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საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველოში მკვე თ
რად გაიზარდა დაბადებული ბიჭების რაოდენობა დაბა დე
ბულ გოგონებთან შედარებით. 2004 წელს სა ქა რთველოში 
დაფიქსირდა დაბადებისას სქესთა რა ო დენობრივი თანაფარ
დობის (SRB) ერთერთი ყვე ლაზე მაღალი მაჩვენებელი მსო
ფლიოში, თუმცა 2016 წლისთვის ქვეყანა კვლავ დაუბრუნდა 
SRBს ბიოლო გიურ ნორმას. ეს გენდერულად უფრო თანასწორი 
საზო გადოებისაკენ მიმართული ნაბიჯია.

ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭება
ქართული საზოგადოება, პატრიარქალური სისტემიდან გამომ
დინარე, ვაჟებს მკვეთრად გამოხატულ უპირა ტე სობას ანიჭებს. 
ოჯახი საქართველოში ბუნებით პატრი ლინეალურია და ის ინა
ხავს ტრადიციებს, ეროვნულ ღი რებულებებსა და იდენტობას. 
პატრილინეარული სისტემა არის სისხლით ნათესაობის ზოგადი 
სისტემა, რომელშიც ადამიანის ოჯახის წევრობა მამის ხაზით 
განისაზღვრება.

ეს, როგორც წესი, გულისხმობს ქონების, უფლებების, გვარისა 
და წოდების მემკვიდრეობით გადაცემას მა მის ხაზით. ასეთ 
სისტემებში ვაჟები ოჯახის მარჩე ნა ლებად და ხანდაზმული 
მშობლების მთავარ მხა რ დამჭერებად განიხილებიან. ხოლო 
ქალები სტე რე ოტიპულად აღიქმებიან როგორც ბუნებრივი 
მო მვლე ლები, რომელთა ძირითად პასუხისმგებლობას შვი 
ლებზე ზრუნვა და საყოფაცხოვრებო მოვალეობების შესრუ
ლება წარმოადგენს. ვაჟებისადმი უპირატესობის მინი ჭება 
წარმოადგენს გენდერული ნიშნით მიკერძო ებული რეპროდუ
ქციული ქცევის განმსაზღვრელ უმნი შვნე ლოვანეს ფაქტორს. 

იმ შემთხვევაში თუ მშობელს ეყოლება მხოლოდ ერთი შვილი, 
გამოკითხულთა 46% ამჯობინებს ვაჟის ყოლას, 9% ქალიშვილის 
ყოლას და 45%ისთვის კი შვილის სქესს მნიშვნელობა არ აქვს.

შესავალი

„ვაჟებს აქვთ მნიშვნელოვანი 
პასუხისმგებლობა, ისინი უნდა 
გვეხმარე ბოდნენ ფინანსურად. მე უფრო 
მეტად ორიენტირებული ვარ 
ვაჟიშვილებზე.“ 

ზრდასრული გათხოვილი ქალი, დუშეთი

შემცირებული შობადობა
შობადობის დაბალი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ოჯახები ვეღარ 
ახერხებენ განმეორებითი ფეხმძიმობით ვაჟის გაჩენას და 
სქესის დადგენის ტექნოლოგიების მზარდი ხელმისაწვდომობის 
პირობებში, წყვილებმა შეიძლება მიმართონ სქესის შერჩევის 
გზას, რათა უზრუნველყონ ვაჟის დაბადება. საქართველოში 
და მოუკიდებლობის მო პოვების ერთერთი შედეგი შობადობის 
შემცირებული მაჩვენებელი გახლდათ, რადგანაც ეკონომიკური 
სიდუ ხჭირის პირობებში საოჯახო მეურნეობის ბიუჯეტზე წნეხის 
შემცირების ერთერთ სტრატეგიად სწორედ ოჯახის ზომის 
შემცირება განიხილებოდა. დაბალი შობადობა მოქმედებს 
როგორც „შემზღუდველი“ ფაქტორი და აი ძულებს მშობლებს, 
გააკეთონ არჩევანი მათთვის სასურ ველი სქესის სასარგებლოდ. 

სქესის დადგენის ტექნოლოგიებზე 
ხელმისაწვდომობა 

ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა არ წარმოადგენს ვაჟები
სადმი უპირატესობისა და გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის 
ძირეულ მიზეზს, მაგრამ არის ხელ შემწყობი ფაქტორი. სა
თანადო ტექნოლოგიების არარ სებობის პირობებში, ვაჟის ყო
ლის სურვილის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მშობლები ვერ 
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რეგიონი დაბადებულთა რიგითობა სულ

1 2 3+

თბილისი 104.6 104.1 109.9 105.3

აჭარა 106.2 104.4 124.9 108.0

გურია 101.7 107.8 117.0 106.5

იმერეთი 106.6 103.9 116.6 107.1

კახეთი 109.8 108.7 133.6 113.2

მცხეთამთიანეთი 107.9 110.0 110.4 108.6

რაჭალეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 103.0 111.0 109.4 106.9

სამეგრელოზემო სვანეთი 104.0 105.7 113.5 105.9

სამცხეჯავახეთი 104.7 107.6 145.9 111.6

ქვემო ქართლი 106.0 108.4 145.5 113.2

შიდა ქართლი 108.3 104.1 114.3 107.6
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შეძლებდნენ სქესის შერჩევას. დამოუკიდებლობის მოპოვების 
შემდეგ სა ზღვრების გახსნამ შესაძლებელი გახადა ქვეყანაში 
ახა ლი ულტრაბგერითი დანადგარების შემოტანა და საბჭოთა 
ტექნოლოგიების ახლით ჩანაცვლება. ამჟამად, საქართველოში 
ხელმისაწვდომი და შედარებით იაფია მაღალტექნოლოგიური 
რეპროდუქციული მომსახურე ბა. ფეხმძიმობისას პრენატალური 
დიაგნოსტიკის მომ სა ხუ რება არის უაღრესად ხელმისაწვდომი 
და ამასთანავე მიღებული პრაქტიკა ფეხმძიმობისას, რაც 
ადვილს ხდის გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევას. 

დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი 
თანაფარდობის ტენდენცია
1990იანი წლებიდან დაბადებული გოგონების წილმა ვაჟებთან 
შედარებით შემცირება დაიწყო. სქესთა თა ნაფარდობამ მაქ
სიმუმს (115.2 ვაჟი 100 გოგონაზე) 2004 წელს მიაღწია, მაშინ, 
როდესაც ზოგადად მიღებული ბიოლოგიური ნორმა არის 100 
გოგონაზე 104106 ვაჟი. ამის შემდგომ, დაბადებისას სქესთა 
რაოდენობრივი თანაფარდობის მაჩვენებელმა კლება დაიწყო 
და 2016 წელს უკვე ნორმალურ მაჩვენებელს დაუბრუნდა  100 
გოგონაზე 105 ვაჟი. 

ეს დადებითი ტენდენცია შეგვიძლია ავხსნათ რამდენი მე ფაქ
ტორით, როგორიცაა: საჯარო ინსტიტუტებისა და სოცია ლური 
დაცვის სისტემის გაძლიერება, გაუმჯო ბე სებული ეკონომიკური 
მდგომარეობა, შობადობის ზრდა, ქალების ეკონომიკური 
გაძლიერება და გენდერული თა ნასწორობის გაუმჯობესება.

სოციალური და ოჯახის ნორმები, რომლებიც საფუძ ველს 
იღებს ეროვნული ტრადიციებიდან და ეროვნული სიამაყიდან, 
შეი ძლება უფრო გამძლე აღმოჩნდეს ცვლილებების მიმართ. 
გენდერული დისკრიმინაციის ტრა დიციული და კულტურული 
ასპექტები კვლავ წარ მო ადგენს ვაჟებისადმი უპირატესობის 
მინიჭების სა ფუძველს საქართველოში. ამასთანავე, ქვეყნის 
საზო გა დოების და ექსპერტების ინფორმირებულობის დონე 
ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭებისა და გენდერული ნიშნით 
სქესის შერჩევის შესახებ კვლავ შეზღუდულია.

ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭების 
განსხვავებები
მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ გენდერული ნიშნით 
სქესის შერჩევა ვლინდება კონკრეტულ პი რო ბებში, და/ან მერ
ყე ობს მოსახლეობის განსხვავებულ ჯგუფებს შორის.

სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად განსხვავ
დება. სასოფლო დასახლებებში სქესთა თანა ფარდობის მაჩ
ვენებელმა პიკს  111.8 ბიჭი, ყოველ 100 გოგოზე, 20102014 
წლებში მიაღწია, მაშინ როცა, იგი ვე მაჩვენებელი ქალაქში 
მცირედით გადახრილი იყო ბუნებრივი ნორმიდან და შეადგენდა 
107.1 ბიჭს 100 გოგოზე. იმავე 20102014 წლებში ქვეყნის დედა
ქალაქი და ყველაზე დიდი ქალაქი, თბილისი დაბადებისას 
სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის ერთერთი ყვე ლაზე 
დაბალი მაჩვენებლით (105) გამოირჩევა. 

ქართულ ოჯახებთან შედარებით ვაჟებისადმი უპირა ტე სო ბის 
მინიჭების გაცილებით მაღალი დონეა ეთნი კურად აზერბა
იჯანულ და სომხურ ოჯახებში. ხოლო, ვა ჟის არყოლა ნაკლებად 
მნიშვნელოვანია მდიდარ ოჯა ხებში, ხელფასის მქონე ადა მია
ნებისთვის და ასევე ოჯახებში, რომლებიც სოციალურ დახმა
რებას იღებენ. 

ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭება 
უფრო თვალსაჩინო ხდება მესამე და 
შემდგომი შვილის დაბადებისას და 
დამოკიდებულია შვილების გენდერულ 
კომპოზიციაზე (დაბადებისას სქესთა 
რაოდენობრივი თანაფარდობა მესამე 
და შემდგომი შვილის დაბადებისას 100 
გოგონაზე 173.8 ვაჟის ნიშნულსაც კი 
აღწევს ოჯახებში, სადაც ვაჟი არ ჰყავთ).
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2 ეროვნული ნორმატიული სისტემა: კანონები, პოლიტიკა 
და სტრატეგიები 

საერთაშორისო ვალდებულებები 
1994 წელს საქართველომ დაამტკიცა „ქალების წინააღმდეგ 
ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენ
ცია“ (CEDAW). CEDAW ნათლად განსაზღვრავს დისკრიმინაციას 
და ავლენს სამთავრობო უწყებების ვალდებულებებს, შექმნას 
უფრო დაბალანსებული ინდივიდუალური და სამოქალაქო უფ
ლებები საზოგადოებისთვის. 

ასევე საქართველომ ხელი მოაწერა მოსახლეობისა და განვი
თარების საერთაშორისო კონფერენციის (ICPD) სამოქმედო 
პროგრამას, რომლის მიხედვით უნდა აღმოიფხვრას გოგონების 
წინააღმდეგ ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია, მათ შორის 
ვაჟებისადმი უპრატესობის მინიჭების პრაქტიკა. 

ეროვნული კანონმდებლობა და ჩარჩოები
საქართველო გენდერული თანასწორობის პრინციპებს კონ სტი
ტუციის დონეზეც ადგენს. თუმცა, საქართველოს კანონმდებ
ლობა სქესის მიმართ უმეტესად ნეიტრალურია და მისი 
გავლენა დისკრიმინაციაზე კვლავ ბუნდოვანი რჩება. 20022007 
წლების მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარების პერიოდში 
მომზადებული გენდერის შეფასების ანგარიშის (2010 წ.)1 თა
ნახმად, ბევრი ახალი კანონი დამტკიცდა, მაგრამ ძალიან ცოტა 
შეფასდა გენდერის თვალსაზრისით.
 
კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც 2010 
წლის მარტში ამოქმედდა, მიზნად ისახავს საზოგადოებრივ 
ცხოვ რებაში დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.2 

კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ: 2006 წელს საქართვე ლოს 
პარლამენტმა მიიღო და რამდენჯერმე შეცვალა და დახვეწა 
საქართველოს კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ, რომელიც 
ამჟამად ქალთა მიმართ ძალადობასაც მოიცავს. 

ანტიდისკრიმინაციული კანონი: 2014 წელს საქართველოს 
პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს კანონი დის კრი მი
ნაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (ანტიდის კრი
მინაციული კანონი), რომლის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრა და ყველა ადამიანისთვის თანაბარი 
უფ ლებების უზრუნველყოფა. ანტიდისკრიმინაციული კანონი 
მკაფიოდ განმარტავს პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრი
მინაციის ცნებებს და განსაზღვრავს რეგულაციის მასშტაბს. 

თუმცა, კანონების აღსრულება ყოველთვის არ ხდება. მა გა
ლითისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამო
ქალაქო კოდექსი მემკვიდრეებს ანიჭებს თანაბარ უფლებებს, 
მემკვიდრეობით მიიღონ ქონება, მოქალაქეები უმეტესად ფარ
თოდ გავრცელებული ტრადიციით ხელმძღვანელობენ, რო
მელიც უპირატესობას ვაჟებს ანიჭებს. 

ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში არ არსებობს ცალკე კა
ნონი, რომელიც დაარეგულირებს სქესის შერჩევის მიზნით 
გაკეთებულ აბორტებს (მხოლოდ ბრძანებები და ოქმები). მთა
ვარი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ამ საკითხს ეხება, 
არის პროტოკოლი ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტის შესახებ 
(ივლისი, 2014), რომელიც შრომის, ჯანმრთელობისა და სო
ციალური დაცვის სამინისტროს მიერ არის მომზადებული.  
აღნიშნული პროტოკოლი ადგენს ლეგალურ აბორტთან და

კავ შირებულ ოფიციალური პროცედურებისა და წესების 
ერთობლიობას. ამ პროტოკოლის თანახმად, გენდერული ნიშ
ნით აბორტი არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა, 
როდესაც ჩანასახს სქესთან დაკავშირებული მემკვიდრეობითი 
დაავადება აღენიშნება.  

მთავრობამ მიიღო ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 
სტრატეგია 20142020 წლებისათვის და მისი განხორციელების 
პერიოდული სამოქმედო გეგმები  საქართველოს ძირითადი 
დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს ადამიანის უფლებებს მრა
ვალ ასპექტში და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს. 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა გენდერული თანასწორობისა და 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: გენდერული თანასწორობის, 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის უფლებამოსილებაშია 
შეიმუშავოს 3წლიანი, პერიოდული სამოქმედო გეგმები. 2018
2020 წლების სამოქმედო გეგმები დამუშვდა მონაწილეობითი 
პრინციპით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დახმარებით, 
რომელიც დასრულდა და ძალაში შევიდა 2018 წელს. 

გამოწვევები
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ მოახერხა დაბადებისას 
სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის მაჩვენებლის დასტა
ბილურება ბიოლოგიურ ნორმასთან ახლოს, რჩება რამოდენიმე 
გამოწვევა, რომლის აღმოფხვრა აუცილებელია გენდერული 
ნიშნით სქესის შერჩევის სრულად აღსაკვეთად:

● ქართულ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძლიერ არის გავრცე ლე
ბული ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭების პრაქტიკა და 
მამაკაცის ხაზის მნიშვნელობა. ოჯახების პატრილინეალური 
სისტემა განაპირობებს ვაჟების გოგონებზე აღმატებულო
ბას, რასაც შედეგად დისკრიმინაციული ქცევა და დამო კი
დებულებები მოსდევს.

● გენდერული უთანასწორობისა და დისკრიმინაციის პრაქ
ტიკას საქართველოში ხშირად ეროვნულ ტრადიციებს უკავ
შირებენ, შესაბამისად იგი მიიჩნევა ნორმად, ან კულტურის 
ნაწილად, რაც კიდევ უფრო ართულებს გენდერული ნიშნით 
სქესის შერჩევის აღმოფხვრას;

● მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საკანონმდებლო სის
ტემა და პოლიტიკა უზრუნველყოფს პრიორიტეტების ჩარჩო
პირობებს, რომლებიც თანხვედრაშია აღებულ საერთა შო
რისო ვალდებულებებთან, კანონის სრულად აღსრულება 
რჩება გამოწვევად, რაც რესურსებისა და შესაძლებლობების 
ნაკლებობით არის განპირობებული;

● ქალაქსა და სოფელს შორის განსხვავება კვლავ პრობ
ლემას წარმოადგენს: სასოფლო დასახლებებში დაბადე
ბისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა კვლავ 
მნი შვნელოვნად მაღალია საქალაქო დასახლებებთან შედა
რებით. მნიშვნელოვანია ამ განსხვავებების აღმოფხვრა;

● გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის შესახებ ცნობიერების 
დაბალი დონე საჯარო სექტორისა და მთავრობის წარმო
მადგენლებს შორის, კიდევ ერთ გამოწვევას წარმოადგენს. 
ისინი გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევას არ აღიქვამენ 
როგორც დისკრიმინაციას გოგონების მიმართ. მათი ინ
ფორმირებულობის დონე, აღნიშნული პრაქტიკის უარყო
ფი თი სოციოდემოგრაფიული შედეგების შესახებ კვლავ 
ძალიან დაბალია. 

1 გენდერული შეფასების ანგარიში, (2010) USAID/საქართველოს მიერ მომზადებული.

2 შრომით ურთიერთობებში, განათლებასა და მეცნიერებაში, ჯანდაცვასა და სოციალურ დაცვაში, და ოჯახურ ურთიერთობებში.
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გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) გლობალური პროგრამა 
გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისა და გენდერული 
თანასწორობის გაძლიერებისათვის

პროგრამა მიზნად ისახავს წვლილი შეიტანოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
პოლიტიკისა და პროგრამების განვითარებაში, რომლებიც მიმართულია ვაჟისადმი 
უპირატესობის მინიჭების აღმოფხვრისკენ, ქალთა გაძლიერებისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევისაკენ და, ამგვარად, ამ საზიანო პრაქტიკის პრევენციას შეუწყობს 
ხელს აზიისა (ბანგლადეში, ვიეტნამი, ნეპალი) და კავკასიის (სომხეთი, აზერბაიჯანი, 
საქართველო) იმ ქვეყნებში, სადაც ეს პრაქტიკაა გავრცელებული.

გაეროს მოსახლეობის ფონდი 
(UNFPA) 

საქართველოს ოფისი
გაეროს სახლი
ერისთავის ქ. 9 თბილისი, 0179
საქართველო

შესაძლებლობები და რეკომენდაციები

ცოდნის ამაღლება

● ეროვნული სოციოეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის 
ჩატარება გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევასა და გენ
დერულ უთანასწორობაზე;

● გენდერული უთანასწორობის კულტურული და ტრადიციული 
ასპექტების გამოვლენა  და კონკრეტული პოლიტიკის ღო
ნის ძიებებით მათი მოგვარება;

● სოციოეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეთნოგრაფიული 
კვლე ვების ხელშეწყობა ქართული ოჯახის დინამიკის, პა
ტრი არ ქალური წყობისა და ვაჟებისადმი უპირატესობის მი
ნი ჭების პრაქტიკის გასაანალიზებლად;

● ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებების გამოვლენა და 
იმ ასპექტების იდენტიფიცირება, რომლებიც ხელს უშლიან 
მათ სოციოეკონომიკურ ინტეგრაციას (მათ შორის წვდომა 
ინფორმაციაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ და იურიდიულ სერ
ვისებზე);

● კვლევის ჩატარება ქალების ცნობადობის დონის დასა დგე
ნად საკუთარი უფლებების შესახებ;

● დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის მონი
ტორინგის  გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

 

საკანონმდებლო და პოლიტიკის 
ღონისძიებები
● არსებული კანონების აღსრულების გაძლიერება; ქალების 

მიერ თავიანთი უფლებების მაქსიმალურად გამოყენების 
ხელშეწყობა, განსაკუთრებით სოფლებში.

● სოციოეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებების განხორ
ციელება გენდერული თანასწორობის  მხარდასაჭერად და 
სხვადასხვა ფორმით გენდერული დისკრიმინაციის აღმო სა
ფხვრელად. განსაკუთრებული ყურადღების მი პყრო ბა სოფ
ლებში მცხოვრები ქალებისა და ეთნიკური უმცირე სობების 
წარმომადგენლების მიმართ;

● ბრძოლა იმ კულტურული სტერეოტიპების წინააღმდეგ, 
რომ ლებიც გოგონებს ვაჟებთან შედარებით ნაკლე ბად 
მნიშვნელოვან და ოჯახისათვის ნაკლებად სასარგებ
ლო პოზიციაში აყენებენ. ასეთი სტერეოტიპები ხში რად 
გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციული დამოკიდებუ ლებე
ბისა და პრაქტიკების ძირეულ მიზეზს წარმოადგენს. 

● ქალებისთვის და გოგონებისათვის სექსუალურ და რეპრო
დუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე ინფორმაციის, 
განათლებისა და სერვისების უნივერსალური მიწოდების 
უზრუნველყოფა;

● მამაკაცის, როგორც ოჯახის მარჩენალისა და ქალის, 
როგორც ოჯახის მომვლელის, ტრადიციულად მიღებული 
რო ლების გადახედვა ისეთი ინიციატივებით  რომელიც გა

ზრდის მამაკაცის მონაწილეობას ოჯახურ ცხოვრებაში და 
შეამსუბუქებს ქალების „ორმაგ ტვირთს“. მაგალითად, დე
კრე ტული თუ მშობლებისთვის განკუთვნილი შვებულების 
შემოღებით მამებისათვის; 

● პოლიტიკური ღონისძიებების მეშვეობით დასაქმებისა და  
პროფესიების კუთხით არსებული გენდერული სტერეო ტი პე
ბის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. 

ადვოკატირება, კომუნიკაცია და 
საზოგადოების მობილიზაციის მხარდაჭერა 
● სამთავრობო უწყებებისა და საზოგადო პირების ცნო ბიე

რების ამაღლება გენდერულ თანასწორობასა და მდგრადი 
განვითარების შესახებ;  

● ფორმალური განათლების სისტემის კურიკულუმებში გენ დე
რული თანასწორობის, მათ შორის სექსუალური და რე პრო
დუქციული ჯანმრთელობისა და რეპროდუქციული უფლე
ბების საკითხების  ინტეგრაცია; 

● საკომუნიკაციო კამპანიების ორგანიზება, რომლებიც მი
მართულია ქალთა უფლებების შესახებ ცნობადობის ამაღ
ლებაზე ქალებსა და მთლიან პოპულაციაში. 

● წარმატებული გოგონებისა და ქალების ისტორიების გავრცე
ლება, რომლებსაც შეუძლიათ გახდნენ როლური მოდე
ლები და ხელი შეუწყონ გაბატონებული სტერეოტიპების 
დამსხვრევას; 

● სტრატეგიების, მათ შორის საკომუნიკაციო კამპანიების  
გან ხორციე ლება, რათა ხელი შეეწყოს ეთნიკური უმცირე
სობე ბის საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და მათ წვდომას 
რესურსებზე. 

● პროფესიული ასოციაციებისა ჩართვით სქესის დადგენის 
ტექნოლოგიების ეთიკური გამოყენების ადვოკატირება; 
შესაბამისი სახელმძღვანელოსა და რეკომენდაციების შე
მუშავების მხარდაჭერა.

პარტნიორობა
საქართველოსა და მთლიანად რეგიონში გენდერული ნიშ
ნით სქესის შერჩევისა და ვაჟებისადმი უპირატესობის მინი
ჭების პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად საჭიროა პარნტიო
რო ბა. მნიშვნელოვანია გაფორმდეს პარტნიორობა და 
მოხ დეს ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა სამხრეთ კავ
კა სიის ქვეყნებს შორის, რომელთაც თანაბრად აწუხებთ და
ბადებისას სქესთა დარღვეული თანაფარდობის პრობლემა. 
ასევე, პარტნიორობა შეიძლება შედგეს საერთაშორისო ორგა
ნიზაციებსა და კვლევით დაწესებულებებთან ერთობლივი 
კვლე ვებისა და ახალი პროდუქტების შემუშავების მიზნით, რათა 
ხელი შეეწყოს მტკიცებულებეზე დაფუძნებული პოლიტიკის 
ფორმულირებას. 


