
 

 
 
 
 

პირველი ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
თარიღი: 9 სექტემბერი, 2022 წელი 
 

დრო: 16:00 - 18:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ლია ნადარაია - ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი 
2. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვნეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
3. მერი გელაშვილი - მეწარმე ქალთა ფონდი 
4. ქრისტინე კილანავა -ასოციაცია ,,იმედი,, დევნილ ქალთა მოძრაობა 

მშვიდობისათვის 
5. ქეთევან კურცხალია - ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი 
6. თენგიზ სვანიძე - საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს 

ჩაი” 
7. ქეთევან ჩაჩავა - „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი“ 
8. ავთანდილ ხაზალია - ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 
9. ალუ გამახარია - ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 
10. ლადო მკერვალიშვილი - უფლებები საქართველო 
11. ირმა პავლიაშვილი - ღია სივრცე კავკასია 
12. მარინე სოლომონიშვილი - საერთაშორისო ფონდი ლეა 
13. ნანული რამიშვილი - პედაგოგთა კავშირი" განათლება და სამყაროს"გამგეობის 

თავმჯდომარე 
14. ნანა ნაზაროვა  - დამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი 

საზოგადოება 



15. მარინე ზუხბაია - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა 
16. ემა კამკია - ფონდი „სოხუმი“ 
17. თეონა მაჭარაშვილი - ღია სივრცე კავკასია 
18. სალომე წიკლაური - ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

 

 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 

მე-9 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი 
 

 
 

გენდერული ჯგუფის შეხვედრა გახსნა ქვეჯგუფის კოორდინატორმა, ლია ნადარაიამ, 
რომელმაც შეხვდრის მიზანსა და ამოცანებზე ისაუბრა.  

საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხმა ჩვენი ქვეყანა ახალი 
რეალობის წინაშე დააყენა. ევროპულმა საბჭომ დაამტკივა ის რეკომენდაციები, რომელიც 
კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, ჩვენმა ქვეყანამ უნდა შეასრულოს მიმდინარე წლის 
ბოლომდე. რეკომენდაციების 12 პუნქტში განსაზღვრულია ის პრობლემური საკითხები 
და სფეროები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ წინსვლას აფერხებს. ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი საკითხია მე-9 პუნქტი, რომელიც ეხება გენდერული თანასწორობის 
გაძლიერებას. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ, რეკომენდაციის შესრულების მიზნით შექმნილ 
სამუშო ჯგუფში, სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, ჩართულებია არიან ეროვნული 
პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები. შეხვედრაზე განიხილეს ჯგუფის მუშაობის 
ძირითადი მიმართულებები. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქვეყნის განვითარების 
ძირითად ნუსხაში მოხვდა გენდერული საკითხები, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ 
გენდერული იწყებს პოლიტიკური მოთამაშის როლის მორგებას.  

უმნიშვნელოვანესია, რომ მე-9 რეკომენდაცია, სათანადოდ შესრულდეს როგორც 
ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რადგან გენდერული 
საკითხების განვითარება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის წინსვლასთან, ბალანსთან და 
ყველა სხვა სფეროების განვითარებასთან.  

შეხვედრის მიმდინარეობისას განიხილეს ის საკითხები, რომელიც სამუშაო ჯგუფის 
ფარგელბში იქნა ინიცირებული. კერძოდ კვოტირების საკითხი. სავალდებულო 



გენდერულმა კვოტირებამ, რომელიც კანონმდებლობით არის გამყარებული, პრაქტიკაში 
დაგვანახა თუ როგორ მუშობს ეს პროცესი, რა ჩავარდნებია და როგორ შეიძლება 
საკითხის მოგვარება. სამუშაო ჯგუფში წარდგენილი ინიციატივის ძირითადი 
საკითხებია, რომ კვოტირება განისაზღვროს უვადოდ და არ იყოს შემოფარგლული 
კონკრეტული ვადით, რათა აღსრულება იყოს უფრო ეფექტური. ასევე მნიშვნელოვანია 
რომ შინაარსობრივი და თემატური მოკვლევები იყოს გაძლიერებული გენდერულ 
საკითხებზე.  

ასევე, 2021 წლის პრაქტიკიდან გამომდინარე, რეკომენდაციაა, რომ თვითმმართველოსბის 
არჩევნების დროს, პროპორციულ სიაში ორიდან ერთი იყოს განსხვავებული სქესის 
წარმომადგენელი, საპარლამენტო დონეზე, 2032 წლამდე, ყოველი სამიში ერთი იყო 
განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, ხოლო 2032 წლიდან ქვეყანა გადავიდეს 
პარიტეტზე. ასევე ინიციატივაა, რომ 2032 წლამდე, სანამ ქვეყანა გადავა პარიტეტზე, 
დარჩეს წამახალისებელი ზომა პარტიებისთვის, რაც დამატებით დაფინანსებას 
გულისხმობს.  

 
  

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 
 

 

 

 

 



 


