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საქართველოს მთავრობა “თანასწორობის 
თაობას“ შეუერთდა და მან ახალი ვალდებულე- 
ბები 2 თემატური მიმართულებით აიღო.
ეს მიმართულებებია: 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა; 
 ტექნოლოგიები და ინოვაციები გენდერული
     თანასწორობისთვის.

  genderuli niSniT Zaladoba

ეროვნული კანონმდებლობის სრულ შესაბამისო- 
ბაში მოყვანა ევროპის საბჭოს სტამბოლის 
კონვენციასთან (გაუპატიურების სამართლებრივი 
განმარტების ჩათვლით);

ქალებისა და გოგოების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ სხვადასხვა მაჩვე- 
ნებლით ჩაშლილი მონაცემების შეგროვება;

კონტექსტზე მორგებული და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პრევენციული სტრატეგიების გა- 
ფართოება RESPECT ჩარჩოს1 გამოყენებით;

კვლევებსა და მონაცემებზე დაყრდნობით  შემუ- 
შავებული კამპანიების განხორციელება პოლიტი- 
კაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის;

იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გენდერული 
ძალადობის ნებისმიერი ფორმა გამოუცდიათ, 
უფრო მკაფიო და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;

მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამების 
განვითარება ეროვნული კანონმდებლობის შესა- 
ბამისად;

სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება 
და თანამშრომლობის გაღრმავება სექსუალურ 
ძალადობასა და კიბერსივრცეში გენდერული ნიშ- 
ნით ძალადობაზე აქცენტით;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება 
საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროებისა 
და სექსუალური ძალადობის ფაქტების პრევენ- 
ციის, მათზე რეაგირებისა და მტკიცებულების 
შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით.
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გენდერის ინტეგრირება კანონმდებლობაში, 
როგორც ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საშუალება. აღნიშნული 
ძალისხმევა  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, 
ასევე, „გენდერული ზემოქმედების შეფასების“ 
მეთოდოლოგიის ინტეგრირებას ითვალისწინებს;  

სტარტაპერ ქალებთან კავშირების დამყარებასა 
და გაძლიერებაში ინვესტირება, რათა მათ 
შეძლონ სხვადასხვა დაფინანსებაზე განაცხადის 
წარდგენა პერსპექტიული პროექტების განსახორ- 
ციელებლად და  ტექნოლოგიური კომპეტენცი- 
ების, უნარებისა და საშუალებების გასაძლიერე- 
ბლად (გადამზადება და ახალი უნარების შეძენა). 
პერსპექტივაში კი ქალებსა და გოგოებს, მიღე- 
ბული ცოდნის საფუძველზე, შემოსავლის დამო- 
უკიდებელი წყაროები გაუჩნდებათ. 

კერძო და საჯარო პარტნიორობების დახმარებით, 
სპეციალური პროგრამის შემუშავება და განხორ- 
ციელება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სექტორში ქალთა ჩართულობის გასაუმჯობესე- 
ბლად (უნარების განვითარება, სტაჟირება და 
დასაქმების ხელშეწყობა);

ინოვაციური, გენდერულ თანასწორობაზე მიმარ- 
თული (ტრანსფორმაციული) დისტანციური სწავ- 
ლებისა და შერეული სასწავლო მოდალობების 
გავრცობა ყველა გეოგრაფიული არეალის მოც- 
ვისა და იმ მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, 
რომელსაც ინტერნეტსა და ციფრულ მოწყობი- 
ლობებზე ხელი მარტივად არ მიუწვდება;

გოგოებისა და ქალებისთვის უსაფრთხო, 
გენდერულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და 
კეთილმოწყობილი სასწავლო გარემოს უზრუნ- 
ველყოფა, რათა მათთვის ციფრული ტექნო- 
ლოგიები, კომპეტენციები და 21-ე საუკუნისთვის 
შესაფერი უნარები ხელმისაწვდომი გახდეს;

STEM-სა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ- 
ნოლოგიების (ICT) სფეროში უფრო მეტი ქალისა 
და გოგოს მოზიდვის მიზნით, კამპანიის ორგა- 
ნიზება; 

ინოვატორი და მეწარმე ქალების მიზნობრივ 
მხარდაჭერაში ინვესტირება, მათი განვითარებისა 
და საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობისთ- 
ვის.

სტერეოტიპების მსხვრევისა და ინოვაციური კულ- 
ტურის ხელშეწყობის მიზნით, გოგოებისა და 
ქალების დაკავშირება როლურ მოდელებსა და 
მენტორებთან; 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში 
ქალებისა და გოგოების წარმომადგენლობის 
მონიტორინგისთვის ახალი მონაცემების ერთო- 
ბლიობის შექმნა, ასევე, პროგრესის კონტროლის 
მიზნით, შესაბამისი ინდიკატორებისა და მექანი- 
ზმების შემუშავება. 

„Tanasworobis Taobis“ Sesaxeb:

გლობალური მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ 
გაეროს ინიციატივით, 2021 წელს დაიწყო. 
COVID-19-ის გამოწვევებით შეცვლილ რეალო- 
ბაში იგი ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს 
ქმნის. მოძრაობა ქალთა უფლებების დაცვის 
ყოვლის მომცველ დოკუმენტს — პეკინის 
დეკლარაციასა და მოქმედებათა პლატფორმას 
ეყრდნობა.

1. დეტალები იხილეთ: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312261/WHO-RHR-18.19-eng.pdf?ua=1
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საქართველოს მთავრობა “თანასწორობის 
თაობას“ შეუერთდა და მან ახალი ვალდებულე- 
ბები 2 თემატური მიმართულებით აიღო.
ეს მიმართულებებია: 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა; 
 ტექნოლოგიები და ინოვაციები გენდერული
     თანასწორობისთვის.

  genderuli niSniT Zaladoba

ეროვნული კანონმდებლობის სრულ შესაბამისო- 
ბაში მოყვანა ევროპის საბჭოს სტამბოლის 
კონვენციასთან (გაუპატიურების სამართლებრივი 
განმარტების ჩათვლით);

ქალებისა და გოგოების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ სხვადასხვა მაჩვე- 
ნებლით ჩაშლილი მონაცემების შეგროვება;

კონტექსტზე მორგებული და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პრევენციული სტრატეგიების გა- 
ფართოება RESPECT ჩარჩოს1 გამოყენებით;

კვლევებსა და მონაცემებზე დაყრდნობით  შემუ- 
შავებული კამპანიების განხორციელება პოლიტი- 
კაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის;

იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გენდერული 
ძალადობის ნებისმიერი ფორმა გამოუცდიათ, 
უფრო მკაფიო და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;

მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამების 
განვითარება ეროვნული კანონმდებლობის შესა- 
ბამისად;

სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება 
და თანამშრომლობის გაღრმავება სექსუალურ 
ძალადობასა და კიბერსივრცეში გენდერული ნიშ- 
ნით ძალადობაზე აქცენტით;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება 
საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროებისა 
და სექსუალური ძალადობის ფაქტების პრევენ- 
ციის, მათზე რეაგირებისა და მტკიცებულების 
შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით.
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გენდერის ინტეგრირება კანონმდებლობაში, 
როგორც ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საშუალება. აღნიშნული 
ძალისხმევა  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, 
ასევე, „გენდერული ზემოქმედების შეფასების“ 
მეთოდოლოგიის ინტეგრირებას ითვალისწინებს;  

სტარტაპერ ქალებთან კავშირების დამყარებასა 
და გაძლიერებაში ინვესტირება, რათა მათ 
შეძლონ სხვადასხვა დაფინანსებაზე განაცხადის 
წარდგენა პერსპექტიული პროექტების განსახორ- 
ციელებლად და  ტექნოლოგიური კომპეტენცი- 
ების, უნარებისა და საშუალებების გასაძლიერე- 
ბლად (გადამზადება და ახალი უნარების შეძენა). 
პერსპექტივაში კი ქალებსა და გოგოებს, მიღე- 
ბული ცოდნის საფუძველზე, შემოსავლის დამო- 
უკიდებელი წყაროები გაუჩნდებათ. 

კერძო და საჯარო პარტნიორობების დახმარებით, 
სპეციალური პროგრამის შემუშავება და განხორ- 
ციელება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სექტორში ქალთა ჩართულობის გასაუმჯობესე- 
ბლად (უნარების განვითარება, სტაჟირება და 
დასაქმების ხელშეწყობა);

ინოვაციური, გენდერულ თანასწორობაზე მიმარ- 
თული (ტრანსფორმაციული) დისტანციური სწავ- 
ლებისა და შერეული სასწავლო მოდალობების 
გავრცობა ყველა გეოგრაფიული არეალის მოც- 
ვისა და იმ მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, 
რომელსაც ინტერნეტსა და ციფრულ მოწყობი- 
ლობებზე ხელი მარტივად არ მიუწვდება;

გოგოებისა და ქალებისთვის უსაფრთხო, 
გენდერულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და 
კეთილმოწყობილი სასწავლო გარემოს უზრუნ- 
ველყოფა, რათა მათთვის ციფრული ტექნო- 
ლოგიები, კომპეტენციები და 21-ე საუკუნისთვის 
შესაფერი უნარები ხელმისაწვდომი გახდეს;

STEM-სა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ- 
ნოლოგიების (ICT) სფეროში უფრო მეტი ქალისა 
და გოგოს მოზიდვის მიზნით, კამპანიის ორგა- 
ნიზება; 

ინოვატორი და მეწარმე ქალების მიზნობრივ 
მხარდაჭერაში ინვესტირება, მათი განვითარებისა 
და საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობისთ- 
ვის.

სტერეოტიპების მსხვრევისა და ინოვაციური კულ- 
ტურის ხელშეწყობის მიზნით, გოგოებისა და 
ქალების დაკავშირება როლურ მოდელებსა და 
მენტორებთან; 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში 
ქალებისა და გოგოების წარმომადგენლობის 
მონიტორინგისთვის ახალი მონაცემების ერთო- 
ბლიობის შექმნა, ასევე, პროგრესის კონტროლის 
მიზნით, შესაბამისი ინდიკატორებისა და მექანი- 
ზმების შემუშავება. 

„Tanasworobis Taobis“ Sesaxeb:

გლობალური მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ 
გაეროს ინიციატივით, 2021 წელს დაიწყო. 
COVID-19-ის გამოწვევებით შეცვლილ რეალო- 
ბაში იგი ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს 
ქმნის. მოძრაობა ქალთა უფლებების დაცვის 
ყოვლის მომცველ დოკუმენტს — პეკინის 
დეკლარაციასა და მოქმედებათა პლატფორმას 
ეყრდნობა.
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saqarTvelo genderuli 
TansworobisTvis

საქართველოს მთავრობა “თანასწორობის 
თაობას“ შეუერთდა და მან ახალი ვალდებულე- 
ბები 2 თემატური მიმართულებით აიღო.
ეს მიმართულებებია: 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა; 
 ტექნოლოგიები და ინოვაციები გენდერული
     თანასწორობისთვის.

  genderuli niSniT Zaladoba

ეროვნული კანონმდებლობის სრულ შესაბამისო- 
ბაში მოყვანა ევროპის საბჭოს სტამბოლის 
კონვენციასთან (გაუპატიურების სამართლებრივი 
განმარტების ჩათვლით);

ქალებისა და გოგოების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ სხვადასხვა მაჩვე- 
ნებლით ჩაშლილი მონაცემების შეგროვება;

კონტექსტზე მორგებული და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პრევენციული სტრატეგიების გა- 
ფართოება RESPECT ჩარჩოს1 გამოყენებით;

კვლევებსა და მონაცემებზე დაყრდნობით  შემუ- 
შავებული კამპანიების განხორციელება პოლიტი- 
კაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის;

იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გენდერული 
ძალადობის ნებისმიერი ფორმა გამოუცდიათ, 
უფრო მკაფიო და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;

მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამების 
განვითარება ეროვნული კანონმდებლობის შესა- 
ბამისად;

სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება 
და თანამშრომლობის გაღრმავება სექსუალურ 
ძალადობასა და კიბერსივრცეში გენდერული ნიშ- 
ნით ძალადობაზე აქცენტით;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება 
საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროებისა 
და სექსუალური ძალადობის ფაქტების პრევენ- 
ციის, მათზე რეაგირებისა და მტკიცებულების 
შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით.

teqnologiebi da inovaciebi 
genderuli TanasworobisTvis

გენდერის ინტეგრირება კანონმდებლობაში, 
როგორც ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საშუალება. აღნიშნული 
ძალისხმევა  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, 
ასევე, „გენდერული ზემოქმედების შეფასების“ 
მეთოდოლოგიის ინტეგრირებას ითვალისწინებს;  

სტარტაპერ ქალებთან კავშირების დამყარებასა 
და გაძლიერებაში ინვესტირება, რათა მათ 
შეძლონ სხვადასხვა დაფინანსებაზე განაცხადის 
წარდგენა პერსპექტიული პროექტების განსახორ- 
ციელებლად და  ტექნოლოგიური კომპეტენცი- 
ების, უნარებისა და საშუალებების გასაძლიერე- 
ბლად (გადამზადება და ახალი უნარების შეძენა). 
პერსპექტივაში კი ქალებსა და გოგოებს, მიღე- 
ბული ცოდნის საფუძველზე, შემოსავლის დამო- 
უკიდებელი წყაროები გაუჩნდებათ. 

კერძო და საჯარო პარტნიორობების დახმარებით, 
სპეციალური პროგრამის შემუშავება და განხორ- 
ციელება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სექტორში ქალთა ჩართულობის გასაუმჯობესე- 
ბლად (უნარების განვითარება, სტაჟირება და 
დასაქმების ხელშეწყობა);

ინოვაციური, გენდერულ თანასწორობაზე მიმარ- 
თული (ტრანსფორმაციული) დისტანციური სწავ- 
ლებისა და შერეული სასწავლო მოდალობების 
გავრცობა ყველა გეოგრაფიული არეალის მოც- 
ვისა და იმ მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, 
რომელსაც ინტერნეტსა და ციფრულ მოწყობი- 
ლობებზე ხელი მარტივად არ მიუწვდება;

გოგოებისა და ქალებისთვის უსაფრთხო, 
გენდერულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და 
კეთილმოწყობილი სასწავლო გარემოს უზრუნ- 
ველყოფა, რათა მათთვის ციფრული ტექნო- 
ლოგიები, კომპეტენციები და 21-ე საუკუნისთვის 
შესაფერი უნარები ხელმისაწვდომი გახდეს;

STEM-სა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ- 
ნოლოგიების (ICT) სფეროში უფრო მეტი ქალისა 
და გოგოს მოზიდვის მიზნით, კამპანიის ორგა- 
ნიზება; 

ინოვატორი და მეწარმე ქალების მიზნობრივ 
მხარდაჭერაში ინვესტირება, მათი განვითარებისა 
და საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობისთ- 
ვის.

სტერეოტიპების მსხვრევისა და ინოვაციური კულ- 
ტურის ხელშეწყობის მიზნით, გოგოებისა და 
ქალების დაკავშირება როლურ მოდელებსა და 
მენტორებთან; 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში 
ქალებისა და გოგოების წარმომადგენლობის 
მონიტორინგისთვის ახალი მონაცემების ერთო- 
ბლიობის შექმნა, ასევე, პროგრესის კონტროლის 
მიზნით, შესაბამისი ინდიკატორებისა და მექანი- 
ზმების შემუშავება. 

„Tanasworobis Taobis“ Sesaxeb:

გლობალური მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ 
გაეროს ინიციატივით, 2021 წელს დაიწყო. 
COVID-19-ის გამოწვევებით შეცვლილ რეალო- 
ბაში იგი ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს 
ქმნის. მოძრაობა ქალთა უფლებების დაცვის 
ყოვლის მომცველ დოკუმენტს — პეკინის 
დეკლარაციასა და მოქმედებათა პლატფორმას 
ეყრდნობა.
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saqarTvelo genderuli 
TansworobisTvis

საქართველოს მთავრობა “თანასწორობის 
თაობას“ შეუერთდა და მან ახალი ვალდებულე- 
ბები 2 თემატური მიმართულებით აიღო.
ეს მიმართულებებია: 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა; 
 ტექნოლოგიები და ინოვაციები გენდერული
     თანასწორობისთვის.

  genderuli niSniT Zaladoba

ეროვნული კანონმდებლობის სრულ შესაბამისო- 
ბაში მოყვანა ევროპის საბჭოს სტამბოლის 
კონვენციასთან (გაუპატიურების სამართლებრივი 
განმარტების ჩათვლით);

ქალებისა და გოგოების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ სხვადასხვა მაჩვე- 
ნებლით ჩაშლილი მონაცემების შეგროვება;

კონტექსტზე მორგებული და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პრევენციული სტრატეგიების გა- 
ფართოება RESPECT ჩარჩოს1 გამოყენებით;

კვლევებსა და მონაცემებზე დაყრდნობით  შემუ- 
შავებული კამპანიების განხორციელება პოლიტი- 
კაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის;

იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გენდერული 
ძალადობის ნებისმიერი ფორმა გამოუცდიათ, 
უფრო მკაფიო და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;

მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამების 
განვითარება ეროვნული კანონმდებლობის შესა- 
ბამისად;

სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება 
და თანამშრომლობის გაღრმავება სექსუალურ 
ძალადობასა და კიბერსივრცეში გენდერული ნიშ- 
ნით ძალადობაზე აქცენტით;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება 
საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროებისა 
და სექსუალური ძალადობის ფაქტების პრევენ- 
ციის, მათზე რეაგირებისა და მტკიცებულების 
შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით.

teqnologiebi da inovaciebi 
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გენდერის ინტეგრირება კანონმდებლობაში, 
როგორც ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საშუალება. აღნიშნული 
ძალისხმევა  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, 
ასევე, „გენდერული ზემოქმედების შეფასების“ 
მეთოდოლოგიის ინტეგრირებას ითვალისწინებს;  

სტარტაპერ ქალებთან კავშირების დამყარებასა 
და გაძლიერებაში ინვესტირება, რათა მათ 
შეძლონ სხვადასხვა დაფინანსებაზე განაცხადის 
წარდგენა პერსპექტიული პროექტების განსახორ- 
ციელებლად და  ტექნოლოგიური კომპეტენცი- 
ების, უნარებისა და საშუალებების გასაძლიერე- 
ბლად (გადამზადება და ახალი უნარების შეძენა). 
პერსპექტივაში კი ქალებსა და გოგოებს, მიღე- 
ბული ცოდნის საფუძველზე, შემოსავლის დამო- 
უკიდებელი წყაროები გაუჩნდებათ. 

კერძო და საჯარო პარტნიორობების დახმარებით, 
სპეციალური პროგრამის შემუშავება და განხორ- 
ციელება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სექტორში ქალთა ჩართულობის გასაუმჯობესე- 
ბლად (უნარების განვითარება, სტაჟირება და 
დასაქმების ხელშეწყობა);

ინოვაციური, გენდერულ თანასწორობაზე მიმარ- 
თული (ტრანსფორმაციული) დისტანციური სწავ- 
ლებისა და შერეული სასწავლო მოდალობების 
გავრცობა ყველა გეოგრაფიული არეალის მოც- 
ვისა და იმ მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, 
რომელსაც ინტერნეტსა და ციფრულ მოწყობი- 
ლობებზე ხელი მარტივად არ მიუწვდება;

გოგოებისა და ქალებისთვის უსაფრთხო, 
გენდერულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და 
კეთილმოწყობილი სასწავლო გარემოს უზრუნ- 
ველყოფა, რათა მათთვის ციფრული ტექნო- 
ლოგიები, კომპეტენციები და 21-ე საუკუნისთვის 
შესაფერი უნარები ხელმისაწვდომი გახდეს;

STEM-სა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ- 
ნოლოგიების (ICT) სფეროში უფრო მეტი ქალისა 
და გოგოს მოზიდვის მიზნით, კამპანიის ორგა- 
ნიზება; 

ინოვატორი და მეწარმე ქალების მიზნობრივ 
მხარდაჭერაში ინვესტირება, მათი განვითარებისა 
და საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობისთ- 
ვის.

სტერეოტიპების მსხვრევისა და ინოვაციური კულ- 
ტურის ხელშეწყობის მიზნით, გოგოებისა და 
ქალების დაკავშირება როლურ მოდელებსა და 
მენტორებთან; 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში 
ქალებისა და გოგოების წარმომადგენლობის 
მონიტორინგისთვის ახალი მონაცემების ერთო- 
ბლიობის შექმნა, ასევე, პროგრესის კონტროლის 
მიზნით, შესაბამისი ინდიკატორებისა და მექანი- 
ზმების შემუშავება. 

„Tanasworobis Taobis“ Sesaxeb:

გლობალური მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ 
გაეროს ინიციატივით, 2021 წელს დაიწყო. 
COVID-19-ის გამოწვევებით შეცვლილ რეალო- 
ბაში იგი ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს 
ქმნის. მოძრაობა ქალთა უფლებების დაცვის 
ყოვლის მომცველ დოკუმენტს — პეკინის 
დეკლარაციასა და მოქმედებათა პლატფორმას 
ეყრდნობა.

5



saqarTvelo genderuli 
TansworobisTvis

https://forum.generationequality.org

საქართველოს მთავრობა “თანასწორობის 
თაობას“ შეუერთდა და მან ახალი ვალდებულე- 
ბები 2 თემატური მიმართულებით აიღო.
ეს მიმართულებებია: 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა; 
 ტექნოლოგიები და ინოვაციები გენდერული
     თანასწორობისთვის.

  genderuli niSniT Zaladoba

ეროვნული კანონმდებლობის სრულ შესაბამისო- 
ბაში მოყვანა ევროპის საბჭოს სტამბოლის 
კონვენციასთან (გაუპატიურების სამართლებრივი 
განმარტების ჩათვლით);

ქალებისა და გოგოების მიმართ გენდერული 
ნიშნით ძალადობის შესახებ სხვადასხვა მაჩვე- 
ნებლით ჩაშლილი მონაცემების შეგროვება;

კონტექსტზე მორგებული და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პრევენციული სტრატეგიების გა- 
ფართოება RESPECT ჩარჩოს1 გამოყენებით;

კვლევებსა და მონაცემებზე დაყრდნობით  შემუ- 
შავებული კამპანიების განხორციელება პოლიტი- 
კაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის;

იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გენდერული 
ძალადობის ნებისმიერი ფორმა გამოუცდიათ, 
უფრო მკაფიო და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;

მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამების 
განვითარება ეროვნული კანონმდებლობის შესა- 
ბამისად;

სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება 
და თანამშრომლობის გაღრმავება სექსუალურ 
ძალადობასა და კიბერსივრცეში გენდერული ნიშ- 
ნით ძალადობაზე აქცენტით;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება 
საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროებისა 
და სექსუალური ძალადობის ფაქტების პრევენ- 
ციის, მათზე რეაგირებისა და მტკიცებულების 
შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით.
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გენდერის ინტეგრირება კანონმდებლობაში, 
როგორც ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საშუალება. აღნიშნული 
ძალისხმევა  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების, 
ასევე, „გენდერული ზემოქმედების შეფასების“ 
მეთოდოლოგიის ინტეგრირებას ითვალისწინებს;  

სტარტაპერ ქალებთან კავშირების დამყარებასა 
და გაძლიერებაში ინვესტირება, რათა მათ 
შეძლონ სხვადასხვა დაფინანსებაზე განაცხადის 
წარდგენა პერსპექტიული პროექტების განსახორ- 
ციელებლად და  ტექნოლოგიური კომპეტენცი- 
ების, უნარებისა და საშუალებების გასაძლიერე- 
ბლად (გადამზადება და ახალი უნარების შეძენა). 
პერსპექტივაში კი ქალებსა და გოგოებს, მიღე- 
ბული ცოდნის საფუძველზე, შემოსავლის დამო- 
უკიდებელი წყაროები გაუჩნდებათ. 

კერძო და საჯარო პარტნიორობების დახმარებით, 
სპეციალური პროგრამის შემუშავება და განხორ- 
ციელება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სექტორში ქალთა ჩართულობის გასაუმჯობესე- 
ბლად (უნარების განვითარება, სტაჟირება და 
დასაქმების ხელშეწყობა);

ინოვაციური, გენდერულ თანასწორობაზე მიმარ- 
თული (ტრანსფორმაციული) დისტანციური სწავ- 
ლებისა და შერეული სასწავლო მოდალობების 
გავრცობა ყველა გეოგრაფიული არეალის მოც- 
ვისა და იმ მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, 
რომელსაც ინტერნეტსა და ციფრულ მოწყობი- 
ლობებზე ხელი მარტივად არ მიუწვდება;

გოგოებისა და ქალებისთვის უსაფრთხო, 
გენდერულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და 
კეთილმოწყობილი სასწავლო გარემოს უზრუნ- 
ველყოფა, რათა მათთვის ციფრული ტექნო- 
ლოგიები, კომპეტენციები და 21-ე საუკუნისთვის 
შესაფერი უნარები ხელმისაწვდომი გახდეს;

STEM-სა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ- 
ნოლოგიების (ICT) სფეროში უფრო მეტი ქალისა 
და გოგოს მოზიდვის მიზნით, კამპანიის ორგა- 
ნიზება; 

ინოვატორი და მეწარმე ქალების მიზნობრივ 
მხარდაჭერაში ინვესტირება, მათი განვითარებისა 
და საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობისთ- 
ვის.

სტერეოტიპების მსხვრევისა და ინოვაციური კულ- 
ტურის ხელშეწყობის მიზნით, გოგოებისა და 
ქალების დაკავშირება როლურ მოდელებსა და 
მენტორებთან; 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში 
ქალებისა და გოგოების წარმომადგენლობის 
მონიტორინგისთვის ახალი მონაცემების ერთო- 
ბლიობის შექმნა, ასევე, პროგრესის კონტროლის 
მიზნით, შესაბამისი ინდიკატორებისა და მექანი- 
ზმების შემუშავება. 

„Tanasworobis Taobis“ Sesaxeb:

გლობალური მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ 
გაეროს ინიციატივით, 2021 წელს დაიწყო. 
COVID-19-ის გამოწვევებით შეცვლილ რეალო- 
ბაში იგი ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს 
ქმნის. მოძრაობა ქალთა უფლებების დაცვის 
ყოვლის მომცველ დოკუმენტს — პეკინის 
დეკლარაციასა და მოქმედებათა პლატფორმას 
ეყრდნობა.
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