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მოწყვლადი ბავშვები და რისკები ახალი კორონავირუსის (COVID-19) დროს საქართველო

მოწყვლადი ბავშვები და რისკები
ახალი კორონავირუსის გლობალურმა პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა ყველა ბავშვსა და მოზარდზე. მიუხედავად იმისა, რომ
ვირუსი განურჩევლად ყველას უქმნის საფრთხეს, ყველაზე მძიმე დარტყმას ის მოსახლეობის დაუცველ ფენებს აყენებს. გაეროს
ბავშვთა ფონდს განსაკუთრებით აწუხებს პანდემიის ზეგავლენა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც საჭირო რესურსებზე ნაკლებად
მიუწვდებათ ხელი - სიღატაკეში მყოფ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველ პირებზე. ახალი
კორონავირუსით გამოწვეულმა კრიზისმა უთანასწორობა გააძლიერა და დაუცველთა რიცხვი გაზარდა, ზოგი მათგანი
ეკონომიკური რეცესიის და არასათანადო სოციალური დაცვის შედეგად დაზარალდა, ზოგს შეზღუდულად ან საერთოდ არ
მიუწვდება ხელი დისტანციურ სწავლაზე, ზოგი სახლში ძალადობას განიცდის, ხოლო ზოგს საკმარისი საკვები პროდუქტები და
ჰიგიენისა და ჯანმრთელობის დაცვის საშუალებები არ აქვს. ამ საგანგებო ვითარებაში, ხარისხიან ინტერნეტთან წვდომის გარეშე
ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ერთმანეთთან დაკავშირების, თამაშის და სწავლის საშუალება არ აქვთ.
ამ დოკუმენტში განხილულია მოწყვლადი ბავშვების მდგომარეობა მიმდინარე კრიზისის დროს. მასში წარმოდგენილია 2018 წელს
ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასეტური კვლევის (MICS) მონაცემები, ასევე, საქსტატის მოსახლეობის და
ადმინისტრაციული მონაცემები. ყველა გამოყენებული მონაცემი 2018 - 2020 წლებს ეკუთვნის. ამრიგად, დოკუმენტი ასახავს
ბავშვებისა და ოჯახების მდგომარეობას კორონავირუსით გამოწვეულ კრიზისამდე და გვეხმარება გამოვავლინოთ რისკის ქვეშ
მყოფი ან დაუცველი ჯგუფები. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ზუსტად არ არის ცნობილი რეალურად რა მასშტაბის ზემოქმედება
მოახდინა ამ კრიზისმა ბავშვების მდგომარეობასა და მოწყვლადობაზე, ეს ინფორმაცია სანდო საბაზისო მონაცემებია, რომელიც
ხელს შეუწყობს მოწყვლადი და გაჭირვებული ბავშვების საჭიროებების ლობირებას და მათთვის დახმარების გაწევას.
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ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია
საცხოვრებელი გარემო: დაავადების გავრცელების შემაკავებელი პირობები
ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ძალიან მჭიდროდ დასახლებულ შინამეურნეობებში ან არაადეკვატურ პირობებში, მაგალითად,
არ აქვთ ხელის დასაბანად საჭირო ან სხვა ჰიგიენური საშუალებები, განსაკუთრებით დაუცველნი არიან ახალი კორონავირუსის
სწრაფი გადადების მიმართ.
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სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება ბავშვებზე
ჯანდაცვის ძირითადი მომსახურებების ხელმისაწვდომობა
მაშინ, როდესაც ჯანდაცვის პერსონალი და რესურსები გადართულია ახალი კორონავირუსის კრიზისზე, მნიშვნელოვანია, რომ
ბავშვებსა და მათ ოჯახებს ჰქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის რუტინულ სერვისებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ფუნქციონირებენ.
მოწყვლად პირებთან კომუნიკაციას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ მათ სამედიცინო მომსახურებაზე
წვდომა ჰქონდეთ. ზოგჯერ, უბრალოდ საჭიროა მათთვის ინფორმაციის მიწოდება კუთვნილი შეღავათების შესახებ, მაგალითად,
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბავშვებს ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამა ფარავს, შესაძლოა ბევრმა მშობელმა არ
იცოდეს ამის შესახებ და, შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, თავად შეიზღუდოს სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის
შესაძლებლობა.

ბავშვები, რომელთა დედები / მზრუნველები ამბობენ, რომ არ აქვთ ჯანმრთელობის დაზღვევა
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განათლება
აუცილებელია, რომ მიმდინარე კრიზისის დროს ყველა ბავშვმა სწავლა გააგრძელოს და შემდეგ სკოლაში უსაფრთხოდ
დაბრუნება შეძლოს. ბავშვები, რომლებიც ისედაც მოწყვლადნი არიან, რადგანაც არ აქვთ ციფრული მოწყობილობები,
ინტერნეტთან კავშირი, სახლში სწავლისთვის ხელსაყრელი პირობები და მშობლების მხარდაჭერა, კიდევ უფრო მეტად
ჩამორჩენის რისკის ქვეშ დგანან.

661,500
15,000

მცხეთა-მთიანეთი

16,700
გურია

25,000

სამცხე-ჯავახეთი

44,500
კახეთი

47,800
შიდა ქართლი

49,400

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

70,000

აჭარის ა.რ

72,500

ქვემო ქართლი

85,500

იმერეთი

235,100

თბილისი

3-17 წლის ბავშვები, რომლებიც ჩართულნი არიან
სკოლამდელ ან სასკოლო განათლებაში
3-17 წლის ბავშვები, რომლებიც
არიან სახლში საგანმანათლებლო
დაწესებულების დახურვის გამო

რეგიონები

სწავლის გაგრძელების პირობები

50,400

3-17 წლის ბავშვს
არ აქვს ინტერნეტთან და
კომპიუტერთან წვდომა საცხოვრისში

იმერეთში,
რაჭა-ლეჩხუმში
და ქვემო სვანეთში

8,400
9,700

თბილისში

6,700

ქვემო ქართლში

75,000

36,800
2-4 წლის ბავშვი, რომელსაც სახლში
მშობელი არ ეხმარება სწავლასა და
სკოლისთვის მომზადებაში

88,100

0-4 წლის ბავშვი, რომელსაც აქვს 2-ზე
ნაკლები სხვადასხვა ტიპის სათამაშო

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ-2020/ტურაბელიძე

7-14 წლის ბავშვი, რომელსაც აქვს 3-ზე
ნაკლები წიგნი სახლში წასაკითხად
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მოწყვლადი ბავშვები და რისკები ახალი კორონავირუსის (COVID-19) დროს საქართველო

სოციალური დაცვა
შემოსავლების და საარსებო საშუალებების დაკარგვის შედეგად ღარიბი ბავშვებისა და მათი ოჯახების სხვებზე დამოკიდებულება
სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ახალი კორონავირუსის უშუალო ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ყველა ბავშვს და მათ ოჯახს
ფინანსურად ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ საქონელსა და მომსახურებაზე, რომლებიც აუცილებელია მათი ძირითადი საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად.

უღარიბეს კვინტილში მყოფ ოჯახებს უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ გაუმკლავდნენ
ამ კრიზისს და შეამცირონ მისი ზემოქმედება

146,600

23.300

0-17 წლის ბავშვი
უღარიბესი კვინტილიდან1

20,100
აბხაზეთი

3.800

15.200
სამეგრელო- ზემო
სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემო სვანეთი
იმერეთი

7.100

გურია

18.600

მცხეთამთიანეთი
შიდა
ქართლი
კახეთი

აჭარის ა.რ

სამცხეჯავახეთი

თბილისი
ქვემო ქართლი

12.500
7.300
1

35.500

3.200

უღარიბეს კვინტილს ეკუთვნის შინამეურნეობების 20%, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დაბალი სიმდიდრის ინდექსი. ინდექსის გამოთვლა ხდება აქტივების ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის გამოყენებით.

221,000

0-17 წლის ბავშვი
ცხოვრობს სიღარიბის აბსოლუტური ზღვარს მიღმა
წყარო: მოსახლეობის შეფასება საქსტატის სიღარიბის მაჩვენებლების საფუძველზე, აპრილი, 2020

161,000

0-17 წლის ბავშვი
იღებს მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას
წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადმინისტრაციული მონაცემები, აპრილი, 2020

334,600

0-17 წლის ბავშვი
(ცხოვრობენ შინამეურნეობებში,
სადაც მინიმუმ ერთი წევრი მაინც
იღებს ასაკის პენსიას)

122,300

0-17 წლის ბავშვი
(ცხოვრობენ შინამეურნეობებში,
რომლებიც იღებენ სხვა სახის
დახმარების პროგრამას)

©გაეროს ბავშვთა ფონდი/საქ-2020/ხეთაგური
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მოწყვლადი ბავშვები და რისკები ახალი კორონავირუსის (COVID-19) დროს საქართველო

ბავშვთა დაცვა
ყველა ბავშვი და ქალი, რომელიც ახალი კორონავირუსის შედეგად ძალადობის, ექსპლუატაციის, სასტიკი მოპყრობის და
უგულებელყოფის მომატებული რისკის ქვეშ არის, დაცული უნდა იყოს სოციალური და დაცვის სამსახურების მეშვეობით, როგორც
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს, ასევე ნებისმიერ კონტექსტში.

55,900
1-14 წლის ბავშვის მზრუნველს მიაჩნია, რომ ფიზიკური დასჯა
საჭიროა ბავშვის სათანადო აღზრდისა და განთლებისთვის

457,400

211,600

1-14 წლის ბავშვი
რომლის აღზრდისას გამოყენებულია
აგრესიული ფსიქოლოგიური ზომები

1-14 წლის ბავშვი
რომელსაც ფიზიკურად სჯიან

1-14 წლის ბავშვები, რომელთა აღზრდაში ძალადობრივ მეთოდებს იყენებენ

თბილისი

აჭარის ა.რ

გურია

იმერეთი

კახეთი

მცხეთამთიანეთი

სამეგრელოზემო სვანეთი

სამცხეჯავახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

რეგიონები

261

19,100

36,100

36,000

63,700

6,400

ფიზიკური დასჯა

14,100

16,600

31,900

3,900

9,800

17,600

31,200

20,600

52,300

5,600

12,400

24,300

50,300

61,500

155,600

ფსიქოლოგიური აგრესია

ბავშვი დარჩენილია
მშობლის ზრუნვის გარეშე

წყარო: TransMonEE 2019 data base http://transmonee.org/database/download/

ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფი ბავშვები განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დგანან.
ნათესავები ან მინდობით აღმზრდელები - ხშირად ბებია-ბაბუა ან/და უფროსი ასაკის პირები შესაძლოა იძულებული გახდნენ დროებით თავი დაანებონ ამგვარი მოვალეობების შესრულებას,
ჯანმრთელობის პრობლემების გამო.
ის ბავშვები, ვინც საოჯახო ტიპის სახლებში ცხოვრობენ, საცხოვრებლის დატოვების რისკის
წინაშე დგანან იმის გამო, რომ ობიექტები შეიძლება დაიხუროს უსაფრთხოებისა და დაცვის
შესაბამისი პროცესების გარეშე.
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გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისი და ევროპისა და ცენტრალური აზიის
რეგიონული ოფისი
თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ყველა მონაცემი და გრაფიკი ემყარება გამოთვლებს,
რომლებშიც გამოყენებულია „მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის“ შედეგები,
საქსტატის მონაცემები მოსახლეობის შესახებ (2019 წლიდან) და საქსტატის „TransMonEE“
მონაცემთა ბაზა. MICS–ის მონაცემები 2018 წელს შეგროვდა. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი
შეფასებების შესამუშავებლად მათთან ერთად გამოყენებული იყო მოსახლეობის შესახებ 2019
წლის ბოლოს შეგროვებული უახლესი მონაცემები.
გაკეთდა მონაცემების ტრიანგულაცია სხვა წყაროებთან; მონაცემები უნდა განახლდეს
კრიზისული სიტუაციის განვითარების კვალდაკვალ, როდესაც უფრო ახალი ინფორმაცია
ხელმისაწვდომი იქნება. შემდეგი ცხრილები აღებულია MICS 2018-ის „შედეგების
ანგარიშიდან“: გვერდი 2: SR.4.1, SR.11.1, SR.11.2; გვერდი 3: WS.2.1, SR.2.1; გვერდი 4: EQ.2.2,
EQ.2.3, EQ.1.1, EQ.1.2; გვერდი 5: SR.9.2, LN.3.3, TC.10.1, TC.10.2; გვერდი 6: SR.2.3, EQ.2.7;
გვერდი 7: PR.2.2, PR.2.1.
დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:
ecarodata@unicef.org tbilisi@unicef.org

