
From choice, a world of possibilities

seqsualuri
uflebebi:

IPPF deklaracia



vin varT Cven 

IPPF (saerTaSoriso ojaxis dagegmvis federacia) aris sqesobrivi da re-

produqciuli janmrTelobis dacvis servisprovaideri da uflebebis dam-

cveli. Cven warmovadgenT msoflio erovnuli organizaciebis moZraobas, 

romelic ara mxolod TanamSromlobs sazogadoebasTan da calkeul 

pirebTan, aramed konkretulad muSaobs sazogadoebisa da calkeuli 

pirebisaTvis.

Cveni muSaoba mimarTulia samyaros iseTi modelis Seqmnisken, romelSic 

nebismier individuums, miuxedavad sqesisa, ufleba eqneba gankargos sa-

kuTari sxeuli da xSir SemTxvevaSi, aqedan gamomdinare, sakuTari bedic. 

samyaro, romelSic adamianebs Tavad ZaluZT airCion, gaxdnen Tu ara 

mSoblebi; gadawyviton, ramdeniSvili eyolebaT da Tavad dagegmon maTi 

SeZenis dro; icxovron jansaRi sqesobrivi cxovrebiT, SeZlon Tavis dacva 

arasasurveli

orsulobisa da sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebisagan, miiRon sruli 

informacia adamianis imunodeficituri virusis Sesaxeb da SiSis gareSe 

Caitaron gamokvlevebi. samyaro, romelSic msqesi Tu seqsualoba aRar 

warmoadgens uTanasworobisa Tu sircxvilis wyaros. Cven yvelafers gava-

keTebT imisaTvis, rom davicvaT esoden mniSvnelovani arCevani da ufle-

bebi rogorc axlandeli, ise momavali TaobebisaTvis.

დეკლარაცია ქართულ ენაზე თარგმნა და დაარედაქტირა ასოციაცია ჰერა 

ოცდაერთმა. ასოციაცია ჰერა ოცდაერთი წარმოადგენს ოჯახის დაგემვის 

საერთაშორისო ფედერაციის ევროპული ქსელის (IPPF_EN) წევრ ორგანიზაციას 

და წარმომადგენლობას საქართველოში.

(c) ყველა უფლება დაცულია
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winasityvaoba

seqsualoba aris cxovrebis bunebrivi da maRali Rirebulebebis mqone 
aspeqti, romelic kacobriobis aucilebeli da fundamenturinawilia. 
imisaTvis, rom adamianma miaRwios janmrTelobis umaRles standarts, 
pirvel rigSi, mas unda hqondes arCevanis ufleba sakuTar seqsualur 
da reproduqciul cxovrebaSi; man unda igrZnos ndoba da usafrTxoe-
ba sakuTari sqesobrivi identurobis gamoxatvaSi.

dResdReobiT, diskriminacia, stigma, SiSi da Zaladoba realur 
safrTxes uqmnis mraval adamians. es safrTxeebi da maT mier provoci-
rebuli qmedebebi – gulgatexilobidan sicocxlisaTvis saxifaTomde 
– ar aZlevs mraval adamians sabazo seqsualuri uflebebisa da janmr-
Telobis standartis miRwevis SesaZleblobas.

IPPF-is mier dasaxuli miznebis miRwevas safuZvlad udevs problemis-
admi iseTi midgoma, romelic moicavs adamianis uflebebis univer-
salurobis, urTierTkavSiris, urTierTdamokidebulebisa da ganuyo-
flobis principebs. Cven yvelafers gavakeTebT imisaTvis, rom Cveni 
momsaxureobebis gawevisa da dacvis meSveobiT garantirebuli iqnas 
seqsualuri uflebebis - adamianis uflebebis pativiscema kidev ufro 
farTo sazogadoebriv sferoSi.

seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia warmoadgens or welze meti 
xnis ganmavlobaSi Catarebuli, globaluri masStabis samuSaoebis 
kulminacias. mis ganviTarebas xelmZRvanelobda calkeul pirTa mra-
valtipobrivi jgufi: saerTaSoriso masStabiT cnobili eqspertebi 
sqesobrivi da reproduqciuli janmrTelobis, adamianis uflebebis, 
kanonisa da jandacvis.

sferoSi; ufrosi IPPF moxaliseebi, romelTagan TiToeulma war-
moadgina unikaluri regionaluri perspeqtivebi, xolo erToblivad 
– gamocdileba da Zlieri mxareebi; aseve IPPF samdivnos sami ufro-
si direqtori. deklaracia SemuSavebuli iqna regionaluri Sexve-
drebisa da iventebis Sedegad, romlebic Catarebul iqna federaciis 
masStabiT. deklaracias safuZvlad daedo IPPF wesdeba seqsualuri 
da reproduqciuli uflebebis Sesaxeb. miuxedavad imisa, rom ukve 
garkveuli progresia miRweuli aTaswleulis ganviTarebisa da  1994 
ICPD  (mosaxleobisa da ganviTarebis saerTaSoriso konferenciis) 



samoqmedo gegmis miznebisaken mimaval gzaze, jer isev bevri ram aris 
gasakeTebeli. seqsualuri uflebebi warmoadgens adamianis uflebebis 
Semadgenel nawils. es uflebebi qmnian seqsualobasTan dakavSirebul 
ganviTarebadi uflebebis kompleqts, romelsac udidesi wvlili 
Seaqvs yoveli adamianis TavisuflebaSi, Tanasworobasa da Rirse-
baSi. amitom maTi ignorireba dauSvebelia. Cven unda gavagrZeloT 
muSaoba, ar unda wavideT daTmobebze da unda gamoviCinoT maqsimal-
uri Zalisxmeva stigmas Sesamcireblad da momsaxureobebis xelmis-
awvdomad qcevisTvis. mocemuli qmedebebi mogvcems saSualebas avamaR-
loT seqsualobis, rogorc adamianis sicocxlis pozitiuri aspeqtis, 
mniSvneloba. marginalizebuli jgufebi, rogoricaa axalgazrdoba, 
transgenderuli mosaxleoba, seqs-muSakebi, mamakacebi, romelTac 
seqsi mamakacebTan aqvT, cisferebi, lesboselebi Tu biseqsualebi, 
arasrulwlovani daojaxebuli gogonebi Tu dedebi, gansakuTrebiT 
saWiroeben Cvens TanagrZnobasa da Tanamonawileobas. deklaracia 
Tanabrad exeba im gogonebsa da qalebs, romlebic imyofebian gend-
eruli Zaladobis riskis qveS, an romlebmac ukve ganicades amgvari 
Zaladoba, maT Soris, iseTi tradiciuli wesebis gamo, rogoricaa 
qalis sqesobrivi organoebis dazianeba da diskriminacia mamakacTa 
preferenciebis safuZvlad. 

seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia warmoadgens aucilebel 
instruments yvela im organizaciis, aqtivistis, mkvlevaris, poli-
tikisa da gadawyvetilebis mimRebi jgufebisaTvis, romlebic muS-
aoben adamianis uflebebis dacvis xelSewyobasa da garantirebaze. 
es deklaracia seqsualuri da reproduqciuli janmrTelobisa da 
adamianis uflebebis dacvis sazogadoebebis wevrebs miscems seqsual-
uri uflebebis Seqmnis, Secvlisa da gafarToebis impulss, rac mniS-
vnelovnad xels Seuwyobs saerTaSoriso konferenciis mosamzadebel 
samuSaoebs, romelic 2015 wels Catardeba. xangrZlivad uaryofili 
da ugulebelyofili seqsualuri uflebebi Cvens yuradRebasa da pri-
oritetulobas imsaxurebs. droa, pativi vceT maT. droa, moviTxovoT 
am uflebebis dacva. gvwams, rom deklaracia karg samsaxurs gagiwevT 
momaval qmedebebSi.

Jaklin Sarpi, IPPF prezidenti
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istoria

2006 wlis noemberSi, IPPF-is umaRlesma direqciam  mmarTvelma 

 sab Wom Seqmna seqsualuri uflebebis, dacvis komiteti, romlis 

 uflebamosilebaTa sferos warmoadgenda federaciis  xelmZ-

Rvaneloba da mxardaWera seqsualuri uflebebis  deklaraciis 

 SemuSavebaSi. 

gaTvaliswinebuli iqna, rom deklaracia SemuSavdeboda IPPF seqsua-
luri da reproduqciuli uflebebis dacvis wesdebis safuZvelze. es 
iyo RirsSesaniSnavi dokumenti, romelic uaRresad popularuli 
aRmoCnda da warmatebiT waswia win adamianis uflebebis integracia 
IPPF-is momsaxureobebisa da dacvis samuSaoebis meSveobiT. uaxlesma 
naSromma seqsualuri uflebebis dacvis Sesaxeb, romelic SemuSave-
buli iqna IPPF dasavleT naxevarsferos regionis mier, didi wv-
lili Seitana am deklaraciis SemuSavebaSi. da bolos, 2008 wlis 
maisSi, deklaracia, misi prezentaciis Semdeg, miRebuli iqna IPPF-is 
mmarTveli komitetis mier. seqsualuri uflebebis dacvis komiteti 
Sedga IPPF-is ufrosi moxaliseebisa da personalisgan IPPF-is eqvsive 
regionidan, aseve saerTaSoriso masStabiT cnobili eqspertebisagan 
seqsualuri da reproduqciuli janmrTelobisa da uflebebis dacvis 
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sferoSi mTeli msoflios masStabiT. komitetis wevrebi iyvnen: 
l  meriem mint ahmed aiCa mmarTveli komitetis wevri, mavritania 

l  hosam bahgaTi piradi uflebebis dacvis egviptes iniciativis 
 direqtori, egvipte 

l doqtori karmen barozo regionaluri direqtori, IPPF/WHR 

l  gert-inge branderi mmarTveli komitetis wevri, SvedeTi 

l  profesori pol hanti gaerTianebuli erebis specialuri 
 momxsenebeli jandacvis uflebebis sakiTxebSi 

l  doqtori elis mileri kolumbiis universiteti/berklis 
 samarTali kaliforniis univesritetSi, aSS

l  madhu bala naTi regionaluri direqtori, IPPF/SARO 

l  doqtori naomi mapelo seboni mmarTveli komitetis wevri, 
 botsvana 

l  doqtori nono simelela teqnikuri codnisa da mxardaWeris di-
reqtori 

l  tang kuni mmarTveli komitetis wevri, CineTi 

l  doqtori esTer visente (Tavmjdomare) mmarTveli komitetis 
wevri, puerto riko

l  doqtori gil griri (Tanamdebobis ZaliT) IPPF generaluri di-
reqtori

l  doqtori Jaklin Sarpi (Tanamdebobis ZaliT) IPPF prezidenti 



seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia8

წარმომადგენლობითი რეზიუმე

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია ეფუძნება ადამიანის 
უფლებების დაცვის უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო დოკუმენტებს, 
საერთაშორისო სტანდარტების ავტორიტეტულ ინტერპრეტაციებს 
და ძირითად უფლებებს, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის 
სექსუალობასთან და თავის მხრივ, IPPF-ის აზრით, ამ უფლებებში 
მოიაზრება. 

დეკლარაცია შეესაბამება იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, 
რომლებსაც IPPF აწერს ხელს. დეკლარაციის სტრუქტურა უკვე 
ფართო არეალს მოიცავს IPPF-ისა და წევრი ასოციაციების 
არსებულ პუბლიკაციებში და ასახავს IPPF-ის მისიას, ხედვასა და 
ღირებულებებს. დეკლარაცია დასაბუთებულია გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ხელშეკრულებების რამდენიმე მონაწილისა 
და სპეციალური მომხსენებლის დასკვნებითა და რეკომენდაციებით, 
კერძოდ, 2004 წლის მოხსენებით ჯანმრთელობის უმაღლესი 
სტანდარტის მიღწევის უფლებების დაცვის შესახებ. დეკლარაცია 
შემუშავებული იქნა ექსპერტების კომიტეტის მიერ, რომელიც 
შედგებოდა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საერთაშორისო მასშტაბით 
აღიარებული ლიდერებისაგან, როგორიცაა, მაგალითად, პოლ ჰანტი, 
გაერთიანებული ერების სპეციალური მომხსენებელი ჯანმრთელობის 
დაცვის უფლებების შესახებ. წარმომადგენლობითი რეზიუმე არ 
მოიაზრება როგორც დეკლარაციის ალტერნატივა,არამედ როგორც 
შესავალი მისი სხვადასხვა ნაწილებისა და შინაარსისთვის. 
წინამდებარე წარმომადგენლობით რეზიუმეს ყოველთვის თან უნდა 
ერთვოდეს სრული დეკლარაცია, რომ სექსუალური უფლებებისა და 
მათი წინაპირობების ყოველი დეტალი მუდმივად ხელმისაწვდომი 
იყოს. 

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია შედგება სამი 
ნაწილისაგან: 

•	 პრეამბულა, რომელშიც წარმოდგენილია დეკლარაციის 
კონცეფცია, მოიცავს IPPF-ის მისიას და ხედვას, სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ადამიანის 
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უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებისა და დოკუმენტების კონტექსტში. აქვე 
მოცემულია ადამიანის უფლებების დაცვის სტრუქტურის 
ძირითადი მიზნის მონახაზი; 

•	 შვიდი სახელმძღვანელო პრინციპი, რომელიც წარმოადგენს 
დეკლარაციაში გაერთიანებული ყველა სექსუალური უფლების 
სტრუქტურას და უზრუნველყოფს სექსუალური უფლებების 
პატივისცემას, დაცვასა და წინა პლანზე წამოწევას თვით 
ფედერაციაში. სექსუალური უფლებები განიხილება ადამიანის 
უფლებების ფარგლებში, რომელიც უნივერსალური, 
განუყოფელია და უარყოფს ყოველგვარ დისკრიმინაციას.

ბოლო ნაწილი, სექსუალური უფლებები და სექსუალობასთან 
დაკავშირებული ადამიანის უფლებები. სექსუალური უფლებები 
მოიცავს იმ უფლებათა კომპლექსს, რომლებიც დაკავშირებულია 
სექსუალობასთან და თავის მხრივ, გამომდინარეობს ყველა 
ადამიანის თავისუფლების, თანასწორობის, პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის, ავტონომიის და ღირსების უფლებებიდან. 
ვინაიდან ყოველთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს ეროვნული და 
რეგიონალური თავისებურებებისა და განსხვავებული ისტორიული, 
კულტურული და რელიგიური გარემოს მნიშვნელობა, მსოფლიოს 
ყველა რეგიონში მომუშავე ორგანიზაციებსა და ცალკეულ პირებს 
შეუძლიათ დეკლარაციის სტრუქტურისა და ძირითადი პრინციპების 
ჩართვა თავიანთ საქმიანობაში, მომსახურეობებსა და პროგრამებში. 
ეს ხელს შეუწყობს სექსუალური უფლებების წინა პლანზე წამოწევასა 
და დაცვას. 

გვჯერა რა, რომ ეს თანმიმდევრული და ინტეგრირებული, ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა ხელს შეუწყობს სექსუალური 
უფლებების, როგორც გლობალური სამართლიანობის ერთ-ერთი 
ასპექტის რეალიზაციას, ვადასტურებთ პრინციპებს, რომელთა არსი 
შემდეგში მდგომარეობს: 
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პრინციპი 1. 

სექსუალობა წარმოადგენს თითოეული ადამიანის ინდივიდუალობის 
განუყოფელ ნაწილს. ამ მიზნით, აუცილებელია ისეთი ხელსაყრელი 
გარემოს შექმნა, რომელშიც ყველას მიეცემა სექსუალური 
უფლებების, როგორც განვითარების პროცესის განუყოფელი 
ნაწილის, რეალიზების საშუალება. 

სექსუალობა წარმოადგენს ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი 
წევრის ინდივიდუალურობის განუყოფელ ნაწილს. მიუხედავად 
იმისა, რომ ცაკლეული პირები შესაძლებელია განსხვავებული 
წესებით იყენებდნენ საკუთარ სექსუალურ უფლებებს, შიდა თუ გარე 
ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. სექსუალობასთან დაკავშირებული 
ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა წარმოადგენდეს თითოეული 
ადამიანის ყოველდღიური არსებობის ნაწილს, რა გარემოშიც არ 
უნდა იმყოფებოდეს იგი. გარდა ამისა, სექსუალობა აღქმული უნდა 
იქნას, როგორც სიცოცხლის პოზიტიური ასპექტი. სექსუალური 
უფლებები წარმოადგენს ადამიანის უნივერსალურ უფლებებს, 
დაფუძნებულს ყოველი ადამიანის თავისუფლებაზე, ღირსებასა და 
თანასწორობაზე. სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების 
წესდების შესაბამისად, IPPF ადასტურებს, რომ თვით პიროვნება 
წარმოადგენს განვითარების ცენტრალურ სუბიექტს და აღიარებს 
ისეთი ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მნიშვნელობას, რომელშიც 
ყოველ ადამიანს შეეძლება თავისი სექსუალური უფლებით 
სარგებლობა იმისათვის, რომ შესძლოს აქტიური მონაწილეობის 
მიღება ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური 
განვითარების პროცესში. სექსუალობა ადამიანისა სოციალური 
ცხოვრების ასპექტია, რომელიც უკავშირდება სხეულს, გონებას, 
პოლიტიკებს, ჯანმრთელობასა და საზოგადოებას. 

პრინციპი 2. 

18 წლამდე პირების სექსუალური უფლებების დაცვა გარკვეულ 
შემთხვევებში განსხვავებული მიდგომებს საჭიროებს. სექსუალური 
უფლებების რეალიზებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 
18 წლამდე პირთა საუკეთესო ინტერესები და ვაღიაროთ მათი 
გადაწყვეტილების მიღების უფლება. 
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მნიშვნელოვანია, რომ ცალკეულ ბავშვებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა 
თავად გამოიყენონ თავიანთი უფლებები საკუთარი სახელით. IPPF 
აღიარებს თვრამეტ (18) წლამდე ასაკის ადამიანების გარანტირებულ 
უფლებებს, რომელთა დაცვა ხდება როგორც საერთაშორისო , 
ისე ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში. პირველ რიგში, 
IPPF აღიარებს თვრამეტ (18) წლამდე ასაკის პირებს, როგორც 
უფლებების მქონე სუბიექტებს. გარდა ამისა, ხაზს უსვამს ჩვილობის, 
ბავშვობისა და მოზარდობის გათვალისწინებით მათი უფლებების 
მეტ-ნაკლებად განსხვავებული მნიშვნელობის ქონას.

განვითარებადი შესაძლებლობის პრინციპი აერთიანებს 
ბავშვებისადმი, მათი ღირსებისადმი პატივისცემას და ყოველგვარი 
სახის ზიანის მიყენებისგან მათ დაცვას. საზოგადოებებმა უნდა 
შექმნან ისეთი გარემო, რომელშიც ბავშვებს შეეძლებათ მათი 
ოპტიმალური შესაძლებლობის (უნარის) გამოვლენა, სადაც პატივს 
სცემენ მათ შესაძლო მონაწილეობას, და პასუხისმგებლობას, 
თავიანთი ცხოვრებაში გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში. 

პრინციპი 3. 
არადისკრიმინაციული მიდგომები ხაზს უსვამს ყველა ადამიანის 
უფლებების დაცვასა და ხელშეწყობას
IPPF დარწმუნებულია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვისა და 
ხელშეწყობის საფუძველს ანტიდისკრიმინაციული მიდგომები 
წარმოადგენს. ეს ნიშნავს, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი ადამიანის 
მიმართ განსხვავებული თუ არათანაბარი მოპყრობა მისი გენდერული 
იდენტობის, სექსუალობის, სქესის, ასაკის თუ სხვა ნიშნის გამო.

ანტიდისკრიმინაციული მიდგომები კრძალავს ყოველგვარ 
გამორჩევას, გამოყოფას თუ შეზღუდვას სქესის, ასაკის, გენდერული 
იდენტობის, სექსუალური ორიენტაციის, ოჯახური მდგომარეობის, 
სქესობრივი გამოცდილების თუ ქცევის, რასის, კანის ფერის, 
ეთნიკური წარმომავლობის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ 
სხვა შეხედულების, ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის, 
ქონების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მათ შორის აივ/შიდსის, 
სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური სტატუსის თუ სხვა 
ნიშნის მიხედვით. ვინაიდან ამგვარი გამორჩევა მიზნად ისახავს ან 
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იწვევს ადამიანის უფლების ხელყოფას, აგრეთვე, პოლიტიკური, 
სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, სამოქალაქო თუ სხვა 
სფეროში არსებული ფუნდამენტალური თავისუფლებების აღიარების, 
ფლობისა და გამოყენების შეფერხებას. 

ცალკეული პირები სხვადასხვაგვარ ბარიერებს აწყდებიან მათი 
სექსუალური უფლებების რეალიზებისას. რეალური თანასწორობა 
მოითხოვს ამ ბარიერების აღმოფხვრას, რათა ყოველი ადამიანის 
სხვებთან თანასწორობის საფუძველი იყოს ფუნდამენტური უფლებები 
და თავისუფლება. ეს შეიძლება მოითხოვდეს განსაკუთრებული 
ყურადღების მიქცევას მოწყვლადი და მზრუნველობა მოკლებული 
ჯგუფებისადმი.

პრინციპი 4. 

სექსუალობა და მისგან გამომდინარე სიამოვნება წარმოადგენს 
ადამიანისთვის მნიშვნელოვან ასპექტს, მიუხედავად იმისა სურს 
იყოლიოს შვილი თუ არა
სქესობრივი ჯანმრთელობა მთელ ცხოვრებას მოიცავს. სექსუალობა 
არის თითქმის ყველა ადამიანის სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე 
გადაწყვეტილების ერთ-ერთი განუყოფელი ფაქტორი; თუმცა, ამავე 
დროს, ეს არის ადამიანის შემადგენელი ნაწილი, მიუხედავად იმისა 
მას სურს შვილების ყოლა, თუ არა. 
სექსუალობა არ არის მხოლოდ რეპროდუქციული ინტერესების 
დამაკმაყოფილებელი ინსტრუმენტი. რეპროდუქციისაგან დამოუ-
კიდებლად სექსუალობა და სექსუალობისაგან დამოუკიდებლად 
რეპროდუქციის უფლება დაცული უნდა იქნას, ხოლო განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ჯგუფებს, რომლებიც წარსულში თუ 
ამჟამად ასეთი უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობებს 
მოკლებულნი არიან. 
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პრინციპი 5. 

სექსუალური უფლებების უზრუნველყოფა ნიშნავს მისი 
თავისუფლებისა და ყოველგვარი ზიანის მიყენებისაგან დაცვას. 
სწორედ ძალადობისა და ზიანის ყველანაირი გამოვლინების 
წინააღმდეგ მიმართული კანონიერი ქმედებების შესაძლებლობა 
ამყარებს სექსუალურ უფლებებს. სექსუალობასთან დაკავშირებული 
საზიანო ქმედება მოიცავს ფიზიკურ, სიტყვიერ, ფსიქოლოგიურ, 
ეკონომიკურ ძალადობას და სქესობრივი ხასიათის შეურაცხყოფას. 
გარდა ამისა, სექსუალობასთან დაკავშირებული ზიანი მოიცავს ამა 
თუ იმ პირების მიმართ მათი სქესის, ასაკის, გენდერული იდენტობის, 
სექსუალური ორიენტაციის, ოჯახური მდგომარეობის, სქესობრივი 
გამოცდილების და ქცევის გამო მათ დისკრიმინაციას.

ყველა ბავშვს და მოზარდს აქვს უფლება, განსაკუთრებული 
ფორმით იყოს დაცული ექსპლუატაციის ყოველგვარი ფორმისაგან. 
ეს მოიცავს დაცვას სქესობრივი ექსპლუატაციისაგან, ბავშვთა 
პროსტიტუციისაგან, სქესობრივი შეურაცხყოფის, ძალადობისა 
და სექსუალური შევიწროების ყოველგვარი ფორმისაგან. ასევე, 
ბავშვები განსაკუთრებული ზომებით უნდა იყვნენ დაცულები ამა 
თუ იმ სქესობრივ აქტივობასა თუ პრაქტიკაში, პორნოგრაფიულ 
წარმოდგენებსა და მასალებში ჩართულობისაგან. 

პრინციპი 6. 
სექსუალური უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს კანონით დადგენილი 
წესით, თუ ეს განპირობებულია დემოკრატიულ საზოგადოებაში 
სახელმწიფო, თუ საზოგადოებრივი უშიშროების, საზოგადოებრივი 
კეთილდღეობის ან სხვა პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების 
დასაცავად
სექსუალური უფლებები, ისევე, როგორც ადამიანის სხვა უფლებები, 
შეიძლება დაექვემდებაროს მხოლოდ იმ შეზღუდვებს, რომლებიც 
კანონით არის დადგენილი და ემსახურება საზოგადოებრივ 
კეთილდღეობას და სხვების უფლებებისა და თავისუფლების 
დაცვას. ასეთი შეზღუდვები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული, 
აუცილებელი, პროპორციული, ლეგიტიმური მიზნის მიღწევისათვის. 
სექსუალური უფლებების გამოყენება უნდა ეფუძნებოდეს პირად და 
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სოციალურ ინტერესებს შორის დინამიურ ურთიერთობას, ხედვის 
მრავლობითობის არსებობის აღიარებას და თანასწორობას, 
ღირსებისა და განსხვავებულობის მიმართ პატივისცემას. 

პრინციპი 7. 

პატივისცემის, დაცვისა და აღსრულების ვალდებულება ვრცელდება 
ყველა სექსუალურ უფლებასა და თავისუფლებაზე
სექსუალური უფლებები და თავისუფლება მოიცავს ძირითად 
სამართლებრივ მოთხოვნებს და ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
საშუალებების ხელმისაწვდომობას. ისევე, როგორც ადამიანის სხვა 
უფლებების შემთხვევაში, სახელმწიფოებს შემდეგი ვალდებულებები 
ეკისრება: ყველა ადამიანის სექსუალური უფლებების პატივისცემა, 
დაცვა და რეალიზების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

პატივისცემის ვალდებულება სახელმწიფოებისაგან მოითხოვს, 
თავი შეიკავონ პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ჩარევისაგან 
ამა თუ იმ უფლებაში, ამ შემთხვევაში, სექსუალურ უფლებებში. 
დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოებისაგან მოითხოვს, მიიღონ 
პრევენციული ღონისძიებები, რათა მესამე მხარის მიერ არ მოხდეს ამ 
უფლებების რეალიზებაში ხელის შეშლა. ამ უფლებებით რეალიზების 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა გულისხმობს სახელმწიფოების 
ვალდებულებას მიიღონ სათანადო საკანონმდებლო, 
ადმინისტრაციული, საბიუჯეტო, სასამართლო, საინფორმაციო და 
სხვა ზომები, საჭიროებისამებრ.



seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia 15

სექსუალური უფლებები და ადამიანის უფლებები, 
რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალობასთან 

IPPF ადასტურებს, რომ სექსუალური უფლებები არის ადამიანის 
უფლებების ძირითადი ნაწილი. სექსუალური უფლებები შედგება 
იმ უფლებებისაგან, რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალობასთან 
და რომლებიც გამომდინარეობს ყველა ადამიანის თავისუფლების, 
თანასწორობის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, ავტონომიის, 
ხელშეუხებლობისა და ღირსების უფლებებიდან. 

ათი სექსუალური უფლება: 

მუხლი 1. თანასწორობის უფლება, კანონის წინაშე თანასწორობა 
და უფლება იყო თავისუფალი, დისკრიმინაციის ყოველგვარი 
ფორმისაგან განურჩევლად სქესის, გენდერული იდენტობისა თუ 
სექსუალური ორიენტაციისა
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია. ყველა ადამიანს 
აქვს უფლება, თანასწორად იქნას დაცული კანონის წესით, 
დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმისაგან, სქესის, სექსუალობის, 
გენდერული იდენტობისა თუ სხვა ნიშნით. 

მუხლი 2. მონაწილეობის უფლება, სქესის, სექსუალობის თუ 
გენდერული იდენტობის მიუხედავად 
ყველა ადამიანს აქვს უფლება, იცხოვროს ისეთ გარემოში, 
რომელშიც შესაძლებელია აქტიური და თავისუფალი მონაწილეობა 
და წვლილის შეტანა სამოქალაქო, სოციალურ, ეკონომიკურ, 
კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც ადგილობრივ, 
ისე ეროვნულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე. შედეგად 
შესაძლებელია ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური 
თავისუფლებების რეალიზება. 

მუხლი 3. სიცოცხლის, თავისუფლების, დაცვისა და 
ხელშეუხებლობის უფლებები. 
ყველა ადამიანს, გამონაკლისის გარეშე, აქვს სიცოცხლის, 
თავისუფლების უფლება, უფლება არ დაექვემდებაროს წამებას, 
არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას. ეს, ასევე მოიცავს 
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ყოველი ადამიანის უფლებას, ისარგებლოს თავისი სექსუალობით 
ყოველგვარი ძალადობისა თუ იძულების გარეშე. 

მუხლი 4. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. 
ყველა ადამიანს, გამონაკლისის გარეშე, აქვს უფლება, არ 
დაექვემდებაროს თვითნებურ ჩარევას მის პირად ცხოვრებაში, 
ოჯახში, დოკუმენტებსა თუ კორესპონდენციებში. პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის უფლებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სექსუალური 
დამოუკიდებლობით სარგებლობისათვის.

მუხლი 5. პერსონალური დამოუკიდებლობისა და კანონის წინაშე 
აღიარების უფლება
ყველა ადამიანს აქვს კანონის წინაშე აღიარებისა და სექსუალური 
თავისუფლების უფლება, რომელიც მოიცავს ადამიანის 
შესაძლებლობას, თავად გააკონტროლოს და გადაწყვიტოს 
სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, აირჩიოს სექსუალური 
პარტნიორი, სრულად გამოავლინოს საკუთარი სექსუალური 
პოტენციალი და მიიღოს სიამოვნება, სხვისი უფლებების დაცვით, 
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, ბავშვების შესაძლებლობების 
განვითარების სათანადო პატივისცემის ფარგლებში. 

მუხლი 6. ფიქრის, აზრისა და გამოხატვის უფლება; გაერთიანების 
უფლება. 
ყველა ადამიანს აქვს ფიქრის, აზრის და გამოხატვის უფლება 
სექსუალობასთან, სექსუალურ ორიენტაციასთან თუ გენდერულ 
იდენტობასთან დაკავშირებით, თვითნებური ჩარევისა და 
დომინანტური კულტურული რწმენის თუ პოლიტიკური იდეოლოგიების 
გავლენის, თუ დისკრიმინაციული ხასიათის სახალხო მორალის, 
ჯანდაცვისა თუ უსაფრთხოების დაცვის გარეშე.

მუხლი 7. ჯანდაცვისა და მეცნიერული პროგრესის მიღწევების 
ხელმისაწვდომობის უფლება. 
ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით, 
რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობისა და სქესობრივი ჯანმრთელობის 
დაცვის დეტერმინანტებს ყოველგვარი სქესობრივი პრობლემისა და 
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აშლილობის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის. 

მუხლი 8. განათლებისა და ინფორმირებულობის უფლება. 
ყველა ადამიანს, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, აქვს 
სრულყოფილი სქესობრივი განათლებისა და ინფორმაციის მიღების 
უფლება, რომელიც აუცილებელი და სასარგებლოა სრულყოფილი 
მოქალაქეობისა და თანასწორობის უფლებებით სარგებლობისათვის 
პირად, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ სივრცეში.

მუხლი 9. ქორწინების, ოჯახის შექმნის, დაგეგმვის და შვილების 
ყოლის, შვილების ყოლის გზებისა და დროის არჩევანის უფლება. 
ყველა ადამიანს აქვს უფლება, აირჩიოს, დაქორწინდეს თუ არა, 
შექმნას და დეგეგმოს თუ არა ოჯახი, როდის იყოლიოს შვილები, 
თავისუფლად და პასუხისმგებლობის გრძნობით გადაწყვიტოს მათი 
რაოდენობა. იცხოვროს ისეთ გარემოში, სადაც კანონი და პოლიტიკა 
აღიარებს ურთიერთობის ფორმების სხვადასხვაგვარობას, მათ 
შორის ისეთ ფორმებს, რომლებიც არ არის განსაზღვრული 
მემკვიდრეობით თუ ქორწინებით. 

მუხლი 10. ანგარიშვალდებულებისა და კომპენსაციის უფლება. 
ყველა ადამიანს აქვს უფლება ხელი ხელი მიუწვდებოდეს ეფექტურ, 
ადექვატურ, ხელმისაწვდომ და შესაბამის აღმზრდელობით, 
საკანონმდებლო, სამართლებრივ და სხვა ზომებზე. უფლება, 
მოითხოვოს თავისი სექსუალური უფლებების დაცვა იმ პირებისაგან, 
რომლებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ანგარიშვალდებულნი 
არიან. ეს ბევრად ეფექტურს გახდის სექსუალური უფლებების 
განხორციელებისა და მათი დარღვევის შემთხვევაში სამართლებრივი 
დაცვის საშუალებების ხელმისაწვდომობას და მონიტორინგის 
შესაძლებლობას. ასევე სრული კომპენსაციის ხელმისაწვდომობას 
რესტიტუციის, რეაბილიტაციის, დაკმაყოფილების, 
განუმეორებლობის გარანტიის თუ სხვა საშუალებების მეშვეობით. 

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია უზრუნველყოფს 
ერთმნიშვნელოვან სტრუქტურას. ამ სტრუქტურის ფარგლებში 
წევრ ასოციაციებს შეუძლიათ თავიანთი, როგორც სერვის 
პროვაიდერების, პასუხისმგებლობების გაგება. ისინი უკეთ იქნებიან 
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აღჭურვილნი იმისათვის, რომ დაიწყონ ან გააუმჯობესონ თავიანთი 
მუშაობა. სერვისპროვაიდერებს ეძლევათ საშუალება ბენეფიციარებს 
მისცენ სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების სრული 
რეალიზების შესაძლებლობა. დეკლარაცია, ასევე, შეასრულებს 
სახელმწიფოებისათვის მათი პასუხისმგებლობის შეხსენების 
ინსტრუმენტის ფუნქციას. კერძოდ, მომდევნო გლობალური 
ინიციატივის დაგეგმვისას, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებს 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე. 

დეკლარაცია წარმოადგენს ადვოკატირების ჩარჩოს დოკუმენტს, 
რომელიც შეახსენებს სამთავრობო უწყებებს თავიანთ 
მოვალეობებს. უფრო ზუსტად, დოკუმენტი, გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირებს, მისცემს შესაძლებლობას, დაინახონ მნიშვნელობა 
და გაითვალისწინონ სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების 
საკითხები თავიანთი ინიციატივების დაგეგმვის დროს. დეკლარაცია 
დაეხმარება სამთავრობო უწყებებს უკეთ გაიგონ და დაინახონ 
კავშირი სექსუალურ უფლებებს, საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და 
განვითარებას შორის.

პრეამბულა

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია ეფუძნება ადამიანის 
უფლებების დაცვის უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო დოკუმენტებს, 
საერთაშორისო სტანდარტების ავტორიტეტულ ინტერპრეტაციებს 
და დამატებით უფლებებს, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის 
სექსუალობასთან, და თავის მხრივ, IPPF-ის აზრით, ამ უფლებებში 
იგულისხმება.

დეკლარაციას საფუძვლად უდევს დოკუმენტები, რომლებიც 
შემუშავებული იქნა გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებების 
მსოფლიო კონფერენციაზე 1993 წელს; გაერთიანებული ერების 
მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე 
1994 წელს; გაერთიანებული ერების ქალთა მეოთხე მსოფლიო 
კონფერენციაზე 1995წელს, დოკუმენტში“ გაერთიანებული ერების 
ათასწლეულის დეკლარაცია და ათასწლეულის განვითარების 
გეგმები“. მასში, ასევე, ასახულია გაერთიანებული ერების 
ხელშეკრულებების მონაწილე მხარეებისა და გაერთიანებული 
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ერების სპეციალური მომხსენებლების დასკვნები და 
რეკომენდაციები, კერძოდ, ჯანდაცვის უმაღლესი ხარისხის მიღწევის 
უფლებების შესახებ სპეციალური მომხსენებლის მიერ ადამიანის 
უფლებების დაცვის კომისიისათვის ჯანმრთელობისა და უფლებების 
დაცვის ხელშეწყობას, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. 
IPPF დარწმუნებულია, რომ ჯანმრთელობის დაცვა წარმოადგენს 
ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც 
აუცილებელია ადამიანის ყველა სხვა უფლებით სარგებლობისათვის. 
იგი, ასევე, დარწმუნებულია, რომ სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის დაცვა წარმოადგენს ყველა ადამიანის 
უფლებას, ჰქონდეს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
შეძლებისდაგვარად უმაღლესი სტანდარტი.

სქესობრივი ჯანმრთელობის მიღწევა თუ შენარჩუნება შეუძლებელია 
სექსუალური უფლებების გარეშე, მაგრამ, სექსუალური უფლებები 
მოიცავს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებაზე 
მეტს. სექსუალური უფლებები ეხება სპეციალურ ნორმებს, 
რომლებიც წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ადამიანის არსებული 
უფლებები სექსუალობაზე ვრცელდება. ეს უფლებები მოიცავს 
ყველა ადამიანის თავისუფლებას, თანასწორობას, პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობას, დამოუკიდებლობასა და ღირსებას; 
იმ პრინციპებს, რომლებიც აღიარებულია მრავალ საერთაშორისო 
დოკუმენტში, რომლებიც კონკრეტულად სექსუალობას ეხება. 
სექსუალური უფლებები გვთავაზობს მიდგომას, რომელიც მოიცავს 
და ამავდროულად ცდება კიდეც კონკრეტული ინდივიდების დაცვას. 
სექსუალური უფლებები წარმოადგენს ისეთი პირობების გარანტიას, 
რომლებშიც შესაძლებელია სექსუალობის გამოხატვა ყოველგვარი 
იძულების, დისკრიმინაციის, ძალადობის გარეშე და ღირსებისადმი 
პატივისცემის კონტექსტში.

IPPF აღიარებს, რომ სექსუალობა ადამიანის ცხოვრების ერთ-
ერთი ცენტრალური ასპექტია. მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალობა 
შეიძლება მოიცავდეს ყველა მომდევნო განზომილებას, ყველა 
მათგანის გამოცდილება თუ გამოხატვა ყოველთვის არ ხდება. ეს 
არის განვითარებადი კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სექსუალურ 
აქტივობას, გენდერულ იდენტობას, სექსუალურ ორიენტაციას, 
სიამოვნებას, ინტიმურობასა და რეპროდუქციას. იგი შედგება 
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ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური, 
პოლიტიკური, კულტურული, ეთიკური, სამართლებრივი, ისტო-
რიული, რელიგიური და მენტალური ფაქტორებისაგან. სექსუალობის 
განცდა და გამოხატვა ხდება ფიქრებში, ფანტაზიებში, სურვილებში, 
რწმენაში, დამოკიდებულებებში, ღირებულებებში, ქცევებში, პრაქტი-
კებსა და ურთიერთობებში.

IPPF-სათვის ცნობილია, რომ სექსუალობის ბევრი გამოხატულება 
არარეპროდუქციულია და რომ სექსუალობის გლობალური 
ცნობიერება განვითარებადია. ამდენად, IPPF აღიარებს სექსუალური 
უფლებების კონკრეტული, არა რეპროდუქციული უფლებებისა და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ქვეჯგუფად იდენტიფიცირების 
საჭიროებას. IPPF მიიჩნევს, რომ სექსუალური უფლებების 
რეალიზების პირობების შექმნის ვალდებულება მოიცავს მის უფრო 
ფართო გაგების ვალდებულებას. ამგვარი ვალდებულება მოიცავს 
ლოკალურ და გლობალურ ბრძოლას თანასწორობისათვის, 
მშვიდობისათვის, ზოგადი, სოციალური და საერთაშორისო წესრიგის 
უფლების ხელმისაწდომობას, როდესაც შესაძლებელია ყველა 
ადამიანის ღირსების, უფლებებისა და თავისუფლების სრულად 
რეალიზება.

სექსუალური უფლებების აღსრულება აუცილებელია ინდივიდის, 
როგორც ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური 
განვითარების პროცესის სუბიექტის, აქტიური მონაწილისა და 
ბენეფიციარის პრიორიტეტულობისათვის. რომელშიც შესაძლებელია 
ადამიანის ყველა უფლებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების 
სრულად რეალიზება. IPPF დარწმუნებულია, რომ უფლებებით 
სარგებლობისათვის საჭირო პირობების შექმნის ერთ-ერთი 
მთავარ ასპექტს წარმოადგენს ანგარიშვალდებული სტრუქტურების 
განვითარება. ასეთი სტრუქტურები უნდა უზრუნველყოფდნენ არა 
მარტო ინდივიდუალურ სამართლებრივ დაცვასა და კომპენსაციას, 
არამედ, ასევე, იმ ძალაუფლების, პრაქტიკისა და მნიშვნელობის 
მექანიზმებით დაინტერესებას, რომლებიც იწვევენ სექსუალური 
უფლებების დარღვევას. IPPF აღიარებს, რომ სწორედ ეს აძლევს 
საფუძველს მისი მომსახურეობების გაწევისა და განმარტებით-
ადვოკატირებულ ძალისხმევას. ამდენად, IPPF მის წევრ ასოციაციებს 
ურჩევს: დეკლარაცია, მათი საქმიანობის მთელს პროცესში, 
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სახელმძღვანელოდ გამოიყენონ სექსუალური უფლებების 
პატივისცემის, დაცვისა და წინ წამოწევისათვის. ასევე ვალდებულების 
ინტეგრირებისა და მათი მიმდინარე პოლიტიკის, სტრატეგიებისა და 
პროგრამების განმტკიცებისა და გაფართოებისთვის.

დეკლარაცია წარმოადგენს ჩარჩო დოკუმენტს, რომელიც ხელს 
უწყობს ადამიანის საბაზო უფლებების სექსუალობაზე გავრცელების 
გათვითცნობიერების ხარისხის ამაღლებას. ფედერაციის ყველა 
კომპონენტს აქვს შესაძლებლობა იხელმძღვანელოს ამ ჩარჩო 
დოკუმენტით და მისი საბაზო პრინციპების გაერთიანება მოახდინოს 
თავის საქმიანობაში, მომსახურეობებსა და პროგრამებში. ამ 
ღონისძიების დანერგვით, უკეთ იქნება შესრულებული სექსუალური 
უფლებების ადვოკატირების საკითხი, განმტკიცებული და 
გაფართოებული იქნება თემატური, მიმდინარე პოლიტიკები და 
სტრატეგიები. 

IPPF აღიარებს ადამიანის უნივერსალურ, ხელშეუვალ და 
განუყოფელი უფლებებს, მათ შორის სექსუალური უფლებებს. ასევე, 
იგი აღიარებს, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებულმა პირობებმა 
შეიძლება გარკვეული შემაფერხებელი ზეგავლენა მოახდინოს 
წინამდებარე დეკლარაციაში განსაზღვრული პრინციპებისა და 
უფლებების განხორციელებაზე. ასეთი სიტუაციების განსაზღვრისა 
და მხედველობაში მიღების მიზნით სპეციალური პროცესები იქნება 
განხორციელებული.

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია IPPF მმართველი 
კომიტეტის მიერ 2008 წლის 10 მაისს იქნა მიღებული.
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ზოგადი პრინციპები

IPPF იმედოვნებს, რომ ყველა წევრი ასოციაცია გაიზიარებს 
ფედერაციის მისიას, ხედვასა და ღირებულებებს, მათ შორის, 
იმ პრონციპებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს წინამდებარე 
დეკლარაციას და გაერთიანებულია მასში.

ეს პრინციპები ასახული უნდა იქნას იმ პროგრამებსა და სტრატეგიებში, 
რომლებიც ფედერაციის წევრების მიერ იქნა შემუშავებული იმ 
სექსუალური უფლებების წინ წამოწევის, დაცვისა და რეალიზების 
მიზნით, რომლებიც მითითებულია წინამდებარე დეკლარაციის 
შემდეგი დასახელების ნაწილში: სექსუალური უფლებები არის 
ადამიანის უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის 
სექსუალობასთან.

პრინციპი 1

სექსუალობა არის ყოველი ადამიანის პიროვნების განუყოფელი 
ნაწილი. ამის გათვალისწინებით, აუცილებელია ისეთი გარემოს 
შექმნა, რომელშიც თითოეულ ადამიანს შეეძლება ყველა 
სექსუალური უფლებით სარგებლობა განვითარების პროცესის 
ფარგლებში.
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული პირების სექსუალობის განცდა 
ისეთი გზებით ხდება, რომლებიც განსხვავდება ერთმანეთისაგან 
შიდა და გარე ფაქტორებზე დამოკიდებულებით, ადამიანის 
სექსუალობასთან დაკავშირებული უფლებები, მათი დაცვა და 
წინ წამოწევა უნდა წარმოადგენდეს თითოეული ადამიანის 
ყოველდღიური არსებობის ნაწილს, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს 
იგი. სექსუალური უფლებები არის ადამიანის უნივერსალური 
უფლებების ნაწილი, რომლებსაც საფუძვლად უდევს ყველა 
ადამიანის თავისუფლება, ღირსება და თანასწორობა.

სიღარიბე არის სქესობრივი ჯანმრთელობის გაუარესებისა და 
სექსუალური უთანასწორობისა და გამონაკლისების როგორც მიზეზი, 
ისე შედეგი. პროგრამის დაგეგმვა უნდა მოიცავდეს სიღარიბის 
კავშირს აღნიშნულ პრობლემებთან და მის როლს ადამიანის 
უფლებებით სარგებლობასა და მათ ხელყოფაში. განსაკუთრებით, 
სექსუალურ უფლებებზე მის ზეგავლენას.
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უთანასწორობის, მათ შორის გენდერული უთანასწორობის და 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრას 
უნდა ისახავდეს მიზნად განვითარების ყველა პროექტი, პროგრამა 
და ჩარჩო დოკუმენტები, რომელიც შემუშავებულია ათასწლეულის 
განვითარების მიზნების საფუძველზე. ათასწლეულის განვითარების 
გეგმების მიღწევა

– დედების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ბავშვთა 
სიკვდილიანობის შემცირება, გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობა და ბრძოლა აივ ინფექცია/ შიდსის წინააღმდეგ

– სხვა მიზნებს შორის, პირდაპირ დამოკიდებულებაშია 
სქესობრივი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობების 
საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და 
სექსუალური უფლებების დაცვასთან. სექსუალური და 
რეპროდუქციული უფლებების დაცვის წესდების შესაბამისად, 
IPPF ადასტურებს, რომ ადამიანი არის განვითარების 
ცენტრალური სუბიექტი და აღიარებს ისეთი ხელსაყრელი 
გარემოს შექმნის მნიშვნელობას, რომელშიც თითოეულ 
ადამიანს შეეძლება სექსუალური უფლებებით სარგებლობა, 
რათა შეძლოს აქტიური მონაწილეობის მიღება ეკონომიკურ, 
სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკური განვითარების 
პროცესში. სექსუალობა არის ადამიანისა და სოციალური 
ცხოვრების ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც უკავშირდება სხეულს, 
გონებას, პოლიტიკას, ჯანმრთელობასა და საზოგადოებას. 

სექსუალური უფლებები მოიცავს გამოხატვით, შეკრების და 
მონაწილეობით ელემენტებს და მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
ერთიანობასა და დამოუკიდებლობასთან. სექსუალური უფლებების 
აღიარებისა და მათი გარანტირებისათვის ვალდებულების 
დაკისრებით IPPF ადასტურებს, რომ ამ უფლებების პატივისცემა, 
დაცვა და რეალიზება მოითხოვს ყურადღების მიქცევას თითოეულ 
სფეროსა და ელემენტზე; რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს 
ადამიანური აქტივობის პირად და საჯარო სფეროებში მიმდინარე 
ისტორიული პროცესების ნაწილს.
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პრინციპი 2

18 წლამდე პირების სექსუალური უფლებების დაცვა გარკვეულ 
შემთხვევებში განსხვავებული მიდგომებს საჭიროებს. სექსუალური 
უფლებების რეალიზებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 
18 წლამდე პირთა საუკეთესო ინტერესები და ვაღიაროთ მათი 
გადაწყვეტილების მიღების უფლება. 

IPPF აღიარებს, რომ თვრამეტ წლამდე ასაკის ადამიანებისათვის 
გარანტირებული უფლებები და დაცვის საშუალებები, საერთაშორისო 
და ეროვნული კანონების შესაბამისად, ზოგჯერ განსხვავდება 
სრულწლოვანი პირების უფლებებისა და დაცვის გარანტიებისგან. ეს 
განსხვავებები უკავშირდება ადამიანის უფლებების ყველა ასპექტს, 
მაგრამ მოითხოვს კონკრეტულ მიდგომებს სექსუალური უფლებების 
მიმართ. IPPF აღიარებს, რომ თვრამეტ (18) წლამდე ასაკის პირები 
უფლებების მფლობელები არიან და რომ ჩვილობის, ბავშვობისა 
და მოზარდობის სხვადასხვა პერიოდში, გარკვეული უფლებები და 
დაცვის საშუალებები, მეტ ან ნაკლებ მნიშვნელობას იძენენ.

ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის მე-5 მუხლის თანახმად, 
ბავშვზე პასუხისმგებელი მშობლების ან მეურვეების მიერ მიცემული 
მიმართულება თუ აღმზრდელობითი ნაწილი, უნდა ითვალისწინებდეს 
ბავშვისთვის შესაძლებლობას, თავად ისარგებლოს საკუთარი 
უფლებებით. ბავშვების შესაძლებლობების განვითარების კონცეფცია 
მოითხოვს ბალანსს შემდეგ საკითხებს შორის: ბავშვების აღიარება 
აქტიურ პიროვნებებად საკუთარ პირად ცხოვრებაში, რომლებიც 
იმსახურებენ პატივისცემას, როგორც მოქალაქეები, და მათი 
აღიარება უფლებების მატარებლებად, რომელთა დამოუკიდებლობა 
სულ უფრო და უფრო იზრდება. 

ეს კონცეფცია აღიარებს, რომ დაცვის ხარისხი ისეთ საქმიანობაში 
მონაწილეობისაგან, რომელიც შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს 
ბავშვებისათვის, შემცირდება მათთვის შესაძლებლობების 
განვითარების მიხედვით. შესაძლებლობების განვითარების 
პრინციპი აერთიანებს პატივისცემას ბავშვებისა და მათი 
უფლებებისადმი, ანიჭებს მათ უფლებას, დაცულნი იყვნენ ზიანის 
ნებისმიერი ფორმისაგან, თუმცა, ამავე დროს აღიარებს მათი 
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წვლილის მნიშვნელობას მათივე დაცვაში. საზოგადოებამ უნდა 
შექმნას ისეთი გარემო, რომელშიც ოპტიმალური შესაძლებლობების 
მიღწევა და უფრო დიდი პატივისცემა იქნება გამოხატული ბავშვების 
საკუთარ ცხოვრებაში მონაწილეობის, პასუხისმგებლობისა და 
გადაწყვეტილებების მიღების პოტენციალის მიმართ. ბავშვების 
უფლებებსა და სხვა ინტერესებს შორის ურთიერთკავშირს რამდენიმე 
უმთავრესი პრინციპი არეგულირებს. მათ შორისაა: თვრამეტ 
წლამდე ასაკის პირების აღქმა უფლებების მფლობელებად; 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა; ბავშვის შესაძლებლობების 
განვითარების უზრუნველყოფა; არადისკრიმინაციული მიდგომები 
და პასუხისმგებლობა კეთილდღეობისათვის შესაფერისი პირობების 
უზრუნველყოფაზე. სექსუალური უფლებების კონტექსტში, ეს 
პრინციპები მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას, რომელშიც 
გათვალისწინებულია ისეთი გარემოებები, როგორიცაა ბავშვის 
თუ მოზარდის სპეციფიური ცნობიერება, აქტივობა, ფიზიკური 
და მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ურთიერთობა 
მშობლებთან ან სხვა დაინტერესებულ პირებთან და არსებული 
პრობლემების ხასიათი.

პრინციპი 3

არადისკრიმინაციული მიდგომები საფუძვლად უდევს ადამიანის 
ყველა უფლების დაცვასა და ხელშეწყობას.
IPPF იზიარებს, რომ არადისკრიმინცაიული ჩარჩო თან სდევს 
ადამიანის თითოეული უფლების დაცვასა და ხელშეწყობას. ეს ჩარჩო 
კრძალავს რაიმე სახის გამორჩევას, გამორიცხვას თუ შეზღუდვას 
სქესის, ასაკის, გენდერის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური 
ორიენტაციის, ოჯახური მდგომარეობის, სქესობრივი გამოცდილების, 
რასის, კანის ფერის, ეთნიკური წარმომავლობის, ენის, რელიგიის, 
პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულების გამო. ანტიდისკრიმინაციული 
მიდგომები ასევე კრძალავს გამორჩევას ეროვნული, სოციალური თუ 
გეოგრაფიული წარმოშობის ნიშნით. ასევე, დაუშვებელია გამორჩევა 
ქონების, დაბადების, ფიზიკური თუ მენტალური მდგომარეობის, 
ჯანმრთელობის, მათ შორის აივ ინფექცია/შიდსის და სამოქალაქო, 
პოლიტიკური, სოციალური თუ სხვა ნიშნის გამო. ამგვარი მიდგომის 
მიზანია პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ, 
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სამოქალაქო თუ სხვა სფეროში ადამიანის უფლებებისა და 
ფუნდამენტური თავისუფლებების თანასწორი აღიარება. მიუღებელია 
ამ უფლებების ხელყოფა ან მათი რეალიზებისას ბარიერის შექმნა.

დისკრიმინაცია, სექსუალური უფლებების თვალსაზრისით, 
შეიძლება გამოიხატოს კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური 
თუ სოციალური უფლებების უთანასწორო ხელმისაწვდომობაში 
სქესის, ასაკის, გენდერის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური 
ორიენტაციის, ოჯახური მდგომარეობის, სქესობრივი გამოცდილების, 
სქესობრივი პრაქტიკის ან სექსუალური ორიენტაციის გამო. 
დისკრიმინაცია გამოიხატება ასევე, ისეთი სექსუალური უფლებების 
ხელყოფაში, როგორიცაა სქესობრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურეობებით სარგებლობა, სრულყოფილი სქესობრივი 
განათლება და სამართლებრივი დაცვა სექსუალური ძალადობის 
შემთხვევაში, რაც ერთიანობაში დამაბრკოლებელ გარემოებას 
წარმოადგენს ამა თუ იმ პირის მიერ უფლებებით სარგებლობის 
თვალსაზრისით. ცალკეული პირები სხვადასხვაგვარ ბარიერებს 
აწყდებიან მათი სექსუალური უფლებებით სარგებლობისას. რეალური 
თანასწორობა მოითხოვს ამ ბარიერების აღმოფხვრას იმისათვის, 
რომ ადამიანებმა ისარგებლონ ფუნდამენტური უფლებებითა და 
თავისუფლებით სხვების მსგავსად. ეს მოითხოვს განსაკუთრებული 
ყურადღების მიქცევას მოწყვლადი და განსაკუთრებული ზრუნვის 
საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის.

პრინციპი 4

სექსუალობა და მისგან გამომდინარე სიამოვნება კაცობრიობის 
არსებობის ერთ- ერთი ცენტრალური ასპექტია, მიუხედავად იმისა, 
პირი აირჩევს თუ არა შვილის ყოლას
სქესობრივი ჯანმრთელობა მთელს ცხოვრებას მოიცავს. სექსუალობა 
არის თითქმის ყველა ადამიანის სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე 
გადაწყვეტილების ერთ-ერთი განუყოფელი ფაქტორი; თუმცა, ამავე 
დროს, ეს არის ადამიანის სიცოცხლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ასპექტი, მიუხედავად იმისა, სურს თუ არა მას შვილის ყოლა. 
სექსუალობა არ არის მხოლოდ რეპროდუქციული ინტერესების 
დამაკმაყოფილებელი ინსტრუმენტი. რეპროდუქციის უფლება 
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დაცული უნდა იყოს დამოუკიდებლად სექსუალობისგან და ასევე 
პირიქით. ამავე დროს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 
იმ ჯგუფებს, რომლებიც წარსულში თუ ამჟამად ასეთ უფლებებს 
მოკლებულნი არიან.

ყველა ადამიანს აქვს უფლება, იყოს ისეთ პირობებში, რომლებშიც 
შესაძლებელია სიამოვნების მომტანი სექსუალობის განცდა. 
სიამოვნება ეფუძნება ინდივიდუალურ და ურთიერთობრივ 
დამოუკიდებლობას, რისთვისაც აუცილებელია, არსებობდეს 
ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ეხება სექსუალობის 
საგანმანათლებლო სფეროს, ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებს, 
თავისუფლებას იძულებითი და ძალადობრივი ქმედებების 
გარეშე, ასევე, აუცილებელია ეთიკური ნორმების შემუშავებას 
სამართლიანობის, თანასწორობისა და თავისუფლების საკითხების 
ირგვლივ. იმის გათვალისწინებით, რომ სიამოვნება სექსუალობის 
დამახასიათებელ ასპექტს წარმოადგენს, მისი მიღების, გამოხატვისა 
და დროის განსაზღვრის უფლება ყველასთვის უნდა იყოს დაცული. 

პრინციპი 5

თითოეული ადამიანის სექსუალური უფლებების გარანტირება 
მოიცავს თავისუფლებისა და ზიანისაგან დაცვის ვალდებულებას
სწორედ ძალადობისა და ზიანის ყველა ფორმისაგან დაცულობისა 
და რეგრესის უფლება ამყარებს სექსუალურ უფლებებს. 
სექსუალობასთან დაკავშირებული ზიანი მოიცავს ფიზიკური, 
სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სქესობრივი 
ხასიათის შეურაცხყოფას და, ასევე, ძალადობას ამა თუ იმ პირების 
მიმართ მათი სქესის, ასაკის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური 
ორიენტაციის, ოჯახური მდგომარეობის, სქესობრივი გამოცდილების 
და ქცევის გამო. ყველა ბავშვს და მოზარდს აქვს სპეციალური 
უფლება, დაცული იყოს ექსპლუატაციის ყოველგვარი ფორმისაგან. 
ეს მოიცავს დაცვას სქესობრივი ექსპლუატაციისაგან, ბავშვთა 
პროსტიტუციისაგან და სქესობრივი შეურაცხყოფის, ძალადობისა 
და შევიწროების ყოველგვარი ფორმისაგან, მათ შორისაა ბავშვის 
იძულებითი ჩართვა ამა თუ იმ სქესობრივ აქტივობასა თუ პრაქტიკაში 
და ბავშვების გამოყენება პორნოგრაფიულ წარმოდგენებსა და 
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მასალებში.

პრინციპი 6.

სექსუალური უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელია 
განხორციელდეს, მხოლოდ კანონის წესით, რათა დაცული იქნეს 
საყოველთაოდ აღიარებული ადამინის უფლებები და თავისუფლება
სექსუალური უფლებები, ისევე, როგორც ადამიანის სხვა უფლებები, 
შეიძლება დაექვემდებაროს მხოლოდ იმ შეზღუდვებს, რომლებიც 
კანონით არის დადგენილი იმ მიზნით, რომ დაცული იქნას სხვათა 
უფლებები და თავისუფლება, საყოველთაო კეთილდღეობა, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხოება, კანონის შესაბამისად. 
ასეთი შეზღუდვები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული, აუცილებელი 
და პროპორციული ლეგიტიმური მიზნის მიღწევისათვის. სექსუალური 
უფლებების გამოყენება უნდა ხელმძღვანელობდეს პირად და 
სოციალურ ინტერესებს შორის დინამიური ურთიერთობის, ხედვის 
მრავლობითობის არსებობის აღიარებას, თანასწორობის, ღირსებისა 
და განსხვავებულობის მიმართ პატივისცემის გარანტირების 
საჭიროებას.
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პრინციპი 7.

ვალდებულება დაიცვა და პატივი სცე ადამიანთა სექსუალურ 
უფლებებს და უზრუნველყო ამ უფლებებით თავისუფლად 
სარგებლობის შესაძლებლობა ყველასთვის
სექსუალური უფლებები და თავისუფლებები მოიცავს ძირითად 
სამართლებრივ მოთხოვნებს და ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
საშუალებების ხელმისაწვდომობას. ისევე, როგორც ადამიანის 
სხვა უფლებების შემთხვევაში, სახელმწიფოებს შემდეგი 
ვალდებულებები ეკისრება: ყველა ადამიანის სექსუალური 
უფლებების პატივისცემა, დაცვა და აღსრულება. პატივისცემის 
ვალდებულება სახელმწიფოებისაგან მოითხოვს, თავი შეიკავონ 
პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ჩარევისაგან ამა თუ იმ უფლებაში, 
ამ შემთხვევაში, სექსუალურ უფლებებში. დაცვის ვალდებულება 
სახელმწიფოებისაგან მოითხოვს, მიიღონ ისეთი ზომები, რომლებიც 
მესამე მხარეს არ აძლევენ ადამიანის უფლებების გარანტიებში 
ჩარევის უფლებას.

სექსუალური უფლებების რეალიზების ვალდებულება სახელ-
მწიფოებისაგან მოითხოვს, მიიღონ სათანადო საკანონმდებლო, 
ადმინისტრაციული, საბიუჯეტო, სასამართლო, სარეკლამო და 
სხვა ზომები უფლებების სრული რეალიზაციისათვის. მიუხედავად 
იმისა, რომ სახელმწიფო რჩება უპირველეს პასუხისმგებელ პირად 
ადამიანის უფლებების პატივისცემის, დაცვისა და ხელშეწყობის 
თვალსაზრისით,სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წევრებს, 
რომელთა ქმედებები თუ შეცდომები უარყოფით ზეგავლენას 
ახდენ სექსუალური უფლებებით სარგებლობაზე, ასევე, გარკვეული 
პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროთ. ეს შეიძლება მოიცავდეს 
სხვა სახელმწიფოებს, ტრანს-სასაზღვრო ორგანოებსა და 
პროგრამებს, რომლებიც მუშაობენ დახმარების გაწევის მიზნით, 
უსაფრთხოების დაცვის სტრუქტურებს და სხვა გაერთიანებებს, 
ასევე, არასახელმწიფო ორგანოებს, რომლებიც მოიცავენ როგორც 
კომერციულ, ისე არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს და რელიგიურ 
საზოგადოებებს, ისევე როგორც ცალკეულ პირებს. აქედან 
გამომდინარე, სახელმწიფოებმა თავი უნდა შეიკავონ ადამიანის 
სექსუალური უფლებების დარღვევისა ან ამ უფლებებში ჩარევისაგან, 
უნდა დაიცვან ეს უფლებები მესამე მხარის მიერ ხელყოფისა და 
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დარღვევისაგან და უნდა მიიღონ პოზიტიური ზომები და ქმედებები. 
ამგვარი ზომებია ეფექტური, თანამგრძნობი და პასუხისმგებელი 
დაწესებულებების შექმნა და რესურსების განაწილება სექსუალური 
უფლებების რეალიზების მიზნებისათვის. IPPF იღებს ვალდებულებას, 
შესაძლებლობების ფარგლებში, გააკეთოს ყველაფერი, იმისათვის, 
რომ დაარწმუნოს ყველა წევრი-ასოციაცია, საკუთარი როლი 
შეასრულონ სექსუალური უფლებების პატივისცემის დაცვასა 
და აღსრულებაში, მათი საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული, 
საბიუჯეტო და სხვა პოლიტიკისა და პრაქტიკის ფარგლებში.

სექსუალური უფლებები არის ადამიანის 
უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია 
ადამიანის სექსუალობასთან

IPPF ადასტურებს, რომ სექსუალური უფლებები არის ადამიანის 
უფლებები. სექსუალური უფლებები შედგება იმ უფლებებისაგან, 
რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალობასთან და რომლებიც 
გამომდინარეობს ყველა ადამიანის თავისუფლების,თანასწორობის, 
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, დამოუკიდებლობის, და 
ღირსების უფლებებიდან. 
მრავალი საერთაშორისო დოკუმენტი, ნორმა თუ სტანდარტი, 
აღიარებს იმ მნიშვნელოვან პრინციპებს, რომლებიც სექსუალობასთან 
არის დაკავშირებული.

სექსუალური უფლებები იცავს კონკრეტულ სპეფიციკურ საკითხებს, 
მაგრამ ცდება საზღვრებს და იცავს თითოეული ადამიანის უფლებას, 
რათა შეძლონ სექსუალური უფლებების დაცვა, მოახდინონ 
ამ უფლებების რეალიზება და სარგებლობა ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე. 

სექსუალური უფლებები ადამიანის უფლებების საბაზო და 
დამკვიდრებულ პრინციპებს ავრცელებს ადამიანის სექსუალობაზე. 
მათი გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალურად 
დაუცველი, მარგინალიზებული და მზრუნველობა მოკლებული 
ჯგუფებისათვის.

იმის გათვალისწინებით, რომ IPPF ადასტურებს ადამიანის 
უფლებების უნივერსალურობას, ურთიერთკავშირს, ურთიერთ-
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დამოკიდებულებასა და განუყოფლობას, ის თანმიმდევრულობა, 
რომლითაც შემდეგი სექსუალური უფლებები გაერთიანებულია 
წინამდებარე დეკლარაციაში, არ გულისხმობს რაიმე კონკრეტულ 
იერარქიას. შემდეგი(ქვემოთ ჩამონათვალი) მუხლების 
განხორციელება აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს მათ 
წინამორბედ ზოგად პრინციპებს.

მუხლი 1.

თანასწორობის უფლება, კანონის წინაშე თანასწორობა და უფლება 
იყო თავისუფალი დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმისაგან სქესი, 
გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალობის ნიადაგზე 

•	 ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი და 
მათი უფლებები თანაბრად უნდა იყოს დაცული ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე. 

•	 ყველა ადამიანისათვის გარანტირებული უნდა იქნას 
ისეთი გარემო, რომელშიც ყველას თანასწორად შეუძლია 
სახელმწიფოს მიერ მინიჭებული უფლებებით სარგებლობა 
და მათი გამოყენება. სახელმწიფოებმა და სამოქალაქო 
საზოგადოებებმა უნდა მიიღონ ზომები, რათა ხელი შეუწყონ 
სოციალური და კულტურული პრაქტიკის მოდიფიკაციას, 
რომელიც ეფუძნება ქალებისა და მამაკაცების სტერეოტიპულ 
როლს ან სქესის თუ გენდერული იდენტობის სრულფასოვნება-
არასრულფასოვნების მოსაზრებებს.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, იმუშაოს, მიიღოს განათლება, 
ჯანდაცვის მომსახურეობები, სოციალური დაცვა და სხვა 
ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული სარგებელი ასევე, 
ის საშუალებები, მომსახურეობები და პირობები, რომლებიც 
აუცილებელია მათი რეალიზებისათვის, ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე.

•	 ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს სამართლებრივი მექანიზმებით 
სარგებლობის შესაძლებლობა იმისათვის რომ თანაბრად 
ისარგებლოს სასამართლო პროცედურებით, თანაბრად 
მიუწვდებოდეს ხელი სასამართლოს ნებისმიერ ინსტაციაში.
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•	 ყველა ადამიანს, კანონის დაცვით, თანაბრად, ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე უნდა ჰქონდეთ გადაადგილების და 
საცხოვრებლის არჩევის უფლება.

მუხლი 2.

მონაწილეობის უფლება, სქესის, სექსუალობის თუ გენდერის 
მიუხედავად.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, იცხოვროს ისეთ გარემოში, 
რომელშიც შესაძლებელია აქტიური, თავისუფალი და 
შინაარსიანი მონაწილეობა და საკუთარი წვლილის შეტანა 
სამოქალაქო, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ 
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ადგილობრივ, ეროვნულ, 
რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე. ეს მუხლი 
შესაძლებელს ხდის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და 
თავისუფლებების რეალიზებას.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, მონაწილეობა მიიღოს 
ისეთი პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში, 
რომელიც უკავშირდება მის კეთილდღეობას, სქესობრივ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, ფორმალური თუ 
არაფორმალური ბარიერების გარეშე, მაგალითად, 
ასეთი საკითხებია: ქორწინების კვალიფიკაციები, 
აივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული პირობები ან 
დისკრიმინაციული გენდერული ნორმები, სტერეოტიპები 
და ცრურწმენები, რომლებიც გამორიცხავენ ან ზღუდავენ 
ადამიანების მონაწილეობას გენდერული და სქესობრივი 
თავისებურებების მოსაზრების გამო. ახალგაზრდობას, 
რომელსაც ხშირად გამორიცხავენ, უნდა ჰქონდეთ 
მონაწილეობის უფლება ცვლილებების განხორციელების 
პროცესში. მათ უნდა ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ გარკვეული 
წვლილი შეიტანონ და პასუხისმგებლობა გაიზიარონ იმ 
პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავებაში, რომლებიც ეხება 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვას, 
ხელშეწყობასა და რეალიზებას. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს 
შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ და 
პოლიტი კურ ცხოვრებაში, მათ შორის, დაიკავოს სახელმწიფო 
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თანამდებობა და შეასრულოს საჯარო ფუნქციები, ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე.მონაწილეობის აუცილებელი 
პირობაა, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს გადაადგილებისა და 
სამშობლოდან წასვლის თუ სამშობლოში დაბრუნების უფლება, 
ასევე, იმ დოკუმენტების თანასწორი ხელმისაწვდომობა, 
რომლებიც აუცილებელია ამგვარი გადაადგილებისა და 
მგზავრობისთვის, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე.

მუხლი 3.

სიცოცხლის, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის 
უფლებები.

•	 ყველა ადამიანს აქვს თავისუფლების და სიცოცხლის 
უფლება. უფლება, არ დაექვემდებაროს წამებას, არაჰუმანურ 
და ღირსების შემლახველ მოპყრობას, განსაკუთრებით, 
დისკრიმინაციის საფუძველზე. ყოველ ადამიანს უნდა ჰქონდეს 
უფლება, საკუთარი სექსუალობა განკარგოს ძალადობისა თუ 
იძულების გარეშე.

•	 ყველა ადამიანს აქვს სიცოცხლისა და სხეულის 
ინტეგრირებულობის უფლება. ამ უფლებას საფრთხეს ან 
რისკს არ უნდა უქმნიდეს ოჯახის „ღირსებისათვის მიყენებული 
შეურაცხყოფის შურისძიება”.

•	 ადამიანი არ უნდა დაექვემდებაროს სასამართლო თუ 
არასასამართლო მკვლელობას, დასჯას სხეულზე ზიანის 
მიყენების სახით, მისი სქესობრივი გამოცდილების ან ქცევის, 
გენდერული თავისებურების ან თვითგამოხატვის გამო.

•	 ქალის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არ უნდა იქნას დაყენებული 
რისკის ქვეშ სამედიცინო დახმარების გაუწევლობის გამო, 
მისი ფიზიკური თუ გონებრივი მდგომარეობის მიზეზით ან 
სხვა მიზეზებით, მაგალითად როგორიცაა ანმიზეზი,სადაც 
ორსულობის შემთხვევაში,პრიორიტეტი ენიჭება ნაყოფს.

•	 ქალს არ უნდა მიესაჯოს იძულებითი დედობა მისი სექსუალობის 
გამოყენების შედეგად. ყველა ადამიანს აქვს უფლება, 
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თავისუფალი იყოს ზიანის მომტანი ტრადიციული წესებისაგან, 
მათ შორის იგულისხმება ქალის სასქესო ორგანოების 
დასახიჩრება და იძულებითი ან ნაადრევი ქორწინება.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, გათავისუფლდეს ძალადობისგან, 
მათ შორის, ფიზიკური, სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური თუ 
ეკონომიკური შეურაცხყოფის ყოველგვარი ფორმისაგან, 
სექსუალური შევიწროებისაგან, გაუპატიურებისა და იძულებითი 
სქესობრივი კონტაქტის სხვა ფორმებისგან ქორწინების 
ფარგლებში თუ მის ფარგლებს გარეთ, შეიარაღებულ 
კონფლიქტში თუ პატიმრობაში.

•	 ყველა ადამიანს, მათ შორის ყველა სქესის სექს-მუშაკებს, 
აქვთ უფლება, სექსუალური აქტივობის შემთხვევაში, არ 
დაექვემდებაროს ძალადობის რისკს, რომელიც ეფუძნება 
სტიგმასა და დისკრიმინაციას მისი სქესის, სექსუალობის თუ 
გენდერის გამო.

•	 არავინ უნდა დაექვემდებაროს თვითნებურ დაკავებას, ან 
თვითნებური თუ დისკრიმინაციული სანქციების დაკისრებას 
სისხლის სამართლის იმ არაზუსტი და ბუნდოვანი დებულებების 
დარღვევისათვის, რომლებიც ეხება შეთანხმებულ სქესობრივ 
კონტაქტს.

•	 ადამიანის სექსუალური არჩევანი, პრაქტიკა თუ გამოხატვა, 
მათ შორის, სექს-სამუშაოს რეალური თუ სავარაუდო პრაქტიკა, 
არ უნდა იქცეს ძალადობის, შეურაცხყოფის და შევიწროების 
გამართლების, პატიების ან დასჯის შერბილების ფაქტორად.

•	 ყველა მიგრანტისა და მიგრანტი მუშაკისათვის, განსაკუთრებით 
ახალგაზრდების, ქალებისა და ტრანსგენდერებისათვის, 
იმ ქვეყანაში, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ, 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათი სექსუალური თუ გენდერული 
იდენტობის გამო სხეულის დაზიანების, ძალადობისა და 
შეურაცხყოფისაგან დაცვის საშუალებები. ასევე, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია სქესობრივი ჯანმრთელობისა და უფლებების 
დაცვისა და რეალიზების შესაძლებლობების მიცემა. 
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•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ითხოვოს და ისარგებლოს 
თავშესაფრით დევნის დროს, მათ შორის, ისეთი დევნის 
დროს, რომელიც გამოწვეულია სახელმწიფოს ქმედებებით 
ან არასაკმარისი ზომების მიღებით, როცა ეს შეურაცხყოფა 
მიყენებულია მისი სქესის, გენდერის, გენდერული იდენტობის, 
სქესობრივი გამოცდილების თუ ქცევის, სექსუალური 
ორიენტაციის, ან აივ სტატუსის საფუძველზე. 

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, არ დაექვემდებაროს გაყვანას, 
ექსტრადიციას თუ გადასახლებას ან ამის საფრთხის შქექმნას 
ისეთ სახელმწიფოში, რომელშიც იგი შეიძლება გახდეს დევნის 
ადრესატი მისი სქესის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური 
გამოცდილების, ქცევის, სექსუალური ორიენტაციის ან აივ 
სტატუსის საფუძველზე. 

მუხლი 4.

კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება.
ყველა ადამიანს აქვს უფლება, არ დაექვემდებაროს თვითნებურ 
ჩარევას მის პირად ცხოვრებაში, ოჯახში, სახლში, დოკუმენტებსა 
თუ კორესპონდენციაში რომელიც აუცილებელია სქესობრივი 
დამოუკიდებლობის განცდისათვის.

ყველა ადამიანს აქვს სექსუალური დამოუკიდებლობის უფლება. 
მას უნდა შეეძლოს გადაწყვეტილებების მიღება მისი სექსუალობის, 
სექსუალური ქცევისა და ინტიმურობის შესახებ, ყოველგვარი 
თვითნებური ჩარევის გარეშე.

ყველა ადამიანს აქვს კონფიდენციალობის უფლება სქესობრივი 
ჯანდაცვის მომსახურეობებთან დაკავშირებით, მისი სამედიცინო 
ისტორიასთან დაკავშირებით, მათ შორის იმ ინფორმაციის დაცვის 
უფლება, რომელიც მის აივ-სტატუსს ეხება. მას აქვს უფლება, დაცული 
იქნას თვითნებური გამჟღავნებისაგან (მხილებისგან), ნებადართული 
შეზღუდვების ფარგლებში და ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე.

ყველა ადამიანს აქვს უფლება, გააკონტროლოს იმ ინფორმაციის 
გამჟღავნება, რომელიც ეხება მის სქესობრივ არჩევნებს, 
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წარსულს, სექსუალურ პარტნიორებს, ქცევას და სექსუალობასთან 
დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

მუხლი 5.

პერსონალური დამოუკიდებლობისა და კანონის წინაშე აღიარების 
უფლება.

•	 ყველა ადამიანს აქვს კანონის წინაშე აღიარებისა და 
სექსუალური თავისუფლების უფლება, რომელიც მოიცავს 
ადამიანის შესაძლებლობას, თავად გააკონტროლოს და 
გადაწყვიტოს სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, 
აირჩიოს სექსუალური პარტნიორი, სრულად გამოავლინოს 
საკუთარი სექსუალური პოტენციალი და მიიღოს სიამოვნება. ამ 
უფლებით სარგებლობა ხდება ყოველგვარი დისკრიმინაციის 
გარეშე და სხვათა უფლებებისა და ბავშვების შესაძლებლობების 
განვითარების სათანადო პატივისცემით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს კანონის წინაშე აღიარების უფლება, 
სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს,ყოველგვარი დისკრიმინაციის 
გარეშე. 

•	 ყველა ადამიანს აქვს დამოუკიდებელი და ურთიერთობითი 
სექსუალური პრაქტიკისა და ქცევის უფლება ისეთ სოციალურ, 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოში, სადაც შესაძლებელია 
ყველა უფლებისა და თავისუფლების რეალიზება ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის, ძლადობისა და იძულების გარეშე. 

•	 ადამიანი არ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, შეთანხმებული 
სექსუალური ურთიერთობების თუ პრაქტიკის გამო, კანონით 
გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა. ადამიანი არ 
უნდა დაექვემდებაროს დაპატიმრებას ან დაკავებას სქესის, 
სექსუალობის, ან შეთანხმებული სექსუალური პრაქტიკისა თუ 
ქცევის საფუძველზე.

•	 ყველა თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანს აქვს უფლება, 
არ დაექვემდებაროს შეურაცხყოფას და დისკრიმიინაციული 
მოტივით განხორციელებულ ძალადობას ყველა 
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თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანს აქვს უფლება, იყოს დაცული 
მარგინალიზაციისაგან და ჰქონდეს რეგულარული ოჯახური 
ვიზიტები.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება დაცული იყოს ტრეფიკინგისგან.

•	 ადამიანი არ უნდა დაექვემდებაროს იძულებით სამედიცინო 
გამოკვლევას და პროცედურებს, სამედიცინო ტესტირებას 
ან იძულებით მოთავსებას სამედიცინო დაწესებულებაში 
სექსუალური ორიენტაციის, სქესობრივი წარსულის თუ ქცევის 
ასევე გენდერული იდენტობის საფუძველზე.

•	 ადამიანი არ უნდა აიძულონ გაიაროს სამედიცინო 
პროცედურები, მათ შორის სქესის შეცვლის ოპერაცია, 
სტერილიზაცია ან ჰორმონალური თერაპია, როგორც მოთხოვნა 
მისი გენდერული იდენტობის კანონით აღიარებისათვის. 
ადამიანი არ უნდა დაექვემდებაროს ზეწოლას მისი სქესის, 
ასაკის, გენდერული იდენტობის თუ სექსუალური ორიენტაციის 
დაფარვის დათრგუნვის ან ხელყოფის მიზნით.

•	 ადამიანს აქვს უფლება, მიიღოს დოკუმენტები მითითებული 
გენდერით ან სქესით, რომლებიც ასახავენ ამ ადამიანის მიერ 
განსაზღვრულ გენდერულ იდენტობას. მათ შორის იგულისხმება, 
დაბადების მოწმობა, პასპორტი და საარჩევნო დოკუმენტები.

მუხლი 6.

ფიქრის, აზრისა და გამოხატვის უფლება; გაერთიანების უფლება.
•	 ყველა ადამიანს აქვს ფიქრის, აზრისა და გამოხატვის უფლება 

სექსუალობასთან, სექსუალურ ორიენტაციასთან თუ გენდერულ 
იდენტობასთან დაკავშირებით, თვითნებური ჩარევისა თუ 
შეზღუდვის გარეშე. შეზღუდვებს ხშირ შემთხვევაში საფუძვლად 
უდევს დომინანტური კულტურული რწმენა, პოლიტიკური 
იდეოლოგია, საზოგადოებრივი წესრიგის, მორალის, 
ჯანდაცვისა თუ უსაფრთხოების დისკრიმინაციული ფაქტორი.

•	 ყველა ადამიანს აქვს ფიქრის, სინდისისა და რელიგიის 
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თავისუფლად გამოხატვის ნება, მათ შორის უფლება, 
ჰქონდეს საკუთარი შეხედულებები ყოველგვარი ჩარევისა 
დისკრიმინაციის გარეშე, ბავშვების შესაძლებლობების 
განვითარების გათვალისწინებით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, გამოსცადოს საკუთარი 
სექსუალობა, ჰქონდეს ოცნებები თუ ფანტაზიები, გამოხატოს 
თავისი სურვილები შიშის, სირცხვილის, დანაშაულის, ყალბი 
რწმენებისა და სხვა ბარიერების გარეშე, სხვათა უფლებების 
მიმართ სრული პატივისცემით.

•	 ყველა ადამიანს, აქვს უფლება, ინდივიდუალობა გამოხატოს 
საუბრის, ქცევის, ჩაცმულობის, სხეულის მახასიათებლების, 
სახელის არჩევისა და სხვა საშუალებების მეშვეობით, 
ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, მოიძიოს, მიიღოს და სხვას 
გადასცეს ინფორმაცია და მოსაზრებები ადამიანის უფლებების, 
სექსუალური უფლებების, სექსუალური ორიენტაციის, 
გენდერული იდენტობის და სექსუალობის შესახებ ნებისმიერი 
კანონიერი წყაროდან და საზღვრების მოუხედავად. 
პროცესი უნდა წარიმართოს ყოველგვარი დისკრიმინაციის 
გარეშე,სხვათა უფლებებისა ბავშვების შესაძლებლობების 
განვითარების გათვალისწინებით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს მშვიდობიანი შეკრების, ჯგუფებში, 
ორგანიზაციებსა და სხვაგასხვაგვარ ფორმირებებში 
გაერთიანების ან მათი შექმნის უფლება. ყველა ადამიანს აქვს 
უფლება ადამიანის უფლებებთან, სექსუალურ უფლებებთან, 
სექსუალობასთან, სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ 
იდენტობის დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმაციისა 
და მოსაზრებების გაცვლა, გაზიარება და გადაცემა ნებისმიერი 
საშუალებით. ამისათვის აუცილებელია ისეთი სოციალური 
ჩარჩოს შექმნა, რომელშიც შესაძლებელია ყველა ადამიანის 
უფლებისა და თავისუფლების რეალიზება.



seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia 39

მუხლი 7.

ჯანდაცვისა და მეცნიერული პროგრესის მიღწევების 
ხელმისაწვდომობის უფლება.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და 
მენტალური ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით, 
რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობისა და სქესობრივი 
ჯანმრთელობის დაცვის დეტერმინანტებს ყოველგვარი 
სქესობრივი პრობლემის პრევენციას, დიაგნოსტიკას და 
მკურნალობას.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, დაჟინებით მოითხოვოს 
უსაფრთხო სქესობრივი ურთიერთობა არასასურველი 
ორსულობისა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების, 
მათ შორის აივისა და შიდსის პრევენციის მიზნით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, მონაწილეობა მიიღოს კანონების, 
პოლიტიკის, პროგრამებისა და პოლიტიკის დოკუმენტის 
შემუშავების პროცესში, რომლებიც დაკავშირებულია 
საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და საზოგადო კეთილდღეობას. 

•	 ჯანდაცვის ყოველგვარი ინტერვენცია უნდა ითვალისწინებდეს 
მარგინალიზებული პირებისა და სპეციალური საჭიროებების 
მქონე ადამიანების საჭიროებებს.

•	 ჯანდაცვის მომსახურეობები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
ყველა ადამიანისათვის ამ მომსახურეობების პროვაიდერების 
შეგნებული პროტესტის მიუხედავად.

•	 ყველა ადამიანს აქვს იმ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
უფლება, რომელიც ეხება სექსუალურ უფლებებს, სექსუალურ 
ორიენტაციას, სექსუალობასა და გენდერულ იდენტობას, 
ჯანმრთელობის დაცვის კონტექსტით. ასევე , ყველა 
ადამიანს აქვს უფლება ხელი მიუწვდებოდეს ჯანდაცვის 
შეძლებისდაგვარად საუკეთესო მომსახურეობებზე რომლებიც 
ეფუძნება დამტკიცებულ და მეცნიერულად დასაბუთებულ 
კვლევებს.
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•	 ყველა ადამიანს, მათ შორის სექს-მუშაკებს, აქვთუსაფრთხო 
პირობებში მუშაობის, ჯანდაცვის მომსახურეობით 
სარგებლობისა და დაცვის უფლება, რომელიც აუცილებელია 
იმისათვის, რომ დაცული იყოს ჯანმრთელობისთვის საფრთხის 
შემცველი სქესობრივი კავშირისგან.

•	 ყველა ადამიანს, შეიარაღებულ კონფლიქტში თუ იძულებით 
გადაადგილებისას, უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი 
მომსახურეობებისა და დაცვის უფლება სქესობრივი და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში. ყველა ადამიანს 
აქვს უფლება, ისარგებლოს მეცნიერული პროგრესით 
სექსუალურ უფლებებსა და სქესობრივი ჯანდაცვის 
სფეროში. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის დაცვის ტექნოლოგიების, მომსახურეობების თუ 
სამედიცინო ინტერვენციების გამოყენების ან უარყოფის უფლება 
და საშუალებები თანაბრად, ყოველგვარი დისკრიმინაციის 
გარეშე. ასაკობრივი შეზღუდვები ამ უფლებებზე უნდა 
აკმაყოფილებდეს ანტიდისკრიმინაციულ მოთხოვნებს და 
ბავშვების შესაძლებლობების განვითარების პრინციპს.

მუხლი 8.

განათლებისა და ინფორმირებულობის უფლება.
•	 ყველა ადამიანს, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, აქვს 

სრულყოფილი სქესობრივი განათლებისა და ინფორმაციის 
მიღების უფლება, რომელიც აუცილებელი და სასარგებლოა 
სრულყოფილი მოქალაქეობისა და თანასწორობის უფლებებით 
სარგებლობისათვის პირად, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 
სივრცეში.

•	 ყველა ადამიანს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს 
აქვთ უფლება, მიიღონ განათლება, რომელიც მიზნად 
ისახავს სტიგმისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრას . ეს 
ხელს შეუწყობს მათ ჩამოყალიბებას და განვითარებას 
ინფორმირებულ პიროვნებებად, რომლებიც პასუხისმგებლები 
იქნებიან საკუთარ სიცოცხლეზე. მსგავსი განათლება 
მათ მისცემს უფლებას მონაწილეობა მიიღონ სქესობრივ 
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ჯანდაცვასა და სექსუალობის შესახებ ინფორმირებულობასთან 
დაკავშირებული პოლიტიკის განსაზღვრაში. ყველა ადამიანს 
და, განსაკუთრებით, ახალგაზრდობს, აქვთ უფლება, 
მონაწილეობა მიიღონ სექსუალობის სრულყოფილი 
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სექსუალობასთან 
დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. 

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ჰქონდეს საშუალება, 
გამოიმუშაოს უფრო ძლიერი და თანასწორი ურთიერთობების 
მიღწევის უნარ-ჩვევები.

•	 ყველა ადამიანს, ქვეყნის საზღვრების მიუხედავად, ნებისმიერი 
წყაროს მეშვეობით, უნდა ჰქონდეს ყველა იმ ტრადიციული და 
არატრადიციული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება, 
რომელიც უკავშირდება სექსუალობას, სექსუალურ უფლებებს 
და სქესობრივ ჯანმრთელობას. განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაეთმოს ახალგაზრდების უფლებებს, და სქესობრივი 
ურთიერთობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. 

•	 ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა 
საზოგადოების, სკოლის, ჯანდაცვის მომსახურეობების 
პროვაიდერების მიერ მოწოდებული სექსუალობას 
დაკავშირებული ინფორმაციაზე, მისთვის გასაგებ ენაზე. 
აქ იგულისხმება ის ინფორმაციაც, რომელიც ეხება 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯან მრთელობის დაცვას 
და გადაწყვეტილებების მიღებას, თუ როდის, როგორ და 
ვისთან დაამყაროს მან სქესობრივი ურთიერთობა. ასევე 
მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდამ იცოდეს: როდის ხდება 
სქესობრივი ქცევა რეპროდუქციული.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, მიიღოს საკმარისი განათლება 
და ინფორმაცია, რათა ნებისმიერი გადაწყვეტილება მისი 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ცხოვრების შესახებ 
მიღებული იქნას დამოუკიდებლად, თავისუფალი ნებით და 
სრული ინფორმირებულობის საფუძველზე.



seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia42

მუხლი 9.

ქორწინების, ოჯახის შექმნის, დაგეგმვისა და შვილების ყოლის 
უფლება. შვილების ყოლის გზებისა და დროის არჩევნის უფლება.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, აირჩიოს: დაქორწინდეს თუ არა, 
შექმნას და დეგეგმოს თუ არა ოჯახი, როდის იყოლიოს შვილები, 
თავისუფლად და პასუხისმგებლობის გრძნობით გადაწყვიტოს 
შვილების რაოდენობა ისეთ გარემოში, რომელშიც კანონი და 
პოლიტიკა აღიარებს ოჯახის ფორმების სხვადასხვაგვარობას, 
მათ შორის ისეთ ფორმებს, რომლებიც არ არის განსაზღვრული 
მემკვიდრეობით თუ ქორწინებით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, თავისუფლად და სრული 
თანხმობით დაქორწინდეს ან სხვაგვარი ურთიერთობა 
დაამყაროს ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე და ბავშვების 
შესაძლებლობების განვითარების გათვალისწინებით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს ოჯახთან დაკავშირებული სოციალური 
კეთილდღეობითა, და სხვა საზოგადოებრივი უპირატესობებით 
სარგებლობის უფლება რომლებიც დაკავშირებულია 
დასაქმებასა და ემიგრაციასთან ოჯახის ფორმისაგან 
დამოუკიდებლად, მათ შორის იგულისხმება ოჯახის ისეთი 
მოდელები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული მემკვიდრეობით 
თუ ქორწინებით. ყველა ადამიანს აქვს ინფორმაციისა და 
განათლების მიღების უფლება. მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია შვილების ყოლა-
არყოლის, მათი რაოდენობის, გაჩენის ხელსაყრელი დროის 
და ბავშვებს შორის ინტერვალების დაგეგვმისათვის. ყოველი 
ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას თავისუფლად 
და პასუხისმგებლობის გრძნობით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, გააკეთოს თავისუფალი 
არჩევანი რეპროდუქციასა და ოჯახის შექმნასთან 
დაკავშირებით; მას აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება 
ბიოლოგიური თუ არაბიულოგიური შვილების ყოლა-არყოლის 
შესახებ, გამოიყენოს ნაყოფიერების რეგულირების ყველა 
უსაფრთხო, ეფექტური, მისაღები და ხელმისაწვდომი 
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მეთოდები, ისარგებლოს რეპროდუქციული ტექნოლოგიებითა 
და სამკურნალო საშუალებებით.

•	 ყველა ადამიანს აქვს საკონსულტაციო და სხვა მომსახურეობების 
ხელმისაწვდომობის უფლება, რომლებიც დაკავშირებულია 
რეპროდუქციასთან, უშვილობასა და ორსულობის შეწყვეტასთან 
ოჯახური მდგომარეობის მიუხედავად, ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე და ბავშვების შესაძლებლობების 
განვითარების გათვალისწინებით.

•	 ყველა ქალს აქვს უფლება, მიიღოს ინფორმაცია, განათლება 
და მომსახურეობა, რომელიც აუცილებელია რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის დაცვისთვის, უსაფრთხო დედობისა და 
უსაფრთხო აბორტისათვის, რომელიც თავის მხრივ უნდა იყოს 
ხელმისაწვდომი ყველა ქალისთვის. ყველა ადამიანს უნდა 
ჰქონდეს თანასწორი უფლებები და პასუხისმგებლობები იმ 
საკითხებში, რომლებიც ეხება მეურვეობას, მზრუნველობას 
და ბავშვების შვილად აყვანას, ასევე დაწესებულებებს, 
რომლებშიც, ეს კონცეფციები ეროვნულ კანონმდებლობაშია 
ჩადებული; ყველა შემთხვევაში, ბავშვთა ინტერესებს 
უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება.

მუხლი 10.

ანგარიშვალდებულებისა და კომპენსაციის უფლება
•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება ეფექტურ, ადექვატურ, 

ხელმისაწვდომ და შესაბამის აღმზრდელობით, საკანონმდებლო, 
სამართლებრივ და სხვა ზომებზე იმისათვის, რომ მოითხოვოს 
იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც ვალდებულნი არიან, დაიცვან 
სექსუალური უფლებები, სრულად ანგარიშვალდებულნი 
იყვნენ მის წინაშე. ეს მოიცავს სექსუალური უფლებების 
განხორციელებისა და მათი დარღვევის შემთხვევაში 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებების ხელმისაწვდომობის 
მონიტორინგის შესაძლებლობას, მათ შორის, სრული 
კომპენსაციის ხელმისაწვდომობას რესტიტუციის, კომპენსაციის, 
რეაბილიტაციის, დაკმაყოფილების, განუმეორებლობის 
გარანტიის თუ სხვა საშუალებებით.
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•	 სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმები იმისათვის, რომ დაცული იქნას მათი, 
სექსუალური უფლებების გარანტირებასთან დაკავშირებული 
ვალდებულებები.

•	 ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს ანგარიშვალდებულებისა და 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებების ეფექტური მექანიზმების 
ხელმისაწვდომობის უფლება შეიარაღებული კონფლიქტის 
დროს, განსაკუთრებით სქესობრივი და გენდერული ძალადობის 
შემთხვევაში.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება ხელი მიუწვდებოდეს იმ 
ინფორმაციისა და დახმარებაზე რომელიც აუცილებელია 
იმისათვის, რომ ისარგებლოს სამართლებრივი დაცვის 
საშუალებებით და უზრუნველყოფილი იყოს კომპენსაციით მათი 
სექსუალური უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

•	 ყველა ადამიანს აქვს უფლება, პასუხი მოსთხოვოს იმ 
არასამთავრობო აქტორებს, რომელთა ქმედებები და 
შეცდომები უარყოფით ზეგავლენას ახდენს მის მიერ მისი 
საკუთარი სექსუალური უფლებებით სარგებლობაზე. ეს მოიცავს 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებებისა და კომპენსაციის 
მოთხოვნის შესაძლებლობას სექსუალური უფლებების 
დარღვევის შემთხვევაში.

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები იმისათვის, რომ მესამე მხარემ 
არ დაარღვიოს სხვათა სექსუალური უფლებები. IPPF ვალდებულებას 
იღებს, ყველაფერი გააკეთოს, მისი შესაძლებლობების ფარგლებში, 
მათ შორის ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევის 
თვალსაზრისით, იმისათვის, რომ მისმა ყველა წევრმა ასოციაციამ 
აწარმოოს სექსუალური უფლებების განმარტებითი ადვოკატირება, 
უზრუნველყოს სქესობრივი ჯანმრთელობის დაცვის ბენეფიციარზე 
ორიენტირებული, მომსახურეობების გაწევა, ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე. გარდა ამისა, მოახდინოს ინფორმირება 
და აწარმოოს სექსუალობასთან დაკავშირებული სრულყოფილი 
საგანმანათლებლო საქმიანობა, და მოახდინონ აღნიშნული 
დეკლარაციის პრინციპებისა და უფლებებების ინტეგრირება 
პროგრამებსა თუ სხვა სახის დოკუმენტში. 
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referenciebi da SeniSvnebi

qvemod moyvanil SeniSvnebSi miTiTebulia im principebisa da ufle-

bebis wyaroebi, romlebic IPPF-is mier Camoyalibebuli iqna dokumen-

tSi: seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia.

es wyaroebi moicavs adamianis uflebebis dacvis umniSvnelovanes saer-
TaSoriso dokumentebs da saerTaSoriso standartebis avtoritetul 
interpretaciebs.

Cven, aseve, CavrTeT referenciebi, romlebic adastureben im damate-
biT uflebebs, romlebsac, IPPF-is azriT, moicavs umniSvnelovanesi 
saerTaSoriso standartebi.

es wyaroebi moicavs erovnuli mTavrobebis mier miRebul kanonebsa da 
politikebs, adamianis uflebebis dacvis saerTaSoriso swavlulebisa 
da damcvelebis
gamonaTqvamebs da IPPF wevri-asociaciebis mier ganxorcielebul 
procesebs.

l seqsualuri da reproduqciuli uflebebis IPPF wesdebis (1995)
sruli teqsti ixileT Semdeg veb-saitze: www.ippf.org/en/Resources/
Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.html

l saerTaSoriso standartebisa da gaeros adamianis uflebebis dac-
vis organizaciebis moxsenebebis sruli teqsti ixileT adamianis 
uflebebis umaRlesi komisris gaeros ofisis veb-saitze: www.ohchr.
org

l seqsualuri uflebebisa da sqesobrivi janmrTelobis dacvis Ses-
axeb jandacvis msoflio organizaciis mier Catarebuli diskusiebi 
 ixileT Semdeg veb-saitze: 

 www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4

l ჯაკარტას principebis (Yogyakarta Principles) sruli teqsti: adamia-
nis uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso kanonis gamoyenebis principebi 
seqsualuri orientaciisa da genderuli individualobis mimarT 
(Yogyakarta Principles) (2007) ixileT Semdeg vebsaitze: 

 www.yogyakartaprinciples.org
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SeniSvnebi da ganmartebebi

saerTaSoriso kanoni adamianis uflebebis Sesaxeb:
adamianis uflebebis საყოველთაო deklaracia (UDHR).
saerTaSoriso xelSekruleba samoqalaqo da politikuri uflebebis 
Sesaxeb (ICCPR) da თანმდევი პროტოკოლები
saerTaSoriso xelSekruleba ekonomikuri, socialuri da kulturu-
li uflebebis Sesaxeb (ICESCR).

adamianis uflebebis umniSvnelovanesi saerTaSoriso dokumentebi 
da maTi makontrolebeli organoebi:

saerTaSoriso konvencia rasobrivi diskriminaciis yovelgvari for-
mis aRmofxvris Sesaxeb (ICERD) – makontrolebeli organo: CERD.

konvencia qalebis winaaRmdeg diskriminaciis yovelgvari formis 
aRmofxvris Sesaxeb (CEDAW) - makontrolebeli organo: CEDAW da 
misi ofcionaluri protokoli.

konvencia wamebisa da ulmobeli, araadamianuri an Rirsebis Semlaxa-
vi mopyrobis yvelanairi formis winaaRmdeg (CAT) - makontrolebeli 
organo: CAT da misi ofcionaluri protokoli.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb (CRC) - makontrolebeli organo: 
CRC da misi ori ofcionaluri protokoli.

saerTaSoriso konvencia migranti muSakebisa da maTi ojaxis wevrebis 
uflebebis dacvis Sesaxeb (CMW) - makontrolebeli organo: CMW.

konvencia Sromisuunaro pirebis uflebebis Sesaxeb (ZalaSi Sesvlis 
TariRi: 2008 wlis 3 maisi).

saerTaSoriso konvencia yvela adamianis iZulebiTi gauCinarebisagan 
dacvis Sesaxeb (ZalaSi Sesvlis TariRi: 2008 wlis maisi).

adamianis uflebebis umTavresi xelSekrulebebis garda, arsebobs ada-
mianis uflebebis saerTaSoriso dokumentebic, romlebic, Tumca samar-
Tlebrivad savaldebulo ar aris, warmoadgenen udavo moralur
Zalas da uzrunvelyofen praqtikul xelmZRvanelobas saxelmwifoe-
bisaTvis maTi qcevis sferoSi. es dokumentebia:
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l	venis deklaracia da samoqmedo programa.

l	gaerTianebuli erebis aTaswleulis deklaracia.

l	gaerTianebuli erebis deklaracia qalebis winaaRmdeg Zaladobis 

aRmofxvris Sesaxeb.

l	gaerTianebuli erebis deklaracia ganviTarebis uflebis Sesaxeb.

l	konvencia qorwinebis, qorwinebis minimaluri asakisa da qorwine-

bebis registraciis SeTanxmebis Sesaxeb.

l	aiv/Sids-Tan dakavSirebuli valdebulebis deklaracia.

CESCR komitetma ganacxada, rom jandacvis ufleba moicavs Tavi-
suflebas, romelic, Tavis mxriv, moicavs gadawyvetilebis miRebis 
uflebas adamianis janmrTelobisa da sxeulis Sesaxeb, maT Soris, seq-
sualur da reproduqciul Tavisuflebas.

ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis komiteti:
zogadi komentari: janmrTelobis SeZlebisdagvarad umaRlesi stan-
dartis miRwevis ufleba. gaeros dokumenti E/C.12/2000/4 11 agvisto, 
2000 w. specialuri momxseneblis moxseneba jandacvis uflebis Sesaxeb, 
romelic warmodgenili iqna gaeros adamianis uflebebis komisiis me-
60 sxdomaze.

gaeros dokumenti E/CN.4/2004/49 (2004) punqti 9. seqsualoba mde-
bareobs socialurisa da individualuris gadakveTis wertilSi da 
gamomdinareobs socialur, politikur, ekonomikur da kulturul 
struqturebs Soris dinamiuri urTierTqmedebidan adgilobriv, 
erovnul da saerTaSoriso doneze. es dinamika asaxavs yvela adamia-
nis mier sakuTari Tavisa da sxvebis SegrZnebas seqsualuri uflebebis 
mqone adamianebad. specialuri momxseneblis moxseneba jandacvis 
uflebis Sesaxeb, E/CN.4/2004/49 (2004) punqti 55.

aseTi situaciebis aRiarebis procesi iqneba analogiuri im procesisa, 
romelic gamoyenebulia wevriasociaciebis mier strategiuli struq-
turis ramdenime miznis ganxorcielebisas. aq igulisxmeba procesi is-
eTi miznebis gansaxorcieleblad, romlebic Sesaferisia maTi qveynis 
pirobebisTvis, kanonmdeblobis CaTvliT. ama Tu im qveynis situaciuri 
analizi Catarebuli iqneba wevri-asociaciis mier. analizi dokumen-
tirebuli iqneba. xelSekruleba gaformdeba regionalur direqtors, 
regionalur aRmasrulebel komitetsa da wevr-asociacias Soris.
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ix.: Ilkkaracan, P. & Jolly, S. (2007) sqesi da seqsualoba: mimoxilvis mox-
seneba (BRIDGE: ganviTarebis kvlevebis instituti) Semdeg veb-saitze: 
www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Sexuality 

Tanasworoba aris samarTlianoba da samarTali SeRavaTebisa da pa-
suxismgeblobebis ganawilebaSi. genderuli Tanasworobis koncefcia 
aRiarebs, rom qalebsa da mamakacebs gansxvavebuli saWiroeba da Za-
laufleba aqvT. amitom es gansxvavebebi identificirebuli da gadaW-
rili unda iqnas iseTi gziT, romelic daaregulirebs disbalanss 
sqesebs Soris 

Tanasworoba aris diskriminaciis ararseboba SesaZleblobebSi, 
resursebisa da SeRavaTebis ganawilebaSi da momsaxureobebis xelmi-
sawvdomobaSi.

genderuli Tanasworoba exeba qalebisa da mamakacebis gazomvad Tana-
bar warmomadgenlobas. genderuli Tanasworoba imas ki ar gulisx-
mobs, rom qalebi da mamakacebi erTnairebi arian, aramed imas, rom 
maT aqvT Tanabari Rirebuleba da rom maT Tanabrad unda moepyran. 
genderuli Tanasworoba exeba rogorc qalebis, ise mamakacebis Ses-
aZleblobas: Tanabrad miiRon Zalaufleba da zegavlena; iqonion 
Tanabari SesaZleblobebi, uflebebi da valdebulebebi sajaro da 
kerZo sferoebSi, maT Soris, muSaobasa da Semosavlebis miRebaSi; iqo-
nion xarisxiani ganaTlebis miRebis SesaZlebloba; iqonion sakuTari 
potencialis sruli ganviTarebis Tanabari ufleba rogorc ojaxSi, 
ise zogadad sazogadoebaSi arsebuli resursebisa da momsaxureobebis 
Tanabari xelmisawvdomobis ufleba. aseve mniSvnelovania iqonion 
Tanabrad mopyrobis SesaZlebloba kanonisa da politikis farg-
lebSi. genderuli Tanasworoba imas ki ar gulisxmobs, rom qalebi 
da mamakacebi erTnairebi arian, aramed imas, rom maTi uflebebi, pa-
suxismgebloba da SesaZleblobebi ar aris damokidebuli maT sqesze.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 5. mxareebma pativi unda 
scen mSoblebis, an didi ojaxebis wevrebis an sazogadoebis - rogorc 
gaTvaliswinebulia adgilobrivi adaT-wesebiT – anderZiT meurveebis 
an bavSvze samarTlebrivad pasuxismgebeli sxva pirebis pasuxismge-
blobebs, imisaTvis, rom uzrunvelyofili iqnas, bavSvis ganviTa-
rebadi SesaZleblobebis Sesabamisi gzebiT, saTanado mimarTuleba 
da xelmZRvaneloba bavSvis mier winamdebare konvenciaSi aRiarebuli 
uflebebiT sargeblobisas.  www.ohchr.org/english/law/crc.htm
konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, gansazRvravs cnebas: 18 wlamde 
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asakis adamianebi – uflebebis mflobelebi. bavSvi, saerTaSoriso kan-
onis Tanaxmad, niSnavs Tvramet wlamde asakis yovel adamians.
konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 1: winamdebare konvenciis 
miznebisaTvis, bavSvi niSnavs Tvramet wlamde asakis yovel adamians, 
Tu, kanoni, romelic am bavSvze vrceldeba, ar gansazRvravs srulw-
lovanebis miRwevas Tvramet wlamde asakSi.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 3 (1). bavSvebTan dakavSire-
bul yvela qmedebaSi, romelsac axorcieleben socialuri keTil-
dReobis sajaro Tu kerZo dawesebulebebi, sasamarTloebi, adminis-
traciuli Tu sakanonmdeblo organoebi, upirvelesi mniSvnelobis 
sferos warmoadgens bavSvis saukeTeso interesebi. (2) saxelmwifo 
mxareebi valdebulni arian, uzrunvelyon bavSvis iseTi dacva da mov-
la, romelic aucilebelia misi keTildReobisaTvis, misi mSoblebis, 
meurveebis an masze kanoniT pasuxismgebeli sxva pirebis uflebebisa da 
movaleobebis gaTvaliswinebiT. am miznis misaRwevad, maT unda miiRon 
yovelgvari saTanado sakanonmdeblo da administraciuli zomebi. 
(3) saxelmwifo-mxareebma unda uzrunvelyon, rom bavSvebis movlasa 
da dacvaze pasuxismgebeli dawesebulebebi da samsaxurebi akmayo-
filebdnen kompetenturi organoebis mier dadgenil standartebs, 
gansakuTrebiT usafrTxoebis, jandacvis, personalis raodenobisa da 
kompetenturi zedamxedvelobis sferoebSi.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 5: mxareebma pativi unda 
scen mSoblebis, didi ojaxebis wevrebis, sazogadoebis(Tu es gaTval-
iswinebulia adgilobrivi adaT-wesebiT), anderZiT meurveebis an bavS-
vze samarTlebrivad pasuxismgebeli sxva pirebis pasuxismgeblobas, 
imisaTvis, rom uzrunvelyofili iqnas, saTanado mimarTuleba da 
xelmZRvaneloba winamdebare konvenciaSi aRiarebuli uflebebiT 
sargeblobisas bavSvis SesaZleblobebis ganviTarebisaTvis.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 2.1: saxelmwifo mxareebi 
pativs unda scemdnen da icavdnen winamdebare konvenciaSi mocemul 
uflebebs TiToeuli bavSvisaTvis, maTi iurisdiqciis farglebSi, 
yovelgvari diskriminaciis gareSe, bavSvis mSoblebis an meurveebis 
rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva Sexed-
ulebebis, erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, qonebis, 
Sromisuunarobis, dabadebis Tu sxva mdgomareobisagan damoukide-
blad. 
konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 6.2: saxelmwifo mxareebi 
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unda uzrunvelyofdnen, maqsimaluri SesaZleblobebis farglebSi, 
bavSvis gadarCenasa da ganviTarebas.

ara-diskriminaciis struqtura exeba yvela miTiTebas diskriminaciis 
Sesaxeb, romelic winamdebare dokumentSia mocemuli.

sqesi – biologiuri maxasiaTeblebi, romlebic gansazRvraven adamian-
ebis mamrobiTobasa da mdedrobiTobas.

miuxedavad imisa, rom biologiuri maxasiaTeblebi urTierTgamom-
ricxavi ar aris, radgan arseboben pirebi, romlebsac orive maxasi-
aTebeli aqvT, adamianebi erTmaneTisagan gansxvavdebian mamrobiTo-
bisa da mdedrobiTobis mixedviT.

ix.: winamdebare deklaraciis principi 2. diskriminacia asakis niadag-
ze analogiurad vrceldeba xanSiSesul adamianebzec.

saerTaSoriso xelSekruleba ekonomikuri, socialuri da kul-
turuli uflebebis Sesaxeb, muxli 2.2: winamdebare xelSekrulebis 
saxelmwifo-mxareebi iReben valdebulebas, uzrunvelyon, rom masSi 
Camoyalibebuli uflebebi gamoyenebuli iqneba, rasis, kanis feris, 
sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva Sexedulebebis, erovnuli 
Tu socialuri warmoSobis, qonebis, dabadebis Tu sxva mdgomareobis
niadagze yovelgvari diskriminaciis gareSe.

genderi exeba socialur, kulturul da ekonomikur atributebsa da 
SesaZleblobebs, romlebic dakavSirebulia mamrobiTobasa Tu md-
edrobiTobasTan drois garkveul monakveTSi.

genderuli individualoba – ama Tu im piris mdedrobiTobis Tu mam-
robiTobis, mamrobiTi Tu mdedrobiTi
sqesis Sida grZnoba.

seqsualuri orientacia niSnavs upirates sqesobriv mimzidvelobas 
igive, sapirispiro an orive sqesis mimarT.

ara-diskriminaciasTan dakavSirebuli saerTaSoriso kanonebis in-
terpretaciebis magaliTebi yvela sferoSi rogorc gamiznuli, 
ise “realuri” diskriminaciuli qmedebebis TvalsazrisiT. aseve 
 diskriminaciis magaliTebi rasasTan, sqesTan da genderTan dakavSire-
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buli aspeqtebis konteqstSi, ixileT adamianis uflebebis komitetis 
zogadi komentari #18: ara-diskriminacia, gaeros dokumenti HRI/
GEN/1/ Rev.6 at 146, 2003.

aseve, ixileT rasobrivi diskriminaciis yovelgvari formis aRmofx-
vris komitetis zogadi rekomendacia 25: rasobrivi diskriminaciis 
genderuli ganzomilebebi, gaeros dokumenti A/55/18, 2000.

CLADEM manifesti (meore versia, seqsualuri uflebebisa da re-
produqciuli uflebebis konvenciis kampania, 2006 wlis 25 oqtom-
beri), punqti 26.

www.convencion.org.uy
adreuli da gavleniani gadawyvetileba, romelic miRebuli iqna sa-
samarTlos mier sqesobrivi zianisagan dacvis specialuri saSuale-
bebis Sesaxeb, ixileT: adamianis uflebebis evropuli sasamarTlo, X 
AND Y v. niderlandebi, 1985 wlis 26 marti.

konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb, muxli 34: saxelmwifo-mxareebi 
iReben valdebulebas, daicvan bavSvi sqesobrivi eqsploataciisa da 
Seuracxyofis yovelgvari formisagan. am miznebisaTvis, saxelmwifo-
mxareebma unda miiRon yvela saTanado erovnuli, ormxrivi da sam-
mxrivi zomebi imisaTvis, rom aRmofxvrili iqnas: (a) bavSvis biZgeba an 
iZuleba, CaerTos ama Tu im ukanono sqesobriv aqtivobaSi; (b) bavSvebis 
eqsploatatoruli gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono sqeso-
briv praqtikaSi; (g) bavSvebis eqsploatatoruli gamoyeneba porno-
grafiul warmodgenebsa da masalebSi.

adamianis uflebebis msoflio deklaracia, muxli 29: (1) yovel ada-
mians aqvs movaleobebi im sazogadoebis winaSe, romelSic SesaZlebe-
lia misi pirovnebis Tavisufali da sruli ganviTareba. (2) uflebebi-
Ta da TavisuflebebiT sargeblobisas, yoveli adamiani unda daeqvem-
debaros mxolod kanoniT dadgenil SezRudvebs, sxvaTa uflebebisa 
da Tavisuflebebis saTanado aRiarebis, demokratiul sazogadoebaSi
moralurobis, sazogadoebrivi wesrigisa da pativiscemis gaTval-
iswinebiT.. (3) es uflebebi da Tavisufleba araviTar SemTxvevaSi ar 
unda iqnas gamoyenebuli gaerTianebuli erebis miznebisa da princi-
pebis sapirispirod. ix.: www.un.org/Overview/rights.html
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saerTaSoriso xelSekruleba ekonomikuri, socialuri da kul-
turuli uflebebis Sesaxeb, muxli 12:1. winamdebare xelSekrulebis 
saxelmwifo-mxareebi aRiareben yoveli adamianis uflebas, isargeb-
los fizikuri da gonebrivi janmrTelobis dacvis SeZlebisdagvarad 
umaRlesi standartiT. 2. winamdebare xelSekrulebis saxelmwifo-
mxareebis mier am uflebis srulad realizaciisaTvis saWiro zomebi
unda moicavdes iseT qmedebebs, romlebic aucilebelia: (1) mkvdrad-
Sobilebis SemTxvevebisa da bavSvTa sikvdilianobis Semcirebisa da 
bavSvis jansaRi ganviTarebis uzrunvelyofisaTvis; (2) ekologiuri 
da industriuli higienis yvela aspeqtis gaumjobesebisTvis; (3) epi-
demiuri, endemiuri, profesiuli da sxva daavadebebis prevenciis, 
mkurnalobisa da kontrolisTvis; (4) iseTi pirobebis SeqmnisaTvis, 
romlebic uzrunvelyofen yovelgvari samedicino momsaxurebisa da 
movlis xelmisawvdomobas avadmyofobis dros.

ixileT, aseve, ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis 
dacvis komitetis zogadi komentari 14: jandacvis maqsimalurad Ses-
aZlebeli standartis xelmisawvdomobis ufleba, gaeros dokumenti 
E/C.12/2000/4 11 agvisto 2000, punqti: 28-29.

samuSaoa Casatarebeli imisaTvis, rom cvlilebebi iqnas Setanili ka-
noniT dadgenil iseT SezRudvebSi, romlebic ar Seesabameba am prin-
cipSi asaxul legitimur miznebs.

ixileT: CLADEM manifesti (me-2 versia, seqsualuri da reproduqci-
uli uflebebis konvenciis moZraoba, 2006 wlis oqtomberi), punqti: 
33. www.convencion.org.uy

adamianis uflebebze dafuZnebuli midgoma ganviTarebis TanamSrom-
lobis mimarT: gaeros saagentoebs Soris saerTo azris miRwevisaken. 
ixileT: 
www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf

“pativiscemis, dacvisa da aRsrulebis” koncefcia miRebuli iqna eko-
nomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis komitetis mier - or-
gano, romelic akontrolebs saerTaSoriso SeTanxmebas ekono mikur, 
socialur da kulturul uflebebze, saxelmwifo-mxareebis im sax-
elSekrulebo valdebulebebis analizis saxiT, romlebic dakavSire-
bulia, sxva uflebebTan erTad, jandacvis uflebasTan. ekonomikuri, 
socialuri da kulturuli uflebebis komiteti (CESCR) zogadi ko-
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mentari # 14, punqti 34-37. 
ixileT: CESCR, zogadi komentari    # 14, punqti 39. 
adamianis uflebebis msoflio deklaracia, 1948, muxli 1: yvela 
adamiani ibadeba Tavisufali da Tanaswori Rirsebisa da uflebebis 
TvalsazrisiT.

saerTaSoriso xelSekruleba samoqalaqo da politikuri uflebebis 
Sesaxeb, muxli 2(1): winamdebare xelSekrulebis monawile TiToeuli 
saxelmwifo-mxare iRebs valdebulebas, pativi sces da uzrunvelyos 
masSi aRiarebuli uflebebi mis teritoriaze arsebuli da mis iuris-
diqcias daqvemdebarebuli TiToeuli adamianisaTvis, rasis, kanis 
feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva Sexedulebis, 
erovnuli Tu socialuri warmoSobis, qonebis, dabadebis Tu sxva md-
gomareobis gamo yovelgvari saxis diskriminaciis gareSe.

muxli 3: winamdebare xelSekrulebis TiToeuli saxelmwifo-mxare 
iRebs valdebulebas, uzrunvelyos mamakacebisa da qalebis Tanabari 
ufleba, isargeblon xelSekrulebaSi miTiTebuli samoqalaqo da 
politikuri uflebebiT.

muxli 26: yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe da yvelas aqvs 
ufleba, yovelgvari diskriminaciis gareSe, Tanasworad iqnas daculi 
kanoniT. am TvalsazrisiT, kanoni unda krZalavdes yovelgvar dis-
kriminacias da yvela adamianisaTvis unda uzrunvelyofdes Tanaswor 
da efeqtur dacvas diskriminaciis yovelgvari formisagan, rasis, 
kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva Sexedulebis,
erovnuli Tu socialuri warmoSobis, qonebis, dabadebis an sxva md-
gomareobis niadagze. adamianis uflebebis komitetma, es debulebebi, 
maTi interpretaciis Semdeg, sqesobriv diskriminacias miusadaga. ix.: 
HRC zogadi komentari 18: ara-diskriminacia, gaeros dokumenti HRI/
GEN/1/Rev.6 at 146, 2003

konvencia qalebis winaaRmdeg diskriminaciis yovelgvari formis 
aRmofxvris Sesaxeb, 1979, muxli 1: winamdebare konvenciis miznebisaT-
vis, termini “diskriminacia qalebis winaaRmdeg” gamoiyeneba, rogorc 
sqesis gamo gamorCevis, gamoyofis an SezRudvis aRmniSvneli termini, 
romlis mizania qalebisaTvis adamianis uflebebiTa da fundamenturi 
TavisuflebiT sargeblobis, maTi gamoyenebisa da aRiarebis Sefer-
xeba an gauqmeba politikur, ekonomikur, socialur, kulturul, samo-
qalaqo Tu sxva sferoSi, miuxedavad maTi ojaxuri mdgomareobisa. 
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ixileT: rasobrivi diskriminaciis yovelgvari formis aRmofxvris 
komitetis zogadi rekomendacia 25, gaeros dokumenti A/55/18, 2000. 
aseve, ixileT: gaerTianebuli erebis ekonomikuri da socialuri 
komitetis damatebiTi dokumenti rasizmis winaaRmdeg msoflio kon-
ferenciisaTvis (1999) E/CN.4/1999/WG.1/BP.7, romelic ganixilavs ka-
vSirs rasobriv diskriminaciasa da seqsualuri orientaciis niadagze 
diskriminacias Soris.

bavSvis uflebebis konvencia, 1989, muxli 2 (1): saxelmwifo-mxareebma, 
maTi iurisdiqciis farglebSi, unda uzrunvelyos TiToeuli bavSvis 
dacva diskriminaciis yovelgvari formisagan bavSvis, misi mSoblebis 
Tu meurveebis rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri 
Tu sxva Sexedulebebis gamo. aseve erovnuli, eTnikuri Tu socialuri 
warmoSobis, qonebis, Sromisuunarobis, dabadebis Tu sxva mdgomareo-
bis gamo.. (2) saxelmwifo-mxareebma unda miiRon yovelgvari Sesabam-
isi zoma imis uzrunvelsayofad, rom bavSvi daculi iyos diskrimina-
ciis Tu dasjis yovelgvari formisagan bavSvis mSoblebis, meurveebis 
Tu ojaxis wevrebis statusis, saqmianobis, Sexedulebebis Tu rwmenebis 
gamo.

Sromisuunaro pirTa uflebebis konvencia, muxli 1, 2, 3 da 4; aseve, 
diskriminaciis konkretuli akrZalva me-5 muxlSi: Tanasworoba da 
ara-diskriminacia:
1. saxelmwifo-mxareebi aRiareben, rom yvela adamiani Tanasworia 

kanonis winaSe yovelgvari diskriminaciis gareSe, yvela adamians 
aqvs ufleba, Tanabrad iyos daculi kanoniT da Tanabrad isargeb-
los kanoniT gaTvaliswinebuli SeRavaTebiT.

2. saxelmwifo-mxareebma unda akrZalon yovelgvari diskriminacia 
Sromisuunarobis niadagze da Sromisuunaro adamianebi unda uzrun-
velyon Tanaswori da efeqturi samarTlebrivi dacviT diskrimi-
naciis yovelgvari formis winaaRmdeg. ixileT, aseve: Sromisu-
unaro adamianebis uflebebis konvenciis mme-2 muxli, romelSic 
“diskriminacia Sromisuunarobis niadagze” gansazRvrulia, ro-
gorc gamoyofa, gamorCeva Tu SezRudva Sromisuunarobis gamo. amis 
mizani an Sedegia politikur, ekonomikur, socialur, kulturul, 
samoqalaqo Tu sxva sferoSi, Tanasworobis principiT, adamianis 
uflebebiTa da fundamenturi TavisuflebebiT  sargeblobis, maTi 
gamoyenebis da aRiarebis Seferxeba an gauqmeba. es moicavs dis-
kriminaciis yvela formas, maT Soris, misaRebi pirobebis mqone 
sacxovrebliT uzrunvelyofis aucileblobis ugulebelyofas. 
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seqsualobisa da, konkretulad, seqsualuri orientaciis niadagze 
diskriminaciis prevenciis specialuri wyaroebi ixileT: adamia-
nis uflebebis komitetis gadawyvetileba, romelic miRebuli iqna 
rigiT ormocdameaTe sxdomaze, Toonen v. Australia, Setyobineba # 
488/1992, gaeros dokumenti CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); http://
hrw.org/lgbt/pdf/toonen.pdf da adamianis uflebebis komitetis mom-
devno Setyobinebebsa da daskvniT SeniSvnebSi, romlebic gaegzavna 
saxelmwifoebs. aseve, I., Saiz (2004) Bracketing Sexuality: adamianis 
uflebebi da seqsualuri orientacia – ganviTarebis erTi aTwleu-
li, gaero. 7 (2) janmrTeloba da adamianis uflebebi, kvartaluri 
gamocema, pp. 49-80. im qalebisaTvis, romlebic Tanasworobis 
uflebas moklebulni arian maTi seqsualobis Sesaxeb gavrcele-
buli Sexedulebis gamo, ixileT adamianis uflebebis komitetis 
zogadi komentari # 28, ICCPR me-3 muxlis interpretaciasTan 
dakavSirebiT:uflebaTa Tanasworoba mamakacebsa da qalebs Soris 
(2000), gaeros dokumenti CCPR/C/21/Rev.1/Add.10. 

gaeros (2003) saerTo SeTanxmebis gancxadeba: adamianis uflebebze 
dafuZnebuli midgoma ganviTarebis TanamSromlobis mimarT – gaeros 
saagentoebs Soris saerTo SeTanxmebis miRwevisaken. gaeros saagen-
toTaSoriso seminari, 2003 wlis maisi. ixileT: qalebis winaaRmdeg 
diskriminaciis yovelgvari formis aRmofxvris konvencia, muxli 7: 
saxelmwifo-mxareebma unda miiRon saWiro zomebi imisaTvis, rom aR-
moifxvras diskriminacia qalebis winaaRmdeg, qveynis politikur da 
sazogadoebriv cxovrebaSi. kerZod, unda uzrunvelyon qalebi, mamak-
acebTan Tanasworobis safuZvelze, Semdegi uflebebiT:

a. xmis micemis ufleba nebismier arCevnebsa da sazogadoebriv ref-
erendumebSi da sajarod arCeuli organoebis arCevnebSi monaw-
ileobis miRebis ufleba;

b. monawileobis miReba samTavrobo politikis formulirebasa da 
mis ganxorcielebaSi, saxelmwifo Tanamdebobis dakaveba da Sesa-
bamisi funqciebis Sesruleba mTavrobis yvela doneze;

g. monawileoba arasamTavrobo organizaciebsa da asociaciebSi, 
romlebic dainteresebulni arian qveynis sazogadoebrivi da 
politikuri cxovrebiT. yovelive es, aseve, gamoiTqva CEDAW 
komitetis zogad rekomendaciaSi #23 politikuri da sazogadoe-
brivi cxovrebis Sesaxeb, mis me-16 sxdomaze, romelic 1997 wels 
Catarda. aseve, ixileT: iogiakartas 25-e principi (Yogyakarta Prin-
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ciple 25): sazogadoebriv cxovrebaSi monawileobis ufleba – io-
giakartas principebi: adamianis uflebebis saerTaSoriso kanonis 
gamoyeneba seqsualuri orientaciis da genderuli individualo-
bis sferoSi.

saerTaSoriso rekomendaciebi aiv-SidsTan da adamianis uflebebTan 
dakavSirebiT (2006 konsolidirebuli versia). adamianis uflebebisa 
da UNAIDS-is umaRlesi komisris ofisi da: 
www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm

ix.: bavSvis uflebebis konvenciis komitetis zogadi komentari 4 “mo-
zardebis janmrTeloba da ganviTareba bavSvis uflebebis konvenciis 
konteqstSi (2003) punqti 8: pativiscema bavSvis Sexedulebebisadmi:
Sexedulebebis gamoxatvis Tavisufleba da maTi gaTvaliswineba (muxli 
12), aseve, fundamenturia mozardTa janmrTelobis dacvisa da ganviTa-
rebis uflebis realizacia. saxelmwifo-mxareebma unda uzrunvelyon, 
rom mozardebs mieceT sakuTari azrebis Tavisuflad gamoxatvis Sesa-
Zlebloba yvela im sakiTxze, romelic uaryofiT zegavlenas axdens 
maTze, gansakuTrebiT ojaxSi, skolaSi da maT garemomcve sazogadoe-
baSi. imisaTvis, rom mozardebma usafrTxod da jerovnad SesZlon am 
uflebiT sargebloba, saxelmwifo organoebma, mSoblebma da sxva 
mozrdilebma, romlebic muSaoben bavSvebTan, unda Seqmnan ndobis, 
informaciis gaziarebis, mosmenis unarisa da xelmZRvanelobis xel-
sayreli garemo, romelic xels Seuwyobs mozardebis Tanaswor monaw-
ileobas gadawyvetilebebis miRebis procesebSi. ixileT,
sqesobrivi diskriminaciisa da cvalebadobis konteqstSi, adamianis 
uflebebis komitetis zogadi komentari #28, mamakacebsa da qalebs 
Soris uflebebis Tanasworobis Sesaxeb. ixileT, aseve, iogiakartas
principi 22 (Yogyakarta Principle 22) gadaadgilebis Tavisuflebis 
Sesaxeb, aseve, saerTaSoriso rekomendaciebi aiv-Sidsisa da adamianis 
uflebebis Sesaxeb, 2006. saerTaSoriso xelSekruleba samoqalaqo da 
politikuri uflebebis Sesaxeb, 1996, muxli 9.1: yovel adamians aqvs 
Tavisuflebisa da usafrTxoebis ufleba. aravin ar unda daeqvemde-
baros TviTnebur dapatimrebas an dakavebas. aravis ar unda CamoarT-
van Tavisufleba, garda im mizezebisa da procedurebis Sesabamisad, 
romlebic kanoniT aris dadgenili. saerTaSoriso xelSekruleba 
samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb, 1966, muxli 7: “aravin 
ar unda daeqvemdebaros wamebas an sastik, arahumanur, Rirsebis Sem-
laxav mopyrobas da dasjas. kerZod, aravin ar unda daeqvemdebaros, 
Tavisufali nebis gareSe, samedicino an samecniero eqsperimentebs”.
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wamebis winaaRmdeg Seqmnilma komitetma (Committee Against Torture) 
amgvari dacvis saSualebebi, aSS cixeebSi myofi qalebis winaaRmdeg 
sqesobrivi Zaladobis sakiTxebs miusadaga. amasTanave, komitetis 
saqmianoba efeqturia wamebisa da sastiki arahumanuri da Semlaxavi 
mopyrobis winaaRmdeg brZolaSi. gaeros (2000) wamebis winaaRmdeg 
komitetis daskvnebi da rekomendaciebi: amerikis SeerTebuli Statebi. 
dokumenti A/55/44, punqti: 175-180. aseve, komitetma, wamebisa da sas-
tiki, arahumanuri da Rirsebis Semlaxavi mopyrobis winaaRmdeg dacvis 
saSualebebi daawesa, kerZod, gaSiSvlebisa da Cxrekis uflebis boro-
tad gamoyenebisada sxva meTodebisTvis, romlebic mimarTulia homo-
seqsualuri an sqesTan Seusabamo pirebisaken.

wamebis winaaRmdeg komitetis specialurma momxsenebelma analogiu-
rad gamoxata seriozuli wuxili seqsualuri Tavdasxmisa da wamebis, 
sastiki, arahumanuri da Rirsebis Semlaxavi mopyrobis meTodebis 
gamoyenebis Sesaxeb, romlebic mimarTulia sqesobrivi Tu genderu-
li individualobis mqone pirebisaken. ixileT: saerTaSoriso sa-
samarTlo organos saxelmZRvanelo, gv. 106-122. gaeros dokumenti 
EICN.4/2002/76. sxeulis integrirebulobis ufleba sul ufro da 
ufro aqtiurad gamoiyeneba im garantiebis mopovebisTvis, romlebic 
aucilebelia imisaTvis, rom adamianebi, gansakuTrebiT ki qalebi, dac-
ulni iqnan Zaladobisa da sxva saxis Seuracxyofisagan, rasac Sedegad 
mohyveba janmrTelobis gauareseba da damoukideblobisa da Tavisu-
flebis SezRudva. ixileT: gaeros meoTxe msoflio konferebcia qa-
lebis samoqmedo platformis Sesaxeb (FWCW), pekini, CineTi: 4 – 15 
seqtemberi, 1995 weli, punqti 112. aseve, ixileT: gaeros generaluri 
mdivnis mier Catarebuli Rrma kvleva, romelic exeba qalebis winaaR-
mdeg Zaladobis yvela formas, sxeulis integrirebulobis ufle-
bebis gaTvaliswinebiT. gaeros dokumenti A162/122/Add., punqti 277. 

gaeros generaluri asambleis rezolucia A/Res/S-23/3, punqti 69, 
pekinis deklaraciisa da samoqmedo platformis ganxorcielebis 
xuTwliani mimoxilvis Sedegebis Sesaxeb: www.un.org/womenwatch/daw/
followup/ress233e.pdf 

ixileT generaluri mdivnis specialuri warmomadgenlis mox-
seneba adamianis uflebebis damcvelTa mdgomareobis Sesaxeb, E/ 
CN.4/2006/95/Add.1, 22 marti, 2006; qalebis winaaRmdeg Zaladobis, 
misi mizezebisa da Sedegebis Sesaxeb specialuri momxsenebeli;  
E/CN.4/2005/72/Add. 3, 10 Tebervali, 2005, punqti 21; adamianis ufle-
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bebis komiteti, daskvniTi SeniSvnebi: Cile, CCPR/C/79/ Add.104, 30 
marti, 1999, punqti 20; arasasamarTlo sadamsjelo qmedebebis Sesaxeb 
specialuri momxseneblis angariSi, E/CN.4/2002/74, 9 ianvari, 2002; 
arasasamarTlo, arasamarTlebrivi an TviTneburi sadamsjelo qmede-
bebis Sesaxeb specialuri momxseneblis angariSi, E/CN.4/2001/9, 11 
ianvari, 2001 da E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 ianvari, 2001, punqti 175. ixi-
leT, aseve, iuristebis saerTaSoriso komisia, sqesobrivi orientacia 
da genderuli individualoba adamianis uflebebis Sesaxeb kanonSi, 
iurisprudenciisa da gaeros adamianis uflebebis sistemis doqtri-
nis referenciebi, 2007 wlis oqtomberi, Semdeg veb-saitze: www.icj.org/
news.php3?id_ article=4209&lang=en 

es sakiTxi naTlad aris asaxuli saerTaSoriso kanonSi adamianis 
uflebebis Sesaxeb, magaliTisaTvis ixileT: qalebis statusis komi-
siis rezolucia 51/2 qalis sasqeso organoebis dazianebis Sewyvetis 
Sesaxeb, rezolucia 51/3 mdedrobiTi sqesis bavSvTa iZulebiTi qor-
winebis Sesaxeb gaeros dokumenti E/2007/27-E/CN.6/2007/9; qalebis 
winaaRmdeg Zaladobis Sesaxeb specialuri momxseneblis angariSi: 
kulturuli wesebi qalebis mimarT moZalade ojaxebSi, E/CN.4/2002/83 
31 ianvari, 2002. 

saerTaSoriso rekomendaciebi aiv-Sidsisa da adamianis uflebebis 
Sesaxeb, 2006 wlis konsolidirebuli versia, gaeros adamianis ufle-
bebis umaRlesi komisris ofisi da UNAIDS: http://www.ohchr.org/english/  
issues/hiv/guidelines.htm aseve, evropaSi seqs-muSakebis manifesti da ev-
ropaSi seqs-muSakebis uflebebis deklaracia:
http://www.sexworkeurope.org/site/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=24&Itemid=201 ixileT saerTaSoriso rekomendaciebi aiv-Sid-
sisa da adamianis uflebebis Seaxeb (2006) konsolidirebuli versia, 
adamianis uflebebis umaRlesi komisris ofisi da UNAIDS: www.ohchr.
org/english/issues/hiv/guidelines.htm 

ixileT, aseve, iogiakartas principi 7 (Yogyakarta Principle 7).
ixileT iogiakartas principi 5 (Yogyakarta Principle 5). 

adamianis uflebebis komisiis rezolucia 1998/52, qalebis winaaR-
mdeg Zaladobis aRmofxvra, ESCOR Supp. (No. 3) 171, gaeros do-
kumenti E/CN.4/1998/52 (1998); qalebis winaaRmdeg Zaladobis, misi 
mizezebisa da Sedegebis Sesaxeb specialuri momxseneblis angariSi, 
qalbatoni radhika kumarasuomi (Ms. Radhika Coomaraswamy), wardge-
nili adamianis uflebebis komisiis 1997/44 rezoluciis Sesabamisad, 
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gaeros dokumenti E/CN.4/1998/54. 
genderul niadagze devnis Sesaxeb SeniSvnebi cisferebTan da sqesTan 
Seusabamo pirebTan (transgenderebi, transseqsualebi) da TavSesaf-
riT uzrunvelyofasTan dakavSirebiT, ixileT: arasasamarTlo 
sadamsjelo qmedebebis Sesaxeb specialuri momxseneblis angariSi, 
E/CN.4/2002/74, 9 ianvari, 2002; arasasamarTlo, arasamarTlebrivi 
an TviTneburi sadamsjelo qmedebebis Sesaxeb specialuri momxsene-
blis angariSi, E/CN.4/2001/9, 11 ianvari, 2001 da E/ CN.4/2001/9/
Add.1, 17 ianvari, 2001, punqti 175. aseve, ixileT iuristebis saer-
TaSoriso komisia: sqesobrivi orientacia da genderuli individu-
aloba adamianis uflebebis Sesaxeb kanonSi, gaeros adamianis ufle-
bebis sistemis iurisprudenciisa da doqtrinis referenciebi, 2007 
wlis oqtomberi, gv. 177-180, Semdeg veb-saitze: www.icj.org/news.
php3?id_article=4209&lang=en gaeros ltolvilTa umaRlesi komisris 
(1995) rekomendaciebi ltolvilTa winaaRmdeg seqsualuri Zalado-
bis prevenciasa da masze reagirebasTan dakavSirebiT: www.unhcr.org/
publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf ixileT, aseve, iogiakartas principi 23 (Yo-
gyakarta Principle 23). ixileT, aseve: gaeros ltolvilTa umaRlesi 
komisari (2003): ltolvilTa, samSobloSi dabrunebulTa da qveyana-
Si iZulebiT gadaadgilebulTa winaaRmdeg seqsualuri da genderuli 
Zaladoba: prevenciisa da reagirebis rekomendaciebi da iogiakartas 
principi 23. 

saerTaSoriso xelSekruleba samoqalaqo da politikuri ufle-
bebis Sesaxeb, muxli 17: aravin ar unda daeqvemdebaros TviTnebur an 
arakanonier Carevas mis pirad cxovrebaSi, ojaxSi, saxlSi an kore-
spondenciaSi da arc arakanonier Tavdasxmas mis Rirsebasa da repu-
taciaze.

ixileT: jandacvis msoflio organizaciis (2004) aiv statusis gam-
JRavneba seqsualuri partniorebisaTvis: Sefasebebi, barierebi da 
Sedegebi qalebisaTvis. Jeneva: jandacvis msoflio organizacia WHO.
www.who.int/gender/documents/en/VCTinformationsheet_%5b92%20
KB%5d.pdf

sruli angariSisaTvis ixileT: 
www.who.int/gender/documents/en/genderdimensions.pdf
iogiakarta principi 9 (Yogyakarta Principle 9).  IBID.
gaeros protokoli adamianTa, gansakuTrebiT qalebisa da bavSvebis 
trefikingis prevenciis, aRmofxvrisa da dasjis Sesaxeb, romelic 
Tan erTvis gaerTianebuli erebis konvencias transnacionaluri 
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 organizebuli danaSaulis winaaRmdeg, Semdeg veb-saitze: 
www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html#final

ჯაკარტას principi 19 (Yogyakarta Principle 19).
adamianis uflebebis msoflio deklaracia, 1948, muxli 19: yvelas 
aqvs azrisa da misi gamoxatvis Tavisufleba; es ufleba moicavs azris 
qonis uflebas yovelgvari Carevis gareSe da informaciisa da mosaz-
rebebismoZiebis, miRebisa da gadacemis ufleba nebismieri mediiT, saz-
Rvrebis miuxedavad.

ჯაკარტას principi 19 (Yogyakarta Principle 19).
adamianis uflebebis msoflio deklaracia, muxli 20: yvelas aqvs mS-
vidobiani Sekrebisa da asociaciisTavisuflebis ufleba. dauSvebelia 
iZulebiTi gaerTianeba ama Tu im asociaciaSi.

saerTaSoriso xelSekruleba ekonomikuri, socialuri da kulturu-
li uflebebis Sesaxeb, muxli 12.1: winamdebare xelSekrulebis mxare-
saxelmwifoebi aRiareben yoveli adamianis uflebas, isargeblos 
fizikuri da gonebrivi janmrTelobis maqsimalurad SesaZlebeli 
umaRlesi standartiT.

ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis komitetis zog-
adi komentari 14: janmrTelobis maqsimalurad maRali standartis 
ufleba (socialuri da kulturuli uflebebis saerTaSoriso xelSek-
rulebis muxli 12, 2000).

IPPF wesdeba sqesobrivi da reproduqciuli uflebebis Sesaxeb: 
www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+R
eproductive+Rights.html
aseve, ჯაკარტას principi 21 (Yogyakarta Principle 21).
saerTaSoriso xelSekruleba ekonomikuri, socialuri da kul-
turuli uflebebis Sesaxeb, muxli 15.1(b): winamdebare xelSek-
rulebis mxare-saxelmwifoebi aRiareben yoveli adamianis uflebas, 
isargeblos(b) mecnieruli progresis miRwevebiT da maTi gamoyenebiT.

qalebis winaaRmdeg diskriminaciis yovelgvari formis aRmofx-
vris konvencia, muxli 10(T): mxaresaxelmwifoebma unda miiRon yvela 
saWiro zoma imisaTvis, rom aRmoifxvras diskriminacia qalebis wi-
naaRmdeg, raTa maTTvis garantirebuli iqnas mamakacebTan Tanaswori 
uflebebi ganaTlebis sferoSi. gansakuTrebiT, (T) im specialuri sa-
ganmanaTleblo informaciis xelmisavwdomoba, romelic xels Seu-
wyobs ojaxebis janmrTelobisa da keTildReobis gaumjobesebas, maT 
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Soris igulisxmeba informacia ojaxis dagegmvis Sesaxeb.
ixileT saerTaSoriso konferencia mosaxleobis ganviTarebis Ses-
axeb, mTavari qmedebebi mosaxleobisganviTarebis Sesaxeb saerTaSor-
iso konferenciis samoqmedo gegmis Semdgomi ganxorcielebisaTvis, 
gaeros dokumenti A/Res/S-21/2, punqti 73: yvela saxelmwifos mTav-
robam, axalgazrdobis sruli monawileobiT da saerTaSoriso Tana-
sazogadoebis mxardaWeriT, prioritetis saxiT, yovelgvari zoma unda 
miiRos imisaTvis, rom ganxorcielebuli iqnas samoqmedo gegma 7.45 
da 7.46 punqtebis Sesabamisad,mozardTa sqesobrivi da reproduqci-
uli janmrTelobis TvalsazrisiT. gaTvaliswinebuli unda iyosmSo-
blebis uflebebi, movaleobebi da pasuxismgebloba. daculi unda 
iyos mozardTa ganviTarebis SesaZleblobebisa da reproduqciuli 
janmrTelobis Sesaxeb ganaTlebisa da informaciisa miRebis ufleba. 
aseve mniSvnelovania maTi kulturuli Rirebulebebisa da religiuri 
rwmenis pativiscema.… aucilebelia,rom mozardma, rogorc skolaSi, 
ise mis gareT, miiRos saWiro informacia, prevenciis, ganaTlebis, 
konsultaciisa da jandacvis momsaxureobebis Sesaxeb, rac mas miscems 
pasuxismgebluri da informirebuli arCevanisa da gadawyvetilebis 
miRebis SesaZleblobas sqesobriv da reproduqciul janmrTelobas-
Tan dakavSirebiT da imisaTvis, rom, inter alia, Semcirdes mozardTa 
orsulobis SemTxvevebis ricxvi. 

www.unfpa.org/icpd/docs/icpd5/resolution/icpd5_eng.pdf
IPPF wesdeba seqsualuri da reproduqciuli uflebebis Sesaxeb, 8.1:
www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Re
productive+Rights.htm.iogiakartas principi 24 (Yogyakarta Principle 24)

konvencia qalebis diskriminaciis yovelgvari formis aRmofxvris 
Sesaxeb, muxli 16(1)(e): mxaresaxelmwifoebma unda miiRon yovelgvari 
SesaZlo zomebi imisaTvis, rom aRmoifxvras qalTa diskriminacia 
yvela sakiTxSi, romelic dakavSirebulia qorwinebasa da ojaxur urT-
ierTobebTan. qalebisa da mamakacebis Tanasworobis safuZvelze uz-
runvelyofili unda iqnas................ (e) Tanabari ufleba; Tavisuflad
da sruli pasuxismgeblobiT miiRon gadawyvetileba Svilebis raode-
nobisa da maT Soris intervalebis Sesaxeb. yvelasaTvis xelmisawvdo-
mi unda iyos im informaciis, ganaTlebisa da saSualebebis mopoveba,
romelic maT am uflebebiT sargeblobis SesaZleblobas miscems.

ჯაკარტას principi 28 da principi 29 (Yogyakarta Principle 28 and 29).
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seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia 

(Semoklebuli versia)

preambula

IPPF miznad isaxavs adamianis uflebebis dacvis xelSewyobas yoveli 
adamianisaTvis. IPPF acnobierebs da darwmunebulia, rom seqsualuri 
uflebebi warmoadgens adamianis uflebebis nawils. aqedan gamomdi-
nare, IPPF darwmunebulia, rom seqsualuri uflebebis qona ganamt-
kicebs yoveli adamianis Tavisuflebas, Tanasworobasa da Rirsebas.
IPPF deklaracia eyrdnoba umniSvnelovanes saerTaSoriso doku-
mentebs, maT Soris gaerTianebuli erebis konvencias.

1. IPPF aRiarebs, rom seqsualoba warmoadgens adamianis sicocxlis 
mniSvnelovan nawils mTeli misi cxovrebis manZilze.

2. IPPF miznad isaxavs seqsualuri uflebebis mxardaWeras da imis uz-
runvelyofas, rom es uflebebi xelmisawvdomi iyos yvelasaTvis, Se-
Zlebisdagvarad swrafad.

3. IPPF-is xedva: yvela adamianis seqsualuri damoukideblobis 
uflebis pativiscema, janmrTelobis dacva da xelSewyoba aradiskrim-
inaciis farglebSi,

4. IPPF darwmunebulia, rom seqsualuri uflebebi unda davicvaT is-
eTi angariS valdebuli struqturebis da zogadad politikis SeqmniT, 
romlebic uzrunvelyofen am uflebebis jerovnad gagebasa da gamoy-
enebas yoveli adamianisaTvis.
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zogadi principebi 

principi 1
seqsualoba warmoadgens adamianis sicocxlis erT-erT umniS-
vnelovanes nawils. yovel adamians unda SeeZlos seqsualobis Tavi-
suflad gamoxatva mis mier SerCeuli nebismieri gziT. janmrTeloba 
da adamianis mier misi seqsualobis Tavisuflad gamoxatvis SesaZle-
bloba centralur rols TamaSobs ekonomikuri, socialuri, kul-
turuli da politikuri sferoebis ganviTarebis SesaZleblobaSi.

principi 2
Tvramet wlamde asakis adamianis uflebebi da maTi dacva zogjer gas-
xvavdeba mozrdilebis uflebebisa da dacvis meTodikisagan. es sx-
vadasxva uflebebi yovelTvis unda emsaxurebodes Tvramet wlamde 
asakis adamianebis saukeTeso interesebs da unda aRiarebdes uSualod 
maT mier gadawyvetilebebis miRebis sxvadasxva SesaZleblobebs.

principi 3
IPPF darwmunebulia, rom adamianis uflebebis dacvisa da xelSewyo-
bis safuZvels aradiskriminacia warmoadgens. es niSnavs, rom dauSve-
belia nebismieri adamianis mimarT gansxvavebuli Tu araTanaswori 
mopyroba misi seqsualobis sqesisa da asakis mizeziT.

principi 4
adamianebs unda SeeZloT maTi seqsualobiT sargebloba Svilebis ga-
Cenis aucileblobis gareSe.

principi 5
yovel adamians aqvs ufleba, iyos daculi seqsualobasTan dakavSire-
buli zianisagan da moiTxovos daxmareba. Tvramet wlamde asakis yve-
la adamiani unda iyos uzrunvelyofili eqsploataciis yovelgvari 
formisagan specialuri dacviT.

principi 6
seqsualuri uflebebis SezRudva mxolod kanoniT aris SesaZlebeli, 
raTa daculi iqnas kanoniT gaTvaliswinebuli adaminis uflebebi da 
Tavisufleba. adamianis mier misi seqsualobis gamoxatvis Tavisufle-
ba mxolod kanoniT unda iqnas SezRuduli; misi valdebulebebia:
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sxvisi uflebebisa da 

1. Tavisuflebebis dacva da pativiscema;

2. sayovelTao keTildReobis uzrunvelyofa demokratiul sazoga-
doebaSi;

3. sazogadoebrivi janmrTelobisa da sazogadoebrivi
wesrigis dacva.

yovelgvari SezRudva unda iyos dasabuTebuli da aucilebeli da ar 
unda iqnas motivirebuli iseTi mizeziT, romelic diskriminacias ga-
napirobebs. yovelgvari SezRudva, kanonmdeblobiT unda iqnas dasab-
uTebuli.

principi 7
saxelmwifoebma unda daicvan da pativi unda scen seqsualur uflebebs 
da uzrunvelyon am uflebebiTsargeblobis Tavisufleba yoveli ada-
mianisaTvis.

seqsualuri uflebebi aris
adamianis uflebebi,  romlebic
dakavSirebulia seqsualobasTan

muxli 1:
Tanasworobis ufleba, kanonis Tanaswori dacva da Tavisufleba dis-
kriminaciis yovelgvari formisagan sqesisa da seqsualobis niadagze

l	yvela adamiani ibadeba Tavisufali da Tanaswori Rirsebisa da 
uflebebis TvalsazrisiT.

l	yvela adamians unda mieniWos yvela ufleba, yovelgvari gamonak-
lisis gareSe.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, unda mieces SesaZleblo-
ba, Tavad gaakeTos arCevani da miiRos gadawyvetileba sakuTar 
cxovrebasTan dakavSirebiT.
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muxli 2:
monawileobis ufleba, sqesis, seqsualobis Tu genderis miuxedavad.
yvela adamians aqvs ufleba, icxovros iseT - garemoSi, romelSic Ses-
aZlebelia aqtiuri, Tavisufali da azriani monawileoba adamianis 
cxovrebis nebismier sferoSi.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, SeeZlos zegav-
lenis moxdena iseT sakiTxebTan dakavSirebul gadawyvetilebebze, 
romlebic uSualod moqmedebs mis keTildReobaze.

l	axalgazrdobas unda SeeZlos aqtiuri rolis TamaSi sazogadoe-
brivi (socialuri) damokidebulebebis SecvlaSi.

l	yvelas, gamonaklisis gareSe, unda SeeZlosmonawileobis miReba 
sazogadoebriv da politikur cxovrebaSi.

l	yvelas, gamonaklisis gareSe, unda SeeZlos Tavisuflad mgzavro-
ba rogorc sazRvargareT, ise sakuTari qveynis farglebSi.

muxli 3.
sicocxlis, Tavisuflebis, dacvisa da xelSeuxeblobis uflebebi. yve-
la adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs - sicocxlisa da Tavisuflebis 
ufleba, aqedan gamomdinare aravis aqvs ufleba igi dauqvemdebaros 
wamebas, arahumanur da Rirsebis Semlaxav mopyrobas. es, aseve moicavs 
yoveli adamianis mier, Zaladobisa Tu iZulebis gareSe, misi seqsua-
lobiT sargeblobis uflebas.

l	dauSvebelia adamianebisaTvis zianis miyeneba an maTi mkvleloba 
imisaTvis, rom daculi iqnas ama Tu im ojaxis Tu sazogadoebis 
reputacia an Rirseba.

l	dauSvebelia adamianis mkvleloba misi seqsualuri (sqesobrivi) 
qcevis gamo.

l	qalebis samedicino movla ar unda efuZnebodes araviTar sxva mo-
sazrebas, garda maTi keTildReobis uzrunvelyofisa.

l	arcerT qali ar unda aiZulon, iyolios an ar iyolios Svilebi;
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l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, ar miayenon 
ziani adaT-wesebis miuxedavad (rogoricaa genitaliis winadacveTa 
da adreuli qorwineba).

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, daculi iyos 
seqsualobasTan dakavSirebuli Zaladobisagan.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, daculi iyos 
stigmis safuZvlad Seqmnili Zaladobis riskisa da diskriminaci-
isagan, misi sqesisa Tu seqsualobis niadagze.

l	dauSvebelia adamianis dapatimreba an dakaveba vinmesTan SeTanx-
mebuli seqsis gamo, Tu kanoni konkretulad da samarTlianad ar 
krZalavs aseT urTierTobas.

l	aravin ar unda daeqvemdebaros Zaladobas, Seuracxyofas an Sevi-
wroebas misi seqsualuri arCevnis gamo.

l	yvela migrantisaTvis, gamonaklisis gareSe, xelmisawvdomi unda 
iyos dacva sxeulis dazianebisa da Zaladobisagan misi seqsualuri 
Tu sqesobrivi gamoxatvis niadagze.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, moiTxovos da 
isargeblos TavSesafriTa da dacviT, Tu mas devnian misi seqsual-
uri orientaciis an aiv statusis gamo.

l	dauSvebelia ama Tu im adamianis deportireba, Tu mas aqvs kargad 
dasabuTebuli SiSi imisa, rom misi seqsualobis an aiv statusis 
gamo SeiZleba ziani miayenon.

muxli 4.
kerZo cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba
l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, ar daeqvemde-

baros TviTnebur Carevas kerZo cxovrebaSi.

l	kerZo cxovrebis xelSeuxeblobis uflebas udidesi mniSvneloba 
aqvs seqsualuri damoukideblobiT sargeblobisaTvis.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs seqsualuri damoukide-
blobis ufleba da ufleba, Tavad miiRos gadawyvetileba misi 
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 sakuTari seqsualobis Taobaze, sxvaTa TviTneburi Carevis gareSe.

l	yvelas aqvs konfidencialobis ufleba jandacvis momsaxureobas-
Tan dakavSirebiT da ufleba, daculi iqnas informacia, romelic 
maT aiv statuss exeba.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, akontrolos im 
informaciis gamJRavneba, romelic exeba mis seqsualur arCevnebs 
da sxva sakiTxebs, romlebic dakavSirebulia mis seqsualobasTan.

muxli 5.
personaluri damoukideblobisa da kanonis winaSe aRiarebis ufleba

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, aRiarebuli 
iqnas kanonis winaSe da isargeblos seqsualuri TavisuflebiT.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, yvelgan iqnas 
aRiarebuli kanonis winaSe, diskriminaciis gareSe.

l	yvela adamians aqvs ufleba, Tavisuflad miiRos gadawyvetileba 
sakuTari seqsualuri praqtikisa da qcevis Sesaxeb iseT garemoSi, 
romelSic dauSvebelia diskriminacia, Zaladoba, iZuleba da 
Seuracxyofa.

l	aravin ar unda iqnas miCneuli damnaSaved - ama Tu im danaSaulSi 
SeTanxmebuli seqsualuri praqtikisa Tu qcevis safuZvlad.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, meurveobis qveS yofnis 
dros, aqvs ufleba, ar daeqvemdebaros zians Tu Seuracxyofas dis-
kriminaciis safuZvlad. aseve, meurveobis qveS myof yvela adami-
ans aqvs meuRlis regularuli monaxulebis ufleba.

l	yvela adamiani, gamonaklisis gareSe, Tavisufali unda iyos sa-
SiSroebebisagan, romlebic dakav- Sirebulia trefikingis dana-
SaulTan.

l	aravin ar unda daeqvemdebaros samedicino gamokvlevas an samedi-
cino procedurebs misi nebis sawinaaRmdegod, seqsualuri gamox-
atvis, seqsualuri orientaciis, seqsualuri warsulis an qcevis – 
realuris Tu saeWvos gamo.
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l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, daculi iqnas 
samedicino procedurebis iZulebiT gavlisagan misi sqesis iden-
turobis iuridiuli aRiarebis moTxovnis gamo. aseve aqvs ufleba 
daculi iqnas zewolisagan misi sqesis, asakis, sqesobrivi iden-
turobis an seqsualuri orientaciis gamomJRavnebis mcdelobis 
gamo.

l	aravis ar unda eTqvas uari piradobis damadasturebeli doku-
mentebis gacemaze, romlebSic miTiTebulia maTi sqesi, romelic 
asaxavs piris mier SerCeul genderul identurobas.

muxli 6:
fiqris, azrisa da gamoxatvis Tavisufleba; urTierTobis ufleba

yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, sakuTari survil-
isamebr gaakeTos seqsualobis gamoxatvis arCevani, yovelgvari TviT-
neburi Carevisa Tu SezRudvebis gareSe dominanturi kulturuli Sexed-
ulebebis safuZvlad.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs fiqris, sindisisa da re-
ligiuri rwmenis Tavisuflebis ufleba, bavSvebis ganviTarebadi 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs sakuTari seqsualobis 
gansazRvris ufleba, misi survilebis gamoxatvis SiSis gareSe, sx-
vaTa uflebebis gaTvaliswinebiT.

l	yvela adamians, gansakuTrebiT qalebs, aqvT sakuTari Tavis Tavi-
suflad gamoxatvis ufleba maTTvis sasurveli nebismieri gziT, 
yovelgvari SezRudvebis gareSe.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, moiTxovos, 
miiRos da sxvas gadasces adamianis uflebebTan dakavSirebuli in-
formacia, sxvaTa uflebebis pativiscemiT da bavSvTa SesaZleblo-
bebis gaTvaliswinebiT.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs sxvebTan mSvidobiani 
Sexvedris, urTierTobisa da Sekrebis ufleba. es moicavs jgufebSi 
gaerTianebisa da maTi Seqmnis uflebas sxva adamianebisaTvis seq-
sualuri uflebebis Sesaxeb informaciis miwodebis mizniT.
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muxli 7:
janmrTelobis dacvisa da mecnieruli progresis miRwevebiT  
 sargeblobis ufleba

l	yvela adamians aqvs ufleba, isargeblos jandacvis umaRlesi stan-
dartebiT.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, moiTxovos 
usafrTxo seqsis praqtika, arasasurveli orsulobisa da sqeso-
brivi gziT gadamcemi infeqciebis prevenciis mizniT.

l	yvela adamians aqvs ufleba, monawileoba miiRos im kanonebis 
dawesebaSi, romlebic zegavlenas axdenen sazogadoebriv jan-
dacvaze mis sazogadoebaSi.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, miiRos iseTi 
momsaxureoba, romelic iTvaliswinebs marginalizebuli pirebisa 
da sazogadoebebis specialur saWiroebebs.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs jandacvis momsaxureo-
bebis xelmisawvdomobis ufleba im SemTxvevaSic ki, rodesac jan-
dacvis servis-provaiderebi amis winaaRmdegni arian.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs seqsualuri uflebebis 
Sesaxeb informaciisa da jandacvis saukeTeso momsaxureobebis 
xelmisawvdomobis ufleba mecnierulad dadasturebuli kv-
levebis safuZvlad.

l	seqs-muSakebs aqvT usafrTxo samuSao pirobebisa da samuSao adg-
ilebze usafrTxo seqsis praqtikis moTxovnis SesaZleblobis 
ufleba.

l	SeiaraRebul konfliqtSi myof an iZulebiT gadaadgilebul 
pirebs unda SeeZloT seqsualuri da reproduqciuli janmrTelo-
bis momsaxureobebiT sargebloba.

l	yvela adamians, gamonaklisebis gareSe, aqvs janmrTelobis dacvis 
dargSi mecnieruli progresis miRwevebiTa da seqsualur ufle-
bebsa da sqesobriv janmrTelobaze maTi zemoqmedebis SedegebiT 
sargeblobis ufleba.
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muxli 8.
ganaTlebisa da informirebulobis ufleba. yvela adamians, yove 
gvari diskriminaciis - gareSe, aqvs srulyofili sqesobrivi gana-
Tlebisa da informaciis miRebis ufleba, romelic aucilebeli da 
sasargebloa srulyofili moqalaqeobisa da Tanasworobis uflebe-
biT sargeblobisaTvis kerZo, sazogadoebriv da politikur sferoSi;

l	yvela adamians aqvs ufleba, miiRos ganaTleba, romelic miznad 
isaxavs stigmisa da diskriminaciis aRmofxvras, axalgazrdobis 
(rogorc informirebuli pirovnebebis, romlebic pasuxismge-
blebi arian maT sakuTar sicocxleze) ganviTarebis xelSewyobas 
da romelic miscems uflebas, miiRos monawileoba sqesobriv jan-
dacvasa da seqsualurobis Sesaxeb, informirebulobasTan dakav-
Sirebuli politikis gansaz- RvraSi;

l	axalgazrdobas aqvs ufleba, miiRos gasagebi, seqsualuri gana-
Tleba raTa SeZlos miiRos informirebuli gadawyvetileba saku-
Tari reproduqciuli janmrTelobis Sesaxeb;

l	axalgazrdobas aqvs ufleba, gamoTqvas azri seqsualurobis sru-
lyofili saganmanaTleblo programebisa da seqsualurobasTan 
dakavSirebuli politikebis Sesaxeb;

l	yvela adamians aqvs ufleba da saSualeba gamoimuSaos unar-Cveve-
bi, ufro Zlieri da Tanaswori urTierTobebis misaRwevad.

l	axalgazrdobas aqvs informaciis xelmisawvdomobis ufleba, re-
produqciuli janmrTelobis Sesaxeb;

l	yvela adamians, qveynis sazRvrebis miuxedavad, unda hqondes yve-
la im tradiciuli da aratradiciuli informaciis xelmisawvdo-
mobis ufleba (nebismieri wyaros meSveobiT), romelic amtkicebs 
seqsualorobas, seqsualur uflebebs da sqesobriv janmrTelo-
bas; gansakuTrebiT ki, axalgazrdobas unda hqondes seqsualuri 
da genderuli SeuTavseblobisa da sqesobrivi urTierTobebis 
Sesaxeb informaciis xelmisawvdomobis ufleba;

l	yvela adamians unda hqondes informaciis (mis- Tvis gasageb enaze) 
xelmisawvdomobis ufleba, romelic exeba seqsualurobas, maT 
Soris igulisxmeba is informaciac, romelic exeba sqesobrivi 
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da reproduqciuli janmrTelobis dacvas da gadawyvetilebebis 
miRebas, Tu rodis xdeba sqesobrivi qceva reproduqciuli da, Tu 
rodis, rogor da visTan daamyaros sqesobrivi urTierToba;

l	yvela adamians aqvs ufleba, miiRos sakmarisi ganaTleba da in-
formacia, raTa nebismieri gadawyvetileba, misi sqesobrivi da 
reproduqciuli cxovrebis Sesaxeb, miRebuli iqnas sruli, Tavisu-
fali da informirebuli TanxmobiT.

muxli 9.
qorwinebis, ojaxis Seqmnisa da dagegmvis da Svilebis yolis, Svilebis 
yolis gzebisa da drois arCevnis ufleba.

l	yvela adamians aqvs ufleba, gadawyvitos iyolios Tu ara Svili 
da, rodis iyolios;

l	yvela adamians aqvs ufleba, Tavisuflad da sruli TanxmobiT 
daqorwindes an, sxvagvari urTierToba daamyaros aradiskrimina-
ciis farglebSi,bavSvTa ganviTarebadi SesaZleblobebis gaTval-
iswinebiT;

l	yvela adamians aqvs ufleba airCios, daqorwindes Tu ara, Seqmnas 
da dagegmos Tu ara ojaxi, rodis iyolios Svilebi, Tavisuflad 
da pasuxismgeblobis grZnobiT gadawyvitos maTi raodenoba. 
icxovros iseT garemoSi, sadac kanoni da politika aRiarebs 
ojaxis formebis sxvadasxvagvarobas, maT Soris iseT formebs, 
romlebic ar aris gansazRvruli memkvidreobiT Tu qorwinebiT.

l	yvela adamians aqvs informaciis, ganaTlebisa da im saSualebebis 
xelmisawvdomobis ufleba, romlebic aucilebelia Svilebis 
yola-aryolis, drois, Svilebis raodenobisa da maT Soris in-
tervalebis Taobaze gadawyvetilebis gacnobierebulad, Tavisu-
flad da pasuxismgeblobiT miRebisaTvis;

l	yvela adamians aqvs ufleba, gaakeTos Tavisufali da Segnebuli 
arCevani, reproduqciasa da ojaxis SeqmnasTan dakavSirebiT; maT 
Soris, mas aqvs ufleba, miiRos gadawyvetileba biologiuri Tu 
naSvilebi Svilebis yola-aryolis Sesaxeb. aseve, miiRos infor-
macia nayofierebis regulirebis yvela usafrTxo, efeqturi, 
  maRebi da xelmisawvdomi meTodebis, reproduqciuli teqnolo-
giebisa da mkurnalobis Sesaxeb;
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l	yvela adamians aqvs, reproduqciasTan, uSvilobasa da orsulobis 
SewyvetasTan dakavSirebuli sakonsultacio da sxva momsaxureo-
bebis xelmisawvdomobis ufleba, ojaxuri mdgomareobis miuxeda-
vad, aradiskriminaciis farglebSi da bavSvebis ganviTarebadi 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT;

l	yvela qals aqvs ufleba , miiRos reproduqciuli janmrTelo-
bis dacvisTvis, usafrTxo dedobisa da usafrTxo abortisaTvis, 
xelmisawvdomi, misaRebi da gamosadegi informacia, ganaTleba da 
momsaxureoba;

muxli 10:
angariSvaldebulebisa da kompensaciis (sasamarTlo dacvis 
saSualebebis) ufleba

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs - Sesabamisi organos 
mier uzrunvelyofili efeqturi, adeqvaturi da xelmisawvdomi 
dacvis ufleba imisaTvis, rom garantirebuli iqnas misi seqsua-
luriuflebebis realizacia. es moicavs seqsualuri uflebebis 
ganxorcielebisa da, aseve, seqsualuriuflebebis darRvevis wi-
naaRmdeg sasamarTlo dacvis saSualebebis xelmisawvdomobis 
monitorings.

l	saxelmwifoebi angariSvaldebulni unda iyvnen seqsualuri ufle-
bebis ganxorcielebisa da uzrunvelyofis gzebze.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, SeiaraRebuli konfliqtis 
dros, unda hqondes efeqturi monitoringisa da seqsualuri Tu 
genderuli Zaladobis SemTxvevaSi sasamarTlo dacvis saSualebe-
biT sargeblobis ufleba.

l	yvela adamianisaTvis, gamonaklisis gareSe, xelmisawvdomi unda 
iyos is informacia, romelic mas daexmareba kompensaciis moTxov-
naSi misi seqsualuri uflebebis darRvevis SemTxvevaSi.

l	yvela adamians, gamonaklisis gareSe, aqvs ufleba, pasuxismgeblo-
ba daakisros ama Tu im arasaxelmwifo pirebs maT mier Cadenil 
qmedebebze, romlebic uaryofiT zegavlenas axdenen mis SesaZle-
blobebze, isargeblos sakuTari seqsualuri uflebebiT.

l	saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom mesame mxaris mier ar      
iqnas darRveuli sxvaTa seqsualuri uflebebi.
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daskvna

seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia gamiznulia 

seqsualuri uflebebis IPF programul mimarTulebebsa

da advokaciaSi integrirebisTvis. 

damatebiT informacias miReba 

deklaraciis Sesaxeb SesaZlebelia

IPF-is regionalur ofisebSi.



seqsualuri uflebebi: IPPF deklaracia74

terminebis ganmarteba

avtonomia: gadawyvetilebis damoukideblad miRebis unari, sru-
li pirovnuli Tavisufleba;

trefikingi: adamianebis fizikuri, moraluri, sqesobrivi iZule-
biTi eqspluatacia;

ganviTarebadi unari: bavSvebis mier gadawyvetilebis damoukide-
blad miRebis unari, romelic xels uwyobs maT pirovnul ganvi-
Tarebas
genderi: gansaxvavebuli niSanTvisebebi romelic sazogadoebis 
garkveuli jgufisagan miewereba qalebs da mamakacebs;

genderuli Zaladoba: Zaladoba romelic efuZneba gansaxvave-
bul niSanTvisebebs da romelic romelic sazogadoebis garkveu-
li jgufisagan miewereba qalebs da mamakacebs;

genderuli identifikacia: adamianis Sinagani mdgomareoba, ris 
safuZvelzec xdeba sakuTari genderis
identificacia;

preambula: dokumentis oficialuri Sesavali , sadac aRwerilia 
dokumentis mizani da arsi;

diskriminacia: adamianis mimarT uaryofiTi damokidebuleba 
misi rasis, sqesis, uunarobis, genderis, seqsualuri orientaciis, 
sacxovrebeli adgilis an sxva mizezis gamo (rac adamianis uflebis 
darRvevaa);

sqesi: Sinagani biologiuri maxasiaTeblebi romelic ganasxvavebs 
qals mamakacisagan, zogierT SemTxvevaSi es maxasiaTeblebi ar aris 
urTierTgamomricxavi da pirovnebas orive gaaCnia.

seqsualuroba: adamianis erTerTi umniSvnelovanesi cxovrebis 
aspeqti, romelic exeba mis sqess, genderul identifikacias da 
rols, seqsualur orientacias, erotiulobas, siamovnebas intimu-
robasa dareproduqcias. seqsualuroba gamoixateba fantaziaSi, 
survilSi, rwmenaSi, damokidebulebaSi, RirebulebeSi, qcevasa da 
urTierTobaSi;
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seqsualuri uflebebi: adamianis uflebebis mniSvnelovani 
nawili, romelic aRiarebulia erovnul kanonmdeblobebsa da 
adamianis saeTaSoriso uflebaTa konvenciaSi. is moicavs yvela 
adaminis diskriminaciisa da Zaladobisgan Tavisufal uflebas:

l	hqondes xelmisawvdomi sqesobrivi da reproduqciuli janmrT-
elobis kvalificiuri servisebi;

l	moiZios, miiRos da gamoiyenos seqsualurobasTan dakavSirebuli 
informacia;

l	miiRos seqsualuri ganaTleba;

l	isargeblos piradi cxovrebis damoukidevlad marTvis uflebiT;

l	airCios partniori;

l	gadawyvitos daamyaros sqesobrivi kavSiri Tu ara;

l	hqondes SeTanxmebuli sqesobrivi urTierToba;

l	Seqmnas ojaxi sakuTari surviliT;

l	Tavad gadawyvitos rodis da ramdeni Svili iyolios;

l	isiamovnos sqesobrivi cxovrebiT.

seqsualuri Zaladoba: Zaladoba, romelic seqsualuri xasiaTisaa 
da mimarTulia pirovnebis sawinaaRmdegod misi sqesis gamo.

seqsualuri orientacia: seqsualuri miziduloba Seni msgavsi, gansx-
vavebuli an orive sqesis adamianebis mimarT.
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seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia 

mniSvnelovani dokumentebi 

adamianis uflebebze
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ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (UDHR):
http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

saerTaSoriso konvencia samoqalaqo da politikur 
uflebebze (ICCPR) da misi 2 protokoli: 
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 

saerTaSoriso SeTanxmeba ekonomiur, socialur da 
kulturul uflebebze (ICESCR):
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.Htm 

adamianis uflebebis ZiriTadi saerTaSoriso instrumentebi

saerTaSoriso konvencia rasobrivi diskriminaciis 
yvela formis aRmofxvraze (ICERD):
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm 

konvencia qalTa diskriminaciis yvela formis aRmofxvraze 
(CEDAW) da misi protokoli:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 

bavSvTa uflebebis konvencia (CRC) da misi 2 protokoli:
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 

saerTaSoriso konvencia yvela migraciuli muSakisa 
da maTi ojaxis wevrebis uflebebis dacvis Sesaxeb (CMW): 
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

konvencia შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზე:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
 
saerTaSoriso konvencia yvela iZulebiT 
gauCinarebuli adamianis dacvaze
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearanceconvention.htm
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adamianis uflebebis ZiriTad SeTanxmebebTan erTad 

arsebobs rigi  sxva saerTaSoriso adamianis uflebebis 

damcavi instrumentebi, maT Soris

venis deklaracia da qmedebis programa: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en 

gaerTianebuli erebis aTaswleulis deklaracia: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 

gaerTianebuli erebis deklaracia qalTa winaaRmdeg 
Zaladobis aRmofxvraze:
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

gaerTianebuli erebis deklaracia ganvitarebis uflebebze:
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm 

aiv/Sidsis valdebulebebis deklaracia: 
http://www.un.org/ga/aids/coverage/FinalDeclarationHIVAIDS.html 

iogokatas safuZvlebi: 
http://www.yogyakartaprinciples.org/
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seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia

saerTaSoriso ojaxis dagegmvis federaciis 

sakontaqto monacemebi:

IPPF centraluri ofisi

4 Newhams Row
London
SE1 3UZ
Tel: +44 (0)20 7939 8200
Fax: +44 (0)20 7939 8300
Email: info@ippf.org
Website: www.ippf.org

IPPF regionaluri ofisebi

IPPF afrikis regioni

Madison Insurance House
Upper Hill Road/Ngong Road
PO BOX 30234
Nairobi 100
Kenya
Tel: +254 (20) 2720 280
or (20) 2720 281
or (20) 2720 282
Fax: +254 (20) 2714 968
Email: info@ippfaro.org
Website: www.ippfar.org

IPPF arabuli 
msoflios regioni

2 Place Virgile
Notre Dame
Tunis
Tunisia 1082
Tel: +216 71 847 344
or +216 71 792 833
Fax: +216 71 788 661
or +216 71 846 552
Email: rd@ippf.org.tn
Website: www.ippfawr.org
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seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia

saerTaSoriso ojaxis dagegmvis federaciis 

sakontaqto monacemebi:

IPPF aRmosavleT 
da samxreT-aRmosavleT 
aziisa da okeaniis regioni

246 Jalan Ampang
Kuala Lumpur 50450
Malaysia
Tel: +60 (3) 425 66 122
or (3) 425 66 246
or (3) 425 66 308
Fax: +60 (3) 425 66 386
Email: klro@ippfeseaor.org
Website: www.ippfeseaor.org

IPPF samxreT 
aziis regioni

IPPF House
66 Sundar Nagar
New Delhi 110003
India
Tel: +91 (11) 2435 9221
or (11) 2435 9222
or (11) 2435 9223
Fax: +91 (11) 2435 9220
Email: sar@ippf.org 
Website: www.ippfsar.org

IPPF evropis qseli

146 rue Royale
Brussels 1000
Belgium
Tel: +32 (2) 250 09 50
Fax: +32 (2) 250 09 69
Email: info@ippfen.org
Website: www.ippfen.org

asociacia “hera ocdaerTi”
IPPF evropis qselis wevri asociacia saqarTveloSi

gamsaxurdias II kvartali, N9/2 Tbilisi, 0160 saqarTvelo
tel: +995 32 14 28 53 

el.fosta: info@heraxxi.ge
Website: www.hera-youth.ge  www,youth-counseling.ge

IPPF dasavleT 
hemisferos regioni

120 Wall Street
9th Floor
New York
New York 10005 USA
Tel: +1 212-248-6400
Fax: +1 212-248-4221
Email: info@ippfwhr.org
Website: www.ippfwhr.org
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seqsualuri uflebebi: 

IPPF deklaracia

4 Newhams Row
londoni SE1 3UZ
gaerTianebuli samefo

tel.:  +44 (0)20 7939 8200
faqsi:  +44 (0)20 7939 8300
email:   info@ippf.org
web:   www.ippf.org

gamoqveynebulia 2009 wlis dekemberSi ojaxis dagegmvis saerTaSoriso 

federaciis mier. Tu ki geqnebaT survili im saqmianobis finansuri 

mxardaWeris, romelsac eweva IPPF-i an nebismieri misi wevri organizacia 

gTxovt estumroT Cvens veb gverds: www.ippf.org an daukavSirdiT IPPF is 

centralur ofiss londonSi, gaerTianebuli samefo.

dabeWdilia 75% damuSavebuli furclisgan daqlorvis gareSe, NAMP 

daamtkica damuSavebuli produqti.

foto krediti: iStock Photos
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(c) ყველა უფლება დაცულია

www.youth-counceling.gewww.hera-youth.ge


