
საქართველოს თანასწორობის 
უზრუნველყოფის საერთაშორისო 

ვალდებულებები 
 



ქალთა უფლებათა დაცვა - საერთაშორისო ინსტრუმენტები 

▸ ერთა ლიგის მიერ 1938 წელს გამოცემული მემორანდუმი;  

▸ გაეროს წესდება; 

▸ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია;  

▸ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო კონვენცია; 

▸ ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო   კონვენცია; 

▸ გაეროს დეკლარეცია ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის აღკვეთის შესახებ; 

▸ კონვენცია წამებისა და სხვა ბოროტი, არაჰუმანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 

დასჯის წინააღმდეგ;  

▸ კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ; 



CEDAW – კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებშესახებ  

 

 

▸ კონვენცია არის ხელშეკრულება, რომელიც რეგულირდება 
საერთაშორისო სამართლით და რომელის მონაწილე მხარეებს 
წარმოადგენენ სახელმწიფოები და საერთაშორისო 

ინსტიტუტები 

▸ მხოლოდ სახელმწიფო შეიძლება იყოს კონვენციის მხარე:  

▸ მოქალაქე, მოქალაქეთა გაერთიანება ან არასამთავრობო 

ორგანიზაცია  არ შეიძლება იყოს მხარე  

▸ მათ არ აქვთ ფორმალური ადგილი კონვენციათა სისტემაში 



CEDAW–ს საკვანძო საკითხები 

▸ მიიღეს 1979წ.; ძალაში შევიდა – 1981წ. 

▸ ძლიერი საერთაშორისო მანდატი – 192 მონაწილე სახელმწიფო 

▸ პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება,  რომელიც  სისტემურად და 
ფუნდამენტალურად არეგულირებს ქალთა მოთხოვნებს  

▸ სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას მიიღონ პრაქტიკული ზომები ქალთა 
უფლებების გასატარებლად, აღმოფხვრან: 

▸ პიროვნული უფლებების დარღვევა,  სისტემებისა და ინსტიტუტების 

არასრულფასოვნება 

▸  სტერეოტიპები  და  დისკრიმინაციული სოციალური და კულტურული ნორმები 

▸ კერძო და საჯარო სფეროში 



 
სუბსტანციური თანასწორობა 

არა დისკრიმინაციული  

სახელმწიფო ვალდებულება 

CEDAW- ს ძირითადი პრინციპები 



მუხლი 23-30 მთავრობა, განმარტება 
  

მუხლი 1- 5  კონვენციის  ზოგადი 

ნაწილი 

მუხლი 6-16 კერძო        ნაწილი 

 
6 ქალებით ვაჭრობა და  პროსტიტუცია 
7 პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრება 
8 თანაბარი მონაწილეობა  
9 მოქალაქეობა 
10 განათლება 
11 დასაქმება 
12 ჯანმრთელობის დაცვა 
13 ეკონომიკური და სოციალური სფერო 
14 სოფლად მცხოვრები ქალების დაცვა 
15 კანონის წინაშე ქალების და მამაკაცების 
თანასწორობა  
16 ქორწინება და ოჯახური ცხოვრება 

მუხლი 17-23 კომიტეტი და 
პროცესუალური მხარე 

კონვენციის სტრუქტურა 



ზოგადი რეკომენდაციები 

▸ კონვენციის ინტერპრეტაციის უფლებამოსილება   

▸ CEDAW კომიტეტს აძლევს უფლებას მიმართოს ახელ პრობლემს 
, შეიმუშავოს  სტანდარტები და  მათი განხორციელების გეგმა 

▸ შეუძლია გააფართოვოს ხელშეკრულების მოქმედების არეალი. 

მაგ. მე-19 ზოგადი რეკომენდაცია აღკვეთს ყოველგვარ 

ძალადობას ქალზე   

▸ დღეისათვის კომიტეტს გამოცემული აქვს 34 ზოგადი 

რეკომენდაცია, ამჟამად მუშაობს 2 ზოგად რეკომენდაციაზე 



ქალთა დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის ლიკვიდაციის 
კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი   
OP-CEDAW 



OP-CEDAW მოიცავს 

▸ საკომუნიკაციო პროცედურას 

▸ საგამოძიებო პროცედურას 



TEXT 

▸  სოფლად მცხოვრები ქალების უფლებები 

 

▸ მუხლი 14 სოფლად მცხოვრები ქალების დაცვა 

▸ მონაწილე სახელმწიფოებმა გაითვალისწინონ სოფლად 

მცხოვრები ქალების განსაკუთრებული პრობლემები  და 
მნიშვნელოვანი როლი, რომელსაც ასრულებენ 

ეკონომიკური განვითარებისთვის. 

▸ ზოგადი რეკომენდაცია No. 34 - სოფლად მცხოვრები 

ქალების უფლებები 



TEXT 

▸ მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა შესაბამის ზომას, რათა  
აღმოფხვრან ქალის დისკრიმინაცია, სოფლად და უზრუნველყონ 
მონაწილეობა და სარგებლობა სოფლის განვითარებით 

▸ განვითარების დაგეგმვის ყველა დონეზე მონაწილეობა მიიღონ გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებაში; 

▸ (ბ) ხელი მიუწვდებოდეთ ჯანდაცვის ობიექტებისადმი, მათ შორის ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშერებულ 

ინფორმაციაზე, კონსულტაციებსა და მომსახურებაზე; 

▸ (გ) უშუალოდ ისარგებლონ სოციალური დაცვის პროგრამებით; 

▸ (დ) მიიღონ ყველა სახის ფორმალური და არაფორმალური მომზადების და განათლების 

შესაჟლებლობა,ისარგებლონ სათემო და საკონსულტაციო მომსახურებით, მათი ტექნიკური დონის 

ასამაღლებლად; 

▸ E) ორგანიზებაგაუჭიონ თვითდახმარების ჯგუფებს და კოოპერატივებს, რათა მიიღონ თანაბარი, ეკონომიკურ 

შესაძლებლობი დასაქმების ან თვითდასაქმების საშუალებით; 

▸ (ვ) მონაწილეობა მიიღონ ყველა კოლექტიურ საქმიანობაში; 

▸ (G) ისარგებლონ სასოფლო-სამეურნეო კრედიტთ და სესხებით, მარკეტინგის სისტემით, შესაბამისი 

ტექნოლოგიით და თანაბარი მიწის და აგრარულ რეფორმებში, აგრეთვე მი(წებზე დასახლების გეგმებში; 

▸ (H) ისარგებლონ ცხოვრების სათანადო პირობებით, განსაკუთრებით საბინაო, სანიტარული, ელექტრო და წყლის 

მიწოდება, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. 



კომიტეტის 2014 წლის რეკომენდაციების 

თანახმად, საქართველომ სოფლად 

მცხოვრები ქალები უნდა უზრუნველყოს 
ადეკვატური სოციალური, ჯანდაცვის და 
სხვა ძირითადი მომსახურებით და 
ეკონომიკური შესაძლებლობებით. 

პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის, თანაბარი 

შესაძლებლობებით, კერძოდ, 

გადაწყვეტილებებში, რომელიც 

დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო 

სექტორთან. კომიტეტი ასევე იძლევა 
რეკომენდაციას, რომ  სახელმწიფომ 
უზრუნველყოს, ბაღებით, , 

თავშესაფრებით და სხვა მომსახურებით 

ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში, 

სოფლად. გარდა ამისა შეგროვდეს 
გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური 

მონაცემები მიწის საკუთრებაზე 



TEXT 

დიდი მადლობა ყორადღებისათვის! 

▸ ელ-ფოსტა : 
l_nadaraia@yahoo.com 

▸ მობილური :  

      +995 599 512 514 


