 
საპი ლოტე სკოლებისა და დღის ცენტრების მასწავ
ლებ ლებისა და აღმზრდელების მომზადებას.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ტურაბელიძე
©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ჯიბუტი

ხარისხიანი განათლება ყველასათვის



გაეროს ბავშვთა ფონდი (იუნისეფი) საქართველოში საინფორმაციო ბიულეტენი #1 (#21)30 31

დედებისა და 
ბავშვების 
ჯანმრთელობა

დაბადების რეგისტრი

გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით შექ
მნი ლი დაბადების რეგისტრი, მნიშვნელოვანი 
ინ სტრუმენტია მთავრობისთვის, რადგან იგი 
უზ რუნველყოფს კრიტიკული მნიშვნელობის ფაქ
ტობრივ ინფორმაციას და ხელს უწყობს პერი
ნატალური ზრუნვის ხარისხის გაუმჯობესებას. 
2019 წელს, იუნისეფის დახმარებით, საქართვე
ლოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ
თა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს დედათა და ბავშვთა 
ჯან  მრთელობის კომიტეტმა დაიწყო დაბადების 
რეგისტრიდან ყოველკვარტალური პერინატა
ლუ რი ჯანმრთელობის ანგარიშების მიღება. ეს 
არის ახლებური დამოკიდებულება დაბადების 
რეგისტრის მონაცემთა მიმართ, რაც ხელს უწ
ყობს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პოლიტიკისა და გადაწყვეტილებების მიღებას.
2019 წელს, ნორვეგიის ტრომსოს არქტიკის უნი
ვერსიტეტის და დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნუ
ლი ცენტრის თანამშრომლობით, დაბადების 
რეგის ტრის მონაცემთა ორი აუდიტი ჩატარდა. 
მოსალოდნელია, რომ პოზიტიური შედეგები 
საფუძვლად დაედება ანტენატალური და პერი
ნატალური მონაცემთა ანგარიშების ქაღალ დიდან 
ელექტრონულ სისტემაზე სრულად გადასვლას.
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დედებისა და ბავშვების ჯანმრთელობა 

იმუნიზაციის ელექტრონული სისტემა  

2020 წლის მაისიდან მთავრობა იმუნიზაციის ქაღალ
დის ფორმებს სრულად ჩაანაცვლებს იმუნიზაციის 
ელექტრონული მოდულით, რომელიც გაეროს ბავ
შვთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა. იუნისეფის 
ადვოკატირებისა და ტექნიკური დახმარების შედე
გად იმუნიზაციის ქაღალდის ფორმები საჭირო აღარ 
იქნება. მთავრობის გადაწყვეტილება ადასტურებს 
იმუნიზაციის ელექტრონული მოდულის მეშვეობით 
შეგროვებული მონაცემების სანდოობას და მაღალ 
ხარისხს.  

ბავშვის ზრდისა და განვითარების 
მონიტორინგის სისტემა აჭარაში

2019 წელს აჭარაში დაინერგა „0დან 6 წლამდე 
ბავშვთა ზრდისა და განვითარების ზედამხედველობის 
სისტემა“, რომელიც შეიქმნა პირველადი ჯანდაცვის 
დონეზე დედებისა და ბავშვების ჯანმრთელობაზე 
მუდმივი ზრუნვის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული 
ინიციატივა შესაძლებელი გახდა გაეროს ბავშვთა 
ფონდისა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს თანამშრომლობისა და 
ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შედეგად. 

სულ გადამზადდა სოფლის პირველადი ჯანდაც
ვის 214 ექიმი და ექთანი, რომლებიც ეხმარებოდ
ნენ აჭა რის რეგიონში მცხოვრებ ადრეული ასაკის 
ბავ შვიან ოჯახებს, კონსულტაციას უწევდნენ ბავ
შვზე ზრუნვის საკითხებში და აკვირდებოდნენ ბავ
შვის განვითარებას ელექტრონულ პლანშეტებ
ში ჩატვირთული 0დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა 
ზრდი სა და განვითარების ზედამხედველობის ელ
ექტრონული მოდულის მეშვეობით. საპილოტე პრო
ექტმა რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის სისტე მის 
სპეციალისტებს მისცა შესაძლებლობა, დროულად 
გამოევლინათ განვითარების შეფერხებები ბავშვებში 

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ჯიბუტი

და გადაემისამართებინათ ისინი უფრო კომპლექ
სური სკრინინგის გასავლელად ან, საჭიროების 
შემთხვევაში, სოციალურ სამსახურებში. სულ სის
ტემაში 3800 ბავშვი დარეგისტრირდა.

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის 
გასაუმჯობესებლად გაეროს ბავშვთა ფონდმა 
სტრატეგიული თანამშრომლობა დაიწყო ჩეხე
თის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტოსთან. 
აღნიშნული პარტნიორობის მიზანია მთავრობას 
პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების 
კონკრეტული მოდელები შესთავაზოს.  

შესაბამისად, პირველადი 
ჯანდაცვის გუნდი 
ინფორმირებულია მის 
უბანზე ახალშობილის 
შემოსვლასთან 
დაკავშირებით, რაც ქმნის 
ჯანდაცვის სპეციალისტთა 
ოჯახში ვიზიტის საფუძველს.          

ბავშვის 
დაბადებისთანავე 
მის შესახებ 
მონაცემები 
შეჰყავთ დაბადების 
რეგისტრთან 
დაკავშირებულ 
ელექტრონულ 
სისტემაში. 

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ცეცხლაძე
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კვება

გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით შეიქ მნა ჩვილ 
და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების საკოორდინაციო 
ჯგუფი კვების პოლიტიკის შემუშავების მიზნით. 
ჯგუფი მუშაობს ძუძუთი კვების ხელშეწყობისა და 
შესაბამისი სამარ თლებ რივი ბაზის შექმნაზე. გარდა 

ბავშვების 
სისხლში 
ტყვიის 
შემცველობა 
აპრილში გაეროს ბავშვთა ფონდმა და მისმა პარ
ტნიორებმა საქართველოში ბავშვების სისხლში 
ტყვიის შემცველობის შესახებ შემაშფოთებელი 
მონაცემები გამოაქვეყნეს. 2018 წლის ბოლოს 
მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლე
ვის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზის მიზანი 
პრობ ლემის მასშტაბის დადგენა იყო. კვლევა 
ჩა ტარდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურისა და დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდისა და 
ცხრა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით. 
გაირკვა, რომ საქართველოში 27 წლის ბავშვების 
41%ის სისხლში ტყვიის შემცველობა ტოლია ან 
აღემატება 5 მკგ/დლს (მიკროგრამი დეცილიტრზე). 
კვლევის ყველა მონაწილემ ინდივიდუალური პა
სუ ხები და რეკომენდაციები მიიღო. ხოლო გაე როს 
ბავშვთა ფონდი აგრძელებს ტყვიით დაბინ ძურე ბის 
პოტენციური წყაროების შესწავლას.  

შედეგები მიღებული იქნა 27 წლის 1,578 ბავშვის 
ვენური სისხლის სინჯებიდან. ტყვიის დონის გან
სასაზღვრად, ვენური სისხლის სინჯები შეგ როვდა 
27 წლის 1578 ბავშვისგან საქართველოს მასშტაბით. 
ბავშვების ჩართვა კვლევაში მოხდა შემთხვევი
თი შერჩევის პრინციპით და სინჯები გაიგზავნა 
იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტ
ში, რომელიც წარმოადგენს ევროპის წამყვან, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუტს.©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/ბლაგონრავოვა

ამისა, მთავრობამ პირველად გაამახვილა ყურადღება 
სკოლებში ბავშვების კვებაზე. ამ ინიციატივის ხელ
შესაწყობად იუნისეფი ატარებს კვების პოლიტიკის 
ნაკლოვანებების ანალიზს, რაც საფუძვლად დაედება 
შემდგომ მუშაობას ამ სფეროში.
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ახალგაზრდები

ახალგაზრდები უკეთესი წყლის, სანიტარიისა 
და ჰიგიენისათვის 

სექტემბრიდან ნოემბრამდე პერიოდში საქართვე ლოს 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ორგანიზება გაუწია 
წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის საკითხებზე ექვს 
სემინარს კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების 
შვიდი მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლების უფროს
კლასელთათვის. ტრენინგები ჩატარდა ინიციატი
ვის „ახალგაზრდები უკეთესი წყლის, სანიტარიისა 
და ჰიგიენისთვის“ ფარგლებში და ეხებოდა ისეთ 
სა  კით ხებს, როგორებიცაა: წყალსა და სანიტარიულ
ჰიგიენურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ადა
მიანის უფლებები და ადვოკატირების წარმატებული 
კამპანიები. 

ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთიანი 
სახელმწიფო კონცეფციის შემუშავება 

2019 წელს ახალგაზრდობის საკითხებზე გაეროს 
საკო ორდინაციო გუნდის (რომელშიც შედიან გაე
როს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ბავშვთა ფონ დი, 
გაეროს განვითარების პროგრამა, შრომის საერთა
შორისო ორგანიზაცია და გაეროს სამრეწველო 
გან  ვითარების ორგანიზაცია) ტექნიკური და ფინან
სური დახმარებით შემუშავდა ახალგაზრდული პო
ლიტიკის ერთიანი სახელმწიფო კონცეფცია. ეს 

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/რობაქიძე

პროექტში მონაწილეობა მიიღო 1417 წლის 
65მა მოზარდმა შვიდი მუნიციპალიტეტიდან. 
მათ შორის იყვნენ:

 } ეთნიკური უმცირესობების; 

 } სოციალურად დაუცველი ოჯახების; 

 } დევნილი ოჯახების; 

 } მიგრანტი ოჯახების წარმომადგენლები. 
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გაიზარდა მონაწილეთა ცოდნა წყალსა და 
სანიტარიულჰიგიენურ მდგომარეობასთან, 
როგორც ადამიანის უფლებასთან, დაკავ
ში რე ბით და მოზარდებმა ისწავლეს, თუ 
რო  გორ დაგეგმონ და განახორციელონ 
ადვოკატირების წარმატებული კამპანიები. 

ყველა მონაწილეს მიეცა შემდგომი დავა
ლებები და ახლა ისინი საქართველოს ადა
მიანის უფლებათა ცენტრის დახმარებით 
საკუთარ თემებში, სოფლებსა და მუნიციპა
ლიტეტებში წყლისა და სანიტარიულჰიგი
ენური მდგომარეობის მხრივ არსებულ პრობ
ლემების შესახებ ადვოკატირების კამ პანი ებ    ზე 
მუშაობენ. შედეგად, მოზარ დებმა დაიწყეს 
ოთხი კამპანია სანიტარიულჰიგიენურ მომ
სახურებებისა და წყლის ხარის ხის გაუმ ჯო
ბესების მიზნით.

არის ახალგაზრდების განვითარების სახელმწიფო 
ხედვისა და პრინციპების მარეგულირებელი ჩარჩო, 
განვითარებისა, რომელსაც საფუძვლად უდევს მა
თი უფლებები, საჭიროებები და ახალგაზრდების 
მონაწილეობასთან, განათლებასთან, ჯანმრთე
ლობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებული 
პრიორიტეტები. 

კონცეფციის შემუშავების პროცესის 
ხელშესაწყობად შემდეგი სამუშაო ჩატარდა: 

 } ახალგაზრდული პოლიტიკის 20142020 
წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
მონიტორინგი; 

 } საკოორდინაციო მექანიზმების და 
ახალგაზრდებთან დიალოგის პლატფორმის 
შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება;

 }  ახალგაზრდებთან დიალოგი და ონლაინ 
კონსულტაციები;

 }  ახალგაზრდული ინდექსის სახით 
მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა. 

კონცეფციას სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
საპარლამენტო კომიტეტი 2020 წელს მიიღებს და 
ის საფუძვლად დაედება მთავრობის პოლიტიკას და 
პროგრამებს ახალგაზრდებისათვის.
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მედიაწიგნიერება

ახალგაზრდებს შორის მედიაწიგნიერების 
ხელშეწყობა 

მედიაწიგნიერება მნიშვნელოვანია საქართველოს 
მომავლისთვის, რადგან იმისათვის, რომ დეზინფორმა
ციისგან თავი დაიცვას, ნებისმიერი საზოგადოება 
მედი აწიგნიერი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ თანამ
შრომ ლობდნენ 2019 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდი 
და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 
ახალგაზრდების მედიაწიგნიერებისა და შესაბამისი 
უნარების გასაუმჯობესებლად.

2019 წელს საქართველოს ხუთ ქალაქში 100ზე მეტმა 
ახალგაზრდამ აიმაღლა ცოდნა მედიაწიგნიერების 
შესახებ. მათ ისწავლეს, როგორ იფიქრონ კრიტიკულად 
იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელსაც იღებენ, რათა 
დაიცვან თავი დეზინფორმაციისა და ყალბი ახალი 
ამბებისაგან.  

თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, მარნეულსა და წნორ
ში ჩატარებული ორდღიანი სემინარების დროს ტრე
ნერებმა გამოიყენეს გაეროს ბავშვთა ფონ დისა და 
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გამოცე მული 
„მედიაწიგნიერების სახელმძღვანელო“, რო მელიც 
იუნისეფ კოსოვოს მიერ შემუშავებული სახელ მძღვა
ნელოს ადაპტაციას წარმოადგენს და ეხმარება ახალ
გაზრდებს, მედიაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას 
კრიტიკული თვალით შეხედონ.

სემინარების მონაწილეთა შორის იყვნენ საშუალო 
სკოლების უფროსკლასელები და მედია სკოლების 
სტუდენტები, ასევე სხვა ახალგაზრდები, რომლებიც 
ახლად მიღებულ ცოდნას მათი თემების სხვა წევრებს 
გაუზიარებენ.

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ2019/გურგენიძე
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საინფორმაციო ბიულეტენი გამოდის ინგლისურ 
და ქართულ ენებზე. მისი მიზანია გაეროს ბავშვთა 
ფონდის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება. ეს საინფორმაციო ბიულეტენის 
ოცდამეერთე გამოცემაა. გთხოვთ, გვაცნობოთ, თუ 
გსურთ დამატებითი ინფორმაციის მიღება გაეროს 
ბავშვთა ფონდისა და მისი საქმიანობის შესახებ.
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