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•	 გენდერული	პოლიტიკა

•	 ქალთა	პოლიტიკური	
მონაწილეობა

•	 ქალთა	მიმართ	ძალადობა;

•	 ქალები,	მშვიდობა	და	
უსაფრთხოება

•	 თემთა	მობილიზაცია	და	ქალთა	
გაძლიერება

•	 ქალთა	ეკონომიკური	
მონაწილეობა

•	 გენდერული	საინფორმაციო	
პოლიტიკა

•	 ადვოკატირება(გაგრძელება შემდეგ გვ.)

გენდერული	პოლიტიკა	
ქვე ყა ნა ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის 

მიზ ნით  ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი მუ შა ობს 
სა ქარ თ ვე ლო ში  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ ს
ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი სა  და კა ნონ მ დებ ლო ბის  
დახ ვე წა ზე. ამ მი მარ თუ ლე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ამ მო
ამ ზა და „გენდერული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ კა
ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის მდგრა
დო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო
ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე მუ შავ და კა ნონ
მ დებ ლო ბა ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტი კვო
ტი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბის თა ო ბა ზე, რო მელ საც  
„საარჩევნო კო დექ ს ში“ და „საქართველოს ორ გა ნულ 
კა ნონ ში მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბის 
შე სა ხებ“ აისა ხე ბა.

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მი მარ თუ ლე ბით ორ
გა ნი ზა ცია ჩარ თუ ლია და მუ შა ობს სის ხ ლის სა მარ თ
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საქართველოს	სახელმწიფოს	
ანგარიში	CEDAW	კომიტეტზე

8 ივ ლისს, გა ე როს ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა
ცი ი სა ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის კო მი ტეტ ში, სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ კონ ვენ ცი ის შეს რუ ლე ბის 
ან გა რი ში წა რად გი ნა. ქარ თუ ლი მხრი დან მოს მე ნა ზე 
ორი, სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო დე ლე გა ცია 
იყო წარ მოდ გე ნი ლი. ორი ვე დე ლე გა ცია გა ე რო ში 
საკ მა ოდ წარ მო მად გენ ლო ბი თი იყო. 

სა ქარ თ ვე ლოს სამ თავ რო ბო დე ლე გა ცი ის მოს
მე ნამ დე, კო მი ტეტ მა და ხუ რუ ლი ბრი ფინ გი გა
მარ თა, სა დაც სა მო ქა ლა ქო სექ ტორს მი ე ცა სა შუ ა
ლე ბა, CEDAW კო მი ტე ტი სათ ვის, ქვე ყა ნა ში ქალ თა 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის კუთხით არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა გა ეც ნო. ღო ნის ძი ე ბის მსვლე ლო ბი სას 
კო მი ტე ტის წევ რებ მა მო უს მი ნეს სა ქარ თ ვე ლოს არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
და მათ მი ერ წარ დ გე ნი ლი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ან გა
რი შის სა ფუძ ველ ზე, კითხ ვე ბიც დას ვეს. ამა ვე დღეს 

კო მი ტეტ ში, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ზე პირ მოხ სე ნე ბებ საც 
მო უს მი ნეს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჟე ნე ვა ში “ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რის” წარ მო მად გენ ლე ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ. 
ღო ნის ძი ე ბას ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ი სა და USAIDის ეგი დით და ეს წ რ ნენ, 
ჟურ ნა ლის ტი და ოპე რა ტო რი კი  შვე დუ რი ორ გან ზა
ცი ა, “Kvinna till Kvinna”ს დახ მა რე ბით მოხ ვ და. მათ
მა დას წ რე ბამ კო მი სი ის სხდო მი დან, ინ ტერ ნე ტის სა
შუ ა ლე ბით, პირ და პი რი ეთე რი უზ რუნ ველ ჰ ყო. 

შეხ ვედ რა ზე მოხ სე ნე ბით გა მო ვი და „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ დი რექ ტო რი, ელე ნე რუ
სეც კა ი ა, რო მელ მაც კო მი სი ის წევ რებ სა და  დამ ს წ რე 
სა ზო გა დო ე ბას, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი ში წა რუდ გი ნა. დო კუ მენ ტი 
მო ი ცავ და იმ ძი რი თად პრობ ლე მებ სა და მა გა ლი
თებს, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში ქალ თა უფ ლე ბე

ლის კო დექ ს ში შე სა ტან ცვლი ლე ბებ ზე.
“ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” მო ნა წი ლე ობ და 

„ ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი
სა და კო ორ დი ნა ცი ის წე სის შე სა ხებ საქართველოს 
კანონის შე მუ შა ვე ბა ში.

გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის  სრულ ყო ფის მიზ ნით, 
ორ გა ნი ზა ცია იყე ნებს  სა ერ თა შო რი სო  ინ ს ტ რუ მენ
ტებს. 2014  წლის  8 ივ ლისს, წა რად გი ნა   გა ე რო ში  
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე მუ შა ვე
ბუ ლი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი  ან გა რი ში, 
რის  სა ფუძ ვ ლა დაც  სა ხელ მ წი ფომ CEDAW კო მი ტე

ტის გან მი ი ღო რე კო მენ და ცი ე ბი. 
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა თათ ბი რო ხმის 

უფ ლე ბით არის წარ დ გე ნი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო 
გეგ მის სა კო ორ დი ნა ციო უწყე ბა თა შო რის საბ ჭო ში, 
რაც მეტ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს გენ დე რუ ლი 
სა კითხე ბის ლო ბი რე ბი სათ ვის პო ლი ტი კის გან ხორ
ცი ე ლე ბის დო ნე ზე.

ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს წარ
მო ად გენს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გენ დე რუ ლი ცნო ბი
ე რე ბის ამაღ ლე ბა.
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ბის შეზღუდ ვას ეხე ბა. მათ შო რის იყო გენ დე რუ ლი 
პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მი, ქალ თა 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა, ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ
რი მე ქა ნიზ მე ბი, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, იძუ ლე
ბით გა და ად გი ლე ბულ ქალ თა პრობ ლე მე ბი, ნა ად
რე ვი ქორ წი ნე ბე ბი და ოჯა ხუ რი ურ თი ერ თო ე ბე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში და სხვა.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ
თ ვე ლო დან კო მი ტეტ ში გა ე როს სა ა გენ ტო ე ბის გა ერ
თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი ში გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
წა რად გი ნა, სიტყ ვით გა მო ვი და სა ხალ ხო დამ ც ვე
ლის აპა რა ტის წარმომადგენელიც. არ სე ბულ პრობ
ლე მებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე ინ ფორ მა ცია კო მი სი ის 
წევ რებს, ომ ბუდ ს მე ნის მო ად გი ლემ, პა ა ტა მელ ქა ძემ 
გა აც ნო. ღო ნის ძი ე ბას სამ თავ რო ბო დე ლე გა ცია სრუ
ლი შე მად გენ ლო ბით ეს წ რე ბო და. მათ არა სამ თავ რო
ბო სექ ტო რის ზე პი რი გან ცხა დე ბე ბიც მო ის მი ნეს. კო
მი ტე ტის წი ნა შე კავ შირ “საფარის” ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, 
ბაია პა ტა რაია და ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
ნარ კო მა ნი ის პრე ვენ ცი ის ცენ ტ რის წარ მო მად გე ნე
ლი, ნი ნო წუ ლე ის კი რი გა მო ვიდ ნენ. 

ოფი ცი ა ლუ რი შეხ ვედ რა და ან გა რი შის წარ დ გე ნა 
8 ივ ლისს გა ი მარ თა, სა დაც სა კო მი ტე ტო გან ხილ ვებ
ზე, სა ზო გა დო ე ბამ და კო მი სი ის წევ რებ მა, სა ქარ თ ვე
ლო დან ჩასულ დე ლე გა ცი ას და მის ხელ მ ძღ ვა ნელს, 
მა ნა ნა კო ბა ხი ძეს მო უს მი ნეს. მან ქალ თა მი მართ 
დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა
ხებ, გა ე როს კონ ვენ ცი ის მე 1 8 ე მუხ ლის შე სა ბა მი
სად შეს რუ ლე ბუ ლი ან გა რი ში წა რად გი ნა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ წარ დ გე ნი ლი გა
ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი ში, პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს კო ორ დი ნა ცი ით შე მუ შავ და 
და ის გა ე როს შტაბ ბინ აში გა ნი ხი ლეს. დე ლე გა ცი ა, 
რო მელ საც მა ნა ნა კო ბა ხი ძე ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, არ ა
სამ თავ რო ბო ე ბი სათ ვის გა მარ თულ მოს მე ნას, მთე ლი 
შე მად გენ ლო ბით და ეს წ რო. ან გა რი შის წარ დ გე ნი სას 
კო მი ტე ტის წი ნა შე, სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სა გან არა
ერ თხელ გა ეს ვა ხა ზი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
როლს, რო მე ლიც გენ დე რის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბა ში შე ი ტა ნეს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქარ თუ ლი დე ლე გა ცი ის გა
მოს ვ ლას CEDAW კო მი ტეტ ზე, ქალ თა სა კითხებ ზე 
მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და 
ექ ს პერ ტებ მა თბი ლის ში, გა ე როს შტაბ  ბი ნა ში მი ა
დევ ნეს თვა ლი. 

რაც შე ე ხე ბა არა სამ თავ რო ბო ე ბის გა მოს ვ ლას, ჟე
ნე ვი დან მი სი პირ და პი რი ტრან ს ლა ცია პორ ტალ მა 
ginsc.net   უზ რუნ ველ ყო. 

კო მი ტეტ მა არსამთავრობო ორგანიზციების 
მომზადებული 44 რეკომენდაციიდან 23 მთავრობის 
რეკომენდაციაში ასახა. 

ჟე ნე ვა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე, “ქალთა სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” ფილ მი გა და ი ღო, რო მელ საც 
სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნე ბი სათ ვის აქ ტი უ რად იყე
ნებს. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  სა კო ორ დი ნა ციო უწყე
ბა თაშორისი საბ ჭო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ
ცი ე ლებ ლად ქმნის სა მუ შაო ჯგუ ფებს, რომ ლის 
საქ მი ა ნო ბა ში სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რ თა უმ რავ ლე
სო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, სა თათ ბი რო ხმის უფ ლე
ბით, შე საძ ლე ბე ლი ა, ჩარ თუ ლი იყ ვ ნენ სხვადასხვა 
პროფილის არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბის, ასე ვე, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წარ მო
მად გენ ლე ბი. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“,  აღ ნიშ ნუ ლი სა
მუ შაო ჯგუ ფის წევ რი სა თათ ბი რო ხმის უფ ლე ბით 
გახდა. ელე ნე რუ სეც კა ი ა,  ქალ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ
შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ, აღ ნიშ ნულ პოს ტ ზე, ხმა
თა უმ რავ ლე სო ბით წა რად გი ნეს.

„ქალთა	საინფორმაციო	ცენტრის“	სათათბირო	
ხმის	უფლება	ადამიანის	უფლებათა	დაცვის	
საკოორდინაციო	უწყებათაშორის	საბჭოში
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გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის კუთხით, “ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” ერ თ ერთ მიღ წე ვას, გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მრჩე ველ თა ინ ს ტი ტუ ტი 
წარ მო ად გენს. ორ გა ნი ზა ცი ის ლო ბი რე ბის შე დე
გად, აღ ნიშ ნუ ლი თა ნამ დე ბო ბა ად გი ლობ რივ და 
ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე შე იქ მ ნა. მი უ ხე და ვად ორ
გა ნი ზა ცი ის მცდე ლო ბი სა, მრჩე ველ თა ინ ს ტი ტუ
ტი მყა რი არ აღ მოჩ ნ და, რად გან მი სი შე მო ღე ბა 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის კე თილ ნე ბა
ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ორ გა ნი ზა ცია ინ ს ტი ტუ ტის 
მდგა რო ბი სათ ვის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 
პა კეტ ზე მუ შა ობს.

2014 წლის  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის სა კითხებ ში მრჩევ ლე ბი,  სხვა დას ხ ვა  მუ
ნი ცე პა ლი ტე ტებ ში და ი ნიშ ნენ.  მა თი ნა წი ლი 
გამ გე ო ბა ში, ნა წი ლი კი  საკ რე ბუ ლო ში ას რუ ლებს 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მრჩევ ლის ფუნ ქ ცი ას. 
კერ ძოდ, 2014 წლის ივ ნი სის შემ დეგ, გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში მრჩევ ლე ბი, ქა ლაქ გო
რის საკ რე ბუ ლო სა და ახ მე ტის მუ ნუ ცი პა ლი ტეტ

ში და ი ნიშ ნა. 2014 წლის  სექ ტემ ბერ ში კი გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ში გენ დე რუ ლი მრჩევ ელის 
საქ მი ა ნო ბა შე თავ სე ბით და ე კის რა გო რის საკ რე
ბუ ლოს თა ნა შემ წეს . რაც შე ე ხე ბა ხა რა გა უ ლის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს, აქ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მრჩევ ლი შტა ტით და ი ნიშ ნა.

 აღ სა ნიშ ნა ვია ზუგ დი დის შემ თხ ვე ვაც, სა დაც 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის 
შემ დეგ, ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის გან ყო ფი ლე ბა შე იქ მ ნა. “ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” მი იჩ ნევს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
ინი ცი ა ტი ვა პო ზი ტი უ რად აისა ხე ბა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის დაც ვა ზე.  

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრაქ ტი კა არ სე ბობს მრჩევ ლის 
საშ ტა ტო ერ თე ულ თან მი მარ თე ბით. მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ნა წილ მა შტატ ში ჩას ვა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მრჩე ვე ლი, ნა წილ მა კი უფ ლე ბა მო
სი ლე ბე ბი სხვა სამ სა ხურს შე უ თავ სა. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, აღ ნიშ ნუ ლი მთლი ან სუ რათს არ ასა ხავს. 

გენდერულ	მრჩეველთა	ინსტიტუტი

15 აგ ვის ტოს, სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რა ზე, რომ
ლის მი ზა ნიც  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ
რი მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბის მხარ და ჭე რა იყო, ქალ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა  ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას წა
რუდ გი ნა სპე ცი ა ლუ რი კვლე ვის (“გენდერული თა ნას
წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ
მე ბი ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში“) შე დე გე ბი. 

კვლე ვა, სა კა ნონ მ დებ ლო ანა ლიზ სა და სა ჭი რო 
ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ რე კო მენ და ცი ებს მო ი ცავ და. 
ამას თან, დამ ს წ რე ებ მა გა ნი ხი ლეს ისე თი სა კითხე ბი, 
რო გო რი ცაა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ ს ტი ტუ ცი
ო ნა ლუ რი მე ქა ნიზ მი, მი სი დახ ვე წის გზე ბი, სა ჭი რო 
ცვლი ლე ბე ბი და არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა. შეხ ვედ

რას ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის, 
მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და გენ დე რუ ლი მრჩევ
ლე ბი და ეს წ რ ნენ.

ღო ნის ძი ე ბა ზე “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის, სა
მუ შაო ჯგუ ფის შექ მ ნის იდეა წა მო ა ყე ნა, რო მელ საც 
დამ ს წ რე თა მხრი დან და დე ბი თი შე ფა სე ბა მოჰ ყ ვა. 
შეხ ვედ რა ზე გა დაწყ და, რომ ჯგუ ფი პე რი ო დუ ლად 
შე იკ რი ბე ბა. არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას გა ნი ხი ლავს და 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კა ნონ ში შე სა ტან ცვლი
ლე ბე ბის პა კეტ ზე იმუ შა ვებს. შეხ ვედ რას თბი ლი სის 
ვიცემერი წარ მო მად გე ნე ლი, ნი ნა ხა ტის კა ცი და პრე
მი ე რის მრჩე ვე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა კითხებ ში 
ნა ტა ჯა ლი აშ ვი ლი ეს წ რე ბოდ ნენ. მათ სა მუ შაო ჯგუფ

“გენდერული	
თანასწორობის	
უზრუნველყოფის	
ინსტიტუციური	
მექანიზმები	
ადგილობრივ	
თვითმმართველობაში“
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ში ჩარ თ ვი სა და აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი 
გა მოთ ქ ვეს. 

სა მუ შაო ჯგუფ მა „ ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის გაძ
ლი ე რე ბი სათ ვის“ ხუ თი სა მუ შაო შეხ ვედ რა გა მარ თა.  
მი სი მი ზა ნი  სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა თა პა კე ტის 
შე მუ შა ვე ბა იყო, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის კა ნო ნით გა ნამ ტ კი ცებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ მე ქა ნიზმს და უზ რუნ ველ ყოფს 
მდგრა დო ბას. სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი იყ ვ ნენ რო
გორც აღ მას რუ ლე ბე ლი, ასე ვე სა კა ნონ მ დებ ლო შტოს 
წარ მო მად გენ ლე ბი, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის, სა ერ თა შო
რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი.

სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ შე მუ შავ და გენ დე რუ ლი 
თანა ს წო რო ბის კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი. მოწ
ვე ულ მა ექ ს პერ ტ მა სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რებ თან ერ
თად შე ი მუ შა ვა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 
გან კარ გუ ლე ბის პრო ექ ტი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის მრჩევ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დო კუ მენ ტი.

 სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი შე თან ხ მ დ ნენ, რომ გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო საკ რე ბუ ლოს დო ნე ზე 
უნ და შე იქ მ ნას, ხო ლო გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მრჩევ ლის შტა ტი აღამ ს რუ ლე ბელ ორ გა ნო ში უნ და 
დაიშვას. 
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10 ნო ემ ბერს, ქალ თა  სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა
ნი ზე ბით, კონ ფე რენ ცია „გენდერული თა ნას წო რო ბის 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში“ გა ი მარ თა. 

ღო ნის ძი ე ბის მი ზა ნად ისა ხავ და თვით მ მარ თ ვე ლო
ბა ში გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე მმარ თ ვე ლო ბის ხელ
შეწყო ბას. ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის 
და ნერ გ ვის გზით. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში ფარ თო სა
ზო გა დო ე ბი სათ ვის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ აღ ნიშ ნულ სა კითხებ ზე მომ ზა დე ბუ ლი რე კო
მენ და ცი ე ბის, მათ შო რის, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ დ მებ ლო 
ცვლი ლე ბა თა პა კე ტის სა ჯა რო  გან ხილ ვა გა ი მარ თა. 

კონ ფე რენ ცი ას და ეს წ რ ნენ სა კა ნონ დ მებ ლო და აღ მას
რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის, ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბე ბის, სა ერ თა შო რი სო და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.   ხე ლი სუფ ლე ბის, 
აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა კა ნონ მ დებ ლო შტოს წევ რებ მა 

სა ქარ თ ვე ლოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სამ თავ
რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის სა კო ორ დი ნა ციო უწყე ბა თა
შო რის მა და პარ ლა მენ ტ თან არ სე ბულ მა  გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭომ, მზა ო ბა გა მოთ ქ ვეს, ლო ბი რე ბა 
გა უ წი ონ აღ ნიშ ნულ სა კა ნონ მ დებ ლო  ცვლი ლე ბე ბის პა
კეტს და მხა რი და უ ჭი რონ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
კა ნონ ში შე სა ტან მომ ზა დე ბულ ცვლი ლე ბებს.

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით, 
OXFAMის  გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ფონ
დი ”სოხუმის” ხელ შეწყო ბით გა ი მარ თა.

გენ დე რულ სა კითხებ ში მრჩევ ლე ბის და ნიშ ვ ნი
სა და სა კითხის ლო ბი რე ბას “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რი” ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია 
OXFAMის და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის “გენდერული 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” ფარ გ ლებ
ში ახორ ცი ე ლებ და. 

კონ	ფე	რენ	ცია	„გენდერული	თა	ნას	წო	რო	ბის		
ინ	ს	ტი	ტუ	ცი	უ	რი	მე	ქა	ნიზ	მის	და	ნერ	გ	ვა	ად	გი	ლობ	რივ		
თვით	მ	მარ	თ	ვე	ლო	ბა	ში“.	



6 gverdi

qa
l

T
a
 s

a
i
nf

o
r
m
a
c
i
o
 c

en
t
r
i

 18 და 19 ოქ ტომ ბერს ,გუდაურში, ქა ლაქ თბი ლი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი სა და საკ რე
ბუ ლოს აპა რა ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ
ლე ბის თ ვის  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა
კითხებ ზე ორ დღი ა ნი ტრე ნინ გი ჩა ტარ და.

ტრე ნინ გის ციკლს  „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ 
ტრე ნე რიც შე უ ერ თ და. მან თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს წევ
რებ სა და აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლებს, გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის შე სა ხებ, ორ სა ა თი ა ნი სე სია ჩა უ ტა რა.

მო ნა წი ლე ე ბი გა ეც ნენ ინ ფორ მა ცი ას გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის, სა ქარ თ ვე ლო ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ
მის, ასე ვე იმ ძი რი თა დი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ქვე ყა ნა ში გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის მიღ წე ვას. ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა ასე ვე 

ისა უბ რეს პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე
ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და ხე ლის შემ შ ლელ ფაქ ტო რებ ზე, 
გენ დე რულ ძა ლა დო ბა სა და გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებ
ზე. 

ტრე ნინ გის სე სია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე
სა ხებ  ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია 
OXFAMის და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის “გენდერული 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” და USAID ის 
მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის „ქალები, რო გორც აქ ტო რე
ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის თ ვის“  ფარ გ ლებ ში 
ჩა ტარ და. ტრე ნინ გი თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის 
ორ გა ნი ზე ბით და გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 
სა ქარ თ ვე ლო ში „UNDP“ის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით 
გან ხორ ცი ელ და. 

ტრენინგები	თბილისის	საკრებულოს	წევრებისათვის
გე

ნდ
ერ

ულ
ი 

პო
ლ

იტ
იკ
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2014 წლის ივ ლის ოქ ტომ ბერ ში, ჩა ტარ და ტრე
ნინ გე ბის ციკ ლი “ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბე ბის ახ ლა დარ ჩე უ ლი საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო
მა რე ე ბი სათ ვის,  მე რე ბის და გამ გებ ლე ბის თ ვის“. 
ტრე ნინ გე ბი G3  დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში შედ გა. ტრე
ნინ გებ ში „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რიც” ჩა ერ თო. 
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ მა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა გა დამ ზა
დე ბა გენ დე რის მი მარ თუ ლე ბით ჩა ა ტა რა. 

ტრე ნინ გე ბის მი ზა ნი გახლდათ 2014 წლის ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის შე დე
გად  ახ ლა დარ ჩე ულ მე რე ბის და საკ რე ბუ ლოს თავ
მ ჯ დო მა რე ე ბი სათ ვის  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
პრინ ცი პე ბის და  გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის გა

ტა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის გაც ნო ბა, ასე ვე მა თი ცნო
ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ ს ტი
ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის როლ სა და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ ჩა ტა რე ბულ 
ტრე ნინ გებს ჯამ ში 110 მე რი, გამ გე ბე ლი და საკ რე ბუ
ლოს თავ მ ჯ დო მა რე და ეს წ რო. 

 „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ ტრე ნინ გე ბი პრო ექ ტე ბის: 
”გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” OXFAM – 
ის მხარ და ჭე რით  და USAID  ის პრო ექ ტის  ”ქალები, 
რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი
სათ ვის”  ფარ გ ლებ ში ჩა ა ტა რა.

ტრენინგების	ციკლი		საკრებულოს	
თავმჯდომარეების,	მერებისა	და	გამგებლებისთვის	
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ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ხე ლის შეწყო ბის მიზ ნით მუ შა ობს, რო
გორც სა კა ნონ მ დებ ლო, ასე ვე, ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე.  ორ გა ნი ზა ცია თა ნამ შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა აქ ტორ
თან და სა მუ შაო ჯგუფ თან  „ქალთა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ ერთად ლობირებს 
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის საკითხს.

ამ კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია შეხ ვედ რა პრე ზი დენ ტ სა და ქალ დე პუ ტა ტებ თან, ასე ვე „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტ რის“ თა ნამ შ რომ ლო ბა მე დი ის წარ მო მად გე ნე ლებ თან, რა საც ორ გა ნი ზა ცია მო მა ვალ შიც გეგ მავს.

ივ ლი სი აგ ვის ტოს პე რი ოდ ში ქალ თა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რ მა ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტის სა შუ ა ლე ბით 
კვლე ვა ჩა ა ტა რა, რო მე ლიც  ად გ ლობ რი ვი სა კა ნონ მ
დებ ლო ბა ზის შეს წავ ლა სა და კვო ტი რე ბას თან მი მარ
თე ბა ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბას მო ი ცავ და.

არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, ამ ეტაპ ზე,  მთავ რო ბა ში 
19 მი ნის ტ რი დან მხო ლოდ სა მია ქა ლი, პარ ლა მენ ტის 
150 წევრს შო რის ქალ თა რა ო დე ნო ბა 17ს შე ად გენს. 
რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას, 2154 
წევ რი დან, სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, საკ რე ბუ ლო
ებ ში მხო ლოდ 246 ქა ლი შე ვი და. ამას თან, ერ თ ერთ 
პრობ ლე მას ისიც წარ მო ად გენს, რომ ქვეყ ნის მას შ ტა
ბით, 12 თვით მ მარ თ ველ ქა ლაქ ში, არცერ თი მე რი ქა
ლი არ არის. რაც შე ე ხე ბა გამ გებ ლებს, 59დან ქა ლი 
მხო ლოდ ერ თი, მცხე თა მ თი ა ნე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის გამ გე ბე ლი ა. 

კვლე ვის მი ხედ ვით, სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის მა გა
ლით ზე გა მო იკ ვე თა, რომ ბავ შ ვ თა ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე კა ნონ პ რო ექ ტე ბის სე რი ო ზულ გან ხილ
ვას სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ე ბი მას შემ დეგ იწყე ბენ, 
რო ცა პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო ბა ში 20% ქა ლი ა. მა
თი 30%ის შემ თხ ვე ვა ში, გა ნი ხი ლე ბა ქალ თა ინ ტე
რე სე ბი დან გა მომ დინა რე კა ნო ნე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბის 
სტრუქ ტუ რებ ში, 40%50%  ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის 
თა ნა ბა რი ოდე ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში მა ღა ლი პა სუ ხის
მ გებ ლო ბის ისე თი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი ხა სი ა თის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა, 
რომ ლე ბიც ქვეყ ნის მდგრად გან ვი თა რე ბას უწყო ბენ 
ხელს. 

კვლე ვა ში ასე ვე სა უ ბა რი იყო იმ ად გი ლობ რი ვი 
თუ სა ერ თაშ ორი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ, რაც 
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად აქვს აღე ბუ ლი.

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი სექ ტემ ბერ ში ,,ქალ
თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო
ში” გა ფარ თო ე ბულ სამუშაო ჯგუფს გა ეც ნო, რომ ლის 
შე მად გენ ლო ბა შიც შე დი ან სა ერ თა შო რი სო, ად გი
ლობრი ვი, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ცენ ტ რალუ რი 
სა არ ჩევ ნო კო მი სია და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი. შეხ
ვედ რი სას კვლე ვის,  „გენდერული კვო ტა, რო გორც 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თ ერ თი მე ქა ნიზ მის“ პრე
ზენ ტა ცია შედ გა. კვლე ვა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ინ ფორ

მა ცია სხვა დას ხ ვა ქვეყ ანა ში არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი 
კვო ტე ბის შე სა ხებ, რაც იძ ლე ვა კონ კ რე ტულ რე კო მენ
და ცი ებს იმის შე სა ხებ, თუ კვო ტი რე ბის რა ტი პის სის
ტე მა იქ ნე ბა ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის. 

მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს ის შე საძ ლო ეფექ ტუ რი 
მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ 
პო ზი ცი ა ზე ქალ თა რა ო დე ნო ბის გაზ რ დას შეძ ლებს. 

სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ აუცი ლე
ბე ლი ა, კვო ტებ ზე სა ჯა რო დი ა ლო გი იმის ახ ს ნით და
იწყოს, თუ რა არის კვო ტა, რო გორ მუ შა ობს და რის
თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა იგი. სამუშაო ჯგუფი 2014 წლის 
თე ბერ ვალ ში, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა” და 
OXFAMის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ერ თ ერთ ღო ნის ძი ე
ბა ზე შე იქ მ ნა, სა დაც დად გა სა ჭი რო ე ბა აქ ტო რებს შო
რის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის შე სა ხებ, რომლის 
კოორდინირებაც NDIიმ აიღო თავის თავზე. მი სი 
მი ზა ნია ერ თი ა ნი პლატ ფორ მის შექ მ ნა ქალ თა პო ლი
ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის და 2016 
წლის მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტ ში, ქალ თა წარ მო მად გენ
ლო ბის გაზ რ და.  

პრო ექ ტის, “ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე
ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის თ ვის ფარ გ ლებ ში”, ქალ თა 
პო ლი ტი კუ რი  მო ნა წი ლე ო ბის ხე ლის შეწყო ბის მიზ
ნით, სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში რე კო მენ და ცი ა თა პა კე ტი 
შე მუ შავ და. 

გენდერული	კვოტა	-	როგორც	პოლიტიკაში	
გენდერული	თანასწორობის	ერთ-ერთი	მექანიზმი
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15–16 ივ ლისს, კაჭ რეთ ში, TaskForce სა მუ შაო 
ჯგუ ფის სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბის სე სია ჩა
ტარ და. ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბი სას ჯგუ ფის წევ რებ მა 
ძი რი თა დი საფ რ თხე ე ბი სა და არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნეს, შე ჯერ დ ნენ 
კვო ტე ბი სა და შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი
ა ტი ვის ფორ მა ზე, გა ა ა ნა ლი ზეს სხვა დას ხ ვა ინ ტე
რეს–ჯგუ ფე ბი და გან საზღ ვ რეს მათ თან მუ შა ო ბის 
სტრა ტე გი ე ბი. გარ და ამი სა, ჯგუფ მა შე ი მუ შა ვა კონ
კ რე ტუ ლი მე სი ჯე ბი კვო ტე ბი სა და ქალ თა პო ლი
ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ. ასე ვე გა ნი საზღ ვ რა 
მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, დრო ში გა წე რი ლი სა
მოქ მე დო გეგ მა.

სა მუ შაო ჯგუ ფის დროს CEDAW კო მი ტეტ ზე 
ქარ თუ ლი მხა რის გა მოს ვ ლა და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი შე ფას და. ელე ნე რუ სე კა ი
ამ სა მუ შაო ჯგუფს ასე ვე წა რუდ გი ნა პრე ზენ ტა ცი ა, 
რო მე ლიც კვო ტი რე ბის სა კითხს, მის მნიშ ვ ნე ლო ბა
სა და აუცი ლებ ლო ბას ეხე ბო და.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ, წარ დ გე ნი
ლი რე კო მენ და ცი ე ბი დან,  კო მი ტეტ მა სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბი სად მი გაგ ზავ ნილ სა ბო ლოო ან გა რიშ ში, 
22 მათ გა ნი ასა ხა.

TaskForce ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
შე სა ხებ სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო გორც სა მუ შაო სა ხის, 
ასე ვე, ექ ს პერ ტებ თან და პო ლი ტი კო სებ თან შეხ ვედ
რებს პე რი ო დუ ლად მარ თავს. ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ
გ ლებ ში სა ზო გა დო ე ბას ეც ნო ბე ბა ის ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ ლებ საც სა მუ შაო ჯგუ ფი ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი
ე ბე ბის პრო ცეს ში იღებს. ჯგუ ფი, ძი რი თა დად, კვო
ტი რე ბის ლო ბი რე ბის სა კითხ ზე მუ შა ობს.

მოეწყო ქალ თა ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო
რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დე
პუ ტატ ქალ თა შეხ ვედ რა. შეხ ვედ რის მიზ ნებს 
წარმოადგენდა დამ ს წ რე თათ ვის, NDIს მი ერ ჩა ტა
რე ბუ ლი ფოს კუს  ჯ გუ ფე ბის გა მო კითხ ვის შე დე გე
ბისა და სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის განცობა, რო
მე ლიც გენ დე რუ ლი კვო ტის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვას 
გუ ლის ხ მობს. შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა ასე ვე იმ ს
ჯე ლეს კონ სოლ და ცი ა ზე ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი
სა თუ კვო ტი რე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით.

შეხ ვედ რი სას გა მარ თუ ლი პრე ზენ ტა ცი ის თა ნახ

მად, გა მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, რომ მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლი 
ქა ლი პო ლი ტი კო სე ბის პა სი უ რო ბა ზე სა უბ რობს. ფო
კუს ჯგუ ფის შედეგების თანახმად კი, რომ მო სახ ლე
ო ბა ქა ლებს ერ თ მა ნე თი სად მი არა სო ლი და რუ ლა დაც 
მი იჩ ნევს.

სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რებ მა და დე პუ ტა ტებ მა ასე ვე 
იმ ს ჯე ლეს სტე რე ო ტი პე ბის გა მომ წ ვევ იმ მი ზე ზებ
ზე, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ე ბა ში ქა ლი პო ლი ტი კო სის 
მი მართ ჩნდე ბა. 

სა მუ შაო ჯგუ ფი  “ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი
ლე ო ბის თ ვის” ინი ცი ა ტი ვით სექ ტემ ბერ ში გა ი მარ თა 
შეხ ვედ რა პრე ზი დენ ტ თან ქალ თა სა კითხებ ზე მო
მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.  შეხ ვედ რა ზე გან ხი ლულ 
იქ ნა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი გენ დე რულ 
ჭრილ ში. ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ხელ მ ძღ
ვა ნელ მა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ
ვ ნე ლო ბა ზე  გა ა კე თა აქ ცენ ტი და კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
გენ დე რუ ლი კვო ტის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა ზეც ისა
უბ რა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრე ზი დენ ტის მხრი
დან გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და იმ სა ხუ რა ამ 
სა კითხ მა და შეხ ვედ რა ზე დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე
ბას ქალ თა სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში მხარ და ჭე რა 
აღუთ ქ ვა. 

დეკემბერში სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, ქალთა 
საინფორმციო ცენტრის ხელმძღვანელმა  ელენე 
რუსეცკაიამ და გენედერული სამართლიანობის 
ხელმძღვანელმა  რუსუდან კერვალიშვილმა 
გააკეთეს პრეზენტაცია კვლევის „გენდერული კვოტა, 
როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველყოფის ერთერთი 
მექანიზმის“ შედეგებისა და კვოტირების დანერგვის 
მიზნით საკანონმდებლო კანონპროექტის შესახებ. 
ღონისძიება რომელსაც NDI ყოველწლიურად 
მართავს და მას გადაწყვეტილების მიმღები პირები 
ესწრებიან. აღსანიშნავია პრეზიდენტისა, ვიცე
სპიკერის, იუსტიციის მინისტრის, სხვადასხვა 
პოლიტიკური გაერთიანების წევრების მხარდაჭრა 
კვოტებთან დაკავშირებით, რომელიც ღონისძიებაზე 
დაფიქსირდა. პრეზენტაციის შემდეგ კი გაიმართა 
საინტერესო დისკუსია და გამოიკვეთნენ კვოტირების 
როგორც მომხრეები ისე მოწინააღმდეგეები

TASK-FORCE		
(სამუშაო	ჯგუფი)	-		
სტრატეგიის	
შემუშავება
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კო ა ლი ცი ამ „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი
სათ ვის“, 25 სექ ტემ ბერს გორ ში მო რი გი შეხ ვედ რა გა
მარ თა.  შეხ ვედ რას, რო მე ლიც გო რის „არტ– კა ფე ში“ 
შედ გა,  მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბიც ეს წ რე ბოდ ნენ. მათ 
შო რის იყ ვ ნენ გო რის საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი: ნი ნო 
ზუ რა ბაშ ვი ლი და თა მარ თედ ლი აშ ვი ლი, ასე ვე გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა
რის მო ად გი ლე. შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია მი ი ღეს გენ დე რუ ლი კვო ტე ბის 
და ნერ გ ვის სა ჭი რო ე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. გა ეც  ნენ 
არ სე ბულ სტა ტის ტი კას და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი
ლე ბე ბის პა კეტს, რო მე ლიც Gender Task Force – GTF 
სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ მზად დე ბა.  

კო ა ლი ცი ის წევ რე ბი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო
მად გენ ლო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე იყო, 
სა მუ შაო ჯგუ ფის, „ინსტიტუციური მე ქა ნიზ მის გაძ
ლი ე რე ბი სათ ვის“ შე დე გე ბის გაც ნო ბა და გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ კა ნონ ში არ სე ბუ ლი ხარ
ვე ზე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა.

შეხ ვედ რა ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა
ნი ზა ცია OXFAMის და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის 
“გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა ქალ
თა პო ლი ტი კუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის 
გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და.

 9 სექ ტემ ბერს, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის და 
კო ა ლი ცია „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ
ვის“ წევ რე ბი, სხვა ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ერა თად, გო
რის საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რეს, პა პუ ნა კო ბე რი ძეს 
შეხ ვ დ ნენ. შეხ ვედ რა გაც ნო ბი თი ხა სი ა თის იყო და 
ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
ურე თი ერ თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ფუძ ვ ლის ჩაყ რას ისა
ხავ და მიზ ნად. 

შეხ ვედ რა ზე ქა ლაქ გორ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე
ბი წა მო იჭ რა და მა თი შე საძ ლო მოგ ვა რე ბის გზე ბიც 
და ი სა ხა. საკ რე ბუ ლოს თავმ ჯ დო მა რის ინი ცი ა ტი
ვით, მო ნა წი ლე თა თან ხ მო ბით, ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო
ცეს ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ
ლე ბის ჩარ თ ვა და ი გეგ მა. პა პუ ნა კო ბე რი ძის თქმით, 
ამ გზით მოხ დე ბა გენ დე რუ ლად სენ სი ტი უ რი ბი უ
ჯე ტის  შედ გე ნა, რაც, თვით მ მარ თ ველ ორ გა ნოს, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში და ეხ მა რე ბა. 

კოალიცია	„ქალთა	პოლიტიკური	
ჩართულობისათვის“	-	შეხვედრა	გორში

კოალიცია	„ქალთა	პოლიტიკური	
ჩართულობისათვის“	-	შეხვედრა	გორის	
საკრებულოს	თავმჯდომარე	-		
პაპუნა	კობერიძესთან.
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იმი სათ ვის, რომ გა მოკ ვე თი ლი ყო, რო გორ აშუ ქებს 
მე დია გენ დე რულ თე მა ტი კა სა და ქალ თა პო ლი ტი
კურ მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს, 
რამ დე ნად იყო და ცუ ლი, რო გორც სა არ ჩევ ნო პრო
ცეს ში, ასე ვე მე დი ა ში, გენ დე რუ ლი ბა ლან სი, რო გო
რი ფორ მი თა და ტო ნით გა შუქ დ ნენ წარ მოდ გე ნი ლი 
კან დი და ტე ბი, რამ დე ნად მი უ კერ ძო ებ ლად და და
ბა ლან სე ბუ ლად, ამა ვე დროს, რამ დე ნად პრო ფე სი
ო ნა ლუ რად აშუ ქებ და მე დია მთლი ა ნად თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის კამ პა ნი ა სა და მის თან მ დევ 
გენ დე რულ სა კითხებს. “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტ რ მა” 2014 წლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი
სათ ვის მე დი ა მო ნი ტო რინ გი გა ნა ხორ ცი ე ლა. კვლე
ვა “ქალთა საინფორმაციო ცენტრის” დაკვეთით“, 
საქართველოს ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტი ამ” 
განახორციელა პრო ექ ტია “ქალები, რო გორც აქ ტო
რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის” ფარ გ
ლებ ში.

ორი თვის მან ძილ ზე, დაკ ვირ ვე ბის ქვეშ იმ ყო
ფე ბო და შვი დი ცენ ტ რა ლუ რი (საზოგადოებრივი 
მა უწყე ბე ლი, „რუსთავი 2“, „იმედი“, „კავკასია“, 
„მაესტრო“, „ტაბულა“) და შვი დი რე გი ო ნუ ლი არ ხი 
(„გურჯაანი“, „ქვემო ქარ თ ლი“,  ახალ ცი ხის „მეცხრე 
არ ხი“, „რიონი“, „ოდიში“, „ტვ 25“).  მო ნი ტო რე ბის 
მხრი დან გა მო იკ ვე თა ისე თი ძი რი თა დი პრობ ლე
მე ბი, რო გო რე ბი ცაა არას წო რი ტერ მი ნო ლო გიის 
გამოყენეება ჟურ ნალ ის ტე ბის მხრი დან („სუსტი სქე
სი“, „მანდილოსანი“, „ქალბატონი“),  თვით დის კ რი
მი ნა ცია თა ვად ქა ლი პო ლი ტი კო სე ბის გან, რო დე საც 

ისი ნი ხში რად აპე ლი რე ბენ სქე სით და უს ვა მენ ხაზს, 
რომ არი ან ქა ლე ბი, დე დე ბი, და რომ უკეთ ეს მით სო
ცი ა ლუ რი სა კითხე ბი. ტე ლე კომ პა ნი ე ბის მხრი დან 
ქა ლი კან დი და ტე ბის გა შუ ქე ბის ტენ დენ ცი აც, კა ცებ
თან შე და რე ბით, ოდ ნავ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო. მო ნი
ტო რინ გ მა აჩ ვე ნა, რომ რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბის 
პირ ველ ბლოკ ში ქა ლი პო ლი ტი კო სე ბი უმე ტე სად 
მა შინ შუქ დე ბოდ ნენ, რო დე საც მე რო ბის კან დი დატს 
ან სი ის პირ ველ ნო მერს ახ ლ დ ნენ თან. ამას თან, 
ჟურ ნა ლის ტე ბი იშ ვი ა თად წერ დ ნენ მათ თან კო მენ
ტა რებს. რაც შე ე ხე ბა გა შუ ქე ბის სა კითხს, სა ერ თო 
ჯამ ში, და ფიქ სირ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ქა ლი 
კან დი და ტე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია გა უშ ვეს გა და ცე მის მე ო რე და მე სა მე 
ბლოკ ში, მა ნამ დე კი ეთერ ში გა დი ო და გა ნათ ლე ბი სა 
თუ ზო გა დი სა კითხე ბი. რაც შე ე ხე ბა პირ ველ ბლოკს, 
ის კაც კან დი და ტებს ეხე ბო და. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, ისე თი და
დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი, რო გო რე ბი ცაა ქალ თა უფ
ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეხ
ვედ რე ბი, რო მელე ბ საც, უმე ტე სად ქა ლე ბი ეს წ რე ბი
ან, თუმ ცა მა მა კა ცის დას წ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ტე ლე
ვი ზი ე ბი კო მენ ტარს აუცი ლებ ლად იღე ბენ. 

მე დი ა მო ნი ტო რინ გ მა გა მოკ ვე თა, რომ სა ჭი როა 
ტრე ნინ გე ბი ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის, რა თა მათ პრო
ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში დახ ვე წონ მუ შა ო ბის ტექ ნი კა, 
ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცი ა, რო გორ გა ა შუ ქონ გენ დე რუ
ლი თე მა ტი კა სწო რად და ეფექ ტუ რად. 

მედიამონიტორინგი
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28 ნო ემ ბერს “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” მე
დი ა მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცია გა მარ
თა. მე დი ა მო ნი ტო რინ გი პრო ექ ტის ”ქალები, რო გორც 
აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის” 
ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და და 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის პე რი ოდს მო ი ცავ
და. კვლე ვის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო, გა მო ევ ლი ნა, რო
გორ წარ მო ა ჩენ და მე დია ქალ კან დი და ტებს და რამ
დე ნად ეთ მო ბო და ეთე რი მათ წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ
რა მას. მო ნი ტო რინ გი “ჟურნალისტური ეთი კის ქარ
ტი ამ”, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” დაკ ვე თი თა 
და მხარ და ჭე რით გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

პრე ზენ ტა ცი ის და სას რულს სპე ცი ა ლუ რი ჯილ
დო ე ბი გა და ე ცათ იმ ჟურ ნა ლის ტებ სა და მე დი ა სა
შუ ა ლე ბებს, რომ ლებ მაც გენ დე რუ ლი თე მა ტი კის 

გა შუ ქე ბას, გან სა კუთ რე ბუ ლი დრო და უთ მეს. ესე
ნი არი ან: ტე ლე კომ პა ნია „თანამგზავრი“, ტე ლე კომ
პა ნია „ბორჯომი“, რა დიო თა ვი სუფ ლე ბა გა და ცე
მა „გენდერული ამ ბე ბი“, ჟურ ნა ლი „ლიბერალი“. 
ჟურ ნა ლის ტე ბი: მა რი კა ბა კუ რა ძე (ტელეკომპანია 
„იმედი“), ნინი მთვა რა ძე (ტელეკომპანია TV3), ვი
კა ბუ კია (საზოგადოებრივი მა უწყე ბე ლი),  ალექ სან
დ რე ლორ თ ქი ფა ნი ძე (ტელეკომპანია „მაესტრო“), 
ნასტასია არა ბუ ლი (ონლაინ პორ ტა ლი „What I See”).

წა ხა ლი სე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის და დამ ს წ რე სა
ზო გა დო ე ბის მხრი დან ან გა რი შის პრე ზენ ტა ცი ის 
შე დე გად გა მო იკ ვე თა ჟუ ნა ლის ტ თა გა დამ ზა დე ბის 
სა ჭი რო ე ბა, რა ზეც “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” 
მუ შა ო ბას გეგ მავს.

მედია	მონიტორინგის	ანგარიშის	პრეზენტაცია	
და	ჟურნალისტების	დაჯილდოვება	
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ქალთა მიმართ ძალადობა
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად-

გენს. „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, ამ კუთხით, რო გორც კა ცებ თან, ასე ვე ქა ლებ თან, ცნო ბი ე-
რე ბის ამაღ ლე ბა ზე მუ შა ობს. პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც  სხვა დას ხ ვა სა ხის კულ ტუ რუ ლი და 
სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ასე ვე პი რის პი რი, სა ტე ლე ფო ნო და ონ ლა ინ იური დი უ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო სერ ვი სი.

 ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზანს წარ მო ად გენს რო გორც ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თა დახ მა რე ბა, ისე სა ზო გა-
დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ და ძა ლა დო ბის ფორ მე ბის და გა მოვ ლი ნე ბე ბის, ასე ვე სა ხელ-
მ წი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა სერ ვი სე ბის, ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. ამას თან, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ მუ შა ობს ოჯახ ში და ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და სერ ვი სე ბის დახ ვე წა ზე, ჩარ თუ ლია რე კო-
მენ და ცი ე ბა თა შე მუ შა ვე ბის პრო ცე ში.

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის კუთხით,  „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ-
ლობს ამ თე მა ზე მო მუ შა ვე სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, 
სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებ სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან. 

„ქალთა სა ინ ფო მა ციო ცენ ტ რ მა“, ლო პო ტას ტბა ზე, 
ახ მე ტის რა ი ონ ში მო მუ შა ვე პო ლი ცი ე ლე ბის, პრო
კუ რო რე ბი სა და მო სა მარ თ ლე ე ბი სათ ვის, ოჯახ ში ძა
ლა დო ბი სა და მი სი პრე ვენ ცი ის შე სა ხებ, ტრე ნინ გი 
ჩა ა ტა რა. ტრე ნინ გის ფარ გ ლებ ში ასე ვე სა უ ბა რი იყო, 
თუ რო გორ უნ და მო იქ ცეს სა მარ თალ დამ ცა ვი მა შინ, 
რო დე საც ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვებ ში გა მო ი
ძა ხე ბენ. 

ტრე ნინ გის დასასრულს, მონაწილეებს, სერ ტი ფი
კა ტე ბი ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლემ, ლე
ვან იზო რი ამ და პო ლი ცი ის აკა დე მი ის წარ მო მად გე
ნელ მა, ნო დარ სა ა კაშ ვილ მა გა დას ცეს. 

სერ ტი ფი კა ტე ბის გა და ცე მამ დე ლე ვან იზო რი

ამ პო ლი ცი ე ლებს, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლას თან და კავ ში რე ბით, სა მი ნის ტ როს გეგ მე ბი 
გა აც ნო. მი სი ვე თქმით, უწყე ბა ძა ლა დო ბის პრე ვენ
ცი ის ეროვ ნულ სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ობს და სა ზო გა
დო ე ბის წი ნა შე მა ლე წარ ს დ გე ბა. 

ტრე ნინ გი პრო ექ ტის, “თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, მას 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე თის რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ რ თან ერ თად, ევ რო კავ ში რის 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს. 

ტრენინგი	მოსამართლეების,	
პროკურორებისა	და	პოლიციელებისათვის
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ტრენინგი	დუისში	სკოლის	
მოსწავლეებისა	და	მასწავლებლებისათვის

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” სო ფელ დუ ის
ში, სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბი სათ
ვის ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა. ტრე ნინ გი ქალ თა და ბავ შ ვ
თა მი მართ ძა ლა დო ბას, ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ სა და გენ
დე რულ თა ნას წო რო ბას შე ე ხე ბო და. 

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე, მი მო ი ხი ლეს ად გი
ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბა.  მათ 
მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცია არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის 
შე სა ხებ.

შეხ ვედ რა  პრო ექ ტის, “თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, მას 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე თის რე გი ო
ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ რ თან ერ თად, ევ რო კავ
ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს.

“საქართველოს ახალ გაზ რ და დიპ ლო მატ თა კლუ
ბი” “He For She”ს კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში, 19 ნო ემ
ბერს, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში გა
მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ
თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ისა უბ რეს არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცია გენ დე რუ ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, რუ სუ დან კერ ვა ლიშ ვილ მა და,  
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის წარ მო მად გე ნელ მა, 
მაია გრძე ლიშ ვილ მა, რომ ლე ბიც წარმოადგენდნენ 
სა მუ შაო ჯგუ ფს  “ქალთა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე
ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში”. 

 რა არის გენ დე რუ ლი კვო ტა, რა ტი პის ინ ს ტი ტუ
ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს ქვე ყა ნა ში გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რა სა ერ თა
შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი აქვს 
სა ქარ თ ვე ლოს მი ღე ბუ ლი  ეს ის ძი რი თა დი თე მე
ბი ა, რა ზეც მომ ხ სე ნებ ლებ მა ისა უბ რეს. ახალ გაზ რ
დებ მა ასე ვე მი ი ღეს ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, თუ 
რას საქ მი ა ნობს სა მუ შაო ჯგუ ფი – ქალ თა პო ლი ტი
კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, ვინ არი ან მი სი 
წევ რე ბი და რა დგას ჯგუ ფის დღის წეს რიგ ში. 

 შეხ ვედ რა ინ ტე რაქ ტი უ ლი სა ხის იყო და მას სა
ინ ტე რე სო დის კუ სია მოჰყ ვა.

ახალ გაზ რ დებს აინ ტე რე სებთ, რამ დე ნად მზა
დაა სა ზო გა დო ე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის თ ვის 

და რა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი მზად დე ბა ამ 
კუთხით. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ დებ ში ქვეყ ნის  გან ვი
თა რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე მსჯე ლო
ბა და მათ თ ვის შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვია მა თი მო ტი ვა ცია და ინ ტე რე სი აღ ნიშ
ნუ ლი თე მე ბი სად მი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის.

ლექცია-დისკუსიები	ახალგაზრდებთან	ქალთა	
პოლიტიკური	მონაწილეობის	შესახებ	



14 gverdi

qa
l

T
a
 s

a
i
nf

o
r
m
a
c
i
o
 c

en
t
r
i

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა”, სო ცი ა ლუ რი 
კვლე ვი სა და ანა ლი ზის ინ ს ტი ტუტ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბით, პან კი სის ხე ო ბა ში კვლე ვა ჩა ა ტა რა. მი სი მი
ზა ნი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ას პექ ტე ბი სა და 
ქალ თა სო ცი ა ლუ რი რო ლის შე სა ხებ, ინ ფორ მა ცი ის 
მოგ რო ვე ბა იყო. 

კითხ ვა რი სპე ცი ა ლის ტებ მა აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე
ბე ბის მი ხედ ვით შე ად გი ნეს.  

კვლე ვა პრო ექ ტის, “თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, მას 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე თის რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ  თან ერ თად, ევ რო კავ ში რის 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, 2014 წლის 7 
ნო ემ ბერს, თბი ლი სის მეტ რო ში სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ
რო ვე ბის (ჰარასმენტის) შე სა ხებ კვლე ვის პრე ზენ
ტა ცია გა მარ თა. დო კუ მენ ტი ამ კუთხით არ სე ბულ 
ფაქ ტებს, ტენ დენ ცი ებ სა და მათ აღ მო საფხ ვ რე ლად 
შე მუ შა ვე ბულ რე კო მენ და ცი ას მო ი ცავს. 

კვლე ვა თბი ლი სის 14 მეტ რო სად გურ ში ჩა ტარ და. 
გა მო კითხ ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
შე დე გად აღ მოჩ ნ და, რომ მეტ რო თი მო სარ გებ ლე თა 
45% გამ ხ და რა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ვე ბის მსხვერ პ
ლი. დო კუ მენ ტ ში, გა მო კითხულ თა გარ და, შე სუ ლია 
ქალ თა უფ ლე ბებ სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 

სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის ანა ლი ზი. 

ღო ნის ძი ე ბის პრე ზენ ტა ცი ას არ სამ თავ რო ბო და 
სამ თავ რო ბო სექ ტო რი ეს წ რე ბო და. შეხ ვედ რის შემ
დეგ დის კუ სი აც გა ი მარ თა, სა დაც ხა ზი გა ეს ვა კვლე
ვის მნიშ ვ ნე ლო ბას და სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორ ტ
ში არ სე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ვე ბის ფაქ ტე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის აუცი ლებ ლო ბას. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ აღ ნიშ ნუ ლი 
კვლე ვა, ახალ გაზ რ და ეკო ნო მის ტ თა ასო ცი ა ცი ას
თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის 
ხელ შეწყო ბით ჩა ა ტა რა. 

კვლევა:	პანკისის	
ხეობის	მოსახლეობის	
დამოკიდებულებების	
შესწავლა	სხვადასხვა	
სოციალური	
პრობლემების	მიმართ	

კვლევა	სექსუალური	
შევიწროვების	შესახებ	
საზოგადოებრივ	
ტრანსპორტში
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6 სექ ტემ ბერს, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ
მა, თბი ლი სის ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კას თან ერ თად, 
მო რი გი სა ჯა რო დე ბა ტე ბი გამართა. დის კუ სი ა ში, 
რო მე ლიც ქალ თა მკვლე ლო ბებ სა და ძა ლა დო ბის 
ახალ ტენ დენ ცი ას ეხე ბო და, მო ნა წი ლე ო ბა სა ხელ მ
წი ფო უწყე ბე ბის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი
სა და აკა დე მი უ რი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა მი
ი ღეს. შეხ ვედ რის მო დე რა ტო რო ბას გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი, თა მარ სა ბე დაშ ვი
ლი ახორ ცი ე ლებ და. 

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა იმ ს ჯე ლეს 2014 წლის 
ბო ლო სტა ტის ტი კა ზეც რომ ლის თა ნახ მა დაც, იან ვ
რი დან–აგ ვის ტოს პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში 14 ქა
ლი მოკ ლეს. სა უ ბა რი მა ი სის თვე საც შე ე ხო, რო დე საც 
ქალ თა სა მი მკვლე ლო ბა და ფიქ სირ და. შეხ ვედ რი სას 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ხელ მ ძღ ვა ნელ მა  
იმ რე კო მენ და ცი ა ზე ისა უბ რა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
მსგავ სი ტი პის მკვლე ლო ბე ბი სათ ვის, ფე მი ცი დის კა
ტე გო რი ის მი ნი ჭე ბა უნ და მოხ დეს.  მან ასე ვე მო უ

წო და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებს, გა ა კე თონ 
სა ჯა რო გან ცხა დებ ე ბი და დაგ მონ ძა ლა დო ბა, რად
გან პრე ვენ ცი ი სათ ვის მა თი გა მოს ვ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა.

თეა წუ ლუ კი ან მა შეხ ვედ რი სას სა ხელ მ წი ფოს 
როლ ზე ისა უბ რა და აღ ნიშ ნა, რომ მი სი მთა ვა რი 
ამო ცა ნა ა, ქა ლი სა და კა ცის წი ნა აღ მ დეგ ჩა დე ნი ლი 
ნე ბის მი ე რი და ნა შა უ ლი სწრა ფად და ეფექ ტუ რად 
გა მო ძი ე ბა. მი ნის ტ რ მა ასე ვე სა გა მო ძი ე ბო პრაქ ტი
კა ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებ სა და მა თი გა მოს წო რე ბის 
გზებ ზეც გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა.

შეხ ვედ რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, დის კუ სი ის მო
ნა წი ლე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ,  რომ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი არა ერ თი კამ პა ნი ის, სა კა
ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რან ტი ე ბის შექ
მ ნი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კრი მი ნა ლი ზა ცი ის 
მი უ ხე და ვად, ოჯახ სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი კვლავ სა გან გა შო რჩე ბა და სა ხელ მ წი
ფოს მხრი დან მკვეთ რი რე ა გი რე ბაა სა ჭი რო. 

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რომ ძა ლა დო ბის წი ნა
აღ მ დეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის პრე ზენ
ტა ცია გა მარ თა. სა მუ შაო ვერ სი ის გან ხილ ვას, რო
მე ლიც ლე ვან იზო რი ამ წა რად გი ნა, ეს წ რე ბოდ ნენ  
მთავ რო ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის წარ მო
მად გენ ლე ბი, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი, მათ შო რის 
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მი მარ თუ ლე ბის კო ორ დი ნა ტო
რი.

რო გორც ლე ვან იზო რი ამ პრე ზენ ტა ცი ი სას აღ ნიშ
ნა, ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლა მხო ლოდ პო ლი ცი უ რი 
რე სურ სის გა მო ყე ნე ბით რთუ ლია და მი სი ვე გან მარ
ტე ბით, აუცი ლე ბე ლია ძა ლა დო ბის გა მომ წ ვე ვი მი
ზე ზე ბის ანა ლი ზი.

ხე ლი სუფ ლე ბა მი იჩ ნევს, რომ ძა ლა დო ბის წი ნა
აღ მ დეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა
ვე ბა, სა ხელ მ წი ფოს მზა ო ბა ა, უპა სუ ხოს სა ზო გა დო ე
ბა ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს. ლე ვან იზო რი ას თქმით, 
სტრა ტე გი ას ყვე ლა ის მი მარ თუ ლე ბა აქვს მო ცუ ლი, 
რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით აქ
ტუ ა ლუ რი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი უ ლი 
გეგ მის პირ ვე ლი გან ხილ ვა იყო და არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორს აქვს ვა და, რა თა სა ხელ მ წი ფოს წა რუდ გი
ნოს რე კო მენ და ცი ე ბი. აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში აქ ტი
უ რად არის ჩარ თუ ლი ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რიც.

შეხვედრა	
ომბუდსმენთან	
ქალთა	
მკვლელობებზე

ძალადობის	წინააღმდეგ	სახელმწიფო	სტრატეგია
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წარმატებით	დასრულებული	ქეისები

საჯარო	ლექციების	ციკლი	

ახალი პროექტები

ორ გა ნი ზა ცია „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ 
მი სი პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში ახორ ცი ე ლებს იური
დი ულ კონ სულ ტა ცი ებს რო გორც სა ტე ლე ფო ნო და 
ონ ლა ინ, ასე ვე პი რის პირ ფორ მატ ში. ორ გა ნი ზა ცი ის 
თა ნამ შ რომ ლე ბი რე გი ო ნებ ში ჩა დი ან და მო სახ ლე
ო ბის პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით, ად გილ ზე, 
პი რა დად ხვდე ბი ან მათ.

2014 წლის სექ ტემ ბე რი დე კემ ბ რის თვე ში 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ ს“ ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის პრობლემაზე 22მა ბენეფიციარმა მიმართა, 
რომელთაც პირისპირ გაეწიათ კონ სულ ტა ცი ა. აღ
ნიშ ნუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის გა და საჭ რე ლად ორ გა ნი ზა
ცი ამ ითა ნამ შ რომ ლა რო გორც არა სამ თავ რო ბო , ასე ვე 
სამ თავ რო ბო უწყე ბებ თან. თა ნამ შ რომ ლო ბა შედ გა 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ თა ნაც. 
შემ თხ ვე ვე ბის მო საგ ვა რებ ლად კო რეს პონ დენ ცი ე ბი 
გა იგ ზავ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის
ტ რო ში, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ში, 
სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი
ნის ტ რო ში, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ  მი ნის ტ
რის აპა რატ ში. ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, ფსი ქო ლო გი უ რი თუ სხვა სა ხის დახ მა რე ბის 
მიზ ნით, გა და მი სა მარ თ დ ნენ სხვა დას ხ ვა არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში. „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 

ცენ ტ რის“ შუ ამ დ გომ ლ ბით მოხ და თა ნამ შ რომ ლო
ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ამაგდართან“, 
რის შე დე გა დაც მო ხერ ხ და ერ თ ერ თი ბე ნე ფი ცი ა
რის და საქ მე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა. ორგანიზაცია 
ასე ვე თანამშრომლობს ორ გა ნი ზა ცია „სახლსა“ და 
„ძალადობისგან დაც ვის ეროვ ნულ ქსელ თან“.

აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ და 42 ონ ლა ინ 
კონ სულ ტა ცი ა. კითხ ვე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი  ე ხე ბო
და გან ქორ წი ნე ბის, ალი მენ ტის და ნიშ ვ ნისა და ქო
ნებ რი ვი და ვის გა დაწყ ვე ტის სა კითხებს. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” იურის
ტი გასცემს სა ტე ლე ფო ნო კონ სულ ტა ცი ე ბი საც, 
ძირითადად ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტებზე. 

2014 წლის სექ ტემ ბე რ დე კემ ბ რის თვე
ში კონსულტაცია გაეწია 25 დაინტერესებულ 
მოქალაქეს. ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უმ რავ ლე სო ბა პირ ვე
ლად კონ სულ ტა ცი ას იღე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის იურის
ტის გან და აუცი ლებ ლო ბის და შე საძ ლებ ლო ბის შემ
თხ ვე ვა ში პი რა დად სტუმრობენ ორ გა ნი ზა ცი ა ს.

სულ, ამ პე რი ო დის თ ვის, გა წე უ ლი იქ ნა 89 კონ
სულ ტა ცი ა, მათ შო რის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ
ზეც. 

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის თე მა სა და გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, მარ თავს სა ჯა რო ლექ ცი ა თა ციკლს. 
ღო ნის ძი ე ბა წიგ ნის სახლ “ბუქსითიში” ტარდება და 
მას ქარ თ ვე ლი მწერ ლე ბი კითხულობენ. 

ჩა ტა რე ბუ ლი ლექ ცი ე ბი  ეხებოდა ადათ  წე სებ სა 
და ტრა დი ცი ებს, კულ ტუ რა სა და გენ დე რულ პა რა
ლე ლებს ამი ერ კავ კა სი ა სა და თურ ქეთ ში, რაც დიდ 
გავლენას ახდენს საზოგადოების მენ ტა ლი ტე ტის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. გარ და ამი სა, მომ ხ სე ნებ ლე ბი დამ
ს წ რე ებს ცნო ბი ლი ქა ლი მწერ ლე ბის, მა თი ის ტო რი
ე ბი სა და ხედ ვე ბის, ასე ვე ნა წარ მო ე ბე ბის შე სა ხე ბაც 
ესა უბ რ ნენ. 

სა უ ბა რი ასე ვე ეხე ბა იმ დაბ რ კო ლე ბებს, რომ ლე
ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში 
მოღ ვა წე ქა ლებს ექ მ ნე ბო დათ. 

სა ჯა რო ლექ ცი ა თა ციკ ლი პრო ექ ტის, “თემთა მო
ბი ლი ზე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ
მოფხ ვ რი სათ ვის, სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი 
და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში 
ჩა ტარ და, მას “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე
თის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ რ თან ერ თად, 
ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე
ლებს.
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ტრენინგი	საჩხერის	მუნიციპალიტეტის	
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	
წარმომადგენლებისათვის	

სპორტული	და	
კულტურული	
ღონისძიება		

პანკისელ	ქალთა	
შორის	ჯირითი	
ლოპოტაზე

2729 ნო ემ ბერს, 16 დღი ა ნი კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ
ში, საჩხერ ეში სას ტუმ რო “მედიჰაუსში” „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ და გა ე როს ქალ თა ორ გა
ნი ზა ცი ამ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის  შე სა ხებ ერ
თობ ლი ვი ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა. მას ში მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღეს საჩხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა.

ტრე ნინგს გენ დე რუ ლი  თა ნას წო რო ბის  სა კითხებ
ში  ექ ს პერ ტე ბი, ირი ნა ჟვა ნია და მა მუ კა გა ჩე ჩი ლა ძე 
უძღ ვე ბოდ ნენ. ისი ნი მო ნა წი ლე ებს ისე თი სა კითხე
ბის შე სა ხებ ესა უბ რ ნენ, რო გო რი ცაა გენ დე რის რა ო ბა 
და ძი რი თა დი ცნე ბე ბი, გენ დე რუ ლი რო ლე ბი და არ

სე ბულ სტე რე ო ტი პებ თან ბრძო ლა.
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კითხებ

ში ექ ს პერ ტ მა ალექსანდრე სვა ნიშ ვილ მა ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხურ ში  
შე სარ ჩე ვი კონ კურ სის შე სა ხებ, ასე ვე,  სა ერ თა შო რი
სო პრაქ ტი კის შე სა ხებ ისა უბ რა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად
გე ნელ თა გაძ ლი ე რე ბა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბი სად მი მა თი ცნო ბი ე რე ბის გაზ რ და, სა ხელ მ წი ფო
ებ რი ვი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის თვალ საზ რი სით, 
უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

30 ივ ლისს, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, პან
კი სის ხე ო ბის სო ფელ დუ ის ში შაშ სა და ნარ დ ში, ად
გი ლობ რივ ქა ლებს შო რის შეხ ვედ რა გა მარ თა.  

ას პა რე ზის ყვე ლა ზე პა ტა რა მო ნა წი ლე კვლავ 18 
წლის ჟა ნა და და ე ვა იყო, რო მელ მაც ამა ვე წლის ივ
ნის ში, დუ ის ში გა მარ თულ მა გი დის ჩოგ ბურ თ შიც 
მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა.  გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი მედ ლე ბი თა 
და სიმ ბო ლუ რი სა ჩუქ რე ბით და ჯილ დოვ დ ნენ. აღ
ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ქალ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აქ ტი ვო ბის გაზ რ დას ემ სა ხუ რე ბა. 

შე ჯიბ რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ად გი ლობ რი ვი 
ბავ შ ვ თა ან სამ ბ ლის მო ნა წი ლე ო ბით, ფოლ კ ლო რუ
ლი კონ ცერ ტი გა ი მარ თა. მის დაწყე ბამ დე შე ჯიბ რის 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლებ სა და მო ნა წი ლე ებს, სიმ ბო ლუ რი სა
ჩუქ რე ბი და ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ კამ პა ნი ის სლო
გა ნით გა ფორ მე ბუ ლი მა ი სუ რე ბი გა და ე ცათ.

ღო ნის ძი ე ბე ბი ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ
ლი პრო ექ ტის, „თემთა მო ბი ლი ზე ბა სა გან მამ ნათ
ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე
ბის გზით, ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი ძა ლა დო
ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში 
ჩა ტარ და.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა”, ლო პო ტას 
დასასვენებელ კომპლექსში, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ და ქალ თა სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა
ში აქ ტი უ რი ჩარ თ ვის მიზ ნით, ცხე ნე ბით შე ჯიბ რი 
მო აწყო, რომელშიც ძი რი თა დად, პან კი სე ლი ქა ლე ბი 
მონაწილეობდნენ. 

შე ჯიბრს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლე, 
ლე ვან იზო რია და პო ლი ცი ის აკა დე მი ის წარ მო მად
გე ნე ლი, ნო დარ სა ა კაშ ვი ლიც დაესწრნენ. მო ნა წი ლე
ე ბი და გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი ლე ვან იზო რი ამ და „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ დი რექ ტორ მა, ელე ნე რუ
სეც კა ი ამ და ა ჯილ დო ვეს. 

ჯი რი თი პრო ექ ტის, “თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, მას 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე თის რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ რ თან ერ თად, ევ რო კავ ში
რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს. 
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შეჯიბრი	მაგიდის	ჩოგბურთში

ტრენინგი	ანაკლიაში

სო ფელ დუ ის ში, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” 
მა გი დის ჩოგ ბურ თ ში სკო ლის მოს წავ ლე ებს შო რის 
შეჯიბრი გა მარ თა, რომელშიც დუ ი სის, ჯო ყო ლო სა 
და ბირ კი ა ნის მოს წავ ლე ე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. 

ღო ნის ძი ე ბა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბას ეხე ბო და. 
შე ჯიბ რ ში ორი გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გა მოვ ლინ და. ერ თი 
პრი ზი კა ხე თის გან ვი თა რე ბის ფონდს, მე ო რე კი  
სო ფელ დუ ი სის სკო ლას გა და ე ცა. 

შეხ ვედ რა  პრო ექ ტის, “თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, მას 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, კა ხე თის რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დ რ თან ერ თად, ევ რო კავ ში
რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს.

1519 ივ ლისს, სას ტუმ რო “ანაკლიაში”, საჩხერის 
მუნიციპალიტეტის სო ფე ლ პე რე ვი სა და მარ ნე უ ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ და მი ას თვით დახ მა რე
ბის ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის, ტრე ნინ
გი ჩა ტარ და. მი სი მი ზა ნი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი სათ ვის, 
CEDAW კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ე ბის გაც ნო ბა და 
ქალ თა მი მართ ყვე ლა ფორ მის დის კ რი მი ნა ცი ის აღ
მოფხ ვ რის კო მი ტე ტის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბა იყო. ტრე ნინ გ ში 15 სა თე მო მუ შა კი მო ნა წი ლე
ობ და.

ტრე ნი გი “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” დი
რექ ტორ მა, ელე ნე რუ სეც კა ი ამ გახ ს ნა, რო მელ მაც მი
მო ი ხი ლა სა ქარ თ ვ ლოს მი ერ აღე ბუ ლი ისე თი სა ერ
თა შო რი სო  ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა CEDAW 
კონ ვენ ცი ის მი ღე ბი სა და რა ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი, 
ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბის მი ერ აღებულ ვალ დე ბუ ლე

ბე ბი, კონ ვენ ცი ით ტერ მინ „დიკრიმინაციის“ გან
მარ ტე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან კო მი ტეტ ში წარ
დ გე ნი ლი ან გა რი შე ბი და ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე ბი. 
გან სა კუთ რე ბით გა ეს ვა ხა ზი იმ რე კო მენ და ცი ებს, 
რო მე ლიც იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი და კონ ფ
ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის პრობ
ლე მებს ეხე ბო და.

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს CEDAW კო მი ტეტ ზე 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა გა მოს ვ ლის, მათ 
მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა და მნიშ ვ
ნე ლო ბის შე სა ხე ბაც მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცი ა. მო ნა წი
ლე ებ მა ერ თხ მად აღ ნიშ ნეს, რომ სე სია გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბი სა და დის კ რ მი ნა ცი ის თე მა ზე გან სა
კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. გა ი გეს უფ რო მე
ტი გენ დერ სა და სქესს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა ზე, ასე ვე 
ტერ მი ნო ლო გი ა ზე, ქალ თა უფ ლე ბებ ზე, სა ერ თა შო

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება
ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ ერთერთი პრიორიტეტული 

მიმართულებაა. ამ კუთხით ორგანიზაციის მუშაობის მიზანია, ხელი შევუწყოთ ადგილობრივი და 
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის შესაძლებლობების გაძლიერებას, მათი 
ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობის საკითხებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების შესახებ, რომლებიც ქალებს, მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეხება. 

ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზანია იძულებით გადაადგილებული, კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული და ეროვნული უმცირესობების ქალთა ჯგუფებისათვის ადამიანის უფლებების 
შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდება და გადაწყვეტილების მიმღებებთან მათი ხმის მიწვდენა. „ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრი“ უზრუნველყოფს ქალთა საინფორმაციო მხარდაჭერას და, „ერთი ფანჯრის“ 
პრინციპით გამართული შეხვედრების საშუალებით, ხელს უწყობს მათ ჩართულობას ადვოკატირების 
პროცესში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ამასთან, „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ შეიმუშავებს 
და წარადგენს რეკომენდაციებს სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის შესახებ და აქტიურად არის 
ჩართული სახალხო დიპლომატიის ღონისძიებებში.
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ტრენინგი	მარნეულის	მუნიციპალიტეტის	
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	
წარმომადგენლებისთვის
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რი სო და ად გი ლობ რივ კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე, ლი დერ 
ქა ლებ ზე და სხვა. 

სა თე მო ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა ტრე ნინ
გი სას, სოფ ლის პრობ ლე მე ბის მოსაგვარებლად ად
გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ნი ხი ლეს, ასე ვე გა მო ხა ტეს მზა
ო ბა, გა უ ზი ა რონ მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა სხვებს, რა თა ყო
ველ თ ვის იყ ვ ნენ და ცუ ლი უკა ნო ნო ბი სა გან.

ტრე ნინ გის შე დე გად გა ი ზარ და მო ნა წი ლე თა ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო

ბი სა და  ქალ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, ასე ვე ეროვ ნუ
ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ; ამაღ ლ და მო ნა წი ლე თა ცნო ბი
ე რე ბა სა თე მო მო ბი ლი ზა ცი ი სა და მა თი რო ლის შე
სა ხებ; გა ი ზარ და მო ნა წი ლე თა უნარ–ჩვე ვე ბი თე მის 
პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბის კუთხით.

ტრე ნინ გი პრო ექტის, „ქალები თა ნა სო წო რო ბის, 
მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო
ში“ ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და.

2 და 3 დე კემ ბერს, მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ
ლე ბის თ ვის, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა. 

ტრე ნინგს, რო მე ლიც მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის გამ გე ო ბა ში ჩა ტარ და, გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ექ
ს პერ ტე ბი ირი ნა ჟვა ნია და ალექ სან დ რე სვა ნიშ ვი ლი 
უძღ ვე ბოდ ნენ. 

ტრე ნინ გის პირ ველ დღეს მო ნა წი ლე ებ მა ინ ფორ
მა ცია მი ი ღეს გენ დე რის რა ო ბი სა და ძი რი თა დი ცნე
ბე ბის შე სა ხებ, გა ნი ხი ლეს გენ დე რუ ლი რო ლე ბი და 
არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, ასე ვე ისა უბ რეს გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და მიღ წე ვის 
მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ. ტრე ნინ გის მე ო რე დღე კი ად
გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბას და
ეთ მო.  

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო ამ დ გე ნელ მა, 
ანა ფა შა ლიშ ვილ მა,  ქვე მო ქარ თ ლ ში ეროვ ნუ ლი უმ
ცი რე სო ბე ბის ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბი სა და პრი ო რი ტე
ტე ბის შე სა ხებ კვლე ვის შე დე გე ბი წარ მო ად გი ნა. 

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა ის სა კითხე ბიც გა ნი ხი
ლეს, რი სი მოგ ვა რე ბაც, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო
ბის ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, გამ
გე ო ბის დო ნე ზეა შე საძ ლე ბე ლი.

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბი ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის შე სარ ჩე ვი კონ კურ სის თ ვის ემ ზა
დე ბი ან, სწო რედ ამი ტომ, მათ თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სო იყო ტრე ნინ გის ის ნა წი ლი რო მე ლიც 
კონ კურ სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას და ეთ მო. 

პრო ექ ტი „ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ქალ თა სი ან ფორ მა ციო ცენ ტ რ
სა და ფონდ ტა სოს თან პარ ტ ნი ო რო ბით, ნორ ვე გი ის 
მთავ რო ბის მხარ დაჭ რით ხორ ცი ელ დე ბა. ის მიზ
ნად ისა ხავს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი, კონ ფ
ლიქ ტის შდე გად და ზა რა ლე ბუ ლი და ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბის ქალ თა ჯგუ ფე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბი სა და მთავ რო ბის მხარ და ჭე რასა და მა
თი შე სა ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბას, სა ქარ თ ვე ლო ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის მიზ ნით.
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გაეროს	#1325	რეზოლუციის	
სამოქმედო	გეგმის	განხორციელების	
შუალედური	შეფასება

ტრენინგი	რეზოლუცია	1325	ქალებზე,	
	მშვიდობასა	და	უსაფრთხოებაზე	
სამინისტროების	წარმომადგენლებისთვის

6 აგ ვის ტოს, სას ტუმ რო “თბილისი მე რი ოტ ში”, 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი გა მარ თა. მი სი მთა ვა რი 
მი ზა ნი, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სათ ვის გა ე როს #1325 
რე ზო ლუ ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შუ ა ლე დუ რი შე ფა სე ბის გაც ნო ბა იყო. 

შე ფა სე ბა გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის ინი ცი ა
ტი ვით, მოწ ვე ულ მა ექ ს პერ ტ მა, გი ორ გი შუ ბი თი ძემ 
გა ა კე თა. მან კვლე ვის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი და რე
კო მენ და ცი ე ბი, შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს სკა ი პის 
სა შუ ა ლე ბით, ბრი უ სე ლი დან გა აც ნო. შეხ ვედ რა ზე 
დის კუ სი აც შედ გა, ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებ მა კვლე ვის 

ავ ტორ თან, კითხ ვე ბის დას მის გარ და, სა კუ თა რი მო
საზ რე ბე ბი და ინი ცი ა ტი ვე ბი წა რად გი ნეს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კვლე ვა ზე მუ შა ო ბი სას, პო ლი
ტი კო სებ თან ერ თად, კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა
რა ლე ბუ ლე ბიც გა მო ი კითხ ნენ. მი ღე ბუ ლი ან გა რი
ში ხუ თი ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა და შე სას რუ ლე ბელ, 
ნა წი ლობ რივ შეს რუ ლე ბულ და შეს რუ ლე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ანა ლიზს მო ი ცავს. შეხ ვედ რის 
დას რუ ლე ბი სას, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, 
პრე მი ე რის აპა რატ ში შექ მ ნილ, ადა მი ა ნის უფ ლე
ბა თა დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის სა კო
ორ დი ნა ციო უწყე ბა თა შო რის საბ ჭო ში, გენ დე რუ ლი 
სა კითხე ბი სად მი მი მარ თულ სა მუ შაო ჯგუფ ში, არა
სამ  თავ რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლად იქ ნა არ ჩე
უ ლი. 

შეხ ვედ რა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო რე კო მენ და ცი ე
ბი ეროვ ნუ ლი გეგ მის მე ო რე ფა ზის შე მუ შა ვე ბის თ
ვის; გა იჟ ღე რა რე კო მენ და ცი ამ შეზღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის 
ნორ მე ბის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში გათ ვა ლის
წი ნე ბის შე სა ხებ. მომ დევ ნო სა მუ შაო შეხ ვედ რის თ
ვის ასო ცი ა ცია დევ ნილ ქალ თა მოძ რა ო ბა მშვი დო ბი
სათ ვის ”იმედის” თავ მ ჯ დო მა რე ქრის ტი ნე კი ლა ნა ვა 
შე ირ ჩა რე გი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ
ლად.

1519 ოქ ტომ ბერს ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რის ორ გა ნი ზე ბით გუ და ურ ში, ტრე ნინ გი იმ სა მი
ნის ტ რო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის ჩა ტარ და, ვის 
უშუ ა ლო ვალ დე ბუ ლე ბა საც წარ მო ად გენს გა ე როს 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325 ქა ლებ ზე, 
მშვი დო ბა სა და უსაფ რ თხო ე ბა ზე (2000) და მი სი შეს
რუ ლე ბის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბუ ლი 20122015 წლე ბის 
ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ტრე ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და მო ნა წი ლე ე ბი სიღ რ
მი სე უ ლად გაც ნო ბოდ ნენ რე ზო ლუ ცი ა 1325 ქა ლებ
ზე მშვი დო ბა სა და უსაფ რ თხო ე ბა ზე და მის გან სა
ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი 20122015 სა მოქ მე
დო გეგ მით და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს. ამავ დ
რო უ ლად მათ აიმაღ ლეს კომ პე ტენ ცია და გა იღ რ მა
ვეს ცოდ ნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბის 
შე სა ხებ და მათ მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე სამ შ ვი დო ბო პრო ცე
სე ბის გან ხილ ვი სას. 

ტრე ნინ გის შე დე გად სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ როს 
წარ მო მად გენ ლებს ხე ლი შე ეწყოთ ურ თი ერ თა ნამ

შ რომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე და გეგ მონ ერ თობ ლი ვი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის
თ ვის.

დღის წეს რიგ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეჭი რა 
ინ ცი დენ ტის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის 
მექ ნიზ მის მუ შა ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა
რე ბას, რადგდან სწო რედ შეხ ვედ რე ბის ამ ფორ მატ ში 
გა ნი ხი ლე ბა კონ ფ ლიქ ტის პი რა სოფ ლებ ში მცხოვ რე
ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი. 

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ EUMM–ის მი ერ ორ გა
ნი ზე ბულ შეხ ვედ რე ბის პრო ცეს ში უშუ ა ლოდ ჩარ
თუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო
სა და რე ინ ტეგ რა ცი ის სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გენ
ლე ბი, მნიშ ვ ნე ლოვ ნი იყო მა თი ტრე ნინ გ ში მო ნა წი
ლე ო ბა და აღ ნიშ ნულ შეხ ვედ რე ბის გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა.

ტრე ნინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა სა მი ნის ტ რო ებს 
შო რის ურ თი ერ თა ნამ შ რომ ლო ბა და ყო ფი თი პრობ
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“ქალთა	საინფორმაციო	ცენტრი”	IPRM	შეხვედრებზე

ლე მე ბის გა დაჭ რის გზებ ზე ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბა. 
“ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” სა მოქ მე დო გეგ მის 
გა ნახ ლე ბის თა ნა ვე კი დევ ერთ ტრე ნინგს ჩა ა ტა რებს 
აღ ნიშ ნუ ლი სა მი ნის ტ რო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ
ვის. 

იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს, გა ნათ ლე ბი სა და მეც
ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ
როს, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ
ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რო სა და შე რი
გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა მი ნის
ტ როს წარ მო მად გენ ლებ მა ცნო ბი ე რე ბა აიმაღ ლეს სა
ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა  
და მი სი ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის, 
ასე ვე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ქალ თა უფ ლე
ბე ბის, სტე რე ო ტი პე ბის არ სე ბო ბის, წარ მო შო ბი სა და 
მა თი  ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ. 

ტრე ნინ გი გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის სა მოქ მე დო 
გეგ მით წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნის შე სა ბა მი
სად, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ქა ლე ბის ჩარ თუ ლო

ბა სა და მო ნა წი ლე ო ბას სამ შ ვი დო ბო და კონ ფ ლიქ
ტის პრე ვენ ცი ის პრო ცე სებ ში.

ტრე ნინ გი პრო ექ ტის „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი 
ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის თ ვის“ ფარ გ ლებ ში 
ჩატარდა, რო მელიც ამე რი კის გან ვი ა თა რე ბის სა ა გენ
ტოს მხარ და ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა.

2008 წლის აგ ვის ტო ში რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს შე
ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის შემ დეგ  და დე ბუ ლი 
ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ 6პუნქტიანი შე თან ხ
მე ბის შე სა ბა მი სად, მშვი დო ბის, სტა ბი ლუ რო ბი სა 
და უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვის მიზ ნით, ინ ცი დენ ტე
ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის 
ფარ გ ლებ ში, მხა რე ე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან თა ვი დან 
აიცი ლონ და სა ჭი რო ე ბის შემ თხევ ვა ში აღ კ ვე თონ  
ისე თი შემ თხ ვე ვე ბი, რაც საფ რ თხეს შე უქ მ ნის მო სახ
ლე ო ბას და გა ა უ ა რე სებს ად გილ ზე არ სე ბულ მდგო
მა რე ო ბას.

 სო ფე ლი ერ გ ნე თი თვე ში ერ თხელ რე გუ ლა რულ 
სამ შ ვი დო ბო შეხ ვედ რებს მას პინ ძ ლობს სა დაც ქარ
თუ ლი, ოსუ რი და რუ სუ ლი მხა რე, სა ერ თა შო რი სო 
დამ კ ვირ ვებ ლე ბის თან ხ ლე ბით, სა საზღ ვ რო ზო ლის 
მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სა
ჭი რო ე ბებ სა თუ პრობ ლე მებ ზე სა სა უბ როდ იკ რი ბე
ბა. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ჟურ ნა ლის ტი 
ამ შეხ ვედ რებს ად გილ ზე ეს წ რე ბა და ინ ფორ მა ცი ის 
შეხ ვედ რის შემ დეგ გა მო სუ ლი მხა რე თა წარ მო მად
გენ ლე ბის გან იღებს. ასე ვე, ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია ჩარ
თუ ლია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა
მარ თულ შეხ ვედ რებ ში, რო მელ საც EUMM უკე თებს 
ორ გა ნი ზე ბას და მათ გა მოკ ვე თილ პრობ ლე მებს აც
ნობს. 

20 ნო ემ ბერს შე რა ტონ მე ტე ხი პა ლას ში ინ ცი დენ
ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ
მის (IPRM) მო ნა წი ლე შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო 
თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის 
აპა რა ტი სა და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს წარ მო
მად გენ ლე ბის და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა გა ი მარ თა, სა დაც მხა რე ებ
მა ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა საზღ ვ რო ზოლ ში მცხოვ რე

ბი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ ისა უბ რეს. 
ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე

ბის მე ქა ნიზ მის სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რებ ზე კონ
კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბის ბე დი წყდე ბა, შე სა ბა მი სად , 
ამ პორ ცე სებ ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე
რე სი და ჩარ თუ ლო ბა გა დამ წყ ვე ტი ა. სწო რედ ამი
ტომ,  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე მო მუ შა ვე არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სა ჭი რო ად რე სა ტამ დე 
უნ და მი ი ტა ნონ  „მესიჯები“. შეხ ვედ რა ზე სა უ ბა რი 
შე ე ხო IPRMის ფორ მატ ში  ცხე ლი ხა ზის მუ შა ო ბას, 
სა დაც გროვ დე ბა ინ ფორ მა ცია სა საზღ ვ რო ზოლ ში 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. 

13 ნო ემ ბერს “ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ ი” 
მონაწილეობდა შეხვედრაში, რომ ლის მი ზა ნი იყო 
მომ ზა დე ბა და იმ კონ კ რე ტულ სა კითხებ ზე ჩა მო
ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც უნ და წარ დ გე ნი ლი ყო IPRM 
ფორ მა ტის მო ნა წი ლე თათ ვის. გა მო იკ ვე თა ოთხი ძი
რი თა დი სა კითხი: უსაფ რ თხო ე ბა, სა ხალ ხო დიპ ლო
მა ტი ის შეხ ვედ რე ბი; ე. წ. საზღ ვ რის პი რა სოფ ლე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის შემ ს წავ ლე ლი კო მი სი ის შეკ რე ბა; ინ
ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. ქა
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ღია	კარის	დღე

სოციალური	
მედიის	ტრენინგი	
კოალიციის	
წევრთათვის

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღო ღია კა რის დღის ღო ნის ძი ე ბა ში, რო მე ლიც გა
ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ე როს 1325 რე ზო ლუ
ცი ის ფარ გ ლებ ში, მო აწყო. შეხ ვედ რა ქა ლე ბის, მშვი
დო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის თე მას ეხე ბო და და მას ში 
მო ნა წი ლე ო ბას, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გარ და, ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბიც იღებ დ ნენ. 

ღო ნის ძი ე ბას პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს 
თავ მ ჯ დო მა რე და ვი ცე ს პი კე რი, მა ნა ნა კო ბა ხი ძეც 
და ეს წო. მან ყუ რადღე ბა კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის 
პრო ცეს ში ქა ლის როლ ზე და იმ პრობ ლე მებ ზე გა ა
მახ ვი ლა, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით ქა ლებს ატყ დე
ბათ თავს. 

ღო ნის ძი ე ბა ზე მოხ სე ნე ბით გა მო ვი და ელე ნე რუ
სეც კა ი აც. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კონ ფ ლიქ ტის თე მა სა 

და ქალ თა როლ ზე, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, 
წლე ბი ა, მუ შა ობს. მომ ხ სე ნე ბელ მა ჩვენ თან სა უ ბარ ში 
ყუ რადღე ბა ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბის ფორ მატ ზე გა ა
მახ ვი ლა. 

ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას კონ ფ ლიქ ტის რე გი
ონ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბიც იღე ბენ. მა რი ამ ბუ ჩუ კუ რი 
წლე ბია და ზა რა ლე ბულ ქალ თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მუ შა
ობს. მი სი მოხ სე ნე ბა სა ჭი რო ე ბებ თან ერ თად რე კო
მენ და ცი ებ საც ეხე ბო და. 

რე ზო ლუ ცია #1325 გა ე რომ 2000 წელს შე ი მუ შა
ვა. სა მოქ მე დო გეგ მა კი სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა, 
2011 წელს და ამ ტ კი ცა.  სა მოქ მე დო გეგ მა სამ შ ვი დო
ბო პრო ცე სებ ში, ომის დროს და ზა რა ლე ბულ ქალ თა 
და გო გო ნა თა მო ნა წი ლე ო ბას ეხე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა მოქ მე დო გეგ მა გა ე როს წევრ 44 ქვე ყა ნა შია 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი.

2014 წლის 13 ივ ლისს, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რ მა” კო ა ლი ცია “ქალთა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი
ლე ო ბი სათ ვის” წევ რებს ტრე ნინ გი ჩა უ ტა რა. 

ტრე ნინ გი მო ი ცავ და კო ა ლი ცი ის სა ზო გა დო ე
ბას თან ურ თი ერ თო ბი სა და მე დი ა ად ვო კა ტი რე ბის 
სტრა ტე გი ას. სამ დღი ა ნი ტრე ნინ გის ფარ გ ლებ ში, მო
ნა წი ლე ებ მა შე ი მუ შა ვეს კო ა ლი ცი ის პი არ კამ პა ნი ის 
სტრა ტე გი ა, გა მოკ ვე თეს მა თი პრობ ლე მე ბი და და
სა ხეს პრი ო რი ტე ტე ბი ქალ თა პო ლი ტი კუ რი გაძ ლი
ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ტრე ნინ გის გან მავ ლო ბა ში 
შე მუ შავ და კო ა ლი ცი ის სა მო მავ ლო გეგ მე ბი და ერ
თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბი. ამას თან, მი სი წევ რე ბი გა
ეც ნენ ალ ტერ ნა ტი ულ ან გა რიშს, რო მე ლიც CEDAW 
კო მი ტეტ თან წარ სად გე ნად მომ ზად და. 

ტრე ნინ გის ფარ გ ლებ ში და ი გეგ მა შეხ ვედ რე ბი, 
რომ ლე ბიც “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” და კო ა
ლი ცი ამ “ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის” 

ერ თობ ლი ვად ჩა ა ტა რა. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში მოხ
და კო ა ლი ცი ის პრე ზენ ტა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას მა თი საქ მი ა ნო ბაც წა რედ
გი ნათ. 

აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და პრო
ექტ “გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბა ქალ თა პო ლი ტი
კუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” მე ო
რე ეტა პის ფარ გ ლებ ში. აღ ნიშ ნულ პრო ექტს “ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” ბრი ტა ნულ საქ ველ მოქ მე
დო ორ გა ნი ზა ცია  OXFAMთან თა ნამ შ რომ ლო ბით 
ახორ ცი ე ლებს და მი სი მი ზა ნი ა, მხა რი და უ ჭი როს 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბას გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთხით, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე. 

ტრე ნინ გი ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი
ზა ცია OXFAMის მხარ და ჭე რით შედ გა.

თემთა მობილიზაცია და ქალთა გაძლიერება
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საგანმანათლებლო	ტრენინგების	
ციკლი	ქალთა	უფლებების	შესახებ

საზაფხულო	ბანაკი	სოფლად		
მცხოვრები	ქალებისათვის

4, 5, 6, 11 და 12 აგ ვის ტოს , ” ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რ მა”, ფონდ “ტასოსთან პარ ტ ნი ო რო ბით ქალ თა 
უფ ლე ბებ ზე ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა,

ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ტო ლოშ ში, 
ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ცი ხის ჯ ვარ
ში, ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ქვე მო 
შუქ რუთ ში, ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ 
ლე ლი ან სა და დუ შე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ 
მა ღა როს კარ ში ქალ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა გან მა
ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი  სა ხელ წო დე ბით 
„ქალის უფ ლე ბე ბი  და სავ ლუ რი და ქარ თუ ლი მა გა
ლი თე ბი“ ჩა უ ტარ და. 

პრო ექ ტის სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში შერ ჩე უ ლი თვით
დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა ინ ფორ
მა ცია მი ი ღეს სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის თ ვის გა დად გ მულ ნა ბი ჯებ ზე, 
ქალ თა დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ
რის კონ ვენ ცი ის შე სა ხებ, ასე ვე გა ნი ხი ლეს დის კ რი
მი ნა ცი ის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბი და მა თი აღ მოფხ ვ რის 
გზე ბი.

29  აგ ვის ტო დან 3 სექ ტემ ბ რის ჩათ ვ ლით, სოფ
ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სათ ვის, სა ზაფხუ ლო სამ შ
ვი დო ბო ბა ნა კი გა ი მარ თა. სა ზაფხუ ლო ბა ნა კი მიზ
ნად ისა ხავ და პრო ექ ტის სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში შერ ჩე
უ ლი სა თე მო მუ შა კე ბი სა და თვით დახ მა რე ბის ჯგუ
ფე ბის ლი დე რე ბის გაძ ლი ე რე ბა სა და გა დამ ზა დე ბას 
რო გორც ლი დე რო ბის, ასე ვე კო მუ ნი კა ცი ის, გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ.

წყა ლი, გა ზი, გზა, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი  ეს იმ ძი
რი თად პრობ ლე მა თა მოკ ლე ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რაც 
სხვა დას ხ ვა სა მიზ ნე რე გი ონ ში მცხოვ რებ ქა ლებს 
აწუ ხებთ. მცხე თა მ თი ა ნე თის, კა ხე თის, სამ ცხე ჯა
ვა ხე თის, იმე რე თი სა და გა ლის რა ი ო ნის წარ მო მად
გენ ლებ მა მათ თემ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მა თი გა დაჭ რის გზე ბიც გა ნი
ხი ლეს. 

ტრე ნინ გის ფარ გ ლებ ში მო ნა წი ლე ებს ასე ვე მი ე
წო დათ ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, 
ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ბა ზის შე სა ხებ , ა სე ვე აიმაღ ლეს კომ პე ტენ ცია ლი დე
რი ქა ლის თ ვის აუცი ლე ბე ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბის შე სა ძე
ნად.

სა ზაფხუ ლო ბა ნა კის ფარ გ ლებ ში,  დო კუ მენ ტუ რი 

ფილ მე ბის ჩვე ნე ბაც გა ი მარ თა, რომ ლე ბიც სხვა დას
ხ ვა ქვე ყა ნა ში ქალ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, 
პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის და სამ შ ვი დო ბო პრო
ცე სებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი როლს შე ე ხე ბო და. 

ბა ნა კი  პრო ექ ტის, „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი 
ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში 
ჩა ტარ და, რო მე ლიც USAIDის ფარ გ ლებ ში ხორ ცი
ელ დე ბა. 

ტრე ნინ გი პრო ექტ, „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი 
ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში 
შექ მ ნი ლი 15 თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფის წევ რე ბის თ
ვის გა ი მარ თა.
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ქალთა	და	ახალგაზრდობათა	საკითხების	
სალექციო	კურსი	დუისში		

შეხვედრა	ლელიანში	ადგილობრივ	
ხელისუფლებასთან

15 სექ   ტემ   ბერს, პან   კი  სის ხე  ო  ბის სო  ფელ დუ  ის  
ში, „ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რ   მა“, სა  ჯა  რო ლექ  
ცია გა  მარ   თა. ლექ   ცია ქალ   თა და ახალ   გაზ   რ   და  თა სა 
კითხებს შე  ე  ხე  ბო  და.

დიპ   ლო  მა  ტი  ა, დიპ   ლო  მა  ტი  ის დო  ნე  ე  ბი 
(სახელმწიფოთაშორისი, მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტეტ   თა ან 
უნი  ვერ   სი  ტეტ   თა  შო  რი  სი, სამ   ხედ   რო დიპ   ლო  მა  ტია 
და სხვა), სტრა  ტე  გი  უ  ლი და  გეგ   მა  რე  ბის მნიშ   ვ   ნე 
ლო  ბა (სკოლების, უნი  ვერ   სი  ტე  ტე  ბის დო  ნე  ზე მუ 
შა  ო  ბის პრო  ცეს   ში და ა.შ.), პრობ   ლე  მა  თა გა  დაჭ   რის 
გზე  ბი  აღ   ნიშ   ნულ თე  მე  ბი გაჟ   ღერ   და ლექ   ცი  ა  ზე, 
რო  მელ   საც ად   გი  ლობ   რი  ვე  ბი ეს   წ   რე  ბოდ   ნენ. შეხ   ვედ  
რის მო  ნა  წი  ლე  ებს მა  თი ყო  ველ   დღი  უ  რი ცხოვ   რე  ბის 
მა  გა  ლი  თებ   ზე უნ   და აეხ   ს   ნათ, თუ რო  გორ უნ   და და 
ყონ პრობ   ლე  მუ  რი სა  კითხი მცი  რე პრობ   ლე  მად და 
რო  გორ გა  დაჭ   რან ისი  ნი ეტა  პობ   რი  ვად. 

შეხ   ვედ   რა დუ  ის   ში „ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ  
რის“ მი  ერ, პრო  ექ   ტის „ქალები და ახალ   გაზ   რ   დე  ბი 
პან   კი  სის ხე  ო  ბა  ში“ ჩა  ტარ   და, რო  მე  ლიც აშშს სა  ელ  
ჩოს საგ   რან   ტო პროგ   რა  მით ფი  ნან   ს   დე  ბა. 

სას მე ლი წყლის, გა ზი ფი კა ცი ი სა თუ ელექ ტ რო
ე ნერ გი ის პრობ ლე მა, გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სამ გ
ზავ რო ტრან ს პორ ტის ღი რე ბუ ლე ბის რე გუ ლი რე ბა, 
ნაგ ვის ურ ნე ბის სა ჭი რო ე ბა და ზამ თარ ში შე შით მო
მა რა გე ბის სა კითხი,  ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, 
წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე, ახალ გაზ რ დე ბის სპორ ტულ 
თუ კულ ტუ რულ აქ ტი ვო ბე ბებ ში ჩარ თ ვა  ეს მცი რე 
ნა წი ლია იმ პრობ ლე მე ბი სა რაც პრო ექ ტის, “ქალები, 
რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე
ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში, კა ხე თის რა ი ონ ში შექ მ ნი ლი 

თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფებ მა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო ამ დ გენ ლებს გა აც ნეს.

 ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფე ლი ლე ლი
ა ნის ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რ ში, 24 ოქ
ტომ ბერს, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თ ვე ლო ბა სა და 
ლე ლი ა ნი ბალ ღო ჯი ა ნის თვით დახ მა რე ბის ჯგუ
ფებს შო რის გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, ქა ლე ბი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს  მათ  თემ ში არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ ზე  ესა უბ რ ნენ. 

 თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბის წარ მო ამ დ გენ ლე ბი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბის გეგ მი თაც და ინ
ტე რეს დ ნენ და ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ
ვის პრო ცეს ში ჩარ თ ვის სურ ვი ლიც გა მოთ ქ ვეს. მო
სახ ლე ო ბა ითხოვს კრე ბე ბის ჩა ტა რე ბას სი ახ ლე ე ბის 
გა საც ნო ბად, სოფ ლის პროგ რა მე ბის გან სა ხილ ვე
ლად და პრი ო რი ტე ტე ბის და სა გეგ მად. 

 2014  წელს ზაფხულ ში, მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ
ვის სა ფუძ ველ ზე, თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფებ მა  ის 
ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი გა მო ავ ლი ნეს, რი სი მოგ ვა
რე ბაც ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან თა
ნამ შ რომ ლო ბი თა თუ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
შე სა ბა მის უწყე ბებ თან კო ორ დი ნი რე ბი თაა შე საძ ლე
ბე ლი.
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ვორქშოფი	ერევანში	

სოფლად	მცხოვრები	ქალების	დღე	

2014 წლის ოქ ტომ ბერ ში, ერე ვან ში ტრე ნერ თა გა
დამ ზა დე ბის ტრე ნინ გი  „კავკასიელ ქალ თა რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბა  ად ვო კა ტი რე ბის და ლი დე რო ბის უნა
რე ბის გან ვი თა რე ბა“ ჩა ტარ და.  ტრე ნინ გი ქალ თა 
„საინფორმაციო ცენ ტ რის” მხარ და ჭე რით, „ომისა და 
მშვი დო ბის გა შუ ქე ბის ინ ს ტი ტუ ტის“ მი ერ იყო ორ
გა ნი ზე ბუ ლი და მას მოწ ვე ულ ტრე ნე რი, სილ ვა ბე
ზი რი ა ნი უძღ ვე ბო და.  

ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბდნენ ლი დე რი ქა ლე ბი 
აფხა ზე თი დან, ცხინ ვა ლი დან და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა 
რე გი ო ნე ბი დან. ტრე ნინ გის მი ზა ნია მომზადდნენ 
მომავალი ტრენერები, იმი სათ ვის, რომ  შეძ ლონ 
ქალ თა რო ლის გაძ ლი ე რე ბა რო გორც პო ლი ტი კურ 
,ასე ვე ეკო ნო მი კურ მმარ თ ვე ლო ბა ში. ამ მხრივ, გან სა
კუთ რე ბით პრი ო რი ტე ტუ ლი კონ ფ ლიქ ტის ზო ნაში, 
ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბა ა, იმი სათ ვის რომ თა ვი ანთ თე მებ ში. 

პრო ექ ტის „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე
ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის თ ვის“ ფარ გ ლებ ში ქალ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ომი სა და მშვი დო ბის გა შუ
ქე ბის ინ ს ტი ტუტ თან ერ თად ახორ ცი ე ლებს ერ თ 
ერთ საკ ვან ძო კომ პო ნენტს, რომ ლის ამო ცა ნე ბია დი
ა ლო გი სა და ნდო ბის აღ დ გე ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

გაზ რ და, ოფი ცი ა ლურ სამ შ ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე
ბის პრო ცე სებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის წა ხა ლი სე ბა 
და მა თი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

ზუგ დი დის სამ ხატ ვ რო გა ლე რე ა ში, სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის სა ერ თა შო რი სო დღი სად მი 
მიძღ ვ ნი ლი ღო ნის ძი ე ბა გა მარ თა. გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ფონდ 
„ტასოსა“ და „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან“ ერ
თად, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში 
მცხოვ რებ ლი დერ ქა ლებს დღე სას წა უ ლი მი უ ლო ცა. 
მათ სა ჩუქ რე ბი სპე ცი ა ლუ რად მოწ ვე ულ მა სტუ მარ
მა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რ მა თა მარ კორ
ძა ი ამ გა დას ცა. 

შეხ ვედ რა ზე მოწ ვე უ ლი იყო ზუგდიდის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე ლა შა 
გო გი ა. ქა ლებს, სოფ ლად მცხოვ რებ ქალ თა სა ერ თა
შო რი სო დღე მი უ ლო ცა ფონ დი „ტასოს“ წარ მო მად
გე ნელ მა ცი სა ნა გო დერ ძიშ ვილ მაც.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ დი რექ ტორ მა 
ელე ნე რუ სეც კიმ, პრო ექ ტის ”ქალები თა ნას წო რო
ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის ” ფარ გ ლებ
ში მიღ წე ულ შე დე გებ ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა.

გა მოვ ლინ და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა უ კე თე სო მცი რე საგ რან ტო პრო
ექ ტი. ღო ნის ძი ე ბა ზე და ჯილ დოვ და ირუ ზა კა კა ვა, 

მაია ფი ფი ა, ცი ცი ნო ბიბ ლა ი ა, ნი ნო ყორ ში ა, მათ გან
სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნეს თე მის გან ვი თა
რე ბა სა და წინ ს ვ ლა ში.

ნო მი ნა ცი ა ში “საუკეთესო სა ჯა რო მო ხე ლე მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში ქალ თა სა კითხე ბის მხარ და ჭე რის თ
ვის” და ჯილ დოვ და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გამ გე ო ბის სო ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი, 
გო გი რე ვი ა.

დღის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და სოფ ლად მცხოვ რებ 
ქალ თა უდი დეს ღვაწ ლ ზე ქვეყ ნის წი ნა შე, ისა უბ რეს 
გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა 
თა მარ სა ბე დაშ ვილ მა და თა მარ თა ვარ თ ქი ლა ძემ.

ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იმე დოვ ნე ბენ რომ მსგავ სი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი მო მა ვალ ში აუცი ლებ ლად უნ და ჩა
ტარ დეს სხვა სოფ ლებ შიც, ეს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
კარ გი მა გა ლი თი გახ დე ბა და  უდი დე სი სტი მუ ლის 
მომცემი იქ ნე ბა სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის თ
ვის.  პრო ექ ტი ”ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი
სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის”, გა ე როს ქალ თა ფონ დის 
მი ერ, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა“ და ფონდ 
„ტასოსთან“ პარ ტ ნი ო რო ბით ხორ ცი ელ დე ბა.

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება
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გენერული	მეინსტრიმინგი		ბიუჯეტირებისას	

ბიზნეს-ტრენინგები	მომავალი	
ქალი-მეწარმეებისათვის

822 სექ ტემ ბერს, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რ მა” ,  გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კითხ ში ტრე
ნინ გი ჩა ა ტა რა. ტრე ნინ გი უშუ ა ლოდ, შრო მის, ჯან
მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, 
სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის, ასე ვე, ფი ნან ს
თა სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის მო ეწყო 
და მას ავ ს ტ რი ე ლი ექ ს პერ ტი, ელი ზა ბეთ კლა ცე რი 
უძღ ვე ბო და. 

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცია 
ისე თი სა კითხე ბის შე სა ხებ, რო გო რე ბი ცაა გენ დე
რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ბი უ ჯე ტი რე ბა, მი სი კავ ში რი 
პროგ რა მულ ბი უ ჯე ტი რე ბას თან და პრაქ ტი კა ში და
ნერ გ ვა, გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის სტრა ტე გი ა, 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა, კვლე ვე ბი და სხვა. მო ნა
წი ლე ებ მა ტრე ნინ გის დროს დის კუ სი აც გა მარ თეს. 
ისი ნი გა ნი ხი ლავ დ ნენ თე მას თან და კავ ში რე ბულ 
სხვა დას ხ ვა სა კითხს და იმ შე საძ ლო სირ თუ ლე ებს, 
რომ ლე ბიც სამ დღი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გად მი ღე ბუ
ლი ცოდ ნის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბას მოჰ ყ ვე ბა.  

ტრე ნინ გის შე დე გად გა ი ზარ და მო ნა წი ლე თა ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე
ბის შე სა ხებ; ამაღ ლ და მო ნა წი ლე თა ცნო ბი ე რე ბა სა
მი ნის ტ რო ში გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის შე სა ხებ; 
გა ი ზარ და მო ნა წი ლე თა უნარ–ჩვე ვე ბი ბი უ ჯე ტის 

შედ გე ნი სას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბის კუთხით.

პრო ექ ტის „ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი
სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ გა ე როს 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ,  ნორ ვე გი ის მთავ რო ბის 
მხარ და ჭე რით, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ სა” და 
ფონდ ტა სოს თან პარ ტ ნი ო რო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 
პრო ექ ტის მი ზა ნია იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი, 
კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი და ეროვ
ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის ქალ თა ჯგუ ფე ბის, სა მო ქა ლა
ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და მთავ რო ბის მხარ და ჭე რა და 
მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა.

სო ფელ ლე ლი ან სა და ტო ლოშ ში ქა ლი მე წარ მე
ე ბი სა და თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფის წევ რე ბის თ ვის 
ორ დღი ა ნი ბიზ ნეს ტ რე ნინ გი ჩა ტარ და. ის „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა“ და სა ქარ თ ვე ლოს ახალ
გაზ რ და ეკო ნო მის ტ თა ასო ცი ა ცი ის ორ გა ნი ზე ბით 
გა ი მარ თა. 

ტრე ნინ გის მი ზანს წარ მო ად გენ და მო ნა წი
ლე თა სა მე წარ მეო უნა რე ბის გაზ რ და,  მო მა ვალ
ში დსა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის დამოუკიდებლად 
განხორციელებისათვის. ტრე ნინ გი ლე ლი ან ში 23მა, 
ხოლო ტო ლოშ ში 21მა და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა გა
ი ა რა. სე მი ნა რე ბი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სწავ ლე ბის მე
თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. 

თი თოე ულ სატრენინგო  მო დულს ახ ლ და პრაქ
ტი კუ ლი სა ვარ ჯი შო ე ბი, რო მელ ზე ჯგუ ფუ რად ან 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მუშაობდნენ. 

მო ნა წი ლე თათ ვის შე მუ შავ და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
”ქალი ბიზ ნეს ში” და სა მუ შაო წიგ ნი, რო მე ლიც თე ო
რი ულ სა კითხებ თან ერ თად მო ი ცავ და პრაქ ტი კულ 
სა ვარ ჯი შო ებ საც, წარმოადგენილ მაგალითებს (ე.წ. 
ქე ი სებ ს) და მე წარ მის თ ვის სა სარ გებ ლო ფორ მებს და 
შაბ ლო ნებს. ტრე ნინ გის შე დე გად თი თო ე ულ მა მო
ნა წი ლემ შე ავ სო ბიზ ნეს გეგ მის შაბ ლო ნი და გა და
ე ცათ ტრე ნინ გის ”ქალი ბიზ ნეს ში” მო ნა წი ლე ო ბის 
სერ ტი ფი კა ტე ბი.  ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი 2015 წლი დან 

გაგ რ ძელ დე ბა და პრო ექ ტის ყვე ლა სა მიზ ნე რე გი ონს 
მო ი ცავს.

ტრე ნინ გე ბი ტარ დე ბა პრო ექ ტის ”ქალები, რო
გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის
თ ვის” ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ქალ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის მი ერ, ამე რი კის შე ერ თე ბუ
ლი შტა ტე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს  USAIDის 
მხარ და ჭე რით, სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და ეკო ნო
მის ტ თა ასო ცი ა ცი ას თან, ფონდ ”ტასოსთან”, ომი სა 
და მშვი დო ბის გა შუ ქე ბის ინ ს ტი ტუტ თან და გა ლის 
რა ი ონ ში მოქ მედ ორ გა ნი ზა ცი ას თან პარ ტ ნი ო რო
ბით.
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ტრენინგები	კოოპერატივების	შესახებ

შეხვედრა	ტირძნისსა	და	კარალეთში

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია თა ნამ შ რომ ლო ბა იმ სა ხელ მ წი ფო სტრუქ
ტუ რებ სა თუ სა ა გენ ტო ებ თან, რომ ლე ბიც ამ მი მარ
თუ ლე ბით მუ შა ო ბენ. სწო რედ ამი ტომ „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს სა სოფ ლო სა მე
ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს
თან. 

5 დე კემ ბერს, კა ხეთ ში, სო ფელ ლე ლი ან ში, „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო
პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს  თან თა ნამ შ
რომ ლო ბით სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში შექ მ ნი ლი სა თე მო 
ჯგუ ფე ბისთ ვის ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა. ქა ლე ბი, რომ ლე
ბიც ეკო ნო მი კურ აქ ტიურო ბას გეგ მა ვენ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია იცოდ ნენ თუ რა როლს თა მა შობს სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი ფერ მერ თა ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში.

შეხ ვედ რას ინ ტე რაქ ცი უ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და. მო
ნა წი ლე ებს სა შუ ა ლე ბა მიეცათ, ამომ წუ რა ვი პა სუ ხე
ბი მი ე ღოთ მომ ხ სე ნებ ლის გან იმის შე სა ხებ, თუ რას 
წარ მა ოდ გენს კო ო პე რა ტი ვი,  რა ტომ არის სა ხელ მ წი
ფო და ინ ტე რე სე ბუ ლი მა თი შექ მ ნით, ასე ვე, რე გი ო
ნის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, რა ტი პის კო ო პე რა
ტი ვე ბის და ფუძ ნე ბა  იქნება წარმატებული. 

მო ნა წი ლე ებ მა ინ ფორ მა ცია მი ი ღეს იმის შე სა ხე
ბაც, თუ რო გორ შე უძ ლია კო ო პე რა ტივს ნაკ ლე ბი და

ნა ხარ ჯით მე ტი მო გე ბა მი ი ღოს. 
სხვა დას ხ ვა ტი პის შე ღა ვა თებ თან ერ თად გან

საზღ ვ რუ ლია  სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებ
ში და საქ მე ბუ ლე ბის უფა სო სწავ ლე ბა გა დამ ზა დე ბა 
და  კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი პროგ რა მე ბი, 
რომ ლებ საც  სა ა გენ ტოს თან ერ თად ევ რო კავ ში რის 
მი ერ შერ ჩე უ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გა
ნა ხორ ცი ე ლე ბენ.  მსგავ სი ტი პის შეხ ვედ რე ბი პრო ექ
ტის დანარჩენ სა მიზ ნე რე გი ო ნებ შიც იგეგ მე ბა.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, ში და ქარ თ ლის 
სოფ ლებ ში  კარალეთსა და ტირძნისში  რამ დე ნი
მე შეხ ვედ რა გა მარ თა. მი სი მი ზა ნი იყო კო ა ლი ცია 
„ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის“ საქ მი ა
ნო ბის გაცნობა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის.

შეხ ვედ რებ ზე სა უ ბა რი შე ე ხო კო ა ლი ცი ის მიზ
ნებს, მიღ წე ვებს, სა მო მავ ლო გეგ მებ სა და მუ შა ო ბის 
პრინ ცი პებს. მო სახ ლე ო ბამ სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზეც 
ისა უბ რა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კო ა ლი ცი ის ერ თ ერ თი 
მი ზა ნი, ად გი ლზე არსებული პრობლემების მოგ ვა
რე ბა ში წევ რ თა აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა ა. 

ღო ნის ძი ე ბებს „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ 
წარ მო მად გენ ლე ბიც ეს წ რე ბოდ ნენ. მათ მო სახ ლე ო
ბას ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტე ბი და საქ მი ა ნო ბა გა აც
ნეს. 

შეხ ვედ რე ბი პრო ექტ „გენდერული სა მარ თ ლი ა
ნო ბის ხელ შეწყო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი თა ნა მო ნა
წი ლე ო ბის გზით“ ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა, რო მე ლიც 
„ქალთა სა ინ ფო რამ ციო ცენ ტ რის“ მი ერ, ბრი ტა ნუ ლი 
საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMის მხარ და
ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა. პრო ექ ტის მი ზა ნია ინ ს ტი

ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბის მხარ და ჭე რა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთხით ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე, ასე ვე კო ა ლი ცი ის 
”ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის” გან ვი
თა რე ბის ხელ შეწყო ბა. 
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სამხრეთ-კავკასიის	გენდერული		
საინფორმაციო	ქსელი	GINSC.NET

ტელე	და	რადიოგადაცემები

სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის სა  ინ   ფორ   მა  ციო გენ   დე  რუ  ლი 
ქსე  ლი, 2002 წლი  დან მოქ   მე  დებს. სა  ი  ტი სა  მე  ნო  ვა 
ნია (ქართული, რუ  სუ  ლი, ინ   გ   ლი  სუ  რი)  და სამ   ხ  
რეთ კავ   კა  სი  ა  ში გენ   დერ   ზე მო  მუ  შა  ვე ერ   თა  დერთ 
პორ   ტალს წარ   მო  ად   გენს. გვერ   დ   ზე ყო  ველ   დღი  უ 
რად იდე  ბა გენ   დე  რულ თე  მა  ტი  კას   თან და  კავ   ში 
რე  ბუ  ლი ვი  დეო სი  უ  ჟე  ტე  ბი, სტა  ტი  ე  ბი, ახა  ლი ამ  
ბე  ბი და სხვა. 

გვერდს თვე  ში სა  შუ  ა  ლოდ 12 ათა  სი მომ   ხ   მა  რე 
ბე  ლი ჰყავს. აქ ქვეყ   ნ   დე  ბა ყვე  ლა სა  ხის ინ   ფორ   მა  ცია 
სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ი  დან. მათ შო  რის, ისე  თი პე  ტი 
ცი  ე  ბიც, რო  გო  რე  ბი  ცაა გენ   დე  რუ  ლი კვო  ტი  რე  ბის, 
ქალ   თა პო  ლი  ტი  კუ  რი მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის გაზ   რ   დის 
შე  სა  ხებ, კონ   ფ   ლიქ   ტის   პი  რა რე  გი  ონ   ში მცხოვ   რე  ბი 
ქა  ლე  ბი  სად   მი მი  მარ   თ   ვა და სხვა. 

აქ   ტი  უ  რად მუ  შა  ობს ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის სოციალურ 
ქსელ “Facebook” გვერ   დიც. ამ დრო  ი  სათ   ვის გვერდს 
3000მდე ,,LAKE” აქვს, სტა  ტი  ებ   ის მკითხველთა 
სტატისტიკური მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია.

სა  იტ   ზე  გან   თავ   სე  ბუ  ლია რუბრიკა „ექსკლუ 
ზივი“, სა  დაც უშუ  ა  ლოდ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მი  ერ მომ  
ზა  დე  ბუ  ლი სი  უ  ჟე  ტე  ბი და მა  სა  ლე  ბი იდე  ბა. თე  მე 
ბი, ძი  რი  თა  დად, შე  ე  ხე  ბა ეთ   ნი  კუ  რი და რე  ლი  გი 
უ  რი უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვას, მოწყ   ვ  

ლად ქალ   თა ჯგუ  ფე  ბის პრობ   ლე  მებს (მარტოხელა 
დე  დებს, სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ველ ქა  ლებს, ახალ  
გაზ   რ   დებს და სხვა), ოჯახ   ში ძა  ლა  დო  ბას, გენ   დე 
რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის იმ   პ   ლი  მენ   ტა  ცი  ას, ქალ   თა 
შრო  მით უფ   ლე  ბებს, უმ   ცი  რე  სო  ბა  თა უფ   ლე  ბე  ბის 
დაც   ვას, ქალ   თა პო  ლი  ტი  კურ მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას, ქალ  
თა სა  კითხებ   ზე მო  მუ  შა  ვე არა  სამ   თავ   რო  ბო  თა საქ  
მი  ა  ნო  ბის წა  მო  წე  ვას, დო  ნო  რი და სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის პო  ლი  ტი  კას, „ქალთა სა  ინ   ფორ  
მა  ციო ცენ   ტ   რის“ აქ   ტი  ვო  ბას, სხვა  დას   ხ   ვა პრო  ექ  
ტის ფარ   გ   ლებ   ში ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის გა 
შუ  ქე  ბას და სხვა. 

ვი  დეო და ტექ   ს   ტუ  ა  ლუ  რი მა  სა  ლე  ბი მო  ი  ცავს 
ყვე  ლა დო  ნეს: მთავ   რო  ბას, ხე  ლი  სუფ   ლე  ბას, სა  მო 
ქა  ლა  ქო სექ   ტორს, სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ  
სა და ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რებს. 

პორ   ტალ   ზე, ყო  ველ   თ   ვი  უ  რად 910 ექ   ს   კ   ლუ 
ზი  უ  რი მა  სა  ლა ქვეყ   ნ   დე  ბა. სა  ი  ტის ვიზიტორთა 
მთვლე  ლი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლის რე  ი  ტინ  
გე  ბის თა  ნახ   მად, თი  თო  ე  ულ მა  სა  ლას, 3000–მდე 
მნახველი ჰყავს.  პორტალის მხარ   და  ჭე  რას შვე 
დუ  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცია “Kvinna till Kvinna” ახორ   ცი 
ე  ლებს. 

“ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რი” გენ   დე  რუ  ლი 
ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის მიზ   ნით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე 
გი  ო  ნებ   ში აგ   რ   ძე  ლებს გა  და  ცე  მა  თა ციკლს “გენდერი 
და სა  ზო  გა  დო  ე  ბა”. სექ   ტემ   ბ   რი  დან, ტე    ლე    კომ       პა    ნია 
“ბორჯომსა” და თე    ლა    ვის “თანამგზავრს”, ჭი   ა    თუ    რის 
“იმერვიზიაც” და   ე    მა    ტა. გა    და    ცე    მა ტე    ლე   ე    თერ       ში ორ 
კვი    რა    ში ერ       თხელ გა    დის. 

მიმ       დი    ნა    რე პე    რი   ოდ       ში მომ       ზად       და სი   უ    ჟე   
ტე    ბი “პირველი არ       ხი    სა” და ტე    ლე    კომ       პა    ნია 
“თანამგზავრის” ეთერ       ში, ასე    ვე, და   ი    წე    რა სტა    ტი   ე    ბი 
ჟურ       ნალ “ლიბერალში”. 

“ქალთა სა   ინ       ფორ       მა    ციო ცენ       ტ       რის” თა    ნამ       შ       რომ       ლებ      
მა მო    ნა    წი    ლე   ო    ბა მი   ი    ღეს რა    დიო “თავისუფლების,” 
ტე    ლე    კომ       პა    ნია “ჯიდიესის” და სა    ზო    გა    დო   ებ       რი    ვი მა  
უწყებ       ლის გა    და    ცე    მებ       ში.

გენდერული საინფორმაციო პოლიტიკა
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დოკუმენტური	ფილმები

სკოლების	პრობლემა	წინაუბანსა	და	ქორეთში

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“, გარ და სხვა დას
ხ ვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბი სა, აქ ტი
უ რად აშუ ქებს გენ დე რულ ამ ბებს. ივ ლი სი სექ ტემ ბ
რის პე რი ო დში, ექ ს კ ლუ ზი ურ სი უ ჟე ტებ თან ერ თად, 
რამ დე ნი მე ფილ მიც მომ ზად და. 

დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი, რო მე ლიც 7 ივ ლისს, ჟე
ნე ვა ში, CEDAW კო მი ტეტ ზე ქარ თუ ლი დე ლე გა ცი ის 
გა მოს ვ ლას ეხე ბა, დე ტა ლუ რად მოგ ვითხ რობს რო
გორც ოფი ცი ა ლურ, ასე ვე, არა ო ფი ცი ა ლურ ნა წილ
ზე. ფილ მ ში ასა ხუ ლია კომიტეტში არასამთავრობო 
სექტორის მიერ ალტერნატიული ანგარიშის 
წარდგენის წარმატებული პროცესი.  

კი დევ ერ თი ფილ მი, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ის 
ჟურ ნა ლის ტებ მა მო ამ ზა დეს, „ქალთა გლო ბა ლურ 
ფონდს“ ეხე ბა. ფილ მ ში მოთხ რო ბი ლია ფონ დის ის
ტო რი ა, მი სი საქართველოში მცხოვრები ბე ნე ფი ცი ა

რე ბი კი იმ შე დე გებ ზე ჰყვე ბი ან, რომ ლებ საც დო ნი
რის დახ მა რე ბის შე დე გად მი აღ წი ეს. ფილ მი ქალ თა 
გლო ბა ლუ რი ფონ დის სა ი უ ბი ლე ო, 30 წლის თავ ს 
 მი ეძღ ვ ნა.

სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო პე რი ოდ ში გავ რ ცე ლე ბუ
ლი ძა ლა დო ბა, ქალ თა მკვლე ლო ბა, მი სი გა მომ წ ვე ვი 
მი ზე ზე ბი და ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის მხრი დან 
რე ა გი რე ბა გახ და ინ ს პი რა ცია „ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რის“ მე სა მე ფილ მი სა, რო მე ლიც ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბას ეხე ბა. ფილ მ ში, გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე სხვა დას ხ ვა 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
ქალ თა მკვლე ლო ბე ბის გა მომ წ ვევ მი ზეზ ზე, პრე ვენ
ცი ა სა და ხე ლი სუფ ლე ბის როლ ზე სა უბ რო ბენ. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მე ბის მომ ზა დე ბას, მო მა ვალ შიც გეგ მავს. 

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” პრო ექ ტე ბის ნა
წილს პან კი სის ხე ო ბა ში ახორ ცი ლებს. მათ შო რი საა 
შვე დუ რი ორ გა ნი ზა ცია “Kvinns till Kvinna”ს მი ერ 
და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი “გენდერულად სენ სი ტი
უ რი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თან ს წო რო ბი სათ ვის 
სა ქარ თ ვე ლო ში”, ასე ვე ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტი, სა
ხელ წო დე ბით: „თემთა მო ბი ლი ზე ბა სა გან მა ნათ ლებ
ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გზით, ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის“. ორ გა ნი ზა ცი ის 
სამიზნე სოფ ლებს შო რის, წი ნა უ ბა ნი და ქო რე თი ცა ა. 

2014 წლის 10 ივ ლისს, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რი” სამიზნე სო ფლებს სა მუ შაო ვი ზი ტის ფარ
გ ლებ ში ეწ ვი ა. სოფ ლის მცხოვ რებ ლებს გა ე წი ათ 
იური დუ ლი კონ სულ ტა ცია და ასე ვე მი ე ცათ სა შუ ა
ლე ბა, არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ 
მო ეთხ როთ. 

ად გი ლობ რივ თა პრობ ლე მებს შო რის, რო მელ თა  
შორის ნა წი ლი ქალ თა უფ ლე ბებს შე ე ხე ბო და, გა მო
იკ ვე თა ისე თი პრობ ლე მა, რო გო რი ცაა გა ნათ ლე ბის 
სა კითხი. წი ნა უ ბან სა და ქო რეთ ში სკო ლის ასა კის 
მო სწა ვ ლე ებს არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის მი
ღე ბა, შე უ სა ბა მო პი რო ბებ ში უწევთ. სკო ლის შე ნო ბე
ბი ავა რი უ ლი ა, რაც მოს წავ ლე ებს საფ რ თხეს უქ მ ნის. 
ორი ვე სოფ ლის სკო ლა ში, ჯამ ში, 178 ბავ შ ვი იღებს 
გა ნათ ლე ბას, თუმ ცა არას რუ ლი სკო ლის დას რუ ლე
ბის შემ დეგ, ბავ შ ვე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი არი ან, სწავ ლა 
სო ფელ დუ ის ში გა აგ რ ძე ლონ. 

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” ვი ზი ტი სას გა
მო იკ ვე თა, რომ სკო ლებ ში კონ ტინ გენ ტი ყო ველ წ
ლი უ რად იზ რ დე ბა და მას წავ ლებ ლე ბი სკო ლე ბის 9 
წლამ დე გაზ რ დას ითხო ვენ, თუმ ცა უშე დე გოდ. 

პრობ ლე მის გაც ნო ბის შემ დეგ, “ქალთა სა ინ ფორ
მა ციო ცენ ტ რ მა” მი მარ თა რო გორც გა ნათ ლე ბის სა
მი ნის ტ როს, ასე ვე ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს. 
არა ერ თი მცდე ლო ბის შემ დეგ,  უწყე ბა ში გა ნაცხა
დეს, რომ სო ფელ ქო რე თის სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია 
2015 წელ საა და გეგ მი ლი, რაც შე ე ხე ბა წი ნუბ ნის სკო
ლას, მას სა კუ თა რი შე ნო ბა არ აქვს. რო გორც ცნო ბი
ლი ა, სკო ლი სათ ვის შე ნო ბის გა მო ყო ფის სა კითხი, 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს 2015 წლის ბი უ ჯეტ ში 
უკ ვე გა ი წე რა. თ
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“ერთი	ფანჯრის	პრინციპით”

სოფ ლად მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბი სა და ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მდგო მა რე ო ბის 
უკეთ შე სას წავ ლად, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ 
თეთ რიწყა როს რა ი ო ნის სო ფელ წინ წყა როს ეწ ვი ა. 

ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი ად გი ლობ რივ 
მაცხოვ რებ ლებს შეხ ვ დ ნენ და პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ 
გა ე სა უბ რ ნენ. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თქმით, ერ თ ერ
თი პრობ ლე მა სოფლის საბავშვო ბაღს უკავშირდება.  
აქ ბაღი რამდენიმე წლის წინ, ორსართულიანი სახლის 
შენობაში გაიხსნა. ბაღში, ამჟამად, 100მდე ბავშვი 
დადის. ქვედა სართულზე ოთახების სიმცირის გამო 
კი მათი განთავსება რთულია. გარდა ამისა, ბაღის 
სამზარეულოში ჭერი დაზიანებულია, ცვივა ბათქაში, 
ზაფხულოში კი იატაკიდან ქვეწარმავლებისა და 
მღრღნელების შემოღწევის საფრთხე დგას.  ასევე 
საპირფარეშოებსა და სამზარეულოს არ მიეწოდება 
წყალი. 

2013 წელს ბაღის შენობის მეორე სართულის აივანზე 
მიშენდა საპირფარეშო, თუმცა გათვალისწინებულ არ 
იქნა წყლის სისტემის დამონტაჟება, რის გამოც გამოც 

ბაღში მომუშავე პერსონალს უწევს სათლით მეორე 
სართულზე წყლის ზიდვა.

ორ გა ნი ზა ცი ამ სკო ლის სა კითხი, თეთ რიწყა როს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის  ერ თი ფან ჯ რის პრინ
ცი პით შეხ ვედ რა ზე და ა ყე ნა, სა დაც ასე ვე გა ნი ხი ლა ის 
პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც წინ წყა როს თემ ში 
გა მოვ ლინ და. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი დან 
გა მო ით ქ ვა პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მზა ო ბა. პრო ცესს, 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“, მიმ დი ნა რე ო ბი სას და
აკ ვირ დე ბა. 

შეხ ვედ რა ჩა ტარ და პრო ექ ტის „ქალები თა ნა ს წო რო
ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო
ში“ ფარ გ ლებ ში.

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, გა ე როს ქალ თა ორ
გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად, 2010 წლი დან ახორ ცი ე ლებს 
პრო ექტს “ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და გან
ვი თა რე ბი სათ ვის”. პრო ექ ტის მი ზა ნი ა, კონ ფ ლიქ ტის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის, მთავ რო ბი სა და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რის გზე ბის მო სა ძი ებ ლად. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში იმართება   “ერთი ფან
ჯ რის პრი ნც იპის” საკონსულტაციო შეხვედრები, 
რო მე ლიც მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში გადაწყვეტილების მიმღები და 
პასუხისმგებელი პირები, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შ ტა

ბით, ერთ დღეს, ერ თად იკ რი ბე ბი ან და ის მე ნენ ყვე ლა 
პრობ ლე მას, რო მელ საც ბენეფიციარები წარმოადგენენ. 
შეხ ვედ რი სას ერ თობ ლი ვად ხდე ბა პრობ ლე მე ბის გა
დაჭ რის გზებ ზე ფიქ რიც. 

“ერთი ფან ჯ რის პრინ ცი პის” მე თო დის მო ხერ ხე ბუ
ლო ბი სა და ეფექ ტუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე,  გა დაწყ
და, დაინერგოს აღნიშნული მეთოდი სამთავრობო 
უწყებებში. “ქალთა სა ინ ფო რამ ციო ცენ ტ რ მა” 
მოწვეულ ექსპერტთან ერთად შეიმუშავა კონცეფცია, 
რომელიც მოიცავს პროექტის დასრულების შემდეგ 
მეთოდოლოგიის დანერგვას. 

შეხვედრა	სოფელ	
წინწყაროში

“ერთი	ფანჯრის	პრინციპით”	ზუგდიდში
ადვოკატირება

19 აგ ვის ტოს, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე
ო ბა ში, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად, პრო ექ ტის, “ქალები თა ნას
წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის” ფარ გ
ლებ ში, “ერთი ფან ჯ რის პრინ ცი პით” სა კონ სულ ტა ციო 
შეხ ვედ რა გა მარ თა. რომელიც მიზ ნად ისახავდა ზუგ
დი დის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლი და კონ ფ ლიქ ტის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე
ბის გან ხილ ვა სა და ად გილ ზე გა დაწყ ვე ტას. 

შეხ ვედ რას გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” გარ და, ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
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15–16 სექ ტემ ბერს, ყაზ ბეგ ში გა ი მარ თა სე მი ნა რი 
ქალ თა უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის თა ო ბა ზე. ღო ნის
ძი ე ბა ქალ თა შვე დუ რი ფონ დის, „Kvinna till Kvinna“ 
ინი ცი ა ტი ვით გა ი მარ თა. 

სე მი ნარ ში ჩარ თუ ლე ბი იყ ვ ნენ ფონ დის პარ ტ ნი ო რე
ბი სა ქარ თ ვე ლო დან, იმ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც ქალ თა უფ ლე ბებ ზე 
მუ შა ო ბენ.  ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ობ და „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ დი რექ ტო რი, ელე ნე რუ სეც კაია 
და “Kvinna till Kvinna”ს მიერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ
ტის, „გენდერულად სენ სი ტი  უ რი ინ ფორ მა ცია გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ კო ორ დი
ნა ტო რი, ნი ნო მო დე ბა ძე. 

სე მი ნა რი ეხე ბო და ად ვო კა ტი რე ბას, ევ რო კავ ში რის 
პო ლი ტი კა სა და მის სტრუქ ტუ რას. ტრე ნინგს ბე ლო რუ
სი ის წარ მო მად გე ნე ლი, ან ტო ნი ნა ელის ტ რა ტო ვა უძღ
ვე ბო და.

ღო ნის ძი ე ბა ში მოწ ვე უ ლი ექ ს პერ ტე ბის სა ხით, ჩარ
თუ ლე ბი იყ ვ ნენ ევ რო კავ ში რის დე ლე გა ცი ი სა და 

EUMM–ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ თ ვ ლო ში, ასე ვე 
ეროვ ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის ეროვ
ნუ ლი პლატ ფორ მა. სე მი ნა რის მიმ დი ნა რე ო ბი სას სა კუ
თა რი პრე ზენ ტა ცი ე ბი წა რად გი ნეს. პრე ზენ ტა ცია მა თი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბა სა და ად ვო კა ტი რე ბას ეხე ბო
და. მოწ ვე ულ მა ექ ს პერ ტებ მა ასე ვე წარ მო ად გი ნეს მე თო
დი, რომ ლი თაც ისი ნი ქალ თა უფ ლე ბებ სა და გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ. 

რე ბის სა ა გენ ტოს, აფხა ზე თის მთავ რო ბი სა და სხვა 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ეს
წ რე ბოდ ნენ. ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ათი ბე ნე
ფი ცი ა რის შემ თხ ვე ვა იქნა განხილული. მონაწილე 
უწყებების წარმომადგენლებმა ადგილზე გადაჭრეს 
სამი ბენეფიციარის პრობლემა. 

პრო ექ ტი “ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში”, გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ, “ქალთა სა ინ ფო რამ ციო  ცენ ტ რ

სა” და ფონდ “ტასოსთან” პარ ტ ნი ო რო ბით, ნორ ვე გი ის 
მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა. მი სი მი ზა
ნი ა, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი, კონ ფ ლიქ ტის შე
დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი და ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე
ბის ქალ თა ჯგუ ფე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და 
მთავ რო ბის მხარ და ჭე რა და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა, სა ქარ თ ვე ლო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით. 

7	ივლისი.	გაეროს	შტაბბინა,	ჟენევა,	შვეიცარია

გა ე როს შტაბ ბი ნა ში ეს ჩე მი პირ ვე ლი ვი ზი ტი არ ყო
ფი ლა. მა ნამ დე ნიუ იორ კ ში ქალ თა სტა ტუ სის კო მი სი ის 
სე სი ას ვეს წ რე ბო დი ორ ჯერ. მა შინ მქონ და პირ ვე ლი შო კი, 
რო დე საც დიდ ქა ლაქ ში პირ ვე ლი ამო ცა ნა იყო სად მე არ 
დავ კარ გუ ლი ყა ვით და მიგ ვეგ ნო შეხ ვედ რე ბის იმ ოთა ხე
ბი სათ ვის, სა დაც ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო სე სი ე ბი ტარ დე
ბო და. არა, ოთა ხის მო ძებ ნას ვინ ჩი ვის, მთა ვა რია შე ნო ბა 
გვე პო ვა. რაც მთავ რია, ყვე ლა ეს შე ნო ბა ერ თ მა ნეთ თან რა
ღაც უც ნა უ რი „მანქანებით“ არის და კავ ში რე ბუ ლი. ხი დე
ბი, ლიფ ტე ბი, ეს კა ლა ტო რე ბი თუ დიდი წვალების შემდეგ 
მაინც დაიმახსოვრე, რო მე ლია ე.წ. North lawn building და 
შეხ ვედ რა საც წარ მა ტე ბუ ლად და ეს წა რი, აი შემ დეგ, მე ო რე 
სე სა იმ დე გზის გაკ ვ ლე ვა არის ნამ დ ვი ლი თავ გა და სა ვა ლი. 

ნიუ იორ კის სწრა ფი ცხოვ რე ბის ტემ პის შე სა ხებ ყვე ლას 
სმე ნი ა, მაგ რამ ჩემ და გა სა ოც რად, ეს სუ ლაც არ ყო ფი ლა მო
გო ნი ლი ამ ბა ვი. მარ თა ლია, მე ხუ თე ავე ნი უს რომ გავ ც დი, 
მე გო ნა გა ე როს შე ნო ბას შე ვა ფა რებ დი თავს და იქ სიწყ ნა
რე დამ ხ ვ დე ბო და, მაგ რამ მწა რედ ვცდე ბო დი. 300ზე მე
ტი ღო ნის ძი ე ბა ტარ დე ბო და ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, 
შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ფე რი ერ თ მა ნეთს ემ თხ ვე ო და და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბიც სწრა ფად უნ და მიგ ვე ღო. რა ღაც უც ნა
უ რი ბე დის წყა ლო ბით, თე მა ტი კის მი ხედ ვით შერ ჩე უ ლი 
შეხ ვედ რე ბი ერ თმანე თის გან რა დი კა ლუ რად და შო რე ბულ 

ად გი ლებ ში ტარ დე ბო და, ასე რომ, ყო ველ შემ დეგ შეხ ვედ
რა ზე მის წ რე ბა ნამ დ ვილ მა რა თონს ემ ს გავ სე ბო და. 

ეს ყვე ლა ფე რი ნიუ იოკ რ ში ხდე ბო და. წი ნა ორი გა მოც
დი ლე ბის შე დე გად გა მოწ რ თო ბი ლი, სა სი ა მოვ ნოდ გა ო ცე
ბუ ლი დავ რ ჩი ჟე ნე ვა ში თვით მ ფ რი ნა ვის დაშ ვე ბის თა ნა ვე. 
აქ დი დად არა ვის ეჩ ქა რე ბა, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში მო წეს რი
გე ბუ ლად მა ინც ჩქა რო ბენ და შენც სულ არ გიპყ რობს პა
ნი კუ რი ში ში, რაც ნიუ იორ კის თ ვის ჩვე უ ლებ რი ვი ამ ბა ვია 
და ნელ  ნე ლა ექ ს ტ რე მა ლუ რი სპორ ტის სა ხე ო ბე ბი ვით გი
ზი დავს. გარ და იმი სა, რომ იქ ცხოვ რე ბის სტი ლიც სხვა ნა ი
რი ა, ხალ ხიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და ეს ჩემ თ ვის არ არის სტან
დარ ტუ ლად ურ ბა ნუ ლი ქა ლა ქი. ჟე ნე ვის ცენ ტ რ ში ტბა,  
ულა მა ზე სი შად რე ვა ნი, პა ტა რა იახ ტე ბი, გამ წ ვა ნე ბუ ლი 
ქა ლა ქი უსაშ ვე ლოდ აწყ ნა რებს იქ ჩა სულ ადა მი ანს. 

პირ ველ დღეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს გვქონ და 
შეხ ვედ რა. ვი ნა ი დან კო მი ტე ტის თ ვის ყო ველ წუთს მნიშ ვ
ნე ლო ბა აქვს, შევ თან ხ მ დით, რომ დრო პრო დუქ ტი უ ლად 
გა მოგ ვეყ ნე ბი ნა და ყვე ლას გვე სა უბ რა კონ კ რე ტულ სა
კითხებ ზე. ასე ვე, შევ თან ხ მ დით მოხ სე ნე ბის ტექ ს ტ ზე, რო
მე ლიც შემ დეგ კო მი ტეტს გა და ეგ ზავ ნა.  

მე ო რე დღეს უკ ვე კო მი ტეტ თან შეხ ვედ რის დრო იყო. 
გა ე როს ეს შტაბ ბი ნაც სხვა ნა ი რი ა. შე მოწ მე ბის უზარ მა
ზა რი რი გი რომ არ გაგ ვევ ლო, ნამ დ ვი ლად ვი ფიქ რებ დი, 

ავტორი: მარიამ რობიტაშვილი
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რომ სხვა გან მოვ ხ დი; წარ წე რებ საც ძლივს თუ მოვ კ რავ დი 
თვალს. მოკ ლედ, აქ თუ მარ ტო მოხ ვ დი, ალ ბათ და ნიშ
ნუ ლე ბის ად გი ლს ვერ მი აგ ნებ. ბო ლოს, დიდ ვიტ რა ჟე ბი
ან კი ბე ებ ზე რომ მოვ ხ ვ დით, სა დაც ერ თი ო რი ადა მი ა ნი 
და დი ო და, ნამ დ ვი ლად მე გო ნა, რომ შეც დო მით XIX სა უ
კუ ნის სა სახ ლე ში აღ მოვ ჩ ნ დი, თუმ ცა, თა ვა ზი ა ნი თა ნამ შ
რომ ლე ბის დახ მა რე ბით ამ ლა ბი რინ თე ბის გაკ ვ ლე ვის შემ
დეგ, რო გორც იქ ნა გა ის მა ას ლ გა დამ ღე ბი მან ქა ნე ბის ხმა 
და უზო მოდ ბედ ნი ე რი ვი ყა ვი, რომ შემ თხ ვე ვით სხვა ცი
ვი ლა ზი ა ში არ მოვ ხ ვედ რილ ვართ. მი ვა გე ნით დიდ დარ
ბაზს, სა დაც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სეო დის კუ სია იწ ყე ბო და 
გო გო ნე ბის გა ნათ ლე ბა ზე. დის კუ სი ამ ისე დაგ ვა ინ ტე რე სა, 
მო ვა ხერ ხეთ პირ და პი რი ტრან ს ლა ცი ით ჩარ თ ვა ჩვენ პორ
ტალ ზე www.ginsc.netზეც გაგ ვეშ ვა. შუ ადღი სას გა ე როს 
უზარ მა ზარ ბუ ფეტ საც მი ვა გე ნით და დავ რ წ მუნ დი, რომ 
ამე რი კუ ლი Fast Foodისგან გან ს ხ ვა ვე ბით, შვე ი ცა რი ა ში 
პა ტივს სცე მენ სა კუ თარ თავს, ჯან საღ კვე ბას და ზრუ ნა ვენ 
პირ ველ რიგ ში, ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. 

სა დი ლის შემ დეგ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს გვქონ და შეხ ვედ რა კო მი ტე ტის წევ
რებ თან. ეს იყო და ხუ რუ ლი შეხ ვედ რა, სა დაც სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტორს მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა, CEDAW კო მი ტე ტი სათ ვის, ქვე
ყა ნა ში ქალ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის კუთხით არ სე
ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა გა ეც ნო. ღო ნის ძი ე ბის მსვლე ლო ბი სას 
კო მი ტე ტის წევ რებ მა მოგ ვის მი ნეს სა ქარ თ ვე ლოს არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს და კითხ ვე
ბიც, ჩვენ მი ერ წარ დ გე ნი ლი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ან გა რი შის 
სა ფუძ ველ ზე, დას ვეს. ისი ნი ზედმიწევნით იცნობდნენ ამ 
დო კუ მენტს და ზუს ტად იმ კითხვებს სვამ დ ნენ, რომელზე 
პასუხსაც მხო ლოდ ასე თი, პი რის პირ შეხ ვედ რი სას თუ გა
ი გებ დ ნენ. მოკ ლედ, კო მი ტე ტის წევ რე ბის სა გულ და გუ ლო 
მომ ზა დე ბა ნამ დ ვი ლად აღ სა ნიშ ნა ვი იყო.

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სა ა გენ ტო ბის 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი ში წარ მო ად გი ნა გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ, თუმ ცა, ეს შეხ ვედ რა ახა ლა უკ ვე ჩვენ თ ვი
საც და ხუ რუ ლი იყო. 

ამა ვე დღეს, კო მი ტეტ ში, ჩვენ ზე პირ მოხ სე ნე ბებ საც მო
უს მი ნეს. შეხ ვედ რა ზე მოხ სე ნე ბით გა მო ვი და „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ დი რექ ტო რი, ელე ნე რუ სეც კა ი ა, 
რო მელ მაც კო მი სი ის წევ რებ სა და  დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა

რი ში წა რუდ გი ნა და გა აც ნო ის ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი და 
მა გა ლი თე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში ქალ თა უფ ლე ბე
ბის შეზღუდ ვას ასა ხავს. მათ შო რის იყო გენ დე რუ ლი პო
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მი, ქალ თა პო ლი ტი
კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა, ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი, 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ 
ქალ თა პრობ ლე მე ბი, ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბე ბი, ოჯა ხუ რი 
ურ თი ერ თო ე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში და სხვა.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო დან კო მი ტეტ ში ან გა რი ში სა ხალ ხო დამ
ც ვე ლის აპა რატ მაც წა რად გი ნა. არ სე ბულ პრობ ლე მებ სა და 
გა მოწ ვე ვებ ზე ინ ფორ მა ცია კო მი სი ის წევ რებს, ომ ბუდ ს მე
ნის მო ად გი ლემ, პა ა ტა მელ ქა ძემ გა აც ნო. ამ შეხ ვედ რას სამ
თავ რო ბო დე ლე გა ცია სრუ ლი შე მად გენ ლო ბით და ეს წ რო 
და გულ დას მით მოი ს მი ნეს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
მი ერ გა კე თე ბუ ლი მოხ სე ნე ბე ბი.

მე ო რე დღეს, გა ე როს ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ი ს 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის კო მი ტეტ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბამ კონ ვენ ცი ის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში წა რად გი
ნა. მოს მე ნას ჩვენც ვეს წ რე ბო დით. დე ლე გა ცი ის ხელ მ ძღ
ვა ნელ მა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა
რემ, მა ნა ნა კო ბა ხი ძემ წარ მო ად გი ნა ინ ფორ მა ცია ქვე ყა ნა ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთხით არ სე ბუ ლი მიღ წე
ვე ბის შე სა ხებ, რა საც მოჰყ ვა მთელ  დღი ა ნი დის კუ სი ა. ამ 
დრო ის გან მავ ლო ბა ში კო მი ტე ტის წევ რე ბი სვამ დ ნენ ყვე
ლა ზე მწვა ვე კითხ ვებს და ცდი ლობ დ ნენ დე ტა ლუ რად 
გარ კ ვე უ ლიყ ვ ნენ  იმ გა მოწ ვე ვებ სა და ხარ ვე ზებ ში, რაც 
დღეს ხელს უშ ლის ქვე ყა ნა ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

შე დე გად, რო დე საც კო მი ტე ტის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბი ვნა ხეთ, აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ  ჩვენ მი ერ 
წარ დ გე ნი ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ან გა რი შის 44 რე კო მენ და
ცი ი დან  23 იყო აღ ნიშ ნუ ლი. ახ ლა, სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ 
შეს რულ დე ბა ეს რე კო მენ და ცი ე ბი და რო გორ წარ დ გე ბა სა
ქარ თ ვე ლო 4 წლის შემ დეგ იგი ვე კო მი ტე ტის წი ნა შე. 
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