
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
პროექტი -  

შიდაპარტიული გენდერული 

დემოკრატიის განვითარება და ქალთა 

პოლიტიკური გაძლიერება 

მულტიმედიური ინსტრუმენტების 

გამოყენებით 

www.qaliskhma.ge 
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სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი 

 

•  კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან 

 
•  საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა  

   (სონია ლოკარი, ლიდია დიტრიხი) 

 
•  კონსულტაციები საერთაშორისო   

    ორგანიზაციებთან 
 

 

 
 



 

 

www.qaliskhma.ge 

პროექტის ძირითადი  აქტივობები/შედეგები 
 

 
  კვლევა - ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების   

    გენდერული   ანალიზი 

 
  ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ატლასი 

 
  გენდერული კვოტირების ატლასი 

 
  სამუშაო შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან 

 
  მონაცემთა ბაზა ქალი პოლიტიკოსების შესახებ 

 
  ვებ-გვერდი - ინფო სივრცე ქალი ამომრჩევლებისათვის 
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კვლევა - ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნების გენდერული ანალიზი 
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კვლევა შემდეგ საკითხებს მოიცავს: 
•   ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და  ქალთა    
    წარმომადგენლობაზე მოქმედი  ინსტიტუციური  ცვლილებები 
•   რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტები 
•   ქალი კანდიდატები პარტიების მიერ წარდგებილ პარტიულ სიებსა და    
    მაჟორიტარული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებს, მერებისა და     
    გამგებლების კანდიდატებს შორის 
•   არჩევნების  შედეგების გენდერული ანალიზი 
•   საარჩევნო სისტემა და ქალთა წარმომადგენლობა 
•   ცვლილებები კანონში „ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ 
     “ და   30.7. მუხლის ამუშავება 
•    საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული ანალიზი 

 
•    დანართი 1. პოლიტიკური პარტიების  მოსაზრებები ადგილობრივი       
     თვითმმართველობის არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის შესახებ 



 

 

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ატლასი 

თემატიკა და კორელაციის  ობიექტები 
1. ქალი ამომრჩევლების რაოდენობა და ქალთა აქტივობა საერთო რაოდენობიდან 

2. ქალი ამომრჩევლების რაოდენობა და ქალთა აქტივობა ქალი ამომრჩევლების რაოდენობიდან 

3.  ქალი ამომრჩევლების რადოენობა და ქალთა აქტივობა რეგიონების მიხედვით 

4. მაჟორიტარული სისტემით წარდენილი და გამარჯვებული კანდიდატები /კორელაცია ერთ 

მანდატზე კონკურენცია მუნიციპალიტეტები მიხედვით 

5. პარტიულ სიებში წრმოდგენილი ქალები/ ქალები სიების ხუთეულებსა და ათეულებში/კორელაცია 

არჩეული ქალები 

6.  „ქართული ოცნების“ მიერ წარდგენილი ქალი კანდიდატები პარტიულ სიებში/კორელაცია 

საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმები პროპორციული სისტემით 

7. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ წარდგენილი ქალი კანდიდატები პარტიულ 

სიებში/კორელაცია საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმები პროპორციული სისტემით 

8. არჩეული ქალები თემებისა და თვითმმართველი ქალაქების მიხედვით 

9. არჩეული ქალები თემებისა და თვითმმართველი ქალაქების მიხედვით საარჩევნო სისტემების 

მიხედვით 

10. არჩეული ქალები საარჩევნო სისტემების მიხედვით (რეგიონები) 

11. მერობისა და გამგებლობის კანდიდატი ქალები 

12. პროპროციული სიით გასული ქალი საკრებულოს წევრები საარჩევნო  საარჩევნო სუბიექტების  

მიხედვით 

13. პროპორციული სიით გასული ქალი საკრებულო წევრები საარჩევნო სუბიექტ „ქართულ ოცნებაში“ 

შემავალისუბიექტების მიხედვით 

14. პროპორციული სიით გასული ქალი საკრებულო წევრები სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების 

მიხედვით 
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N  

საარჩევნო სუბიექტი 

მიღებული 

დაფინანსება 

2014 

(ლარი) 

მათშორის გენდერის 

დანამატის წლიური 

ოდენეობა* 

(ლარი) 

18.6% 

(პროპროციულში) 

 

 

საარჩევნო 

ბლოკი  

,,ერთიანი 

ნაციონაული“ 

მოძრაობა 

ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძარობა 

2 758 244 90 000 

საქართველოს 

ქრისტიან 

კონსერვატიული 

პარტია 

598 697 90 000 

21.9% 

(პროპორციულში) 

ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 997 037 180 000 



შეხვედრები პოლიტიკური პარტიებთან 

   ჩატარდა 9 შეხვედრა პროექტის სამიზნე პოლიტიკურ 

პარტიებთან 

 



შეხვედრები პოლიტიკური პარტიებთან 



- გენდერული კვოტების ატლასი 
  (120 მეტ ქვეყანაზე გენდერული  კვოტების ტიპი) 

   50-ზე მეტ ქვეყანაზე - შესაბამისი საკანომდებლო 
მუხლების მითითებით და პარტიის 
წესდებებიდან ამონარიდებით) 

- მონაცემთა ბაზა ქალი 
პოლიტიკოსების შესახებ 

   (საქართველოს პარლამენტისა და ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში არჩეული ქალების შესახებ 
- საარჩევნო სისტემის, მუნიციპალიტეტის ,       

      პარტიის მიხედვით)  

-  30-ზე მეტი ანალიტიკური და ჟურნალისტური 
პუბლიკაცია, ვიდეო და აუდიო რეპორტაჟი 

 



შემაჯამებელი შეხვედრა და დებატები - რატომ არ მოვიდა მილიონი ქალი 

არჩევნებზე 



ვებ-გვერდის 

პრომოუტირება 



 

                          

www.qaliskhma.ge 

http://www.qaliskhma.ge/
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