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კამპანიის შესახებ 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის 

შესახებ ევროპის საბჭოს მე-10 და მე-13 მუხლების შესაბამისად, გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 

კომისია,(შემდგომში უწყებათაშორისი კომისია) როგორც კონვენციის მაკოორდინირებელი 

ორგანო აქტიურად ახორციელებს  საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიებსა თუ 

ღონისძიებებს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ  საზოგადოების ცნობიერებისა ამაღლებლებისა და მგრძნობელობის 

გაზრდის მიზნით. 1 

 უწყებათაშორისი კომისია, წელს უკვე მეორედ შეურთდა გენდერული ძალადობის 

წინააღმდეგ 16 დღიან გლობალურ კამპანიას2 და განახორციელა კოორდინაცია, სამთავრობო 

ეროვნული კამპანიის  ეფექტიანი განხორციელების მიზნით.  

2019 წლის სექტემბერში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, 

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის მიერ, გენდერული 

ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი სამთავრობო კამპანიის 2019 წლის მთავარ თემად 

განისაზღვრა სექსუალური შევიწროება, რაც განაპირობა  საქართველოს პარლამენტის მიერ 

2019 წლის მაისში განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა.   

გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, უწყებათაშორისი კომისიის 

კოორდინაციით, განისაზღვრა კამპანიის ძირითადი გზავნილი, დაკონკრეტდა სამიზნე 

ჯგუფები და განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები.  გარდა ამისა, შემუშავდა 

სექსუალური შევიწროების ინსტრუქცია, რომელიც გამოყენებულ იქნა, როგორც დამხმარე 

მასალა ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის. 

კამპანიის ძირითად გზავნილი: „სექსუალური შევიწროება ადამიანის უფლებების დარღვევაა 

და ისჯება კანონით.“  

კამპანიის ძირითადი ჰეშთეგები: #სახელმწიფოზრუნავს #16დღიანიკამპანია2019 

#ყველაქალსაქვსსათქმელი 

  

 
1 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women)  მხრადაჭერით 2017 წელს უწყებათაშორისი კომისიის მიერ დამტკიცდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

2018-2020 წლების კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი ხორციელდება „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით“. 

2 გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი გლობალური კამპანია 1991 წლიდან ყოველწლიურად იმართება 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით. კამპანია 

მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე არსებული პრობლემების აქტუალიზაციას.    
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სექსუალური შევიწროების ფენომენისა და კანონმდებლობის შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით,  22 სახელმწიფო უწყება გაერთიანდა.  
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ტრენინგები და  საინფორმაციო შეხვედრები  

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის განმავლობაში ჯამში 62 ტრენინგი 

და საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა, რომლებშიც მონაწილეობა 2 000-ზე მეტმა ადამიანმა 

მიიღო. სახელმწიფო უწყებების მიერ დარიგდა სპეციალურად კამპანიისთვის შემუშავებული 

საინფორმაციო და ვიზუალური მასალები, მათ შორის 2017 წელს ჩატარებული კვლევის 

ძირითადი მიგნებები და სექსუალური შევიწროების შესახებ დეტალური საინფორმაციო 

ბროშურა.  

შეხვედრები მოსახლეობასთან 

 

✓ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით, მულტისექტორული გასვლითი 

საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა. ღონისძიებებში მონაწილეობას იღებდნენ 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იურიდიული დახმარების სამსახურის 

წარმომადგენლები. შეხვედრების ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის,  სექსუალური შევიწროების ფენომენის გაცნობას, 

სამართლებრივი მექანიზმებისა და სახელმწიფო სერვისების შესახებ მოსახლეობის 

ინფორმირება.  სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა: სოფ. იორმუღალოში , სოფ. სადახლოსა და   

ქ.ზუგდიდში, რომლებშიც მონაწილეობა 77-მა ადამიანმა მიიღო; 

✓ 2019 წლის 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით სახალხო დამცველის აპარატის 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს სამმართველოებმა ქალთა მიმართ ძალადობის 

წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში შეხვედრები გამართეს ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან.  შეხვედრების განმავლობაში, სექსუალური შევიწროების გარდა 

მოსახლეობამ ინფორმაცია მიიღო ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, გენდერულ 

თანასწორობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, ადამიანის ძირითად უფლებებსა და 

თავისუფლებაზე.  

✓ კამპანიის განმავლობაში, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინიციატივითა 

და ორგანიზებით, 5 თემატური ტრენინგი ჩატარდა თბილისსა და რეგიონებში(რუსთავი, 

ბათუმი, თბილისი , ქუთაისი ). ტრენინგებში მონაწილეობა 63-მა ადამიანმა მიიღო. 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2018/03/the-national-study-on-violence-against-women-in-georgia
https://drive.google.com/file/d/1WU_QmVmnRdqDMe3sk3zm5UnwVonpNRMd/view
https://www.facebook.com/pg/TrainingCenterOfJustice/photos/?tab=album&album_id=2756084627745395&__xts__%5B0%5D=68.ARCqSo6N5dSGEfNUO_xAHCAflpZ0r0xkBIF2T56_rlJW_RCTk8ejnYCM9NfPNy0t0Bvx9Dcdvr4Mjmi_0tYWmZM5HsUu9FuJ73g4jGDLHE-JQYeIZtJ1oawpopQgILAu587WgU-dNX2_JYs7QcrNw2jq49zWHggH_0PEU3ON8dpLxkashp52Ntx-WSlC4oWCOTWy0IWXo3aednEcQFI--_DslEw1XtDQWutMKzQwcrVNasDlIx4gl0HQQVXLX11mWdA0SQ4_pEFdQybaxmZ5XoOtJ5pzbx0kfiZhZUvZs9aH0oDXw8qn4jvkzb65lXKoUqWY4i_bXlJnoTjAlBFMUNCCtCeluFj-RakViwBi4BkgWy__MNjd8ZfQ_UxYse7BDeAunw9y_LrelRvMtlWgehpnrRtpVtkPYcKjsSV7qneDuFIKhJ_vezU8n4O7Vq3OyiqdypxwoLFQLUAKdlGu&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/TrainingCenterOfJustice/photos/?tab=album&album_id=2759356697418188&__xts__%5B0%5D=68.ARDzD2elbG_eczfz94dwp4HNmikqBupLAFpQXfHqh7_e-FPuCa0yMdF2D7r2NniOLRFId0LD4DMwMlP7WAbkKpTpevjff5YiWLIhSppnNeCKL3hYZ-Smla8ulcZSTyl0FUrxf-GyH4Y873Qk2IySsdHYwMx915eAB8LqUiICBqGibIAb9uDwsmV1oO5iSIOH116NKNjbW8J5TEWCkj_03HwEBOMwkAK9WLXhu7ERXOLY34UNKaMbOawHZQrLCPs8wpyjc0SyS2WpEM2fVNAn5wZ7VnmLMWQ07OyLpzcvAgyj9qhm2BQqtjfmJVik42pq8sG3nHK3A2JS-McyWOumXL0hvbOh1L7Kei5FZuCXrHATl8cFqmlOy1755yHIp0rdGuZg26VyONdxYNqieOSSlUI059ZpeH3eWp_LjfgXdqXFeG43dsMy3tjA_zD1ZCW2T3HqiYeHCZ6uAgygbqnm&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/TrainingCenterOfJustice/photos/?tab=album&album_id=2766202406733617&__xts__%5B0%5D=68.ARDE7v0kT3ouoFGTjP8b0U9zA02TFq9IDRJP_PLjucgi-i-o1H3Xmsk-Lu6q7EM7uRNckfSHru6kSclR9CN26S_XgmAFc0fpGrSlr2Z1LpQwRItxCJHDTQ0aaTleIOZ3UvJbIvKK999B14lA2HCP_UkIBdKjhqG3Q82Z_tiMfqU8O4QX8oku5AyfYOBiSt_q5tG00DyYCTTXAWLqFgN3YYptk496jXPoD8W2ABn3A2k2lvUVMshwq8NXT79Lu-bdqcwVYvbHg8yKlVon4i-nVfsrsDVNQiJPXUjQYzkhbiLvyELOsVFDCox-Gb_KIFuAglKa1oq5V8opfd_tH9FAPNgwjNDyXsm7eanPnCCpmI1phz9WPcXfd9d5CtaMRdF11a71uxkLFdZUlrUBAaPmIZe9q-RHxAOndLDhkB3KlQQBN76mZdb35XTbLkSpWlrmbPmRzsk72oiHVbo8634G&__tn__=-UC-R
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შეხვედრები მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან 

 

სამთავრობო 16 დღიანი კამპანიის მნიშვნელოვან სამიზნე ჯგუფებად განისაზღვრნენ 

მოსწავლეები და სტუდენტები. შესაბამისად, კამპანიის ღონისძიებების დიდი ნაწილი 

დაეთმო სექსუალური შევიწროების ფენომენსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდას. ჯამში  შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 

1730-მდე მოსწავლე/სტუდენტმა.  

 

✓ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე არსებული 

სახელმწიფო სერვისების შესახებ შეხვედრები  გამართეს ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 

ფონდის წარმომადგენლებმა. 3 რეგიონულ შეხვედრაში მონაწილეობა 60-მდე 

სტუდენტმა მიიღო;  

✓ საქართველოს პროკურატურის ორგანიზებით,  24 

ქალაქში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები 

სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის. 

პროკურორებმა შეხვედრის განმავლობაში 

იმსჯელეს კანონით დასჯად სექსუალურ 

შევიწროებაზე, მისი გამოვლენისა და 

აღსრულების მექანიზმებზე , ასევე ქორწინების 

იძულებაზე, ადევნებასა და ოჯახში ძალადობაზე.  

შეხვედრებს ჯამში 1170 მოსწავლე/სტუდენტი 

დაესწრო.  

✓ სკოლის მოსწავლეებთან 20-მდე საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა გამართეს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის 

მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და მართლწესრიგის ოფიცრებმა. 

შეხვედრებში მონაწილეობა 500-მდე მოსწავლემ  მიიღო. შეხვედრების მთავარი თემები 

გახლდათ: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრაქტიკული საკითხები, გენდერული 

თანასწორობის მნიშვნელობა, ადრეული ქორწინება, ქორწინების იძულება, ბულინგი, მისი 

უარყოფითი გავლენები და მისგან თავის დაცვის საშუალებები.  

შეხვედრები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

 

ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივ 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ არსებული 

სახელმწიფო სერვისებზე სახელმწიფო ფონდის მიერ გორში, ქუთაისში, სიღნაღში, 

მარნეულსა და ქუთაისში 5 საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, რომლებსაც ჯამში 150 -მდე 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი დაესწრო. მუნიციპალიტეტებთან 

საინფორმაციო შეხვედრები, ასევე, გამართეს იურიდიული დახმარების სამსახურისა და 
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პროკურატურის წარმომადგენლებმაც. მუნიციპალიტეტების ინფორმირებულობის გაზრდა 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, ისევე როგორც 

სექსუალური შევიწროების ფენომენსა და განახლებულ საკანონმდებლო რეგულაციებზე, 

მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ადგილობრივი ხელისუფლების 

პოლიტიკის გაძლიერებასა და გენდერული თანასწორობის ლოკალიზაციის ხელშეწყობას.  

ტრენინგები სახელმწიფო უწყებებში  

 

✓ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს და  თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, საქართველოს 

სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერით,   სექსუალურ შევიწროებაზე ტრენინგები 

ჩატარდა უწყებების თანამშრომლებისათვის. ტრენინგები მიზნად ისახავდა 

სექსუალური შევიწროებაზე მათი  ინფორმირებულობის გაზრდას  და საკითხის 

როგორც შიდაუწყებრივი პრიორიტეტული მიმართულების წარმოჩენას.  

✓ კამპანიის განმავლობაში ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე დაეთმო 

პროფესიული ჯგუფების ტრენინგებს და მათი ინფორმირებულობის, საკითხებისადმი 

მგრძნობელობის გაზრდას. სახელმწიფო ფონდის ორგანიზებით, სახელმწიფო 

სერვისების შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ ჯანდაცვის მუშაკებს,  მასწავლებლებს, 

რესურსცენტრების რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებს, მანდატურებსა და 

პოლიციის თანამშრომლებს. 

 

კამპანია სოციალურ მედიაში და სხვა ღონისძიებები 

 

საინფორმაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების გარდა, 

სახელმწიფო უწყებებმა აქტიური კამპანია 

განახორციელეს სოციალური მედიის გამოყენებით, 

რომელსაც ასეულობით ადამიანი შეუერთდა.  

 

16 დღიანი კამპანიისთვის სპეციალურად შექმნილი 

Facebook ჩარჩო, ოფიციალურ განცხადებასთან ერთად 

გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ 

გვერდზე. უწყებათაშორისი კომისიის წევრმა უწყებებმა 

და ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა კამპანიის 
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მხარდამჭერი გზავნილები განათავსეს უწყებების 

ოფიციალურ გვერდებზე.3  

 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, კამპანიას ასევე შეუერთდნენ საზღვარგარეთ 

საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებიც.  

✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, 16 დღიანი 

კამპანიის ფარგლებში, სპეციალურად დამზადდა მაისურები, რომლებიც დაურიგდათ 

სამინისტროს ცენტრალური და რეგიონალური სამსახურის თანამშრომლებს; 

✓ სახალხო დამცველის აპარატმა 

განახორციელა ქუჩის აქცია, რომლის 

ფარგლებში  სახალხო დამცველის 

აპარატის თანამშრომლებმა ადგილზე 

გაუწიეს სამართლებრივი კონსულტაცია 

დაინტერესებულ პირებს; 

✓ ქუჩის აქციით კამპანიას ასევე შეურთდა ქ. 

თბილისის მერია. მერიის თანამშრომლებმა 

სექსუალური შევიწროების შესახებ 

საინფორმაციო მასალა დაარიგეს ქუჩებსა 

და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში; 

✓ 2019 წლის 11 დეკემბერს სახალხო დამცველისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 

მხარდაჭერით გაიმართა კონფერენცია „ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი“. 

კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა ფემიციდის, როგორც ქალთა მკვლელობის 

უკიდურესი ფორმის და სისტემური პრობლემის განხილვა; 

✓ საჯარო სამსახურის ბიუროს მხარდაჭერით საჯარო დაწესებულებების (მათ შორის სსიპ-

ების) ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტებს გაეგზავნათ საჯარო 

სამსახურში სექსუალური შევიწროების შესახებ ვიდეორგოლი და ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის შესახებ საინფორმაციო მასალა; 

✓ განათლების, კულტურის, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან კამპანიას ასევე შეუერთდა ეროვნული 

ოლიმპიური კომიტეტი და ფრენბურთის, ჩოგბურთის, კალათბურთის, ჭადრაკისა და 

ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციები.  

 
3  საქართველოს მთავრობის ოფიციალური განცხადება 
https://www.facebook.com/GeorgianGovernment/photos/a.140309842773595/1511705915633974/?type=3&theater 

    

 

 

https://www.facebook.com/CivilServiceBureau/videos/563434281134991/?v=563434281134991&external_log_id=50da149786ea572b11f521be11f4b7b8&q=%23%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://www.facebook.com/GeorgianGovernment/photos/a.140309842773595/1511705915633974/?type=3&theater
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✓ 2019 წლის 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო დღეს და გენდერული 

ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის 

დასასრულს, საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციისა და პრემიერ-მინისტრის 

აპარატის ორგანიზებით, ადამიანის უფლებათა 

საბჭოს განახლებული სტრუქტურის პრეზენტაცია 

გაიმართა. განახლებული სტრუქტურა  მიზნად 

ისახავს ეფექტიანი სამთავრობო კოორდინაციის 

უზრუნველყოფასა და ოთხ განახლებულ 

პრიორიტეტულ მიმართულებაზე მუშაობას.  4 

 
4 ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=198&info_id=74481  

 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=198&info_id=74481

