
 

  

 

 

 

 
მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგის გენდერული თანასწორობის 

ასპექტები საქართველოში 
 

შეხვედრა სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ 
 

ოთხშაბათი, 21 თებერვალი 2018 
09:30 – 15:00 

რუმს ჰოტელ თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. 14 

დღის წესრიგი 
 

09:30 – 10:00 რეგისტრაცია/ყავა, ჩაი 

10:00 – 10:20 მისალმება 
- ჰელენა სანჩო, პირველი მდივანი, განვითარებისა და 

თანამშრომლობის განყოფილება, შვედეთის საელჩო საქართველოში 
- საშა გაბიზონი,  აღმასრულებელი დირექტორი, ქალები საერთო 

მომავლისთვის (WECF) 
- ვონდვოსენ ასნაკე, პოლიტიკისა და პარტნიორობის 

კოორდინატორი, გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP) 
- გიგი ბრეგაძე, დემოკრატიული მმართველობის მიმართულების 

ხელმძღვანელი, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 
- ლევან ავალიშვილი, პროგრამების დირექტორი, ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი  

10:20 – 11:15 მდგრადი განვითარების მე-5 მიზანი: მისი ურთიერთმიმართება ეროვნული 
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასთან და საუკეთესო პრაქტიკა  
- სოფო ჯაფარიძე, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა 

და გენდერული თანასწორობის საკითხებში და გენდერული 
თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარე 



- თამარ საბედაშვილი, პროგრამის სპეციალისტი, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

- ანკე სტოკი, გენდერისა და უფლებების უფროსი სპეციალისტი, WECF  
- ელენე რუსეცკაია, აღმასრულებელი დირექტორი, ქალთა საინფორმაციო 

ცენტრი, ECRI  წევრი  
- დისკუსია 

 
ფასილიტატორი: მაკა მეშველიანი, პროგრამის მენეჯერი, გაეროს 
ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის, გაეროს 
განვითარების პროგრამა 

11:15 – 11:45 პროექტის “Women 2030” ფარგლებში საქართველოში განხორციელებული 
გენდერული და მდგრადი განვითარების მიზნების შეფასების წინასწარი 
შედეგების პრეზენტაცია  
- ნანა ჭაბუკიანი და ნათია უბილავა, მკვლევარები, “We Research” 
- დისკუსია 
 
ფასილიტატორი: იდა ბახტურიძე, ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) 
საქართველო 

11:45 – 12:00 ყავის შესვენება 

12:00 – 13.30 მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების გენდერული ასპექტი - რა 
ეტაპზეა საქართველო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის თვალსაზრისით 
2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ 
- ნინი დოლიძე, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI)  
- მაია კუპრავა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი 
- დისკუსია 
 
ფასილიტატორი: თეონა ყუფუნია, პროგრამის მენეჯერი, ეროვნულ-
დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) 

13:30 – 13:50 მოსაზრებების გაზიარება: რა არის მონაწილეთა პრიორიტეტები? მდგრადი 
განვითარების მიზნების ეროვნულ დონეზე განხორციელებასთან და მათი 
ქალთა სტატუსის კომისიის 62-ე შეხვედრაზე და მაღალი დონის პოლიტიკურ 
ფორუმზე წარსადგენად  
- ანკე სტოკი, გენდერისა და უფლებების უფროსი სპეციალისტი, WECF 

 
13:50 – 14:00 შეხვედრის დახურვა  

14:00 – 15:00 სადილი 
 
 
 


