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გენდერის მრჩევლები 
39 მუნიციპალიტეტში

ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და კოალი
ციის ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის
ერთობლივიძალისხმევით, 2013წლისივლისში
სახელმწიფოუწყებებშიგენდერისმრჩევლისთა
ნამდებობისშემოღებისინიცირებამოახდინა.გენ
დერისსაკითხებშიმრჩევლისარსებობახელსშე
უწყობსქალთააქტიურადჩართვასსაზოგადოებ
რივდაპოლიტიკურცხოვრებაში, ქალისროლის
გაძიერებასსაჯაროსამსახურშიდაიმსაერთაშო
რისო თუ ეროვნული ვალდებულებების შესრუ
ლებას,რომელიცსაქართველოსგენდერულითა
ნასწორობისმიმართულებითაკისრია.

(გაგრძელებაშემდეგგვ.)

გენდერულიპოლიტიკა
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• გენდერული პოლიტიკა 

• ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა

• ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა 
და განვითარებისთვის

• პრობლემების ადვოკატირება

• გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ

• საერთაშორისო ვალდებულებები

• საკანონმდებლო ინიციატივები 

• საზოგადოებრივი  
ცნობიერების ამაღლება
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ინიციატივას პირველი რეგიონული განვითა
რებისადაინფრასტრუქტურის სამინსიტროგამო
ეხმაურა. პირველი მრჩეველი, კახაბერ ცეცხლაძე,
სწორედაღნიშნულუწყებაშიდაინიშნა.დღესიგი
აქტიურადაა ჩართული სახელმწიფო უწყებებში
გენდერული მეინსტრიმინგის პროცესშიდა მხარს
უჭერს მრჩევლების დანიშვნას ადგილობრივი
თვითმმართველობებისდონეზე.

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ
ტურის სამინისტროსრეკომენდაციით, 2013 წლის
ბოლოსთვის,საქართველოსმასშტაბით,გენდერის
საკითხებშიმრჩეველი39რაიონშიბრძანებითდაი
ნიშნა.რამდენიმემუნიციპალიტეტში2014წლიდან
გამოიყოფა ცალკე შტატი მრჩევლისთვის. ქალთა
საინფორმაციო ცენტრი, ბრიტანულ საქველმოქმე
დო ორგანიზაცია ოქსფამთან ერთად, მრჩეველთა
სათანადოდ მომზადებაზე ზრუნავს. მრჩეველთა
მომზადებისპროცესშიაქტიურადააჩართულიგა
ეროსქალთაორგანიზაციაც.

კოალიციის ”ქალთა პოლიტიკური ჩართულობი
სათვის”ინიციატივით,2013წლის29სექტემბერსთბი
ლისში,სასტუმრო”ქორთიარდმარიოტში”შეხვედრა
გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ თამარ ჩუ
გოშვილიპრემიერმინისტრისთანაშემწეადამიანის
უფლებებისადაგენდერისსაკითხებში,კახაბერცეცხ
ლაძერეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქ
ტურისმინისტრისმრჩეველიგენდერისსაკითხებში,
მანანა ილურიძე  გორის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს თავმჯდომარის მრჩეველი გენდერულ სა
კითხებში, კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართუ
ლობისათვისდაქალთასაინფორმაციოცენტრისწარ
მომადგენლები.

შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს სახელმწი
ფოსგენდერულიპოლიტიკადასამომავლოგეგმები,
კოალიციისქალთაპოლიტიკურიჩართჲლობისათვის
წევრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია და ისაუბრეს

სამომავლოგეგმებისადაშიდაქართლისთვისპრიო
რიტეტული საკითხების შესახებ. განსაკუთრებული
ყურადღებადაეთმოდევნილიდაკონფლიქტისშედე
გადდაზარალებულიქალებისსაჭიროებებს.

აღსანიშნავია,რომსაქართველოსრეგიონულიგან
ვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტროსადა
გორისმუნიციპალიტეტშიგენდერისმრჩევლებისდა
ნიშვნისინიცირება,სწორედ,„ქალთასაინფორმაციო
ცენტრის წარმომადგენლებმა და „კოალიცია ქალთა
პოლიტიკური ჩართულობისათვის” წევრებმა მოახ
დინეს.

შეხვედრაშედგაპროექტის”გენდერულისამართ
ლიანობისხელშეწყობაქალთაპოლიტიკურიგაძლი
ერების გზით” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ, ბრიტანული
საქველმოქმედოორგანიზაცია ”ოქსფამის”მხარდაჭე
რით.

კოალიციის წევრები გენდერულ 
საკითხებში მრჩევლებს შეხვდნენ
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ქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობა
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კოალიციის”ქალთაპოლიტიკურიჩართულობი
სათვის”განვითარებისდაზოგადად,პოლიტიკაში
ქალების გაძლიერების სტრატეგიის შემუშავების
მიზნითქალთასაინფორმაციოცენტრმაშეხვედრე
ბიგამართა.შეხვედრებიჩატარდა3ეტაპად,პირვე
ლიშეხვედრაგაიმართაქალთასაინფორმაციოცენ
ტრისოფისში,პროექტისაღმასრულებელგუნდთან
8 ნოემბერს. მეორე შეხვედრა შედგა 2013 წლის 14
ნოემბერს,ქალაქგორში,„არტკაფეში“,რომელსაც
ესწრებოდნენკოალიციაქალთაპოლიტიკურიჩარ
თულობისთვისწევრები,ხოლოშეხვედრასუძღვე
ბოდაქალთასაინფორმაციოცენტრისმიერმოწვე
ულიტრენერ–კონსულტანტი.

შემაჯამებელიშეხვედრაგაიმართა10დეკემბერს.
გამოიკვეთა კოალიციის მიღწევები, საჭიროებები
დაარსებულიგამოწვევები.განისაზღვრასამომავ
ლოსტრატეგიადასამოქმედოგეგმა.მონაწილეებმა
იმსჯელესკოალიციისროლსადადანიშნულებაზე
ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვ
რებაში.

კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობი
სათვის შეიქმნა პროექტის ”გენდერული სამართ
ლიანობის ხელშეწყობა ქალთა პოლიტიკური გაძ
ლიერების გზით” ფარგლებში, რომელიც ხორცი
ელდებაქალთასაინფორმაციოცენტრისმიერ,ბრი
ტანულისაქველმოქმედოორგანიზაცია”ოქსფამის”
მხარდაჭერით.

ქალთასაინფორმაციოცენტრიაგრძელებსტრე
ნინგების ჩატარებას პროექტის ”ქალები თანასწო
რობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის” ფარ
გლებში. ტრენინგების მიზანია, ხელი შეუწყოს
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებისა და
სათემომუშაკებისცნობიერებისამაღლებასდაგენ
დერშიმათიცოდნისგაღრმავებას.

2013 წლის სექტემბერში საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინის
ტროსთანამშრომლებსტრენინგიჩაუტარდათთე
მაზე ”სოციალური პოლიტიკა გენდერულ ჭრილ
ში”,ხოლოზუგდიდისადასამტრედიისადგილობ

რივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებსა
დასათემომუშაკებსთემაზე”გაეროსუშიშროების
საბჭოსრეზოლუცია1325დამისიიმპლემენტაცია
ეროვნულდონეზე”.

ოქტომბერში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლე
ბისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშრომ
ლებისა და პროექტის იურისტებისთვის თემაზე
”ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის
აღკვეთის შესახებ კონვენცია და გენდერული თა
ნასწორობისპრინციპები”ჩატარდატრენინგი.

სტრატეგიული დაგეგმარება 
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 
გაძლიერებისთვის

ტრენინგები  სახელმწიფო უწყებების 
წარმომადგენლებისთვის  

ქალებითანასწორობის,
მშვიდობისადაგანვითარებისთვის
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პროექტის ”ქალებითანასწორობის, მშვიდობისა
დაგანვითარებისათვისსაქართველოში”ფარგლებ
შიდეკემბერშიგამართულტრენინგზეერთიფანჯ
რის პრინციპით შეხვედრების შედეგები შეჯამდა.
ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი
თვითმმართველობებისწარმომადგენლებმა.მოხდა
შედეგების, მიღწევების, სირთულეებისდა გამოწ
ვევების,ასევეცალკეულიშემთხვევებისგანხილვა.

ტრენინგისმონაწილეებმაისაუბრესერთიფანჯ
რისპრინციპის,როგორცსაჭიროებებისგამორკვე
ვისადაპრობლემებისგადაჭრისეფექტურისაშუა
ლებისადგილობრივითვითმმართველობისდონე
ზედანერგვისშესახებ.ადგილზევეგადაწყდა,რომ
სამტრედიისადაზუგდიდისმუნიციპალიტეტებში
აღნიშნულიმეთოდიუმოკლესვადაშიდაინერგება
და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღებას არა მარ
ტოდევნილი,არამედადგილობრივიმოსახლეობაც
შეძლებს.

პროექტი ”ქალები თანასწორობის, მშვიდობი
სა და განვითარებისათვის საქართველოში“ ხორ
ციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, ქალთა

საინფორმაციოცენტრისდაფონდი”ტასოს”მიერ,
ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით. პროექტის
მიზანია იძულებით გადაადგილებული, კონფ
ლიქტისშედეგადდაზარალებულიდაეროვნული
უმცირესობების ქალთა ჯგუფების, სამოქალაქო
საზოგადოებისადამთავრობისმხარდაჭერადამა
თიშესაძლებლობებისგაძლიერება,საქართველოში
გენდერულითანასწორობისდაქალთაუფლებების
დაცვისმიზნით.

”ერთი ფანჯრის პრინციპის” დანერგვა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

ქალთასაინფორმაციოცენტრი2010წლიდანიყე
ნებს ერთი ფანჯრის პრინციპის მეთოდოლოგიას
დევნილიდაკონფლიქტისშედეგადდაზარალებუ
ლი მოსახლეობის პრობლემების მოსაგვარებლად.
2013წელსპროექტის”ქალებითანასწორობის,მშვი
დობისადა განვითარებისათვის” ფარგლებში შეხ
ვედრები ჩატარდათბილისის, გორის, თეთრიწყა
როს,მარნეულის,სამტრედიისდაზუგდიდისმუ

ნიციპალიტეტებში.
ოქტომბერში ერთი ფანჯრის პრინციპით შეხ

ვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ში გაიმართა, ხოლოდეკემბერში _ მარნეულსადა
თეთრიწყაროში. შეხვედრებზე განხილული იქნა
ოციშემთხვევა. პროექტისორგანიზატორებისადა
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომად
გენლებისძალისხმევით,პრობლემებისნაწილიუკ
ვეგადაიჭრა.

პროექტი ”ქალები თანასწორობის, მშვიდობი
სა და განვითარებისათვის საქართველოში“ ხორ
ციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, ქალთა
საინფორმაციოცენტრისდაფონდი”ტასოს”მიერ,
ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით. პროექტის
მიზანია იძულებით გადაადგილებული, კონფ
ლიქტისშედეგადდაზარალებულიდაეროვნული
უმცირესობების ქალთა ჯგუფების, სამოქალაქო
საზოგადოებისადამთავრობისმხარდაჭერადამა
თიშესაძლებლობებისგაძლიერება,საქართველოში
გენდერულითანასწორობისდაქალთაუფლებების
დაცვისმიზნით.

პრობლემებისადვოკატირება
შეხვედრები დევნილთა 
პრობლემების გადაჭრის მიზნით
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ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები
პროექტის ”გენდერულად სენსიტიური ინფორმაცია სა
ქართველოში გენდერული თანასწორობისთვის” ფარ
გლებში სოფელ დუისს ესტუმრნენ და ქისტ და ჩეჩენ
ქალებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმო
მადგენლებიგაეცნენ ადგილობრივიმოსახლეობის, გან
საკუთრებით,ქალებისპრობლემებს.ქალთასაინფორმა
ციოცენტრისიურისტიპანკისელქალებსქალთაუფლე
ბებისადა გენდერულითანასწორობის შესახებ ესაუბრა
და ადგილზევე გაუწია მათ უფასო იურიდიული კონ
სულტაცია.

განათლების უფლება, მოქალაქეობის მიღება, ჯან
დაცვასა და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს პანკისის ხეობაში
მცხოვრებქალთაუმეტესობისთვის.არსებულივითარე
ბისგათვალისწინებით,უდიდესიმნიშვნელობაენიჭება

პანკისელიქალებისინფორმირებასმათიუფლებებისდა
სახელმწიფოსერვისებისშესახებ.

შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს კონკრეტული
შემთხვევები, რომელთაგან ოთხი, დღეის მდგომარეო
ბით,პოზიტიურადააგადაჭრილი,ნაწილისმოსაგვარებ
ლად კი ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა უკვე მიმართა
საქართველოსიუსტიციისსამინსიტროსადასხვაშესაბა
მისუწყებებს.

აღსანიშნავია,რომქალთასაინფორმაციოცენტრისძა
ლისხმევით,პანკისშიუკვედაინიშნაგენდერისმრჩევე
ლი,რაცხელსშეუწყობსქალთასაკითხებისწინწამოწე
ვასდამდგომარეობისგაუმჯობესებას.

პროექტი”გენდერულადსენსიტიურიინფორმაციასა
ქართველოშიგენდერულითანასწორობისთვის”ხორცი
ელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ, საერთა
შორისოფონდ”კვინატილკვინას”მხარდაჭერით.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ახალი პროექტი
”თემების მობილიზება საგანმანათლებლო, კულტურუ
ლიდასპორტულიღონისძიებებისგზითქალთაწინააღ
მდეგმიმართულიძალადობისპრევენციისადააღმოფხვ
რისათვის”დაიწყო.2627დეკემბერსპროექტისპირველი
ღონისძიება, ”მამაკაცური საუბრები”, პანკისის ხეობაში
გაიმართა.

ტრენინგისმიზანიამამაკაცებისინფორმირებაგენდე
რულიდაოჯახშიძალადობისშესახებდაამპრობლემის
მიმართმათისენსიტიურობისგაზრდა. ”მამაკაცურისა
უბრები”,თავისიმნიშვნელობით,გამორჩეულიტრენინ
გია. ქალთა საინფორმაციოცენტრი აქტიურად მუშაობს
სხვადასხვა ასაკის მამაკაცებთან საქართველოს თითქ
მისყველარეგიონში,მათიცნობიერებისამაღლებისადა
ქალთამიმართძალადობისდაძლევისმიზნით.

”მამაკაცურისაუბრები”ტარდებაცნობილიტრენერის,
მიშელკაუფმანისრეგიონულიტრენინგკურსისმიხედ
ვით. ტრენინგს უძღვებოდა ქალთა საინფორმაციო ცენ
ტრის წარმომადგენელი მამუკა გაჩეჩილაძე, რომელიც
არისგაეროსმოსახლეობისფონდისმიერდაფინანსებუ
ლიპროექტისფარგლებშიშექმნილიტრენინგისსახელმ
ძღვანელოსთანაავტორი.

პროექტი ”თემების მობილიზება საგანმანათლებლო,
კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გზით
ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენცი
ისადა აღმოფხვრისათვის” ხორციელდება ქალთა საინ

იურიდიული დახმარება პანკისელ ქალებს

”მამაკაცური საუბრები” რელიგიური 
და ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან

გენდერულიძალადობისწინააღმდეგ

proeqti dafinansebulia 
evrokavSiris mier

ფორმაციოცენტრისმიერევროკავშირისდაფინანსებით,
კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნი
ორობით.პროექტისმიზანიაპანკისისხეობისმოსახლე
ობის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და
ლტოლვილებისცნობიერების ამაღლება ქალთა წინააღ
მდეგმიმართულძალადობასთანდაკავშირებულიპრობ
ლემატიკისშესახებ.
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საერთაშორისო
ვალდებულებები

უნივერსალური 
პერიოდული ანგარიში

უნივერსალური პერიოდული ანგარიშის ვებ
გვერდზე გამოქვეყნდა შუალედური შედეგები სა
ქართველოს მთავრობის მიერ უნივერსალური პე
რიოდულიანგარიშისრეკომენდაციებისშესახებ.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ერთერთია იმ
ხუთ ორგანიზაციას შორის, რომელიც აქტიურად
იყო ჩართული რეკომენდაციების მომზადებაში
ქალთა უფლებების მიმართულებით. დოკუმენტი
2013წლისნოემბერშიგამოქვეყნდა.

http://www.uprinfo.org/followup/assessments/
session23/georgia/MIAGeorgia.pdf

„დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ“

საქართველოსიუსტიციისსამინისტრომმოამზა
და კანონპროექტი „დისკრიმინაციის ყველა ფორ
მის აღმოფხვრის შესახებ“. „ქალთა საინფორმაციო
ცენტრი“აქტიურადიყოჩართულიკანონპროექტის
განხილვის პროცესში; ორგანიზაციის წარმომად
გენლებიმონაწილეობდნენსამინისტროსმიერორ
განიზებულშეხვედრებში.

ქალთასაინფორმაციოცენტრმაშეიმუშავასაკუ
თარირეკომენდაციები კანონპროექტთანდაკავში
რებით, რომელიც ავტორებს წერილობით წარუდ
გინა.

2013წლის17დეკემბერსგაიმართაშემაჯამებელი
შეხვედრა,იუსტიციისსამინისტრომწარმოადგი
ნაკანონპროექტისსაბოლოო,შეჯერებულივერსია,
სადაც „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ რეკომენ
დაციებისუმეტესინაწილიგათვალისწინებულია.

საკანონმდებლო
ინიციატივები

შრომის კოდექსის 
გენდერული ანალიზი და 
რეკომენდაციები

2013 წლის 22 ოქტომბერს საქართველოს იუს
ტიციის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების
პროგრამისთანამონაწილეობითგაიმართაშემაჯა
მებელი შეხვედრა, სადაც სამინისტროს მიერ წარ
მოდგენილიიქნასაქართველოსშრომისკოდექსში
განსახორციელებელიცვლილებებისპაკეტი.

ქალთასაინფორმაციოცენტრმამოახდინასაქარ
თველოს შრომის კოდექსის გენდერული ანალიზი
დაშეიმუშავარეკომენტაციები,რომელიცსამინის
ტროსწარედგინა. საქართველოსიუსტიციისსამი
ნისტრომქალთასაინფორმაციოცენტრისმიერშე
მუშავებულიცამეტირეკომენდაციიდანათიგაით
ვალისწინა.

საზოგადოებრივი
ცნობიერებისამაღლება

ეთერშია ”გენდერი და 
საზოგადოება”

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, საზოგადოების
ინფორმირებისადაცნობიერების ამაღლებისმიზ
ნით, გადაცემათა ციკლს ამზადებს. ”გენდერი და
საზოგადოება” 2013 წლის შემოდგომაზე რეგიო
ნულიტელეკომპანიებისეთერშიდაბრუნდა.პრო
ექტების ”ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და
განვითარებისათვის”და”გენდერულისამართლი
ანობის ხელშეწყობა ქალთა პოლიტიკური გაძლი
ერებისგზით”ფარგლებშიგადაცემებიგავიდატე
ლეკომპანია”თრიალეთის”(გორი)დატელეკომპა
ნია”რიონის”(ქუთაისი)ეთერში.

რადიოგადაცემას ”გენდერი და საზოგადოება”
ეთერიპირველმარადიომ(FM106.4)დაუთმო.

გადაცემებისსტუმრებისხვადასხვადროსიყვნენ
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაცი
ების, სამინისტროებისა და ადგილობრივი თვით
მმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები,
პროექტებისბენეფიციარები.

როგორცტელე, ასევერადიოგადაცემებში, წამყ
ვანებმადა სტუმრებმა ისაუბრესდევნილი, კონფ
ლიქტისშედეგადდაზარალებულიდაეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების საჭი
როებებისა და პრობლემების, ჯანდაცვის, სოცია
ლურიმომსახურების,განსახლებისშესახებ.გადა
ცემების ნაწილი ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეო
ბასდაეთმო.

2014 წლისთვის ”გენდერი და საზოგადოება”
ქალთასაკითხებითდაინტერესებულმაყურებელ
სადამსმენელსბევრსაინტერესოსიახლესშესთა
ვაზებს.
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