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ელიზაბეტ მორენო | პრემიერ მინისტრის მიერ დანიშნული მინისტრი -  ქალთა და 

მამაკაცთა თანასწორობის, თანაბარი შესაძლებლობების და მარავალფეროვნების 

საკითხებში  

« უპრეცედენტო სანიტარულ კონტექსტში, რომლის გადალახვის პროცესშიც  

ვიმყოფებით, და წყვილებში ძალადობის ფენომენის სიდიდის წინაშე, რომლის 

დამამძიმებელ ფაქტორსაც კარანტინში ყოფნა წარმოადგენს, მთავრობა სრულად  

მიზანმიმართული და მობილიზებული რჩება. ყველა მხარდამჭერი, გამაფრთხილებელი, 

სამაშველო და დამცავი მექანიზმი ფუნქციონირებს. ქალთა მიმართ ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლა ის პრიორიტეტია, რომელიც მუდმივად უნდა გვამოძრავებდეს ამ 

უმძიმესი მავნებლობის აღმოსაფხვრელად ». 

*** 

სანიტარული კრიზისი | კარანტინის პერიოდი 

ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მექამიზმების 

შესახებ  

  

კორონავირუსთან (Covid-19) დაკავშირებული სანიტარული კრიზისის პერიოდმა საჭირო 

გახადა განსაკუთრებული ზომების მიღება, რათა შენარჩუნებულიყო ფუნდამენტურ 

უფლებებზე ხელმისაწვდომობა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის თვალსაზრისით. 

კარანტინის ახალი პერიოდი აუცილებელი პირობაა ვირუსის გავრცელების 

შესამცირებლად. შესაბამისად, კარანტინი დაწესდა 2020 წლის 30 ოქტომბრიდან 4 კვირის 

მანძილზე. 

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის შემუშავებული გეგმა კარანტინის პირველივე 

ეტაპიდან განახლდა და ამოქმედდა.  

 

ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა კარანტინის 

პერიოდში  

შეტყობინების მექანიზმები:  

საგანგებო და მყისიერი საფრთხის შემთხვევაში:  

- დარეკეთ ნომერზე 17  

- SMS-ით ისარგებლეთ 114 -ით (ყრუ და სმენადაქვეითებულთათვის) 

- აცნობეთ თქვენი შემთხვევა ინტერნეტით შეტყობინების სპეციალური 

პლატფორმის მეშვეობით, რომელიც ფუნქციონირებს ყოველ დღე 24 საათის 

განმავლობაში ონლაინ ჩათით: WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

შეგახსენებთ, რომ მყისიერი საფრთხის შემთხვევაში, გამონაკლისი წესით გადაადგილების 

მოწმობა კარანტინის პერიოდში აუცილებელი არ არის.  
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იმისათვის რომ მოგისმინონ, რჩევა მოგცენ ან გადაგამისამართონ:  

- დარეკეთ ნომერზე 39 19 : ნომერი უფასოა და ანონიმური სექსიზმის და 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის, მათი გარემოცვისთვის და შესაბამისი 

პროფესიონალებისთვის. ნომერი ფუნქციონირებს 9-დან 21 საათამდე, ყოველ დღე, 

შაბათ-კვირისა და დასვენების დღეების ჩათვლით. 

 

- სატელეფონო პლატფორმა აგრეთვე ხელმისაწვდომია შეზღუდული 

შესაძლებლობების ქალებისთვისაც, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8სთ30-დან 

19სთ-მდე აპლიკაცია Roger Voice-ის საშუალებით, ან ინტერნეტ საიტზე 

www.solidaritefemmes.org 

 

- ისარგებლეთ ასოციაცია « En avant toutes »-ის ჩათით commentonsaime.fr 

ახალგაზრდა ქალების და LGBT+ პირებისთვის. 

 

- ატვირთეთ აპლიკაცია App-Elles, რომელიც საშუალებას იძლევა გააფრთხილოს 

სამამდე სანდო პირი (www.app-elles.fr) და რომელიც რუკაზე აღნუსხავს კარანტინის 

პერიოდში ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე მზრუნველ სტრუქტურათა 

ერთობლიობას.  

 

ამ საშუალებების გარდა, მუდმივი სახე მიიღო პირველი კარანტინის დროს 

შემუშავებულმა ოჯახური ძალადობის შეტყობინების მექანიზმმა აფთიაქებში.  

გარდა ამისა, ოჯახებისა და ქალთა უფლებების 106 საინფორმაციო ცენტრი მორიგეობას 

აგრძელებს ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თვალსაზრისით. ნუსხა მოიძიეთ აქ 

ici  

*** 

დაცვა და თავშესაფარში გადაყვანა 

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის სამართლებრივი ინსტრუმენტები, როგორიც 

არის დამცავი ორდერი, მაღალი საფრთხის შემთხვევაში სატელეფონო მომსახურება და 

მიახლოების საწინააღმდეგო სამაჯურები.  

2 000 უფასო გადამყვანი სერვისი მოქმედებს Uber-ის მიერ 39 19-ის მეშვეობით 2021 წლის 

31 მარტამდე, რათა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოს ქალები, რომელთაც 

დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება არ გააჩნიათ.  

*** 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solidaritefemmes.org&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2M6aVHACoLqy-5-mA0v7DsxwShJSPsz4rpiF0tZdc64&m=plWZLanJ2gybQh0Punx_0w1kAMD9PwUJVj0AaITpKsI&s=Hu8JLSNvpkjyr2hssxFsrCU7lG1NAXVtxiY3twtpr18&e=
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
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ძლადობის აქტის და რეციდივის წინააღმდეგ ბრძოლა:  

> ოჯახური ძალადობის ჩამდენთა ეროვნული ნომერი « Ne frappez pas » მოძალადე 

მამაკაცებისთვის; დამაკავშირებელი ნომერია 08 019 01911 ორშაბათიდან კვირის 

ჩათვლით 9-დან 19 საათამდე.  

> დაბინავების პლატფორმა რათა მოხდეს მოძლადე მეუღლისგან განრიდება.  

> დაარსება 16 ცენტრისა, რომლებიც მოძალადე პირებზე ზედამხედველობას 

უზრუნველყოფენ.  

ქალთა უფლებების დაცვა კონტრაცეფციაზე და აბორტზე 

ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით  

 

Covid-19 ეპიდემიასთან დაკავშირებულმა სანიტარულმა კრიზისმა არანაირად არ უნდა 

შეაფერხოს ქალთა ფუნდამენტური უფლებები სექსუალურ ჯანმრთლობასთან 

დაკავშირებით, განსაკუთრებით კონტრაცეფციაზე და აბორტზე ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისით. 

ამ კონტექსტში, დახმარების ხაზი « სექსუალობა, კონტრაცეფცია, აბორტი » 0 800 08 11 11 

ნომრის მეშვეობით   ფუნქციონირებს ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, 9-დან 20 

საათამდე მეტროპოლიის მაშტაბით და ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 9-დან 17 

საათამდე ანტილიებზე. იგი ემსახურება « სექსუალურ, საურთიერთო და აფექტური 

სივრცეების » (EVARS)  მიერ ორგანიზებულ მიღებას.  

ვადაგასული რეცეპტის საფუძველზე ქალებს შეუძლიათ კონტრაცეფტიული 

საშუალებების მიღება.  

საჭირო კონსულტაციები მედიკამენტურ აბორტთან დაკავშირებით შესაძლებელია 

განხორციელდეს ტელეკონსულტაციის ფარგლებში თუ ქალის სურვილია და პრაქტიკოს 

ექიმს შესაძლებლად მიაჩნია, შემდეგი სქემის მიხედვით:  

1. საინფორმაციო ტელეკონსულტაცია და რეცეპტების გადაცემა;  

2. კონსულტაცია ორსულობის შემაჩერებელი მედიკამენტების (ანტიპროგესტერონი) 

მიღების შესახებ: ტელეკონსულტაციის შემთხვევაში, ქალს შეუძლია აფთიაქში 

მედიკამენტის აღება ექიმთან ან მეანთან კავშირის მეშვეობით. მე-2 მედიკამენტი 

(პროსტაგლანდინი) მიღებულ უნდა იქნას 36-დან 48 საათის შუალედში პირველის 

შემდეგ;  

3. საკონტროლო ტელეკონსულტაცია 14-21 დღის შემდეგ.  

  

საავადმყოფოს ფარგლებს გარეთ მედიკამენტური აბორტის ჩატარების დაშვებული ვადის 

გაფართოება, რაც 7-დან 9 კვირამდე ამენორეას გულისხმობს.   

 

მთავრობა მოუწოდებს ექიმებს და მეანებს, რომ ჩაერთონ მედიკამენტური აბორტის 

შენარჩუნებაში, ხოლო სამედიცინო ცენტრებს კი მიმართავს, რომ  უზრუნველყონ 

ქირურგიული აბორტის უწყვეტობა. 
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კარანტინი 

ერთად ვიბრძოლოთ ოჯახური 

ძალადობის წინააღმდეგ 
 

მყისიერი საფრთხის წინაშე ხართ? 

დარეკეთ ნომერზე 
17 

 

მოსმენა გესაჭიროებათ? 

დარეკეთ ნომერზე 

3919 
 

ანონიმური შეტყობინების გადაცემა 

გესაჭიროებათ? 

ეწვიეთ პლატფორმას 

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 
 

არ შეგიძლიათ საუბარი? 

გააგზავნეთ SMS ნომერზე 

114 
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C ( C O VI D - 19) 

მთავრობა 
თავისუფლება  
თანასწორობა  
ძმობა 

 

ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის, თანაბარი 

შესაძლებლობების და მრავალფეროვნების საკითხებში 

პასუხისმგებელი მინისტრი 

თავისუფლება  
თანასწორობა  
ძმობა 

 

3 9 19 

3919 
შევაჩეროთ 

ძალადობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის, თანაბარი შესაძლებლობების და მრავალფეროვნების 

საკითხებში პასუხისმგებელი სამინისტრო 
Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 

de la Diversité et de l’Égalité des chances 
55, rue Saint-Dominique –75007 Paris 

ელ. ფოსტა : presse-efh@pm.gouv.fr 

ტელ : 01 42 75 62 75  
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

 


