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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
დაცვა: ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების, 
რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მნიშვნელოვანი როლი

გამოცემა მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს 
სახალხო დამცველის აპარატი და მასში მოცემული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს გაეროს განვითარების პროგრამის შეხედულებებს.



ძვირფასო მკითხველო, 

დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის 
(ENNHRI) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფის საინფორმაციო 
ბიულეტენის მეორე გამოცემას (ივლისი-სექტემბერი). ბიულეტენი მოიცავს ინფორმაციას ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის შშმ პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფის წევრებისა 
და სხვა საერთაშორისო და რეგიონალური აქტორების მუშაობის შესახებ, რომლებიც სამუშაო ჯგუფის 
დამკვირვებლები არიან, შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. 

საინფორმაციო ბიულეტენის პირველი გამოცემის მომზადება არ იყო მარტივი. საქართველოს ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც თავმჯდომარეობს 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის შშმ პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფს, 
ამ ამოცანას იღებს როგორც გამოწვევას, და ამავე დროს, როგორც უდიდეს პასუხისმგებლობას. იმის 
გათვალისწინებით, რომ სამუშაო ჯგუფი აერთიანებს 30-ზე მეტ ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტს 
და სხვა დამკვირვებლებს, მივიჩნიეთ, რომ საინფორმაციო ბიულეტენი ყველა ჩვენგანს დაეხმარებოდა 
მუშაობის უკეთ წარმართვასა და განვითარებაში.  

ჩვენი მოლოდინები გამართლდა და სიამოვნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიულეტენის პირველი ნომერი 
ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ არაერთი პოზიტიური გამოხმაურება გვქონდა და, ვფიქრობთ, ამან 
არამარტო გაგვაერთიანა როგორც სამუშაო ჯგუფი, საერთო მიზნისთვის, არამედ, ამავე დროს, გამოავლინა 
ადამიანის უფლებების თითოეული ეროვნული ინსტიტუტის დიდი ძალისხმება და ეფექტიანი შრომა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით. 
ნება მომეცით, კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ ბიულეტენის პირველ ნომერში განსაკუთრებული 
წვლილის შეტანისათვის. თქვენი სურვილისა და მონდომების გარეშე ეს შეუძლებელი იქნებოდა. პირველი 
ბიულეტენის წარმატებამ დამატებითი სტიმული და მოტივაცია მოგვცა მეორე გამოცემაზე მუშაობის 
გასაგრძელებლად. 

საინფორმაციო ბიულეტენის წინამდებარე გამოცემაში მიმოხილულია COVID-19-ის პანდემიის პირობებში 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის შშმ პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფის 
წევრებისა და დამკვირვებლების მუშაობა სხვა საერთაშორისო და რეგიონულ ქსელებთან/ორგანიზაციებთან 
ერთად. იგი ასახავს ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების, რეგიონალური და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების/ქსელების მნიშვნელოვან როლს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
დაცვის მიმართულებით.  სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ახალ თავს - „რესურსები“, რომელშიც გთავაზობთ 
ინფორმაციას სასარგებლო მასალების, პოლიტიკის დოკუმენტების, ანგარიშების, მოვლენების, 
სახელმძღვანელო პრინციპების და სხვა საკითხების შესახებ. ბიულეტენის გამრავალფეროვნების მიზნით, 
მომავალშიც ვაპირებთ ახალი თავების დამატებას.

ვიმედოვნებ, რომ თქვენთვის ბიულეტენის მეორე გამოცემა ინფორმაციული და სასარგებლო აღმოჩნდება. 
გთხოვთ, გაუზიაროთ იგი თქვენს კოლეგებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს. დიდად დავაფასებთ 
ნებისმიერ გამოხმაურებას!

პატივისცემით, 

ეკატერინე სხილაძე
საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე

ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის შშმ პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფის 
თავმჯდომარე
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COVID-19-ᲗᲐᲜ 
ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ 
ᲡᲘᲐᲮᲚᲔᲔᲑᲘ - ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ 
ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ 
ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲔᲑᲘᲡ ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ 
ᲥᲡᲔᲚᲘᲡ ᲨᲨᲛ ᲞᲘᲠᲗᲐ 
ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ 
ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲓᲐᲛᲙᲕᲘᲠᲕᲔᲑᲚᲘᲡ ᲡᲢᲐᲢᲣᲡᲘᲡ 
ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡᲐ 
ᲓᲐ ᲒᲐᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲔᲑᲔᲑᲘᲡ 
ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲐ COVID-19-ᲘᲡ 
ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ 
ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ

ალბანეთი
ამ რთულ პერიოდში შეზღუდული შესა-
ძლებლობის მქონე პირთა გადაუდებელი 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ალბა-
ნეთის სახალხო ადვოკატმა, შესაბამისი 
ბრძანების საფუძველზე, ონლაინ მედია-
მონიტორინგის ჯგუფი დააარსა. ყოველდღიური 
მონიტორინგის ჯგუფების ძირითადი მიზანია 
შემთხვევებისა და სხვადასხვა პრობლემების 

გამოვლენა და შესაბამისი ინფორმაციის 
მიტანა პასუხისმგებელ ორგანოებამდე. 
სახალხო ადვოკატმა საკუთარი ინიციატივით 
წამოიწყო არაერთი საქმის წარმოება. 
საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 
სახალხო ადვოკატმა ადგილობრივ მთავრობას 
ბევრ პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით 
მიმართა და ასევე გასცა რეკომენდაციები 
სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შეფა-
სების, ეკონომიკური დახმარების და ოჯახების 
მხარდაჭერისათვის საჭირო ზომების 
მისაღებად. 2020 წლის 17 ივლისს სახალხო 
ადვოკატის აპარატმა ონლაინ შეხვედრა 
გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებებზე მომუშავე სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციებთან. ომბუდ-
სმენის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
პრობლემებზე ისაუბრა. დეტალები იხილეთ 
აქ.

აზერბაიჯანი 
აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა 
კომისარი აქტიურად მუშაობს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
დაცვაზე. კომისარი განაგრძობს განაც-
ხადებების მიღებას ფოსტით, ინტერნეტით, 
ელექტრონული ფოსტით, ფაქსით, 24/7 ცხელი 
ხაზებით, ასევე, Facebook-ისა და Twitter-ის 
საშუალებით. 1 ივლისიდან 30 სექტემბრამდე 
აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა კომი-
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https://drive.google.com/file/d/1CHcvXxC0JBVkGO7zCXFvZeyvlj5J98hx/view
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სარმა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებებთან დაკავშირებით, 114 
საჩივარი მიიღო. საჩივრები დროულად 
განიხილეს, ჩატარდა ყველა საჭირო 
შემოწმება და შესაბამის სახელმწიფო 
ორგანოებთან თანამშრომლობით, 
დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით, 
შესაბამისი ზომები მიიღეს. აზერბაიჯანის 
ადამიანის უფლებათა კომისარმა და 
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებმა 
ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი ვიზიტი 
განახორციელეს, კერძოდ: საგანგებო ვიზიტი 
ქალაქ გუბას მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 
სკოლა-პანსიონში; სკოლა-პანსიონებსა 
და ბავშვთა სახლებში ბაქოსა და განჯის, 
შეკის, გუბისა და ჯალილაბადის რეგიონული 
ცენტრების ქალაქებსა და რაიონებში; 
საგანგებო ვიზიტი ქალაქ განჯის ბავშვთა 
სახლში; №2 ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში; 
საგანგებო ვიზიტი გუბას რაიონთაშორისო 
ფსიქონევროლოგიურ ცენტრში და ა.შ. იხილეთ 
დეტალური ინფორმაცია აქ. 

ბულგარეთი
საანგარიშო პერიოდში, ბულგარეთის რესპუბ-
ლიკის ომბუდსმენმა შშმ პირებისგან უამრავი 
საჩივარი მიიღო სოციალურ მომსახურებებთან 
დაკავშირებით. განმცხა დებლების თქმით, 
სოციალური სამსახურები მათ წინასწარ არ 
აცნობენ საჭიროებების შეფასების ვადის 
ამოწურვის და ყოველთვიური ფინანსური 
ბენეფიტის შეჩერების შესახებ. შესაბამისად, 
ომბუდსმენმა შრომისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქო-
ნე პირთათვის ინდივიდუალური საჭიროე-
ბების შეფასების ვადების ამოწურვის 
შესახებ შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის 
მექანიზმების განსაზღვრისა და დანერგვის 
თაობაზე, რეკომენდაციით მიმართა. ეს 
პრობ ლემა განსაკუთრებით ეხება ხანდაზ-
მულ, უვადოდ დადგენილი მკვეთრად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვერ იცავენ 
საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადებს, 
განსაკუთრებით, არსებული პანდემიის ფონზე. 
დეტალები იხილეთ აქ. 

„[…] ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული ინსტიტუტები 
აღი ა  რებულნი არიან რო
გორც გაეროს ამ ჩარჩო მიდგო
მის სასიცოცხლოდ მნიშ
ვნე  ლო ვანი აქტორები, რაც 
მიუ  თითებს ადამიანის უფ
ლე ბათა ეროვნული ინსტი
ტუტების მნიშვნელოვან ფუნ   
ქ ციაზე მარგინალური და 
მოწყვ ლადი ჯგუფების კო
ვიდ 19ის საპასუხოდ დაგეგ
მილ ღონისძიებებში რეა
ლური გათვალისწინების 
ხელ შე წყობისა და თავის
უფლების აღკვეთის ადგი
ლების მონიტორინგის მიმარ
თუ ლებით. გარდა ამისა, ჩვენ 
ვიხილეთ ადამიანის უფ
ლე  ბათა ეროვნული ინსტი
ტუტების სასიცოცხლოდ მნი
შვ ნელოვანი ძალისხმევა 
მთავ რო ბებისადმი რჩევების 
მიცემის, სახელმძღვანელო 
მითითებების გაცემის, მოსახ
ლეობის მოწყვლადი ნაწილის 
მხარდაჭერის, სტიგმისა და 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 
ბრძოლის და ინფორმაციაზე 
წვდომის ხელშეწყობის მიმარ
თულებით. 

ᲐᲡᲐᲙᲝ ᲝᲙᲐᲘ
ოგენერალური მდივნის 
თანაშემწე და გაეროს 
განვითარების პროგრამის 
კრიზისების ბიუროს 
დირექტორი

სიტყვით გამოვიდა ონლაინ 
ღონისძიებაზე: „COVID19ის ადამიანის 
უფლებების განზომილებები: 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული 
ინსტიტუტების როლი და 
გამოცდილება“.

https://drive.google.com/file/d/1B6DSf6LB4MgOYcZlrGcu6nWbO_ASxCLm/view
https://drive.google.com/file/d/1bSlDpNvuTL-5NYvCXFKxwg8dyHUy3rRD/view
https://drive.google.com/file/d/1uU6j3H9xN7MCTTNNz9Rs-g8kI1LuFgKi/view
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ჩეხეთი
უფლებათა სახალხო დამცველმა (ომბუდ-
სმენმა) გამოსცა რეგულარული კვარტალური 
ბიულეტენი და ასევე მოკლე ბროშურა 
მეურვეების უფლებამოსილების ფარგლების 
შესახებ. ამას გარდა, სახალხო დამცველის 
წარმომადგენელმა, ზუზანა დურაჟოვამ 
მონაწილეობა მიიღო ვებინარში: „შშმ 
პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი 
COVID-19-ის პანდემიის პირობებში“. მან 
ისაუბრა ჩეხეთის გამოცდილებასა და COVID-
19-ის პირველი ტალღის გავლენაზე შშმ 
პირთა დაწესებულებების მონიტორინგის 
პროცესზე. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ 
მონიტორინგის საკითხები ასევე განიხილეს 
დაწესებულებებში, სხვა ექსპერტების 
მონაწილეობითაც. განხილვების მთავარი 
თემა იყო უსაფრთხოების ზომები ადგილზე 
ვიზიტების განხორციელების დროს. გარდა 
ამისა, არანებაყოფლობითი ჰოსპიტალიზაციის 
საკითხზე გაიმართა ფსიქოსოციალური 
საჭიროების მქონე პირთა რეგულარული 
შეხვედრა. დეტალები იხილეთ აქ.

კვიპროსი
ადამიანის უფლებების დაცვისა და 
ადმინისტრირების კომისარმა გამოაქვეყნა 
„ინტერვენცია საკუთარი ინიციატივით“ 
(ხელმისაწვდომია ბერძნულ ენაზე), რომელიც 
ეხებოდა ექვს წელზე მეტი ასაკის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიერ 
პირბადე სავალდებულო გამოყენებას სკოლაში. 
კომისრის ინტერვენციის შემდეგ, შესაბამისმა 
სამინისტროებმა შეასრულეს რეკომენდაციები 

და შეცვალეს გადაწყვეტილება იმგვარად, 
რომ პირბადე სავალდებულო აღარ არის 
ექვსიდან თორმეტ წლამდე ბავშვებისთვის, 
აგრეთვე თორმეტ წელზე მეტი ასაკის სმენისა 
და განვითარების პრობლემების მქონე 
ბავშვებისთვის, ხოლო მასწავლებლებს, 
ამ შემთხვევებში, შეუძლიათ გამოიყენონ 
გამჭვირვალე პლასტიკური ნიღაბი ან სახის 
ფარი, ბავშვებისთვის პირის მოძრაობის აღქმის 
გასაადვილებლად. 26 აგვისტოს კომისარმა და 
კომისრის ოფისის თანამშრომელმა შეხვედრა 
გამართეს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მშობლების ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან. დეტალური ინფორმა-
ცია იხილეთ აქ.

საქართველო 
2020 წლის ივლისში საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატის სპეციალურმა პრევენ-
ციულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა სპეციალური 
ანგარიში საკარანტინე სივრცეებში ადამი-
ანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. 

ანგარიშში, სხვა საკითხებთან ერთად, 
აღწერილია ქცევის პრობლემებისა და 
აუტიზმის მქონე ბავშვების პრობლემები 
საკარანტინე სივრცეებში. რეკომენდაციის 
შემდეგ, კარანტინისა და თვითიზოლაციის 
წესების შესახებ მთავრობის დადგენილებაში 
შეიტანეს შესაბამისი ცვლილებები, რომლის 
თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებსა და შშმ ბავშვების ოჯახებს, 
სავალდებულო კარანტინის ნაცვლად, თვით-
იზოლაციის მოთხოვნა შეუძლიათ. 2020 
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https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/cim-se-zabyvame/informacni-bulletin/
https://drive.google.com/file/d/1xp0FZIyAp4qoWzhZr0pn7bUavgt-TIMG/view
https://drive.google.com/file/d/12j4tWUDCoL0QtBnsDshdNDqHMOS6adNo/view
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/6BD7DC3850D03BA3C22585CF0030B7AB/$file/AYT_20_2020__.docx?OpenElement
https://docs.google.com/document/d/1RO9RwNSfcCIYHeTJoCQdyHcVfD-Gq492/edit
https://drive.google.com/file/d/1z7vze-hjBNVjz0y_Cj1LsBKshUgDoqaN/view
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/akhali-koronavirusis-covid-19-tsinaaghmdeg-mimartuli-sakarantine-ghonisdziebebit-gamotsveuli-tavisuflebis-shezghudvis-adgilebis-monitoringi


6შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა

წლის ივლისსა და აგვისტოში საქართველოს 
სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა 
მონიტორინგის ვიზიტები განახორციელეს შშმ 
პირთა 3 დიდ დაწესებულებაში (მარტყოფის, 
დუშეთის და ძევრის პანსიონატებში). გარდა 
ამისა, კორონავირუსის შემთხვევების მზარდი 
რაოდენობის გამო, საქართველოს სახალხო 
დამცველმა გაავრცელა განცხადება და 
შესაბამის უწყებებს მოუწოდა განსაკუთრე-
ბული ყურადღება მიექციათ სახელმწიფო 
ზრუნვის დაწესებულებებში მოთავსებული 
პირების ჯანმრთელობის უფლების დაცვი-
სათვის, გაეძლიერებინათ რისკების 
პრევენციის ზომები და დაკვირვებოდნენ 
შესაბამისი პრევენციის დადგენილი 
ღნისძიებების შესრულებას. დეტალური 
ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

ირლანდია
2020 წლის ივლისში ირლანდიის ადამიანის 
უფლებებისა და თანასწორობის კომისიამ 
COVID-19-ზე რეაგირების საპარლამენტო 
კომიტეტს წარუდგინა ანგარიში „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებზე COVID-19-
ის გავლენის შესახებ“. კომისიის შეზღუდული 
შესაძლებლობის საკითხების საკონსულტაციო 
კომიტეტის განხილვების შედეგად მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე, ანგარიშში მიმო-
ხილულია დისკრიმინიციისა და უფლებების 
შელახვის მნიშვნელოვანი რისკები, რაც 
კორონა ვირუსის პანდემიამ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ 
წარმოშვა. ანგარიშში ასახულია კომისიის 
რეკომენდაცია COVID-19-ზე რეაგირების დროს 
ადამიანის უფლებებსა და თანასწორობაზე 
დაფუძნებული მიდგომის გამოყენების 
შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს შშმ პირთა 
სათანადო ინკლუზიას. 2020 წლის სექტემბერში 
კომისიამ COVID-19-ზე რეაგირების საპარ-
ლამენტო კომიტეტს ასევე წარუდგინა ანგარიში 
„სახელმწიფო საკანონმდებლო ჩარჩოს 
შესაბამისობა COVID-19-ის პანდე მიაზე  
რეაგირების თვალსაზრისით და მომავალი 
პოტენციური ეროვნული კრიზისული 
სიტუაციები“. ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ პანდემიამ წარმოაჩინა ხარვეზები 
სახელმწიფოს საკანონმდებლო ჩარჩოში, მათ 
შორის, შშმ პირთა უფლებებთან დაკავშირებით. 
დოკუმენტი ასევე საუბრობს საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ინფორმაციაზე წვდომის 
საკითხებზე. დეტალები იხილეთ აქ. 

[…] ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული ინსტიტუტების მი
ერ სამოქალაქო საზოგა დოე
ბის ორგანიზაცი ები სა და სხვა 
შესაბამისი აქტორებისათვის დია
ლო  გი სათვის საჭირო სივ რ  ცის 
შექმნა შეიძლება სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი იყოს კონსულ
ტაციისა და გამჭვირვა ლობის 
უზრუნ ველ საყოფად. ადამი ა ნის 
უფლებათა ეროვნულ ინ სტი
ტუტებს შეუძლიათ, თავიან თი 
მანდატის ფარგლებში, აღმასრუ
ლებელი ხელისუფლების გადა
წყვეტილებების დასაბუთების 
მოთხოვნა იმ დროს, როდესაც სხვა 
საზედამხედველო ორგანოები 
ჩუმად არიან. ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული ინსტიტუტების ასე
თი ქმედება, რომელიც ყველას 
აძლევს შესაძლებლობას გაეცნოს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების 
გადაწყვეტილებების საფუძვლებს, 
განამტკიცებს სახელმწიფოს დე
მოკ რატიულ სტრუქტურას. ეს 
კი განსაკუთრებულად მნიშვნე
ლოვანია ეროვნული (და გლო
ბალური) გაურკვევლობის დროს.  

ᲔᲣᲗᲝᲡ ᲓᲔᲛᲝᲙᲠᲐᲢᲘᲣᲚᲘ 
ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ 
ᲝᲤᲘᲡᲘᲡ (ODIHR) 
ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲝ 
ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲘ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ 
ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ 
ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ

ჩრდილოეთ ირლანდია
ივლისში ჩრდილოეთ ირლანდიის ადამიანის 
უფლებათა კომისარმა, ჩრდილოეთ ირლანდიის 
თანასწორობის კომისიასთან პარტნიორობით, 
წერილობითი მტკიცებულებები წარადგინა 
„COVID-19-ის, შეზღუდული შესაძლებლობისა 
და სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 
გაერთიანებული სამეფოს ქალთა და 

http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-akhali-korona-virusis-pandemiis-pirobebshi-preventsiuli-ghonisdziebebis-shesakheb
https://drive.google.com/file/d/1MOTWfLKA-AileZ-XWU7Ozlp1e9CFg_Mc/view
https://drive.google.com/file/d/1uDYyS5XRBp5gA4SP8XmhFpZ-nAA-v9F1/view
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/07/IHREC-Submission-The-Impact-of-COVID-19-on-People-with-Disabilites.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/07/IHREC-Submission-The-Impact-of-COVID-19-on-People-with-Disabilites.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/07/IHREC-Submission-The-Impact-of-COVID-19-on-People-with-Disabilites.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/09/IHREC-Submission-to-Special-Committee-on-COVID-19-Response-regarding-Adequacy-of-Legislative-Framework.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/09/IHREC-Submission-to-Special-Committee-on-COVID-19-Response-regarding-Adequacy-of-Legislative-Framework.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/09/IHREC-Submission-to-Special-Committee-on-COVID-19-Response-regarding-Adequacy-of-Legislative-Framework.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/09/IHREC-Submission-to-Special-Committee-on-COVID-19-Response-regarding-Adequacy-of-Legislative-Framework.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/09/IHREC-Submission-to-Special-Committee-on-COVID-19-Response-regarding-Adequacy-of-Legislative-Framework.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w4ZAhw0Fh475OONqamkHUv-jHobpoZZn/view
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თანასწორობის საკითხების საპარლამენტო 
კომიტეტის ანგარიშთან დაკავშირებით. 
იხილეთ წერილობითი მტკიცებულებები აქ. 

ჩრდილოეთ მაკედონია
COVID-19-ის პანდემიის დაწყების შემდეგ, 
სახელმწიფო მრჩეველი შშმ პირთა უფლებების 
კონვენციის მონიტორინგის საკითხებში, 
აქტიურად აკვირდებოდა მთავრობის მიერ 
კრიზისის საპასუხოდ განხორციელებულ 
ქმედებებს. გაეროს შშმ პირთა უფლებების 
კონვენციის განხორციელების მონიტორინგის 
ჯგუფმა განსაკუთრებული ყურადღება 
გაამახვილა მოწყვლად და მარგინალურ 
ჯგუფებზე - შშმ პირებსა და სოციალურად 
დაუცველ პირებზე. მონიტორინგის ჯგუფმა 
ასევე ჩაატარა რამდენიმე კვლევა, 
კერძოდ: პანდემიის დროს მზრუნველობით 
დაწესებულებებში მოთავსებულ და 
ალტერნატიული ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვთა/
პირთა უფლებების  დაცვისა და საცხოვრებელი 
პირობების შესახებ, ასევე დისტანციური 
სწავლების მეთოდისა და გამოწვევების 
შესახებ, განსაკუთრებული აქცენტით შშმ 
მოსწავლეებზე (ზოგადსაგანმანათლებლო და 
სპეციალიზებულ სკოლებში). ომბუდსმენმა 
ასევე გაავრცელა განცხადება, რომელიც 
ასახავდა მოსაზრებებს, სახელმძღვანელო 
მითითებებსა და რეკომენდაციებს, და 
განათლების სამინისტროს, შრომისა და 
სოციალური პოლიტიკის სამინისტროსა და 
სხვა შესაბამის უწყებებს მიმართავდა, რათა 
კრიზისის საპასუხოდ, უზრუნველეყოთ გაეროს 
კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების 
შესრულება. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 
აქ.

შოტლანდია 
კომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში „COVID-
19-ის, სოციალური დაცვისა და ადამიანის 
უფლებების შესახებ“. ანგარიშში ყურადღება 
მახვილდება იმაზე, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ 
პირთა მნიშვნელოვან ნაწილს, რომლებიც 
სარგებლობდნენ სოციალური მხარდაჭერით 
სახლში, პანდემიის დროს ეს მხარდაჭერა 
ან მთლიანად მოეხსნათ, ან შეუმცირდათ. 
შესაბამისად, კომისიამ საჯარო ორგანოებს 
მოუწოდა, მხარდაჭერის პაკეტები იმავე 
სახით აღედგინათ, რა სახითაც პანდემიამდე 

არსებობდა. კომისიამ ასევე გამოაქვეყნა 
ინფორმაცია COVID-19-ის პანდემიის დროს 
სამზრუნველო სახლებში მდგომარეობის 
და ადამიანის უფლებების დაცვის 
შესახებ, რომელშიც ასახულია ადამიანის 
უფლებათა დაცვის ჩარჩოები შოტლანდიის 
სამზრუნველო სახლებში წარმოქმნილ 
საკითხებთან მიმართებით და დეტალურად 
აღწერს ადამიანის უფლებათა შესახებ 
კანონის მოთხოვნებს ეფექტიანი გამოძიების 
უზრუნველსაყოფად. ამას გარდა, კომისიამ 
წერილობით მიმართა შოტლანდიის 
სამზრუნველო სახლების კლინიკურ და 
პროფესიულ მრჩეველთა ჯგუფს, რომელშიც 
ასახული იყო ადამიანის უფლებებთან 
დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები, 
რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ COVID-
19-ის პირობებში სამზრუნველო სახლებში 
ვიზიტორთა მიღების წესების შემუშავებისას.

სლოვენია
სლოვენიის რესპუბლიკის ადამიანის უფლებათა 
ომბუდსმენმა ბოლო თვეების განმავლობაში 
ინტენსიური სამუშაოები ჩაატარა. 
ომბუდსმენმა რამდენიმე რეკომენდაცია 
გასცა მთავრობის, სამინისტროებისა და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების მიმართ COVID-
19-თან დაკავშირებულ და სხვა საკითხებზე. 
კერძოდ: პირბადის სავალდებულო 
გამოყენება, სამზრუნველო დაწესებულებებში 
წარმოშობილი საკითხები, საშუალო და 
მძიმე გონებრივი ჩამორჩენისა და ფიზიკური 
შეზღუდვის მქონე პირთა სასწავლო 
დაწესებულებებსა და სამუშაო ცენტრებში  
მომსახურების მიწოდება. ომბუდსმენმა 
კრიტიკულად შეაფასა ინფექციის შესაძლო 
გავრცელება დამცავი პალატების 
გადატვირთულობისა და წითელი ზონების 
შექმნის შესაძლებლობის არარსებობის გამო. 
ომბუდსმენმა მოითხოვა სწრაფი და ეფექტიანი 
ზომების მიღება სოციალურ სამზრუნველო 
დაწესებულებებში კორონავირუსის ინფექციის 
გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. 
ომბუდსმენმა ასევე გაამახვილა ყურადღება 
სხვადასხვა ქრონიკული, აუტოიმუნური, 
იშვიათი და სხვა დაავადებების მქონე 
ბავშვების სპეციფიკურ საჭიროებებზე, 
რაც მათ კიდევ უფრო დაუცველებს ხდის 
კორონავირუსული ინფექციის მიმართ. მან 
რეკომენდაცია გასცა ხელისუფლების მიმართ 
და მათ ადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

https://drive.google.com/file/d/1-s8338xH_JB604p3U5qAoLmth8L7eUvt/view
https://drive.google.com/file/d/1tCO3ecK-EavI78iB777VncPTpxDN7jYo/view
https://www.scottishhumanrights.com/media/2102/covid-19-social-care-monitoring-report-vfinal.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2102/covid-19-social-care-monitoring-report-vfinal.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2102/covid-19-social-care-monitoring-report-vfinal.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2054/coronavirus-care-homes-briefing-140720_vfinaldocx.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2054/coronavirus-care-homes-briefing-140720_vfinaldocx.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2054/coronavirus-care-homes-briefing-140720_vfinaldocx.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2054/coronavirus-care-homes-briefing-140720_vfinaldocx.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2085/20_09_01_carehomesvisitingletter.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2085/20_09_01_carehomesvisitingletter.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/media/2085/20_09_01_carehomesvisitingletter.pdf
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საქართველოს სახალხო დამცველის მოა-
დგილის, ადამიანის უფლებათა ეროვნული 
ინსტიტუტების ევროპული ქსელის შშმ პირთა 
უფლებების სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის 
ინიციატივით, ჯგუფის საქმიანობის პოპუ-
ლარიზაციის მიზნით, პირველი საინფომრაციო 
ბიულეტენი გამოქვეყნდა. ბიულეტენი 
ასახავს როგორც ჯგუფის წევრებისა და 
დამკვირვებლების საქმიანობას, ისე საერ-

თაშორისო და რეგიონალურ სიახლეებს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებებთან დაკავშირებით. ბიულეტენის 
პირველი გამოცემა მიეძღვნა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას 
პანდემიის პირობებში. იხილეთ ბიულეტენის 
პირველი გამოცემა აქ. 
 

სხვადასხვა პროფილის იმ სამედიცინო 
სპეციალისტების, ასევე პედაგოგიური 
პერსონალის ჩართვისკენ მოუწოდა, 
რომლებსაც საბოლოოდ უწევთ მიღებული 
ზომების განხორციელება. დეტალური 
ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ 
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲔᲑᲘᲡ 
ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ ᲥᲡᲔᲚᲘᲡ ᲨᲨᲛ 
ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ 
ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲐ ᲨᲨᲛ 
ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ

2020 წლის 23 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული ინსტიტუტების ევროპულმა ქსელმა 
და საქართველოს სახალხო დამცველის 
აპარატმა მოაწყვეს ონლაინ ვებინარი თემაზე: 
„შშმ პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი 

COVID-19-ის პანდემიის პირობებში“. 
ღონისძიება მიეძღვნა პანდემიისადმი ერთ-
ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფის, შშმ პირთა 
განთავსების ადგილებში მონიტორინგის 
საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენასა და ამ 
მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებას.  
შეხვედრამ შშმ პირთა უფლებების დაცვის 
მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ეროვნული 
ინსტიტუტების წარმომადგენლებს საშუალება 
მისცა პანდემიის პირობებში მონიტორინგის 
განხორციელების სახელმძღვანელო 
პრინციპებზე უშუალოდ გაეროს შშმ პირთა 
უფლებების კომიტეტის, წამების პრევენციის 
ევროპული კომიტეტისა (CPT) და შშმ პირთა 
უფლებების ევროპული ფორუმის (EDF) 
წარმომადგენელთაგან მიეღოთ ინფორმაცია. 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების  
წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს 
ინფორმაცია  მონიტორინგის მიმართლებით 
მათი საქმიანობის შესახებ. ღონისძიების 
ჩანაწერის სანახავად მიყევით ბმულს, სხვა 
დეტალები იხილეთ აქ.
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http://www.ombudsman.ge/eng/190308061724siakhleebi/sainformatsio-biuleteni-shshm-pirta-uflebebi-akhali-korona-virusis-pandemiis-pirobebshi-da-mis-mighma
https://drive.google.com/file/d/1NhNwzyWtLDx6N2xQnhokujKwlXN1kaXr/view
https://www.youtube.com/watch?v=7dATlDhC82Q&feature=emb_title
http://www.ombudsman.ge/eng/190308061724siakhleebi/regionuli-vebinari-temaze-shshm-pirta-uflebebis-datsvis-monitoringi-pandemiis-pirobebshi
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ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ 
ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲐᲥᲢᲝᲠᲔᲑᲘᲡ 
ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ 
ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ

რეგიონალური და საერთაშორისო აქტორები 
სწრაფად პასუხობდნენ COVID-19-ის 
გამოწვევებს. მიღებულ იქნა სხვადასხვა 
დოკუმენტი და შემუშავდა სახელმძღვანელო 
მითითებები შესაბამისი დაინტერესებული 

მხარეების მიერ პანდემიის დროს ადამიანის 
უფლებების დაცვისა და პოპულარიზაციის 
ხელშესაწყობად. გარდა ამისა, ბევრმა 
რეგიონულმა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციამ ჩაატარა მნიშვნელოვანი და 
ძალიან სასარგებლო ონლაინ ღონისძიებები, 
რაც ფართო საზოგადოებისთვის იყო 
ხელმისაწვდომი. ამგვარმა ღონისძიებებმა 
გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების 
მხარდაჭერაში, სხვა აქტორებთან ერთად, 
მათი საქმიანობის ეფექტიანად დაგეგმვისა 
და განხორციელების თვალსაზრისით.

„[...] ამ პანდემიის უსაფრთხოდ სამართავად, მეტი გაძლიერება და მეტი 
მონაწილეობა გვჭირდება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ უნდა 
გავაძლიეროთ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სისტემები, რათა 
დავიცვათ და ვიზრუნოთ ადამიანებზე, რომლებიც ნებისმიერი ქვეყნის 
უდიდესი რესურსი და ძირითადი საფუძველია, რაც მართლა ყველაზე 
მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ სწორი, დემოკრატიასა და კანონის 
უზენაესობის პრინციპებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რათა შევამციროთ 
COVID19ის დამანგრეველი სოციალური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული 
შედეგები  და აღვადგინოთ მდგრადი და სამართლიანი საზოგადოებები. 
კრიზისების ეფექტიანად სამართავად, ყველას გვჭირდება არა მხოლოდ 
ეროვნული, არამედ რეგიონალური და გლობალური პოლიტიკის შემუშავება, 
რომელიც პრიორიტეტს მიანიჭებს სამოქალაქო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 
სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ 
გლობალური მხარდაჭერა მდგრადი, ინკლუზიური და კლიმატის მიმართ 
მგრძნობიარე განვითარების ხელშესაწყობად  როგორც სახლში, ისე მთელ 
მსოფლიოში. რადგან ვერავინ იქნება უსაფრთხოდ, თუ ყველა არ იქნება 
უსაფრთხოდ [...]“  

ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲛᲐᲕᲐᲚᲘ ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝᲨᲘ COVID-19-ᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის, მიშელ ბაჩელეტის 
განცხადება

გაერთიანებული ერები
გაერთიანებული ერების შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კომიტეტმა 23-ე სხდომა გამართა. COVID-
19-ის პანდემიის გამო ონლაინ ფორმატით 
ჩატარებულ სესიას, წევრი სახელმწიფოების 
მიერ გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 
შესრულების მიმოხილვა არ მოუცავს. სხვა 
საკითხებს შორის, კომიტეტმა განიხილა 

პანდემია და მისი დამანგრეველი გავლენა შშმ 
პირთა და მათი ოჯახების ცხოვრებაზე მთელ 
მსოფლიოში. სესიაზე ძირითადი აქცენტები 
შემდეგ საკითხებზე გაკეთდა: შშმ პირთა 
დეინსტიტუციონალიზაციის სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა; შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 
27-ე მუხლის (შრომა და დასაქმება) 
შესახებ ზოგადი კომენტარის შემუშავების 
პროცესში მიღწეული პროგრესი, შშმ პირთა 
ორგანიზაციების და ადამიანის უფლებათა 
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ეროვნული ინსტიტუტების მუშაობის და 
წვლილის აღიარება და ა.შ. აღსანიშნავია, 
რომ ადამიანის უფლებათა ეროვნული 
ინსტიტუტების გლობალური ალიანსის შშმ 
პირთა უფლებების სამუშაო ჯგუფმა ვიდეო 
მიმართვა წარმოადგინა. კომიტეტის შემდეგი 
სხდომა გაიმართება მომავალ წელს, 8-დან 26 
მარტამდე (დასადასტურებელია).დეტალური 
ინფორმაცია და დოკუმენტები იხილეთ აქ. 

კომიტეტმა, 2020 წლის 7-დან 18 სექტემბრამდე, 
ასევე დისტანციურად/ონლაინ გამართა მე-
14 წინასასესიო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 
სხდომამ, რომელსაც ზეპირი ბრიფინგის 
სახე ჰქონდა, და მასში მონაწილეობდნენ 
კომიტეტის წინასასესიო სამუშაო ჯგუფის და 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები, წინასაანგარიშო საკითხ-
თა სია შეიმუშავა. დეტალები იხილეთ აქ. 
 

2020 წლის ოქტომბერში გაეროს 
ადამიანის უფლებათა საბჭომ, 
სპეციალურ მომხსენებელად შშმ 
პირთა უფლებების საკითხებში, 
ჯერარდ ქვინი აირჩია. მან ამ 
თანამდებობაზე შეცვალა ქალბა-
ტონი კატალინა დევანდას 
აგილარი, რომელიც 2014-დან 
2020 წლამდე, დამსახურებულად 
ატარებდა სპეციალური მომხსე-
ნებლის სტატუსს. იხილეთ 
მისტერ ქვინის ბიოგრაფია და 
გამოცდილება აქ.  ატარებდა 
სპეციალური მომხსენებლის სტა-
ტუსს. იხილეთ მისტერ ქვინის 
ბიოგრაფია და გამოცდილება აქ.  

გაეროს ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს 
სახელმძღვანელო მითითებები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მა-
რთლ მ სა ჯულების მისაწვდომობის შესა-
ხებ. სახელმძღვანელო მითითებები 
მიზნად ისახავს ქვეყნების დახმარებას 
მართლმსაჯულების სისტემების განვითა-
რებაში, რაც უზრუნველყოფს შშმ პირთა 
წვდომას მართლმსაჯულებაზე სხვების 
თანასწორად, ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 
შშმ პირთათვის მართლმსაჯულების 

მისაწვდომობის შესახებ საერთაშორისო 
პრინციპები და სახელმძღვანელო 
მითითებები შშმ პირთა უფლებების 
საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის, შშმ 
პირთა უფლებების კომიტეტისა და შშმ პირთა 
უფლებების საკითხებზე გენერალური მდივნის 
სპეციალურმა წარმომადგენელმა მოამზადა. 
დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

სპეციალურმა მომხსენებელმა შშმ პირ-
თა უფლებების საკითხებზე (ყოფილი 
მომხსენებელი, ქალბატონი კატალინა 
დევანდას აგილარი) გენერალური ასამბლეის 
75-ე სესიაზე წარადგინა მოხსენება ინკლუზიური 
საერთაშორისო თანამშრომლობის შესა ხ-
ებ. ანგარიშში გაანალიზებულია საერთა-
შორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების განხორციელების 
ხელშესაწყობად. ანგარიში სახელმწიფოებს 
სთავაზობს სახელმძღვანელო მითითებებს 
საერთაშორისო თანამშრომლობის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელ მი-
საწვდომობის და ინკლუზიურობის უზრუნ-
ველსაყოფად. დეტალები იხილეთ აქ. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ქალთა 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კომიტეტმა, შშმ ქალებისა და 
გოგონების მიმართ სექსუალური შევიწროების 
აღმოფხვრის შესახებ, ერთობლივი განცხადება 
გაავრცელეს. იხილეთ აქ. 
 

„[ადამიანის უფლებათა ეროვნული 
ინსტიტუტები] მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ ადამიანის 
უფლებებთან დაკავშირებული 
მუდმივი გამოწვევების, მათ 
შო რის, დისკრიმინაციისა და 
უთანასწორობის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში, ასევე, ახალ პრობლე
მებთან ბრძოლის თვალსაზრისით, 
როგორიცაა ხელოვნური ინტე
ლექ ტისა და COVID19ის პანდემიის 
გავლენა ადამიანის უფლებებზე“.  

ᲛᲐᲘᲙᲚ  Ო’ᲤᲚᲔᲠᲗᲘ
ფუნდამენტურ უფლებათა 
სააგენტოს დირექტორი

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1376&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1379&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/GoodPracticesEffectiveAccessJusticePersonsDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/GoodPracticesEffectiveAccessJusticePersonsDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/GoodPracticesEffectiveAccessJusticePersonsDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/GoodPracticesEffectiveAccessJusticePersonsDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26193&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Disability-inclusiveInternationalCooperation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx


11 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა

ევროკავშირი
ოქტომბერში ევროკომისიამ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
2021-2030 წლების სტრატეგიის საორიენტაციო 
რუკა გამოაქვეყნა. ევროკავშირი 
საორიენტაციო რუკის დამტკიცებას 2021 
წლის პირველ კვარტალში გეგმავს. სტრატეგია 
მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სრული სოციალური და 
ეკონომიკური ინკლუზიის უზრუნველყოფას 
სხვების თანასწორად და დისკრიმინაციისგან 
თავისუფალი ცხოვრების ხელშეწყობას. 
აქცენტი გაკეთდება გაეროს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის შესრულებაზე და ევროკავშირის 
ამ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის 
კონსოლიდაციაზე. დეტალები იხილეთ აქ. 

თანასწორობის 
ორგანოების ევროპული 
ქსელი (Equinet)
17 აგვისტოს, თანასწორობის ორგანოების 
ევროპული ქსელი გაეროს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კომიტეტის 23-ე სესიის გახსნის სხდომაზე 
წარდგა, ხოლო 19 აგვისტოს მონაწილეობა 
მიიღო დაინტერესებულ მხარეთა კერძო 
შეხვედრაში, რომელიც COVID-19-ის 
პანდემიის დროს ეროვნული თანასწორობის 
ორგანოების აქტივობებს ეხებოდა. 2020 
წლის 28 ივლისს თანასწორობის ორგანოების 
ევროპულმა ქსელმა პირველი წერილობითი 
შენიშვნები წარადგინა ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შემდეგ 
საქმეებთან დაკავშირებით: 2. 34591/19 და 
42545/19 – „ფრანკ ტოპლაკი სლოვენიის 
წინააღმდეგ“ და „იზტოკ მრაკი სლოვენიის 
წინააღმდეგ“. საქმეები ეხება ეტლით 
მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა წვდომას საარჩევნო უბნებზე. 
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც 
სასამართლო არსებითად განიხილავს შშმ 
პირთათვის საარჩევნო უბნების ფიზიკური 
მისაწვდომობის სტრუქტურულ პრობლემას 
და სახელმწიფოების პოზიტიურ მოვალეობას, 
უზრუნველყონ ეფექტიანი წვდომა. სექტემბრის 
დასაწყისში თანასწორობის ორგანოების 

ევროპული ქსელის თანასწორობის კანონის 
საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფმა 
გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს საქმეების კრე-
ბული, რომელიც მოიცავს ადამიანის 
უფლე ბათა ევროპულ სასამართლოში, 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მე-14 
მუხლით გათვალისწინებულ ქმედებებთან 
დაკავშირებით განხილულ საქმეებს.

ᲡᲘᲐᲮᲚᲔᲔᲑᲘ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ 
ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ 
ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲔᲑᲘᲡ ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ 
ᲥᲡᲔᲚᲘᲡ ᲨᲨᲛ ᲞᲘᲠᲗᲐ 
ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ 
ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲓᲐᲛᲙᲕᲘᲠᲕᲔᲑᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲪ ᲐᲠ 
ᲣᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲓᲔᲑᲐ COVID-19-Ს

აზერბაიჯანი  
აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა 
კომისარმა (ომბუდსმენმა) შექმნა შშმ პირთა 
უფლებების დაცვის განყოფილება, რომელიც 
შესაბამისი პერსონალით დაკომპლექტდა. 
გარდა ამისა, ადამიანის უფლებათა კომისარმა, 
სამედიცინო ცენტრ „Briut“-თან ერთად დაიწყო 
ახალი ფსიქოლოგიური დახმარების პროექტი, 
რომლის მიზანია სომხეთის მოსაზღვრე, 
ფრონტისპირა რაიონებში მცხოვრები 
მშვიდობიანი მოსახლეობის, განსაკუთრებით 
კი, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
რეგიონების მოსახლეობის დაუცველი ჯგუფების 
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. გარდა 
ამისა, კომისარმა გაეროს ბავშვთა ფონდის 
(UNICEF) წარმომადგენლობასთან ერთად 
დაიწყო ახალი პროექტი, რომლის მთავარი 
მიზანია საგანმანათლებლო, სამედიცინო, 
სამზრუნველო და სასჯელაღსრულების დაწე-
სებულებებისა და თავშესაფრების მონი-
ტორინგი. დეტალები იხილეთ აქ. 

ბულგარეთი
ბულგარეთის რესპუბლიკის ომბუდსმენი 
საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობდა რამდე-
ნიმე საკანონმდებლო ცვლილებასთან 
დაკავშირებით და საკუთარი მოსაზრებები 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12603-Union-of-Equality-European-Disability-Rights-Strategy
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1376&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1376&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1376&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1376&Lang=en
https://equineteurope.org/2020/equinets-first-amicus-curiae-intervention-to-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinets-first-amicus-curiae-intervention-to-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinets-first-amicus-curiae-intervention-to-the-european-court-of-human-rights/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7b%22fulltext%22:%5B%22toplak%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22,%22COMMUNICATEDCASES%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-200412%22%5D%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7b%22fulltext%22:%5B%22toplak%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22,%22COMMUNICATEDCASES%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-200412%22%5D%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7b%22fulltext%22:%5B%22toplak%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22,%22COMMUNICATEDCASES%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-200412%22%5D%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7b%22fulltext%22:%5B%22toplak%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22,%22COMMUNICATEDCASES%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-200412%22%5D%7d
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://equineteurope.org/2020/equinet-compendium-article-14-cases-from-the-european-court-of-human-rights/
https://drive.google.com/file/d/1B6DSf6LB4MgOYcZlrGcu6nWbO_ASxCLm/view
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წარუდგინა შესაბამის ორგანოებს. 
აღსანიშნავია, რომ ომბუდსმენმა ჯანდაცვის 
მინისტრს შეზღუდული შესაძლებლობის  
შეფასების მარეგულირებელ სამედიცინო 
საექსპერტო შეფასების რეგლამენტში შესატან 
ცვლილებებთან დაკავშირებით მიმართა. 
გარდა ამისა, ომბუდსმენმა, სოციალური 
დაზღვევის კოდექსში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე, საკუთარი მოსაზრება გაუგზავნა 
შრომის, სოციალური და დემოგრაფიული 
პოლიტიკის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო 
კომიტეტის თავმჯდომარეს. ომბუდსმენმა 
აღნიშნა, რომ საჭირო იყო ეფექტიანი ზომების 
მიღება სამედიცინო საექსპერტო შეფასების 
პროცედურის გაუმჯობესების მიზნით, იმ 
მოქალაქეთა უფლებების შეულახავად, 
რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა დაავადება და 
შეზღუდული შესაძლებლობა და რეალურად 
საჭიროებენ სოციალურ მხარდაჭერას. 
ომბუდსმენმა ასევე გამოთქვა საკუთარი 
მოსაზრება ბულგარეთის „ჟესტების ენის 
შესახებ აქტის“ პროექტთან დაკავშირებით, 
რომელსაც ბულგარეთში სმენის პრობლემის 
მქონე პირები დიდი ხნის განმავლობაში 
ელოდებოდნენ. სმენის პრობლემის 
მქონე პირების საკითხებზე მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 
ჟესტების ენის თარჯიმნებთან დისკუსიის 
შემდეგ, ომბუდსმენმა განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრს იმ მნიშვნელოვან 
საკითხებთან დაკავშირებით მიმართა, 
რომლებიც კანონპროექტით სათანადოდ 
არ იყო დარეგულირებული და რომლებიც 
უფლებების დარღვევის წინაპირობებს 
ქმნიდნენ. დაწვრილებითი ინფორმაცია 
იხილეთ აქ. 

კვიპროსი
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 
ადმინისტრირების კომისარმა (ომბუდსმენმა), 
მისი, როგორც გაეროს შშმ პირთა უფლებების 
კონვენციის განხორციელების ხელშეწყობის, 
დაცვისა და მონიტორინგის დამოუკიდებელი 
მექანიზმის იურისდიქციის ფარგლებში, 
გამოაქვეყნა 2017-2018-2019 წლების 
საქმიანობის ანგარიში. ანგარიში შეგიძლიათ 
იხილოთ აქ (ინგლისურ და ბერძნულ 
ენებზე). გარდა ამისა, გამოქვეყნდა არაერთი 
ანგარიში, კერძოდ, ანგარიში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
სახელმწიფო საავადმყოფოების გარეთ 

მკურნალობის სუბსიდირების შესახებ 
(ხელმისაწვდომია ბერძნულ ენაზე), ანგარიში 
ნევროლოგიური პრობლემების მქონე 
ბავშვების გამოკვლევების სტრუქტურის 
შექმნის შესახებ მაკარიოს საავადმყოფოში 
(ხელმისაწვდომია ბერძნულ ენაზე) და 
ანგარიში კერძო განათლებაში ჩართული 
შშმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის 
პერსონალური ასისტენტის დანიშვნის 
შესახებ (ბერძნულ ენაზე). აღსანიშნავია, რომ 
თანასწორობის ორგანოების დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლის და თანასწორობის 
ხელშეწყობის კარგი პრაქტიკის პოპულარი-
ზაციის მიზნით, შეიქმნა სპეციალური 
ვებგვერდი. ამ კონტექსტში თანასწორობის 
ორგანოების ევროპულმა ქსელმა კარგი 
პრაქტიკის მაგალითად აირჩია ადამიანის 
უფლებების დაცვისა და ადმინისტრირების 
კომისრის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთათვის ზღვის სანაპიროების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში 
შეტანილი წვლილი. დეტალური ინფორმაცია 
იხილეთ აქ.

ჩეხეთი
სექტემბერში სახალხო დამცველის (ომბუდ-
სმენის) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების კონვენციის საკონსულტაციო 
ორგანოს ახლად არჩეული 19 წევრი პირველად 
შეიკრიბა. დისკუსიის თემა იყო მათი 
როლი გაეროს კომიტეტისთვის წარსადგენ, 
მომავალი წლის ალტერნატიული ანგარიშის 
მომზადებაში. ინსტიტუტმა ასევე გამოაქვეყნა 
კვლევა „ავტონომიის გზაჯვარედინები“, 
რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში 
მზადდებოდა. კვლევაში გაანალიზებულია 
სასამართლოების პრაქტიკა ქმედუნარიანობის 
საკითხის და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მხარდაჭერის აღმოჩენის 
საკით ხებზე განხილულ საქმეებთან 
დაკავ შირებით. ომბუდსმენმა ასევე 
გამოაქვეყნა რეკომენდაციები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და 
მშობლების უფლებების დაცვის, მათი 
პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლებების 
დაცვის შესახებ. ამას გარდა, სახალხო 
დამცველმა დაიწყო მუშაობა კვლევაზე იმ 
ბარიერების შესახებ, რომლებიც ხელს უშლის 
შშმ პირთა დამოუკიდებელ, მათ შორის, 
მშობლებისგან დამოუკიდებელ ცხოვრებას. 
იხილეთ აქ. 

https://drive.google.com/file/d/1uU6j3H9xN7MCTTNNz9Rs-g8kI1LuFgKi/view
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/annualreport_table/annualreport_table?openform
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/013271D2B50628F4C22585B3003A322D/$file/ACTIVITY%20REPORT_2017_2018_2019_ENG_1.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/68E83056A42AE4DEC22585B30038D4EA/$file/CYPRUS_OMBUDSMAN_REPORT_2017_2018_2019%20_1234.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/F59AE8FA488488D9C22585AE003F92BB/$file/847_1365_2018_EKTHESI_LL.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/F59AE8FA488488D9C22585AE003F92BB/$file/847_1365_2018_EKTHESI_LL.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/F59AE8FA488488D9C22585AE003F92BB/$file/847_1365_2018_EKTHESI_LL.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/F59AE8FA488488D9C22585AE003F92BB/$file/847_1365_2018_EKTHESI_LL.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/C3A77693804C9233C22585B9003F6A71/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8_%CE%A3%CE%91%CE%91-113-17_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/C3A77693804C9233C22585B9003F6A71/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8_%CE%A3%CE%91%CE%91-113-17_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/C3A77693804C9233C22585B9003F6A71/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8_%CE%A3%CE%91%CE%91-113-17_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/C3A77693804C9233C22585B9003F6A71/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8_%CE%A3%CE%91%CE%91-113-17_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/09934225B81BB10FC22585F100338FEE/$file/AYT_%207_2018_.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/09934225B81BB10FC22585F100338FEE/$file/AYT_%207_2018_.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/09934225B81BB10FC22585F100338FEE/$file/AYT_%207_2018_.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/09934225B81BB10FC22585F100338FEE/$file/AYT_%207_2018_.pdf?OpenElement
https://equality2020.eu/
https://equality2020.eu/
https://drive.google.com/file/d/1RO9RwNSfcCIYHeTJoCQdyHcVfD-Gq492/view
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Vyzkumy/2018_61_Vyzkum-svepravnost.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xp0FZIyAp4qoWzhZr0pn7bUavgt-TIMG/view
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საფრანგეთი
2011 წელს უფლებების დამცველი (CIDPH), 
მთავრობის მიერ განისაზღვრა როგორც 
დამოუკიდებელი მექანიზმი, შშმ პირთა 
კონვენციის 33.2-ე მუხლის შესაბამისად. 
იგი ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში 
ასრულებს კონვენციის დაცვის, ხელშეწყობისა 
და შესრულების მონიტორინგის მისიას. 
საფრანგეთში შშმ პირთა კონვენციის ძალაში 
შესვლიდან ათი წლის შემდეგ, უფლებათა 
დამცველმა გამოაქვეყნა კონვენციის 
შესრულების შეფასების პირველი ანგარიში. 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.  

საქართველო 
სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად 
იყო ჩართული სხვადასხვა სახელმწიფო 
უწყებასთან თანამშრომლობის პროცესში, 
მათ შორის, გაეროს შშმ პირთა კონვენციის 
განხორციელების სახელმწიფო საკოორ-
დინაციო მექანიზმის შექმნის და შშმ 
პირთა უფლებების გრძელვადიანი 
სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავების 
მიმართულებით. სახალხო დამცველი ასევე 
მჭიდროდ თანამშრომლობდა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე 
მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებთან. 2020 წლის 13 ივლისს, 
საქართველოს სახალხო დამცველმა  ჩაატარა 
სპეციალური ანგარიშის, „ქალთა სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და 
უფლებები ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო 
ზრუნვის დაწესებულებებში“, ონლაინ 
პრეზენტაცია. ანგარიში ეფუძნება 12 
ფსიქიატრიულ სტაციონარში, შშმ პირთა 3 
პანსიონატსა და 6 სათემო ორგანიზაციაში 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს. 2020 
წლის 14 ივლისს, საქართველოს სახალხო 
დამცველმა გაავრცელა განცხადება „შშმ 
პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მიღების თაობაზე. სახალხო 
დამცველმა ყურადღება გაამახვილა არა-
საკმარის მცდელობებზე შშმ პირთა და მათი 
ორგანიზაციების თანასწორი, სრული და 
ეფექტიანი ჩართვის უზრუნველსაყოფად, 
კანონპროექტის შემუშავებისა და განხილვის 
პროცესში. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 
აქ.

ირლანდია 
ირლანდიის ადამიანის უფლებათა და 
თანასწორობის კომისიამ მისი ბოლოს 
დანიშნული ორი წევრი - ორივე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი - შეარჩია 
შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხების 
საკონსულტაციო კომიტეტის თავმჯდომარედ 
და ვიცე-თავმჯდომარედ. დოქტორი როზალინ 
მაკდონა დაინიშნა თავმჯდომარედ, 
ხოლო ბატონი ადამ ჰარისი დაინიშნა 
ვიცე-თავმჯდომარედ. მათი ბიოგრაფიები 
შეგიძლიათ იხილოთ ihrec.ie-ზე. კომიტეტი 2 
სექტემბერს შეიკრიბა და განიხილა გაეროს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
კონვენციის 25-ე მუხლთან (ჯანმრთელობა) 
დაკავშირებული საკითხები და მუხლით 
დაცული უფლების დაცვის მდგომარეობა 
ირლანდიაში, ხოლო 7 ოქტომბრის შეხვედრაზე 
განიხილა მე-7 მუხლთან (შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები) დაკავში-
რებული საკითხები და ამ უფლების დაცვის 
მდგომარეობა ირლანდიაში. 
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https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-cidph-num-02.07.20_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hpq9cowKhlO3WZdBTfLI8wbB1mgJnKIV/view
http://www.ombudsman.ge/eng/190308061724siakhleebi/spetsialuri-angarishi-kalta-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobis-da-uflebebis-datsvis-mdgomareoba-fsikiatriul-da-sakhelmtsifo-zrunvis-datsesebulebebshi
http://www.ombudsman.ge/eng/190308061724siakhleebi/spetsialuri-angarishi-kalta-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobis-da-uflebebis-datsvis-mdgomareoba-fsikiatriul-da-sakhelmtsifo-zrunvis-datsesebulebebshi
http://www.ombudsman.ge/eng/190308061724siakhleebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-uflebebis-shesakheb-sakartvelos-kanontan-dakavshirebit
https://drive.google.com/file/d/1MOTWfLKA-AileZ-XWU7Ozlp1e9CFg_Mc/view
https://drive.google.com/file/d/1MOTWfLKA-AileZ-XWU7Ozlp1e9CFg_Mc/view
https://www.ihrec.ie/about/chief-commissioner-members-of-ihrec/
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სლოვენია
ომბუდსმენმა განაგრძო მცდელობები 
შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 
ეფექტიანი პოპულარიზაციის, დაცვისა და 
განხორციელების მონიტორინგის მიზნით 
დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნის და 
დეინსტიტუციონალიზაციის აუცილებლობისკენ 
ყურადღების მისაპყრობად, ასევე მხარი 
დაუჭირა სლოვენიური ჟესტების ენის შესახებ 
სლოვენიის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში 
ჩანაწერის გაკეთების ინიციატივას. 2020 წლის 
სექტემბერში ომბუდსმენმა ევროპის საბჭოს 
წარუდგინა „ევროპული სოციალური ქარტიის“ 
განხორციელების შესახებ მე-19 ეროვნული 
ანგარიშის კომენტარები. წარდგინებაში შეტა-
ნილი იყო რამდენიმე საკითხი შეზღუდულ 
შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, 
მათ შორის, შეფერხებები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფიზიკურ 
გარემოზე, ტრანსპორტზე, ინფორმაციასა და 

კომუნიკაციებზე წვდომის უზურნველყოფის 
კუთხით სამართლებრივი მოთხოვნების 
შესრულებასთან დაკავშირებით, ასევე, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა-
თვის ადეკვატური, ხელმისაწვდომი და 
მისაღები სერვისების უზრუნველყოფის 
მხრივ არსებული ხარვეზები. გარდა ამისა, 
ომბუდსმენმა შეისწავლა სპეციალური 
საჭიროებების მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის 
დახმარების გაწევის საკითხი. ომბუდსმენმა 
ასევე ჩაატარა ორდღიანი კონსულტაცია 
და ტრენინგი სპეციალური საჭიროებების 
მქონე ბავშვებთან კომუნიკაციის შესახებ იმ 
პირებისთვის, რომლებიც ჩართულნი არიან 
როგორც „ბავშვთა ადვოკატები“ ომბუდსმენის 
სპეციალურ პროგრამაში, რომელიც მიზნად 
ისახავს ბავშვებისთვის ექსპერტული 
დახმარების გაწევას, მათთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე საკუთარი აზრის გამოთქმის 
შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად. დეტა-
ლური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

https://drive.google.com/file/d/1NhNwzyWtLDx6N2xQnhokujKwlXN1kaXr/view
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რესურსები
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა 
კომისარმა გაეროს ადამიანის უფლებათა 
საბჭოს 44-ე სესიაზე წარადგინა ანგარიში 
კლიმატის ცვლილებასა და შშმ პირთა 
მიერ უფლებებით სრულად და ეფექტიანად 
სარგებლობას შორის კავშირის შესახებ. 
ანგარიშში გაანალიზებულია კლიმატის 
ცვლილების გავლენა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებზე, 
ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ 
ვალდებულებებსა და სახელმწიფოსა და 
სხვა აქტორების პასუხისმგებლობაზე 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
მიმართ ინკლუზიური მიდგომებისა და ამ 
მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის 
გამოვლენის თვალსაზრისით. ანგარიშის 
მთავარი დასკვნის მიხედვით,  სიღარიბე, 
სტიგმა და დისკრიმინაცია ის სამი ძირითადი 
კომპონენტია, რომლებიც ზრდიან შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დაუცველობას 
კლიმატის ცვლილების გავლენის მიმართ. 
ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ აქ. 
შეზღუდული შესაძლებლობის საერთაშორისო 
ალიანსმა (IDA), პარტნიორებთან ერთად, შშმ 
პირებზე COVID-19-ის გავლენის საპასუხოდ 
სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომების 
დამოუკიდებელი მონიტორინგი ჩაატარა. 
დამკვირვებლების დასკვნების თანახმად, 
ქვეყნებმა „უმეტესწილად ვერ მიიღეს 
საკმარისი ზომები შშმ პირთა უფლებების 
დასაცავად პანდემის დროს“. შესაბამისად, 
შეზღუდული შესაძლებლობის საერთაშორისო 

ალიანსი, პარტნიორებთან ერთად, მსოფლიოს 
აფრთხილებს COVID-19-ის გამანადგურებელი 
გავლენის შესახებ, შშმ პირთა უფლებებზე და 
შესაბამის აქტორებს მოუწოდებს, სასწრაფოდ 
მიიღონ შესაბამისი ზომები. შეზღუდული 
შესაძლებლობის საერთაშორისო ალიანსმა, 
შეზღუდული შესაძლებლობის საერთაშორისო 
და განვითარების კონსორციუმთან (IDDC) 
პარტნიორობით, მოაწყო ვებინართა სერია 
თემაზე - COVID-19-ზე რეაგირების ზომების 
შესაბამისობა შშმ პირთა უფლებების 
კონვენციასთან. პირველი ვებინარი 
ეხებოდა დისკრიმინაციის აკრძალვას, 
მისაწვდომობასა და კრიზისულ ადგილებში 
მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების მდგომარეობას, ხოლო მეორე 
ვებინარზე განიხილეს პანდემიის გავლენა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
მოსწავლეების განათლების უფლებაზე, 
ინკლუზიური სოციალური დაცვის სქემა და 
წვდომა ჯანმრთელობასა და გადაუდებელი 
დახმარების სერვისებზე. ორივე ვებინარის 
ჩანაწერი, სხვა მასალებთან ერთად, იხილეთ 
აქ.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 
ადამიანის უფლებების ოფისმა ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტებისათვის 
გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
საგანგებო ვითარებაში მუშაობის შესახებ. 
დოკუმენტი მიზნად ისახავს ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების 
დახმარებას თავიანთი ფუნქციების 
განხორციელებაში, საგანგებო სიტუაციების 
დროს და შემდგომ პერიოდში.

თუ გსურთ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის შესახებ, ან გაქვთ რაიმე 
შეკითხვა, დაუკავშირდით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს: 

nberishvili@ombudsman.ge
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