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1. გენდერული მეინსტრიმინგი 
ევროპის გენდერული თანასწორობის ინსტიტუტის (EIGE) განმარტებით1, გენდერული 

მეინსტრიმინგი2 გულისხმობს სახელმწიფოს შესაბამის პოლიტიკებსა და პროგრამებში ქალებისა 

და კაცების მდგომარეობას, სიტუაციებსა და საჭიროებებს შორის განსხვავებების 

გათვალისწინებას. ეს არის პროცესი, რის ფარგლებშიც ხდება ყველა სფეროსა და ყველა დონეზე 

დაგეგმილი კანონმდებლობების, პოლიტიკებისა და პროგრამების შეფასება მათი ქალებსა და 

კაცებზე გავლენის მიხედვით. მის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის 

მიღწევა.  

 

დიაგრამა 1. გენდერული მეინსტრიმინგი პოლიტიკის ციკლში (EIGE) 

ევროკომისიის შეფასებით (EIGE, 2016), ქვეყნების მიერ გენდერული მეინსტრიმინგის მხოლოდ 

ფორმალურ დონეზე ვალდებულების აღება არ არის საკმარისი და კონკრეტული პრაქტიკული 

ქმედებები არის საჭირო ყველა სფეროში. კანონმდებლობების შემუშავების, პოლიტიკების, 

                                                           
1 Gender mainstreaming (EIGE). 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185  

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 
2 მეინსტრიმინგი: რაღაცის ნორმად ქცევა; ღირებულებების, დამოკიდებულებების, ქცევების, პრაქტიკების 

ფართოდ გავრცელება (ავტ.შ.). 

• გენდერული სტატისტიკა

• გენდერული ანალიზი

• გენდერული გავლენის შეფასება (GIA)

• დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები

1. განსაზღვრა

(define)

• გენდერული ბიუჯეტირება

• გენდერული შესყიდვები

• გენდერული ინდიკატორები

2. დაგეგმვა

(plan)

• გენდერული თანასწორობის ტრენინგები

• გენდერულად მგრძნობიარე (სენსიტიური) ინსტიტუციონალური ტრანსფორმაცია

• ცნობიერების ამაღლება გენდერულ საკითხებში

3. მოქმედება

(Act)

• გენდეული მონიტორინგი

• გენდერული საბოლოო შეფასება (evaluation)

4. შემოწმება

(Check)

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185
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პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვის დროს ევროკომისია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ანიჭებს გენდერული მეინსტრიმინგის ისეთი მეთოდების გამოყენებას როგორიც არის 

გენდერული ბიუჯეტირება3 და გენდერული გავლენის შეფასება (GIA). ეს უკანასკნელი 

წარმოადგენს „ექს-ანტე“4 შეფასებას და გამოყენებული უნდა იყოს პოლიტიკის შემუშავების 

(policymaking) საწყის ანუ „განსაზღვრის“ (define) ეტაპზე (დიაგრამა 1). ამის მიზანი არის ის, რომ 

პოლიტიკამ თავიდანვე გაითვალისწინოს გენდერული ასპექტები და ამან გავლენა იქონიოს და 

ასახვა ჰპოვოს პოლიტიკის ციკლის შემდგომ ეტაპებზეც. უფრო კონკრეტულად, ციკლის პირველ 

ეტაპზე ხდება შესაბამისი მონაცემებისა და სტატისტიკის მოპოვება და ძირითადი გენდერული 

სხვაობების იდენტიფიცირება. „დაგეგმვის“ ეტაპზე ხდება პოლიტიკის მიზნების დადგენა და მათ 

მისაღწევად შესაბამისი მიდგომებისა და ინტერვენციების განსაზღვრა. „ქმედების“ ეტაპზე 

მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა ჩართული მხარე საკმარისად იყოს 

გაცნობიერებული შესაბამისი გენდერული მიზნებისა და გეგმების შესახებ. საბოლოოდ 

„შემოწმების“ ეტაპზე ხდება მონიტორინგი და საბოლოო შეფასება, რაც გულიხმობს პროცესში 

შესაძლო სირთულეების განსაზღვრას, მათზე დროულ რეაგირებას და ხელს უწყობს შესაბამისი 

პასუხისმგებელი უწყებების ანგარიშვალდებულებას; ამავე დროს, ხდება შედეგების საჯაროდ 

ხელმისაწვდომობა და წარმოადგენს ერთგვარ სასწავლო პროცესს, რომ შეფასების შედეგების 

გათვალისწინება მოხდეს სხვა მომდევნო გენდერულ შეფასებებში.  

1.1. გენდერული გავლენა რეგულირების გავლენის შეფასებაში 
გენდერული გავლენა, როგორც სოციალური გავლენის ერთ-ერთი სახე, მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია უმეტესი ქვეყნების რეგულირების გავლენის შეფასების5 (RIA) 

მეთოდოლოგიებში. მაგალითად, ევროკავშირის გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო (European 

Commission, 2009) სოციალური გავლენის ნაწილში მოითხოვს საკანონმდებლო ინიციატივების, 

პოლიტიკებისა თუ პროგრამების შეფასებებს ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის: 

გენდერული თანასწორობა, თანასწორი მოპყრობა და შესაძლებლობები და არა-დისკრიმინაცია; 

იგი სვამს შემდეგი სახის კითხვებს, მაგალითად: აქვს თუ არა ინიციატივას განსხვავებული 

გავლენა ქალებსა და კაცებზე? უწყობს თუ არა ინიციატივა ხელს კაცებსა და ქალებს შორის 

თანასწორობას? 

ფინეთის სახელმწიფოს გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო (Ministry of Justice of Finlad, 2008) 

ასევე სოციალური გავლენის ნაწილში მოიაზრებს გენდერულ გავლენას და იკვლევს, ექნება თუ 

არა შემოთავაზებულ ინიციატივას გავლენა გენდერულ თანასწორობაზე, კერძოდ კი: აქვს თუ არა 

გავლენა ინიციატივას ქალებისა და კაცების თანასწორ მოპყრობაზე, მაგალითად, სამსახურში, 

                                                           
3 უფრო დეტალურად გენდერული ბიუჯეტირების შესახებ იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2018 

წლის მეთოდოლოგია „სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში - გენდერული მნიშვნელოვნების 

ინდექსი“. 
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf. 
4 შდრ: „ექს-ანტე“ (ex-ante) - ქმედების განხორციელებამდე და „ექს-პოსტ“ (ex-post) - ქმედების 

განხორციელების შემდგომ (ავტ.შ.). 
5 უფრო დეტალურად რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) შესახებ იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის 2019 წლის პუბლიკაცია „რეგულირების გავლენის შეფასება: არსი და საერთაშორისო 

გამოცდილება“. 
http://pbo.parliament.ge/images/regulirebis%20shefaseba.pdf  

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf
http://pbo.parliament.ge/images/regulirebis%20shefaseba.pdf
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ფინანსურ საკითხებში, ბავშვებზე ზრუნვისა და მოვლის სფეროში, და სამსახური-ოჯახის 

ბალანსის შექმნაში ან ქალებსა და კაცებს შორის თანასწორობისთვის შესაბამის სხვა ასპექტებში. 

რეგულირების ზეგავლენის შეფასება სავალდებულო გახდა საქართველოსთვისაც გარკვეული 

ტიპის ინიციატივებზე 2020 წლის დასაწყისიდან. მისი არსი წარმოდგენილია „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში6 და დამატებით მთავრობის დადგენილება 

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის შესახებ7 განსაზღვრავს დეტალურად 

გავლენების შეფასების მიმართულებებს და მეთოდებს. სწორედ ამ მეთოდოლოგიაში 

განისაზღვრა „გენდერული თანასწორობა“, როგორც სოციალურ განზომილებასთან 

დაკავშირებული ზეგავლენის ერთ-ერთი სახე, თუმცა, გენდერული ასპექტით მნიშვნელოვანი 

სხვა უფრო კონკრეტული კითხვები და საკითხები მეთოდოლოგიაში მოცემული არ არის. 

საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გენდერული გავლენა, როგორც RIA-ს ნაწილი, ერთგვარ 

პოლიტიკურ სავალდებულოობას ჰქმნის იმისათვის, რომ ახალი ინიციატივებისა და 

პოლიტიკების შემოთავაზებისას გამორჩენილი არ იყოს გენდერული საკითხების 

გათვალისწინება პოლიტიკის შემქმნელების მხრიდან. თუმცა, რიგი განვითარებული ქვეყნები და 

საერთაშორისო ორგანიზაციები ცალკე გამოყოფენ გენდერული გავლენის შეფასების (GIA) 

მნიშვნელობას, მისი განსხვავებული მიდგომებითა და ეტაპებით, ასევე მის როლს პოლიტიკის 

შექმნის პროცესში, განსაკუთრებით კი ისეთი პროექტების შემთხვევაში, რომლებსაც მაღალი 

გენდერული მნიშვნელობა აქვთ. 

2. გენდერული გავლენის შეფასება 

2.1. რა არის გენდერული გავლენის შეფასება? 

გენდერული გავლენის შეფასება (GIA) განიმარტება, როგორც შესაბამისი კანონმდებლობების, 

პოლიტიკებისა და პროგრამების „ექს-ანტე“ შეფასება და შესაძლებლობას იძლევა, გაანალიზდეს 

მათი განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი შესაძლო დადებითი, უარყოფითი თუ 

ნეიტრალური გავლენები ქალებსა და კაცებს შორის თანასწორობის მდგომარეობაზე (EIGE, 2016). 

GIA-ს მთავარი კითხვა არის: ახდენს თუ არა გავლენას მოცემული კანონმდებლობა, პოლიტიკა თუ 

პროგრამა ქალებსა და კაცებს შორის არსებული გენდერული უთანასწორობების შემცირებაზე, 

შენარჩუნებაზე ან ზრდაზე? GIA-ს პროცესში გენდერული კრიტერიუმების შესაბამისად ფასდება 

არსებული სიტუაცია და შემოთავაზებული პოლიტიკის შედეგად სავარაუდო განვითარების 

სცენარი. GIA-ს საბოლოო მიზანი არის ის, რომ გაუმჯობესდეს პოლიტიკების განსაზღვრისა და 

დაგეგმვის ეტაპი, მოხდეს გენდერულ თანასწორობაზე შესაძლო უარყოფითი გავლენების 

თავიდან არიდება და გაძლიერდეს გენდერული თანასწორობა უკეთ შემუშავებული, 

ტრანსფორმაციული კანონმდებლობითა და პოლიტიკებით. 

2.2. გენდერული გავლენის შეფასების კრიტერიუმები 

გენდერული გავლენის შეფასება ეყრდნობა ქალებსა და კაცებს შორის არსებული განსხვავებების 

შეფასებას შემდეგი ძირითადი კრიტერიმების მიხედვით (European Commission, 1997): 

                                                           
6 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90052?publication=33  
7 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4776100?publication=0  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90052?publication=33
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4776100?publication=0
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 მონაწილეობა: მიზნობრივი ჯგუფების სქესობრივი შემადგენლობა (ქალი/კაცი); ქალებისა 

და კაცების წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ა.შ. 

 რესურსები: ისეთი მნიშვნელოვანი რესურსების განაწილება, როგორიც არის დრო, სივრცე, 

ინფორმაცია და ფული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლება, განათლება და 

ტრენინგები, სამსახური და კარიერა, ახალი ტექნოლოგიები, ჯანდაცვის მომსახურებები, 

საცხოვრებელი სახლი, ტრანსპორტი, დასვენება და სხვ. 

 ნორმები და ფასეულობები: შრომის განაწილება გენდერული როლების მიხედვით, 

ქალებისა და მამაკაცების დამოკიდებულებები და უთანასწორობები, რომლებიც 

ტრადიციულად მიკუთვნებულია ქალებსა და კაცებზე. როგორც წესი, ნორმებსა და 

ფასეულობებს განსაზღვრავს შესაბამისი კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური, 

სოციალური გარემოებები, სოციალური კლასი, განათლების დონე და ა,შ. 

 უფლებები: ადამიანის უფლებები და სამართლიანობაზე წვდომა სამართლებრივ, 

პოლიტიკურ თუ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოში. 

მაგალითად, როდესაც ხდება შრომის ბაზრის კანონმდებლობის რეგულირება, პოლიტიკის 

გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა გაითვალისწინოს და მხედველობაში მიიღონ 

გენდერული განსხვავებები, რომლებიც არსებობს სექტორში. მაგალითად, ქალების მიერ 

თავიანთი დროის დიდი ნაწილის დათმობა საშინაო საქმეებზე, რომლებიც მიიჩნევა 

არაანაზღაურებად შრომად, დიდწილად გავლენას ახდენს გენდერულ მონაწილეობაზე 

(მაგალითად, ეკონომიკური აქტივობის დონე ქალებსა და კაცებში, დასაქმების დონე, 

უმუშევრობის დონე, ნახევრაგანაკვეთიან და სრულგანაკვეთიან სამუშაოებზე მათი მონაწილეობა 

და ა.შ.) და რესურსების გადანაწილებაზე (მაგალითად, სამუშაო და თავისუფალი დრო, 

მიღებული შემოსავლები, გადაწყვეტილებების მიმღები პოზიციების ფლობა, კარიერული 

პერსპექტივები). ნორმები და ფასეულობები დამკვიდრებული სტერეოტიპებისა და სოციუმში 

დადგენილი წესების სახით გავლენას ახდენს განათლებისა და კარიერის მიმართულებით 

გენდერულ არჩევანზე და საოჯახო საქმეებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილებაზე. 

უფლებები სხვადასხვა სახის რესურსების ფლობასა და წვდომაზე (მიწა, ფინანსები და სხვ.) 

ასახვას ჰპოვებს, შესაბამისად, ქალებსა და კაცებზე განსხვავებულად. 

გენდერული გავლენის შეფასება ეხმარება პოლიტიკის შემქმნელს, რომ თავიდან აირიდოს 

გენდერული განსხვავებების კიდევ უფრო გამწვავება მონაწილეობის, რესურსების, ნორმებისა და 

ფასეულობებისა და უფლებების ასპექტებში პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დისკრიმინაციის 

სახით. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რომ ქალები და კაცები გენდერული როლების 

მატარებლები არიან. ანუ, პოლიტიკები უნდა გახდეს გენდერულად მგრძნობიარე (სენსიტიური)8, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა ითვალისწინებს ქალებისა და კაცების ცხოვრების 

მახასიათებლებს, ამავე დროს მიზნად ისახავს უთანასწორობების აღმოფხვრას და რესურსების 

თანაბარ განაწილებას. არა მხოლოდ ქალები, არამედ კაცები და ზოგადად, საზოგადოება 

ისარგებლებს გენდერული თანასწორობით და სარგებლის, საქმეებისა და პასუხისმგებლობების 

თანაბარი გადანაწილებით.  

                                                           
8 Gender-Sensitive (EIGE).  
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211
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2.3. გენდერული გავლენის შეფასების ეტაპები 

გენდერული გავლენის შეფასების ძირითადი ეტაპებია (დიაგრამა 2): 

 

დიაგრამა 2. გენდერული გავლენის შეფასების ეტაპები (EIGE) 

1. პოლიტიკის მიზნის განსაზღვრა - დაგეგმილი პოლიტიკისა თუ საკანონმდებლო ჩარევის 

მიზნის დეტალური აღწერა; 

2. გენდერული მნიშვნელოვნების შემოწმება - გაანალიზება იმისა, ექნება თუ არა 

შემოთავაზებულ ინტერვენციას გავლენა გენდერულ თანასწორობაზე; 

3. გენდერულად მგრძნობიარე (სენსიტიური) ანალიზი - ერთი მხრივ, არსებული 

მდგომარეობის აღწერა და მისი განვითარების ანალიზი სახელმწიფო ჩარევის გარეშე და 

მეორე მხრივ, დაგეგმილი ინიციატივით მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი არსებულ 

სიტუაციასთან შედარებით; 

4. გენდერული გავლენის გაზომვა - გენდერულ ურთიერთობებში მოსალოდნელი 

გავლენების „აწონვა“ და შეფასება; 

5. დასკვნები და რეკომენდაციები პოლიტიკის/საკანონმდებლო ინიციატივისთვის - 

ანალიზის შედეგების წარმოდგენა და საკანონმდებლო ინიციატივის/პოლიტიკის 

დადებითი და უარყოფითი გავლენების ხაზგასმა. რეკომენდაციების გაცემა უარყოფითი 

გავლენების აღმოსაფხვრელად და დადებითი გავლენების გასაძლიერებლად. 

ზემოაღნიშნული ეტაპების რაოდენობა შესაძლოა განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, თუ რა 

მიდგომა იქნება არჩეული შეფასებისთვის. მაგალითად, ზემოთ ჩამოთვლილი ხუთი ეტაპი 

შესაძლოა გაერთიანდეს შეფასების სამი საფეხურის დონეზე: გენდერული მნიშვნელოვნების 

შეფასება (ეტაპები 1 და 2), გენდერული გავლენის შეფასება (ეტაპები 3 და 4) და გენდერული 

ხარისხის შემოწმება (ეტაპი 5). 

პოლიტიკის 
მიზნის 

განსაზღვრა

გენდერული 
მნიშვნელოვნების 

შემოწმება

გენდერულად 
მგრძნობიარე 

ანალიზი

გენდერული 
გავლენის გაზომვა

დასკვნები და 
რეკომენდაციები
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2.3.1. პოლიტიკის მიზნის განსაზღვრა 

პირველ ეტაპზე ხდება დაგეგმილი ინიციატივის/პოლიტიკის, კანონმდებლობისა თუ პროგრამის 

მიზნის განსაზღვრა და იმის ჩვენება, თუ როგორ უკავშირდება ის გენდერულ თანასწორობას. ამ 

ეტაპზე პასუხები უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვებს:  

 რატომ განიხილება შემოთავაზებული საკითხის/პრობლემის მოგვარებისთვის 

სახელმწიფო ჩარევა? 

 უწყობს თუ არა ეს სახელმწიფო ინტერვენცია ხელს გენდერულ თანასწორობას და როგორ? 

 რა არის შესაბამის სფეროში გენდერული თანასწორობის მიზნები? 

2.3.2. გენდერული მნიშვნელოვნების შემოწმება 

იმისათვის, რომ მოხდეს შეფასება, შემოთავაზული ინიციატივა/პოლიტიკა არის თუ არა 

გენდერულად მნიშვნელოვანი, უნდა გაანალიზდეს მისი გავლენა გენდერულ თანასწორობაზე. 

კერძოდ, უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი პირობები: 

 მიზნობრივი ჯგუფი: ინიციატივის საბოლოო მიზნობრივი ჯგუფი არის ხალხი, ფიზიკური 

და იურიდიული პირები; 

 გავლენა მიზნობრივ ჯგუფზე: ინიციატივა გავლენას ახდენს ქალებსა და კაცებზე 

უარყოფითი ან დადებითი მიმართულებით. 

კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და თუ პროგრამის გავლენა მიზნობრივ ჯგუფზე შესაძლოა იყოს 

პირდაპირი და არაპირდაპირი. პირდაპირი გავლენა დგება მაშინ, როდესაც რეგულირება ეხება 

ხალხის რესურსებზე ხელმისაწვდომობას (გრანტები, სამსახურები და ა.შ.), შესაბამისად, 

პირდაპირი გავლენა აქვს ქალებისა და კაცების სტატუსებსა და პოზიციებზე. ამის მაგალითია 

ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების გარკვეული ჯგუფისთვის 

(ახალგაზრდები, გარკვეული ასაკის ხალხი და ა.შ.) დასაქმების ხელშეწყობას. არაპირდაპირი არის 

გავლენა, რომელიც ეხება გარკვეული რესურსების ან მომსახურებების მიწოდების საშუალებების 

რეგულირებას. მაგალითად, გარემოსდაცვითი რეგულაციები, რომლის უკანაც დგას ხალხი 

(კომპანიების მმართველები, დასაქმებულები და ა.შ.) და საბოლოო მომხმარებლები. მიუხედავად 

იმისა, რომ პოლიტიკა პირდაპირ მათზე არ არის მიმართული, გავლენა აქვს მათზე. 

2.3.3. გენდერულად მგრძნობიარე (სენსიტიური) ანალიზი 

ყველა რეგულაცია, პოლიტიკა თუ პროგრამა, რომლებიც გენდერულად მნიშვნელოვანია, 

გავლენას ახდენს ქალებისა და კაცების საცხოვრებელ პირობებსა და რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობაზე. გენდერულად მგრძნობიარე ანალიზის ეტაპის სათანადოდ 

ჩატარებისთვის შემდეგი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია გასათვალისწინებელი: 

 სფეროს ანალიზი ქალებისა და კაცების მდგომარეობის, არსებული სიტუაციის მიხედვით 

-  ამ პროცესში ხდება ყველა საჭირო რაოდენობრივი მონაცემის მოგროვება, სქესის 

მიხედვით დაყოფილი სტატისტიკის გამოყენება და ყველა სათანადო თვისებრივი 

მონაცემებით (კვლევები, კონსულტაციები, აკადემიური ნაშრომები, პოლიტიკის 

ანგარიშები) რაოდენობრივი ინფორმაციის გამდიდრება. 

 არსებული გენდერული უთანასწორობების განსაზღვრა - ეს გულისხმობს მიზნობრივი 

ჯგუფების (უმეტესად კი ის ჯგუფები, ვისზეც პოლიტიკას აქვს პირდაპირი გავლენა) 

მოსაზრებების გათვალისწინებას: რა არის მათი მოლოდინები? განსხვავდება თუ არა 
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ისინი სქესის მიხედვით? ითვალისწინებს თუ არა პოლიტიკა სქესის მიხედვით 

საჭიროებებს და ინტერესებს? ამ ეტაპზე ასევე ხდება ქალებსა და კაცებს შორის 

უთანასწორობების განხილვა რესურსებზე (ფული, ძალაუფლება, ჯანმრთელობა, 

კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, ცოდნა, განათლება, მობილობა, დრო და ა.შ.) 

ხელმისაწვდომობის  და ფუნდამენტური უფლებების (სამოქალაქო, სოციალური და 

პოლიტიკური) კუთხით, ასევე ნორმებისა და ფასეულობების ანალიზი, რომლებიც 

არეგულირებს რესურსებზე ხელმისაწვდომობასა და კონტროლს. 

2.3.4. გენდერული გავლენის გაზომვა 

მას შემდეგ, რაც შემოთავაზებული პოლიტიკის/კანონმდებლობის გავლენები განისაზღვრება, 

საჭიროა მათი გაზომვა და შეფასება. ამისათვის, სასარგებლოა სწორედ გენდერული გავლენის 

შეფასების კრიტერიუმების (იხ. ნაწილი 2.2.) გამოყენება, რომ გაიზომოს შესაბამისი დადებითი, 

უარყოფითი თუ ნეიტრალური გავლენები. გავლენა მიიჩნევა დადებითად, როდესაც კონკრეტულ 

სფეროში ნაკლებად წარმოდგენილი სქესის წამომადგენლობა მნიშვნელოვნად იზრდება 

მოცემულ დარგში და სქესთა ზოგადი წარმომადგენლობაც დაბალანსებულია. მაგალითად, 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა გულისხმობს ქალების მონაწილეობის გაზრდას 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში (პოლიტიკა, ეკონომიკა, დასაქმება და ა.შ.). რუსერსებზე 

ხელმისაწვდომობა და მათზე კონტროლიც ერთ-ერთი შეფასების კრიტერიუმია ამ ეტაპზე. 

გავლენა მიიჩნევა დადებითად, როდესაც არსებული გენდერული სხვაობების (gender gaps) 

აღმოფხვრა ან მინიმუმ, მნიშვნელოვნად შემცირება არის მოსალოდნელი წარმოდგენილი 

პოლიტიკის ინიციატივის შედეგად. ეს, მაგალითად, შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს ქალების 

ფიზიკურ, ემოციურ და ეკონომიკურ გაძლიერებასთან. აქვე აუცილებელია, გაანალიზდეს 

ქალებისა და კაცების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ბოლოს, ნორმებისა 

და ღირებულებების შეფასების ასპექტში, გავლენა დადებითად მიიჩნევა, თუ, მაგალითად, 

გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრას ემსახურება პოლიტიკა. 

2.3.5. დასკვნები და რეკომენდაციები პოლიტიკის გაუმჯობესებისთვის 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებში იმ ინიციატივების შემოთავაზება უნდა მოხდეს, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს გენდერულ თანასწორობას არსებულ სიტუაციასთან შედარებით. კერძოდ, 

მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული შემდეგი საკითხები:  

 შემოთავაზებული პოლიტიკის/კანონმდებლობის თუ პროგრამის კონტექსტი და 

სამართლებრივი განსაზღვრება ახსენებს გენდერულ თანასწორობას და გენდერული 

თანასწორობა ასევე ნახსენები არის პოლიტიკის მიზანში;  

 შემოთავაზებული პოლიტიკა/ინიციატივა ხელს უწყობს ინიციატივის განხორციელებით 

დაინტერესებული ყველა მხარის ჩართულობას. 

 გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის საზომები შესაბამისი 

კანონმდებლობის, პოლიტიკისა თუ პროგრამის სხვადასხვა ასპექტში, მაგალითად: 

„ქალების ხელშეწყობა იმ სექტორში, სადაც მათი წარმომადგენლობა დაბალია“; 

„გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე ქალების ხელშეწყობა“; „ზრუნვის სფეროში (care 

work) თანა-პასუხისმგებლობების განვითარება“; „გენდერული სტატისტიკისა და 

კვლევების ხელშეწყობა“; „გენდერული ნიშნით ძალადობის აღკვეთა“; „გენდერული 

სტერეოტიპების აღმოფხვრა“ და ა.შ.  
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 აუცილებელია გენდერულად ნეიტრალური ენის შერჩევა ანგარიშზე მუშაობის დროს. 

ქალებისა და კაცების თანასწორად ვიზუალიზაციის გარანტიასაც უნდა იძლეოდეს 

დოკუმენტი. 

2.4. გენდერული გავლენის შეფასების ინსტიტუციონალიზაცია 

გენდერული გავლენის შეფასება მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია გენდერული ცოდნის 

დაგროვებისთის საჯარო სექტორში სპეციფიკური დარგების მიხედვით. გენდერული 

ექსპერტიზა და ცოდნა შესაძლოა არსებობდეს როგორც სახელმწიფო დაწესებულებების შიგნით, 

ასევე მოდიოდეს გარე ექსპერტებისგან. GIA-ს ეფექტიანად განხორციელების შედეგი (გენდერული 

გავლენის შეფასების გავლენა) არის ქალებისა და კაცების ცხოვრებაში არსებული 

უთანასწორობების აღიარება და პოლიტიკებისა და პრაქტიკების შესაბამისი რეაგირება.  

გენდერული გავლენის შეფასების განხორციელებისას და პოლიტიკის შექმნის პროცესში მისი 

ეფექტიანი ინსტიტუციონალიზაციისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი ძირითადი 

საკითხები: 

_ პოლიტიკური სავალდებულოობა: გენდერული გავლენის შეფასების სრული 

პოტენციალის რეალიზებისთვის აუცილებელია შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების 

მხრიდან ერთმნიშვნელოვნად ცხადი ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა, ვინაიდან ის 

მოითხოვს სხვადასხვა სახის რესურსების ინვესტირებას, როგორიც არის: გენდერული 

ექსპერტები, დრო, ტრენინგები და ცნობიერების ამაღლება, მონაცემების მოგროვება და 

მონიტორინგის მექანიზმები. 

_ სქესობრივად დანაწილებული მონაცემები: სქესობრივად დანაწილებული მონაცემები, 

ინფორმაცია და შესაბამისი სტატისტიკა გენდერული გავლენის შეფასების ეფექტიანად 

განხორციელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარდა ამისა, მათ გარეშე 

შესაბამისი ინდიკატორების შემუშავება და მიზნების დასახვაც რთულია. 

_ დაინტერესებული მხარეები: დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციას და მათი 

საჭიროებების გაგებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ანალიზში შესაბამისი 

მოსაზრებებით, მათ მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკის ინიციატივებით და ზოგადად, 

პოლიტიკის პროცესის გამდიდრებით. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

კარგი ურთიერთობების დამყარება გენდერული ცოდნით აღჭურვილი სამოქალაქო 

საზოგადოების ნაწილთან. 

_ მომავლის პერსპექტივა: გენდერული გავლენის შეფასება გულისხმობს გენდერული 

თანასწორობის სტატუსის შესწავლას არა მხოლოდ არსებული სიტუაციის 

გათვალისწინებით, არამედ, მას შემდეგ, რაც მიღებული იქნება შემოთავაზებული 

პოლიტიკა/საკანონმდებლო ინიციატივა. 

_ გენდერული გავლენის შეფასება, როგორც სწავლის პროცესი: გენდერული გავლენის 

შეფასების სავალდებულოობა ნიშნავს, რომ ხდება ამ პროცესში დაშვებული შეცდომების, 

მონაცემების ნაკლულობის, მცდარი დაშვებებისა და გენდერული ტრენინგების 

საჭიროების განსაზღვრა. ყველა ეს ინფორმაცია კი სასარგებლოა GIA-ს შემდგომი 

გაუმჯობესებისათვის. ამიტომაც უნდა იყოს GIA-ს ანგარიშები აუცილებლად საჯარო და 

ხელმისაწვდომი არა მარტო პოლიტიკის შემქმნელებისა და საჯარო მოხელეებისათვის, 

არამედ მთლიანად მოქალაქეებისთვის. 
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3. გენდერული მნიშვნელოვნება პოლიტიკის სფეროებში 

3.1. განათლება, მეცნიერება და კულტურა 

3.1.1. განათლება9 

გენდერული თანასწორობის საკითხი განათლების 

სფეროში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია განვითარებულ, 

მათ შორის, ევროპულ ქვეყნებშიც კი, სადაც განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობა თავისთავად უზრუნველყოფილი 

უფლებაა. ასეთ ქვეყნებშიც კი ქალები უმუშევრობისა და 

დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაოების ჯერ კიდევ დიდი 

რისკის წინაშე დგანან. ქალები ასევე საშუალოდ უფრო 

მეტად განიცდიან უმუშევრობას, ვიდრე კაცები, 

განათლების ერთი და იმავე დონის შემთხვევაში. 

გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა განათლების 

მთლიან ციკლში, დაწყებითი განათლებიდან უწყვეტ 

განათლებამდე, მნიშვნელოვნად შეამცირებდა გენდერულ 

დისბალანსებს ცხოვრების სხვა სფეროებში. მაგალითად, 

შრომის ბაზარზე გენდერული სეგრეგაცია/დანაწილება წარმოიქმნება სკოლებსა და 

უნივერსიტეტებში მიღებული განათლების მიმართულებებისა და პროფესიული არჩევანის 

შედეგად. ასევე გავრცელებულია გენდერული ნიშნით ძალადობის შემთხვევებიც განათლების 

სექტორში. გენდერული სტერეოტიპები არსებობს სახელმძღვანელო წიგნებში, მაგალითად, 

ქალის როლის დაკნინების მიმართულებით, ძირითადად, პროფესიულ კონტექსტში. რომ 

შევაჯამოთ, განათლების სექტორში გენდერულ თანასწორობაზე შემდეგი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორები ახდენს გავლენას:  

 გენდერულად დიფერენცირებული სასწავლო მიმართულებები: 2014 წლის მონაცემებით, 

30-34 წლის ასაკის მოსახლეობის 37.9%-ს აქვს უმაღლესი განათლება. მათგან ქალებს შორის 

ეს რიცხვი არის 42.3% და კაცებს შორის - 33.6%. თუმცა, ქალები მნიშვნელოვნად ნაკლებად 

არიან წარმოდგენილი გარკვეულ სფეროებში. მაგალითად, STEM-ის10 სფეროებში ხარისხი 

უფრო მეტად მამაკაცებს აქვთ დაცული და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში - 

ქალებს. ეს სიტუაცია ჰქმნის ე.წ. „კაცურ“ და „ქალურ“ პროფესიებს, რაც არა მხოლოდ 

გოგონების ტალანტს კარგავს მეცნიერებისა და მათემატიკური მიმართულებებით, არამედ 

ბიჭებსაც ხელს უშლის ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით პროფესიულ 

არჩევანში. შედარებით დაბალანსებულია განათლების სექტორში ბიჭებისა და გოგონების 

მონაწილეობა სოფლის მეურნეობისა და სავეტერინარო მიმართულებებით. 

 სკოლაში სწავლების „ფემინიზაცია“ და უმაღლეს დაწესებულებებში სწავლების 

„მასკულინიზაცია“: ფინეთის გარდა, სადაც შედარებით დაბალანსებულია სკოლის 

მასწავლებელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, თითქმის ყველა სხვა ევროპულ 

ქვეყანაში სკოლის მასწავლებელთა 75%-ს წარმოადგენენ ქალები. რაც შეეხება აკადემიურ 

თანამდებობებს და უმაღლეს სასწავლებლებში მაღალ თანამდებობებს, აქ კაცები 

                                                           
9 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/education 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 
10 STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) - მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა 

ფოტოს წყარო: 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319391038 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/education
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მნიშვნელოვნად დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი. ეს ეხება არა მხოლოდ 

მათემატიკურ, სამეცნიერო და ტექნიკურ დარგებს, სადაც უფრო მეტი კაცები სწავლობენ 

და მუშაობენ შემდგომში, არამედ ისეთ დარგებსაც, რომლებსაც ქალები უფრო ირჩევენ. 

 გენდერული სტერეოტიპები: ტრადიციული გენდერული როლები (ქალი, როგორც 

დიასახლისი და ბავშვების მომვლელი და კაცი, როგორც ოჯახში შემოსავლის მომტანი) 

ჯერ კიდევ დიდ გავლენას ახდენს ქალებისა და კაცების როლზე სახლში, სამუშაოსა და 

საზოგადოებაში. სასწავლო დაწესებულებებში სტუდენტი გოგონებისგან უფრო მეტად 

ელიან პასიურობას, ბიჭებთან შედარებით. მაგალითად, მაღალი აკადემიური 

მოსწრებისკენ ხდება გოგონების წახალისება, თუმცა იზღუდება მათი პიროვნული 

განვითარება და ავტონომია. 

 გენდერი და დაბალი მოსწრება სკოლაში: PISA-ს11 შედეგების მიხედვით, ბიჭებს, 

გოგონებთან შედარებით, უფრო დაბალი უნარები და აკადემიური მოსწრება აქვთ - 

მაგალითად, 2012 წელს ბიჭების 14%-მა და გოგონებს 9%-მა ვერ დააკმაყოფილეს PISA-ს 

მინიმალური დონე სამივე მიმართულებით: კითხვა, მათემატიკა და მეცნიერება. 

გოგონებს, ზოგადად, უფრო მაღალი საშუალო მაჩვენებელი აქვთ კითხვის 

მიმართულებით, ხოლო ბიჭებს - მათემატიკასა და მეცნიერებაში. 

 გენდერი და სკოლის ადრეული მიტოვება: სკოლის ადრეული მიტოვება მნიშვნელოვანი 

დაბრკოლება არის ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმებისთვის. ის აფერხებს 

პროდუქტიულობას და კონკურენტუნარიანობას, ამწვავებს სიღარიბესა და სოციალურ 

გარიყულობას (social exclusion). ევროპაში 18-24 წლის ასაკის მოსახლეობას შორის სკოლის 

ადრეული მიტოვების მაჩვენებელი არის 11.1%, მათ შორის ქალები - 9.5% და კაცები - 12.7%.  

გოგონების შემთხვევაში სკოლის ადრე დატოვების მიზეზი ხშირად არის ფეხმძიმობა, 

ადრეული ქორწინება (ზოგიერთი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებში). როგორც 

ბიჭების, ასევე გოგონების შემთხვევაში სკოლის ნაადრევი დატოვება მნიშვნელოვან 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისი პრობლემების მიმართ მიდგომაც 

უნდა იყოს განსხვავებული.  

 გენდერი და ტრენინგები: საშუალოდ, დასაქმებულთა მესამედი (ქალების 33% და კაცების 

32%) სარგებლობს დამსაქმებელთა მიერ უზრუნველყოფილი ტრენინგებით. გენდერული 

განსხვავება უფრო მეტად მჟღავნდება ამ ტრენინგებიდან მიღებული სარგებლის 

მიხედვით კაცების სასარგებლოდ. 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა სკოლებში: არსებობს მტკიცებულებები, რომ სექსუალური 

და სხვა სახის ძალადობა საკმაოდ გავრცელებულია სკოლებში, განსაკუთრებით მოზარდი 

გოგონების შემთხვევაში. თუმცა, ბიჭებიც მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე დგანან და 

განიცდიან დისკრიმინაციას, ბულინგს და ძალადობას, განსაკუთრებით სექსუალური 

ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობების და ეთნიკურობის გამო. 

3.1.2. მეცნიერება12 

მეცნიერებაში გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სამართლიანობის 

იდეისთვის, არამედ იმიტომ, რომ მას შეუძლია ევროპაში კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტის 

არსებული და მომავალი პრობლემების რეალური გადაჭრა. რეალობა აჩვენებს, რომ 

                                                           
11 OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) 
12 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/research 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/research
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ყოველწლიურად დოქტორის ხარისხის მიმღები ქალების ნახევარზე ნაკლები აგრძელებს 

მუშაობას პროფესიულ მკვლევარად. უფრო მეტიც, 2012 წლის კვლევის მიხედვით, ევროპული 

მკვლევარების მხოლოდ 33%-ს წარმოადგენდნენ ქალები. გარდა ამისა, ქალები ნაკლებად არიან 

წარმოდგენილი ევროპული კვლევების სექტორში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. ასევე, 

მიუხედავად იმისა, რომ, მაგალითად, 2010 წელს კურსდამთავრებულთა 59% იყო ქალი, უფროსი 

აკადემიური პერსონალის მხოლოდ 20% იყო ქალი. ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი 

(20%) ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელების პოზიციაზეც. ამ 

ყველაფრის მიზეზებად კვლევები ასახელებს გენდერულად დისკრიმინირებულ მიდგომებს, 

როგორიც არის მიკერძოებული დასაქმება, დაწინაურება, დაფინანსების პროცესები და 

კრიტერიუმები. ასევე მნიშვნელოვანია მეცნიერებაში გენდერული სტერეოტიპების როლიც. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მეცნიერების სფეროში გენდერული დისკრიმინაცია ხშირად არა 

ცხადი, არამედ დაფარული ფორმებით მიმდინარეობს. კვლევასა და მეცნიერებაში გენდერული 

კრიტერიუმების ჩართვას წინ დიდი შესაძლებლობები აქვს, იგი იძლევა საშუალებას, წარმოიქმნას 

ახალი პერსპექტივები დარგში, ახალი კითხვები და კვლევის ახალი სფეროები. 

3.1.3. კულტურა13 

გენდერული ასპექტები მნიშვნელოვანია 

კულტურის, როგორც „სოციალური შენობის“ 

(social construction) პერსპექტივით და თავად 

კულტურის სფეროში პოლიტიკის 

დიზაინისა და განხორციელების კუთხით. ეს 

რამდენიმე მიზეზიდან გამომდინარეობს. 

პირველ რიგში, „კულტურული უფლებები“ 

(cultural rights) არის ადამიანის უფლებები და 

შესაბამისად, არის ქალებისა და კაცების 

უფლებები. კულტურის ყველა 

მიმართულებაში, კულტურული 

მრავალფეროვნების გამდიდრებისა და 

ადამიანური შემოქმედებითობის წახალისების წინაპირობა არის ადამიანის უფლებები. მეორე 

მიზეზი ეხება იმას, რომ გენდერი შინაგანად დაკავშირებულია კულტურის ცნებასთან, ვინაიდან 

უმეტესწილად სწორედ კულტურა აყალიბებს საზოგადოებებში შესაბამის გენდერულ 

სტერეოტიპებს და საზღვრავს „ქალურ“ და „კაცურ“ როლებსა და ქცევებს. მესამე მიზეზი არის ის, 

რომ კულტურულ საქმიანობაში მონაწილეობისა და კულტურის მომსახურებების მიღებაში 

მნიშვნელოვან განსხვავებებს ვხვდებით ქალებსა და კაცებს შორის. მაგალითად, კაცები უფრო 

დიდ დროს უთმობენ სპორტის ყურებას, ვიდრე ქალები და ქალები უფრო მეტად კითხულობენ 

წიგნებს, დადიან თეატრებსა და ბიბლიოთეკებში, ვიდრე კაცები. გარდა ამისა, კულტურულ 

აქტივობებში ნაკლები მონაწილეობის მიზეზად კაცები უფრო მეტად ასახელებენ ინტერესის 

ნაკლებობას, ხოლო ქალები - ფინანსების ნაკლებობას, ასევე საოჯახო პირობებს. კიდევ ერთი 

მიზეზი უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების 

კურსდამთავრებულებს შორის უმრავლესობას წარმოადგენენ ქალები და შესაბამისად, მომავალში 

                                                           
13 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/culture 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 

ფოტოს წყარო: 
https://www.uia.no/en/research/samfunnsvitenskap/mobility-culture-and-
gender 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/culture
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ამ სფეროში დასაქმებულთა უმეტესობაც მუშაობენ კულტურის სექტორში. აღსანიშნავია, რომ 

ქალები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურები გახდნენ შემოქმედებით სექტორებში, 

როგორიც არის, მაგალითად, მოდის ინდუსტრია და დიზაინერობა.  

მნიშვნელოვანი გენდერული გამოწვევები კულტურის სფეროში შემდეგ სამ საკითხს ეხება: 1. 

სტერეოტიპები კულტურის სექტორში - აქ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მედიის, როგორც დიდი 

ძალაუფლების მქონე აქტორის როლი საზოგადოებრივი აზრისა და კულტურის ჩამოყალიბებაში; 

2. კულტურის სექტორის შრომის ბაზრის გენდერული დაყოფა/სეგრეგაცია - მიუხედავად იმისა, 

რომ კულტურის სექტორში, როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, უმეტესად დასაქმებულნი არიან 

ქალები, გამოწვევად რჩება ე.წ. „შუშის ჭერის“ ფენომენი და ის ფაქტი, რომ ქალები დასაქმებულნი 

რჩებიან დაბალ-ანაზღაურებად პოზიციებზე; 3. სექტორში გადაწყვეტილების მიმღებ 

პოზიციებზე ქალების ნაკლებობა - მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში შესწავლილი ეროვნული და 

რეგიონალური მუზეუმების მხოლოდ 28%-ს ჰყავს ქალი ხელმძღვანელი და თეატრების 

აღმასრულებელი თანამდებობების მხოლოდ 31.8%-ს შეადგენენ ქალები. 

3.2. ფისკალური პოლიტიკა 

ფისკალური პოლიტიკა პირდაპირ უკავშირდება შრომის ბაზრის პოლიტიკებსა და რეფორმებს14. 

ცხადია, დასაქმებულთა შემოსავლების დაბეგვრას და მთავრობის სოციალურ დანახარჯებს 

შესაბამისი გავლენა აქვთ შრომის ბაზრებზე. ისინი ასუსტებენ კავშირს შრომის მიწოდებასა და 

შემოსავლებს შორის, შესაბამისად, გავლენას ახდენენ სამუშაო ძალაში ჩართულობის 

გადაწყვეტილებაზე. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია სოციალური დახმარებების შესაფერისი 

ინსტრუმენტების უზრუნველყოფა მსგავსი „ანტი-სტიმულებისგან“ თავის ასარიდებლად. მეორე 

მხრივ, დასაქმებულთა შემოსავალზე დაწესებული გადასახადები ხშირად ძალიან მაღალია და 

განსაკუთრებით საზიანო ხდება დაბალი 

კვალიფიკაციის მქონე მუშახელისთვის, იწვევს 

მათ მუდმივ გარიყულობას (exclusion) შრომის 

ბაზრიდან. მაღალი გადასახადები ამცირებს 

სტიმულებს როგორც თვითონ უშუალოდ 

დასაქმებულების, ასევე დამსაქმებლებისაც.  

გენდერული მეინსტრიმინგის ერთ-ერთი 

საშუალება არის გენდერული ბიუჯეტირება15, 

რომელიც ფისკალურ სფეროში გენდერის 

მნიშვნელობას აზუსტებს. ევროპის საბჭოს 

ფართოდ ცნობილი განმარტების მიხედვით16, 

გენდერული ბიუჯეტირება არის გენდერული 

                                                           
14 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs  

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 
15 უფრო დეტალურად გენდერული ბიუჯეტირების შესახებ იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2018 

წლის მეთოდოლოგია „სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში - გენდერული მნიშვნელოვნების 

ინდექსი“. 
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf. 
16 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/what-is-gender-budgeting 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

ფოტოს წყარო: 

https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-
resources/academic-paper-article/gender-budgeting-equality-policy-
strategy 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/what-is-gender-budgeting
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მეინსტრიმინგი საბიუჯეტო პროცესში. ის გულისხმობს ბიუჯეტის შეფასებას გენდერული 

ნიშნით და ბიუჯეტის მთლიან ციკლში გენდერული ხედვის გათვალისწინებას, შესაბამისი 

შემოსავლებისა და ხარჯების რესტრუქტურიზაციას გენდერული თანასწორობის მიზნის 

მიღწევისთვის. გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს სახელმწიფოს საშემოსავლო და 

ხარჯვითი პოლიტიკების დაგეგმვის დროს ქალებისა და კაცების საჭიროებების 

გათვალისწინებას, იმის შეფასებას, თუ რა განსხვავებულ გავლენას ახდენს ეს პოლიტიკები 

შესაბამის სქესთა ცხოვრებაზე, რაც თავის მხრივ, დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიც 

არის ამ ქალებისა და კაცების ცხოვრების ეტაპები და სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. 

საერთო ჯამში, გენდერული ბიუჯეტირება იძლევა იმის საშუალებას, რომ გადაიხედოს საჯარო 

ფინანსებში მიღებული გადაწყვეტილებები იმისათვის, რომ საბოლოოდ ფისკალურმა 

პოლიტიკამ უზრუნველყოს არა არსებული უთანასწორობების უფრო მეტად გაღვივება, არამედ 

გენდერული თანასწორობის მიღწევა შესაბამის სფეროებში. 

3.3. ეკონომიკა და დარგობრივი ეკონომიკა 

გენდერი მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევა ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის 

დასაძლევად და ევროკავშირის ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად17. გენდერული თანასწორობის 

ხელშეწყობა ქალების უნარების და ტალანტის გამოვლენას ისახავს მიზნად, რაც, თავის მხრივ, 

აუცილებელია მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის. უშუალოდ ეკონომიკის სექტორში 

მნიშვნელოვანი დადებითი კორელაცია ფიქსირდება შრომის ბაზარზე გენდერულ 

თანასწორობასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის, ვინაიდან უფრო მეტი (და კვალიფიციური) 

მუშახელის ჩართვა ხდება წარმოების პროცესში. ქალების სამუშაო ძალაში მონაწილეობის 

გაზრდა ასევე შეამცირებს გავლენას მოსახლეობის დაბერების პროცესიდან გამომდინარე სამუშაო 

ძალის შემჭიდროვებაზე.  

3.3.1. ენერგეტიკა18 

ენერგეტიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

ქალებისა და კაცების ცხოვრებაში. თუმცა, როგორც 

აღმოჩნდა, ენერგეტიკული პოლიტიკა არ არის 

გენდერულად ნეიტრალური19. გენდერული 

თანასწორობის მიღწევა ენერგეტიკის სექტორში 

დაკავშირებულია ადამიანის უფლებებსა და 

სოციალურ, გარემოსდაცვით და ეკონომიკურ 

განვითარებასთან. ქალები, კაცებთან შედარებით, 

მეტ დროს ატარებენ აუნაზღაურებელ საშინაო 

საქმეებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალები მეტ დროს 

                                                           
17 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs  

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 
18 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/energy 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  
19 გენდერულად ნეიტრალური არის პოლიტიკა, პროგრამა ან სიტუაცია, რომელსაც არ აქვს რამე 

განმასხვავებელი დადებითი ან უარყოფითი გავლენა გენდერულ ურთიერთობებზე ან თანასწორობაზე 

ქალებსა და კაცებს შორის (EIGE). 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1190  

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 

ფოტოს წყარო: 
https://blogs.iadb.org/bidinvest/en/infrastructure-energy-and-
gender-the-benefits-of-equality/ 

 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/energy
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1190
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ატარებენ სახლში და შესაბამისად, მეტად არიან დამოკიდებული გათბობასა და სახლის შიგნით 

ჰაერის ხარისხზე. გარდა ამისა, ქალები მეტად იყენებენ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას (ღუმელი, 

ჭურჭლის სარეცხი, მტვერსასრუტები და სხვ.). არასათანადო საყოფაცხოვრებო პირობები (ცუდი 

კონდიცირება, მაგალითად) და დამაბინძურებელი ელექტრონული მოწყობილობები და საწვავი 

უარყოფით გავლენას ახდენს ქალის ჯანმრთელობაზე. გარდა ამისა, ქალები განიცდიან ასევე ე.წ. 

„ენერგეტიკული სიღარიბეს“, რაც გულისხმობს იმ სიტუაციას, როდესაც საოჯახო მეურნეობას არ 

აქვს საშუალება ისეთი საბაზისო ენერგეტიკული პროდუქტები მიიღოს, რაც უკავშირდება 

გათბობას, სადილის მომზადებას, განათებას თუ სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობების 

გამოყენებას. 

ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მწვანე ეკონომიკასა და მდგრად 

განვითარებაზე. EIGE-ს კვლევებზე დაყრდნობით, ქალები უფრო მეტად „მდგრადი“ 

მომხმარებლები არიან ენერგეტიკის დარგში, ვიდრე მამაკაცები, კერძოდ: ქალები უფრო მეტად 

ყიდულობენ „ეკო“ პროდუქტებს; ქალებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ენერგო-ეფექტური 

ტრანსპორტი და საწვავი; ქალები მეტად გამოხატავენ სურვილს, შეცვალონ ქცევა მდგრადი 

განვითარების მიზნების მისაღწევად, მათ შორის, ენერგო-ეფექტურობის მიმართულებით. ამას 

მნიშვნელობა აქვს ქალების ენერგეტიკაში ჩართვის აუცილებლობიდან გამომდინარეც. 2010 წლის 

მონაცემებით, ენერგეტიკის სექტორში დასაქმებულთა მხოლოდ 22% იყო ქალი. მათ ჩართვას 

სექტორის სამუშაო ძალაში აქვს დიდი პოტენციალი მდგრადი ეკონომიკური ზრდის 

ხელშესაწყობად. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი STEM-ის 

პროფესიების მიმართულებით როგორც განათლების სექტორში, ასევე შემდგომ უკვე STEM-ის 

შრომის ბაზარზე. მათ შორის, ენერგეტიკის დარგშიც ქალების ნაკლებობაა და ამავე დროს, 

დასაქმებული ქალები დაბალ-კვალიფიციურ არა-ტექნიკურ სამუშაოებზე არიან მიმართული. 

ამის ერთ-ერთი მიზეზი ასევე არის გავრცელებული სტერეოტიპები, რომ ენერგეტიკის სექტორი 

მიიჩნევა ტექნიკურ სამუშაო გარემოდ, რომელიც ქალებისთვის ნაკლებად შესაფერისია. 

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებსაც ენერგეტიკის სექტორში ქალები ნაკლებად იკავებენ - ეს 

კი ამცირებს იმის ალბათობას, რომ ენერგეტიკული პოლიტიკის ფორმირებისა და სტრატეგიული 

დაგეგმვის პროცესში მათი ინტერესები და საჭიროებები იქნება გათვალისწინებული.  

3.3.2. ტურიზმი20 

ტურიზმი შემოსავლის ერთ-ერთი დიდი შემომტანია როგორც განვითარებად, ასევე 

განვითარებულ ქვეყნებში, კერძოდ, შეფასებულია, რომ მისი წვლილი მსოფლიო ეკონომიკაში 

მშპ-ის დაახლოებით 9%-ს აღწევს. ტურიზმი ქალებისათვის შესაძლებლობებსაც წარმოშობს და 

გამოწვევებსაც და შესაბამისად, გენდერული თანასწორობის პერსპექტივას დიდი მნიშვნელობის 

მქონედ აქცევს. შესაძლებლობების პერსპექტივიდან, ტურიზმს წვლილი შეაქვს გენდერული 

თანასწორობის მიღწევაში შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: 

1. დასაქმების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები - ტურიზმი შრომის ბაზარზე შესვლის 

მნიშვნელოვან საწყის პუნქტს წარმოადგენს, განსაკუთრებით ქალების, ახალგაზრდების, 

სოფლის მოსახლეობისა და მიგრანტებისთვის განვითარებად და ნაკლებად 

განვითარებულ ქვეყნებში. მსოფლიოში ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთა 60-70%-ს 

                                                           
20 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/tourism 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  
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წარმოადგენენ ქალები, ხოლო ევროპაში ეს მაჩვენებელი 58%-ს აღწევდა 2011 წელს. 

ტურიზმი ახლო კავშირშია სხვა სექტორებთან (კვების, ტრანსპორტის, გარემოს დაცვა, 

ადგილობრივი ხელნაკეთობები და სხვ.) და ამ სექტორებშიც მეტი სამუშაო ადგილის 

შექმნა შეუძლია. ტურიზმის სექტორში მუშაობა საკმაოდ მოქნილია და ნახევარ 

განაკვეთზე, ცვლებში მუშაობის შესაძლებლობას იძლევა სხვადასხვა ადგილიდან (სახლი, 

სამსახური) და შესაბამისად, ხელს უწყობს სამუშაო-ცხოვრების ბალანსს (work-life balance). 

2. ქალების მონაწილეობის გაზრდა საზოგადოების ცხოვრებასა და გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში - ტურიზმი არა მხოლოდ ამცირებს ინდივიდუალურ და ოჯახურ 

სიღარიბეებს, არამედ ცვლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს სამუშაო ადგილსა და 

საზოგადოებრივ ჯგუფებში.  

3. ქალების ეკონომიკური უნარებისა და 

შესაძლებლობების გაძლიერება (economic empowerment) და 

რესურსებზე წვდომის ზრდა - ტურიზმის სექტორში 

ბიზნესების უმეტესობა წარმოადგენს მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოებს (SME), აქედან გამომდინარე, სექტორს 

აქვს მეწარმეობის (entrepreneurial activity) განვითარების 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ბევრი ქალი არის ექსპერტი 

ქვეყნის ან რეგიონისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ 

ხელსაქმეებში, თუმცა სჭირდებათ მხარდაჭერა თავიანთი 

საქმიანობის მომგებიან ბიზნესებად ჩამოყალიბებაში. 

რაც შეეხება გამოწვევებს ტურიზმის სექტორში, ეს 

უკავშირდება რამდენიმე საკითხს, მათ შორის: შრომის 

ბაზრის სეგრეგაცია/დაყოფა - როგორც ბევრ სხვა 

სექტორში, ტურიზმშიც ქალები ხშირად დაბალ-

ანაზღაურებად პოზიციებზე არიან დასაქმებული; ქალების 

მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არც 

ისე დიდია; როგორც ტურიზმის სექტორის მოსარგებლეები (ბენეფიციარები), ქალები, კაცებთან 

შედარებით ნაკლებად სარგებლობენ ტურისტული შესაძლებლობებით - მაგალითად, ხშირად 

აცხადებენ, რომ ვერ აიღებენ შვებულებას პირადი ან ფინანსური პრობლემების გამო; ასევე, 

ქალები ერთგვარად მოწყვლადებიც არიან ამ სექტორში - ისინი (მაგალითად, ბარმენები, 

მიმტანები, სასტუმროს დამლაგებლები) არიან გენდერული ნიშნით ძალადობის და სექსუალური 

შევიწროების მსხვერპლები, განსაკუთრებით, სასტუმროების ინდუსტრიაში. EIGE-ს შეფასებით, 

გენდერული ნიშნით ძალადობის ეკონომიკური ხარჯი ევროპისათვის 225 მლრდ ევროს შეადგენს. 

3.3.3. ტრანსპორტი21 

ტრანსპორტი ხელს უწყობს შრომის ბაზარზე, ჯანდაცვის მომსახურებებსა და განათლებაზე, ასევე 

ინდივიდებისა და საოჯახო მეურნეობების კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა 

მომსახურებებსა და ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობას. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად 

                                                           
21 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/transport 
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სატრანსპორტო პროექტები და პოლიტიკები განიხილება, როგორც ქალებისა და კაცებისთვის 

თანაბარი სარგებლის მომტანი, ეს სექტორი გენდერულად ნეიტრალური არ არის. 

პირველ რიგში, ქალები და კაცები იყენებენ ტრანსპორტის 

სხვადასხვა სახეს სხვადასხვა მიზნებისთვის და 

სხვადასხვა გზით. ზოგადად, ქალებს უწევთ თავიანთი 

სამსახური სახლის საქმეებსაც შეუთავსონ, შესაბამისად, 

ისინი პასუხისმგებელნი ხდებიან მათზე მინდობილნი 

(ბავშვები, მოხუცები და ა.შ.) სხვადახვა ადგილზე (ბაღები, 

დასასვენებელი ადგილები) მიიყვანონ. აქედან 

გამომდინარე, მათ უწევთ ტრანსპორტის რამდენიმე 

საშუალების გამოყენება, ვინაიდან ეს მგზავრობები, 

როგორც წესი, არის მოკლე მანძილის, თუმცა, ხშირი და 

დღის განმავლობაში მეტად გაბნეული. კაცები, პირიქით, 

რაოდენობით უფრო ცოტა და პირდაპირ მარშრუტებს 

ირჩევენ, როგორიც არის სახლი-სამსახური, ხშირად 

მგზავრობენ მარტო და ერთი მიზნით და პიკის საათებში. 

გარდა ამისა, მობილობის მიმართ ქალებს და კაცებს 

განსხვავებული მიდგომები აქვთ - ქალები უფრო მეტად 

არჩევენ ტრანსპორტის მდგრად საშუალებებს (მაგალითად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 

სეირნობა, ველოსიპედი) და არა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ამ საშუალებებს ნაკლები ძრავიანობა 

(lower rate of motorisation) ახასიათებთ, არამედ იმიტომ, რომ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ 

გარემოსდაცვით გავლენებსა და მასთან დაკავშირებულ ეკოლოგიურ საკითხებს. 

კიდევ ერთი აღსანიშნავი გენდერული სხვაობა არის ქალებისა და კაცების მიერ მგზავრობის 

დროის შერჩევა. ვინაიდან ქალები, ძირითადად, ნახევარ განაკვეთზე მუშაობენ, ისინი უფრო 

არაპიკურ საათებში მგზავრობენ, ვიდრე კაცები. გარდა ამისა, ძალადობისა და აგრესიის რისკის 

გამო ქალები ნაკლებად მგზავრობენ დაბნელების შემდეგ საათებში. ქალები უფრო მეტად 

ზრუნავენ მგზავრობის დროს ზოგადად უსაფრთხოებაზეც. ქალები ასევე ცდილობენ ნაკლებად 

გადატვირთული ტრანსპორტით მგზავრობას ასეთ ადგილებში სექსუალური შევიწროების 

გაზრდილი რისკის გამო. 

ხაზგასასმელია ასევე გენდერული სხვაობები დროის გამოყენების კუთხით. ქალების მიერ 

რამდენიმე როლის შეთავსება დღის განმავლობაში საჭიროს ხდის, დაგეგმოს მგზავრობა სხვა 

საქმეებთან ერთად (ბავშვების სკოლაში წაყვანა, მოხუცებზე ზრუნვა, ოჯახის საქმეების მართვა). 

ტრანსპორტის შესაბამისი საშუალებების გაუმართაობა, ნაკლებობა და ხელმიუწვდომლობა 

შესაბამის განსხვავებულ ტვირთს ჰქმნის ქალების და კაცებისთვის და ქალებს უფრო დიდი 

ალბათობით ათმობინებს მობილობას დროის დაზოგვის მიზნით. 

ქალები და კაცები ფლობენ ტრანსპორტის სხვადასხვა საშუალებებს. კაცებს უფრო მეტად 

ავტომანქანები ჰყავთ და ქალებს უფრო - ველოსიპედები. საქალაქო დასახლებებში ქალები უფრო 

მეტად საზოგადოებრივ ტრანსპორტს იყენებენ. 

ტრანსპორტის სექტორში დასაქმებაც მნიშვნელოვანი გენდერული სხვაობებით გამოირჩევა. 

სექტორში, ძირითადად, დასაქმებულნი არიან კაცები, როგორც მძღოლები/პილოტები, ხოლო 

ფოტოს წყარო:  
https://macrovector.com/vector-image/men-women-
using-various-personal-transport-vector-illustration-
49932 
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ქალები მომსახურებასთან დაკავშირებულ პოზიციებს იკავებენ და ადმინისტრაციულ საქმეებს 

უძღვებიან. მსგავსი მდგომარეობა არის სექტორში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზეც - 

დარგში მოღვაწე კომპანიების მმართველ საბჭოებში ქალები მხოლოდ 20%-ს წარმოადგენენ. 

3.3.4. მეწარმეობა22 

მეწარმეობა (Entrepreneurship) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამუშაო 

ადგილების შექმნის, ინოვაციებისა და ეკონომიკური ზრდის 

მიმართულებით. თვით-დასაქმებასაც ასევე 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროპაში სამუშაო 

ადგილების შექმნის კუთხით - მაგალითად, თვით-

დასაქმებულების 30%-ს ჰყავთ დასაქმებულები. როგორც 

გამოცდილება აჩვენებს, თვით-დასაქმება, ყველაფერთან 

ერთად, ეკონომიკური კრიზისების მიმართ უფრო 

მდგრადია - ანაზღაურებად საქმიანობასთან შედარებით, 

კრიზისულ სიტუაციებში თვით-დასაქმება შედარებით 

ნაკლებად მცირდება. 

ქალების გააქტიურება სამეწარმეო საქმიანობის 

მიმართულებით არის არა მხოლოდ მათი გაძლიერებისა 

(empowerment) და სოციალური ჩართულობის მიზნით 

სასარგებლო, არამედ ამას აქვს ეკონომიკური არგუმენტებიც, ვინაიდან ქალები წარმოადგენენ 

ძლიერ ეკონომიკურ რესურსს. გარდა დასაქმების ამაღლებისა, ქალი მეწარმეები ხელს უწყობენ 

ეკონომიკურ აქტივობას ბიზნესების დივერსიფიკაციით, ინოვაციების წახალისებით და მართვის, 

წარმოებისა და მარკეტინგის პრაქტიკების განსხვავებული მიდგომებით, ბიზნეს და 

ორგანიზაციული პრობლემების განსხვავებული გადაწყვეტის გზებით.  

OECD-ის23 ქვეყნების ბიზნესების 30%-ს წარმოადგენს ქალების მფლობელობაში არსებული 

ბიზნესები. როდესაც ქალები ბიზნესს იწყებენ, ისინი შედარებით მცირე მასშტაბს არჩევენ და 

უფრო შეზღუდული სექტორების ფარგლებში საქმიანობენ. თვით-დასაქმებული ქალები 30-40%-

ით ნაკლებ შემოსავალს გამოიმუშავებენ კაცებთან შედარებით. საერთო ჯამში, მიუხედავად 

ქალების ზრდადი მონაწილეობისა შრომის ბაზარზე, მათი წილი ჯერ კიდევ მცირეა თვით-

დასაქმებულებს შორის. ეს ყველაფერი კი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ქალები ჯერ კიდევ 

მნიშვნელოვან სირთულეებს აწყდებიან საკუთარი ბიზნესების დაწყების დროს. 

ბანკის სესხები, როგორც წესი, ბევრი ბიზნესის დაფინანსების გზა არის. კრედიტზე და ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობა ქალებისთვის უფრო შეზღუდულია, ვინაიდან ისინი ხშირად არ ფლობენ ე.წ. 

საიპოთეკო ქონებას (collateral), როგორიც არის მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რომლებიც უფრო 

ხშირად კაცების სახელზე არის რეგისტრირებული. ფინანსური განათლების ნაკლებობაც 

ზღუდავს ქალების მიერ საფინანსო მომსახურებებზე ხელმისაწვდმობას. კაპიტალზე 

არათანაბარი წვდომის გამო, ქალები, თუნდაც დაიწყონ ბიზნესი, არჩევენ საქმიანობის უფრო 

                                                           
22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  
23 OECD - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (Organisation for Economic Co-
operation and Development) 

ფოტოს წყარო: 
https://www.unescap.org/projects/cwe 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
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მცირე მასშტაბებს კაცებთან შედარებით. ქალები, თავიანთი ორმაგი საქმიანობის (სახლი და 

სამსახური) და ზოგადი სოციალური ვალდებულებების გამო უფრო მეტად იზოლირებულნი 

არიან და ნაკლები დრო აქვთ ბიზნესში შესაბამისი კონტაქტების მოძიებისა და მათთან 

ურთიერთობისთვის (networking) და ესეც მათი ბიზნეს-საქმიანობის შემზღუდავ ფაქტორს 

წარმოადგენს. გარდა ამისა, გენდერული გამოწვევები არსებობს ჰორიზონტალური 

სეგრეგაციის/დაყოფის გამოც - ქალები უფრო მეტად წარმოდგენილნი არიან განათლებისა და 

სოციალურ სექტორებში, სადაც სამეწარმეო (entrepreneurship) აქტივობები ნაკლებად არის 

წარმოდგენილი. ისეთ სფეროებში კი, როგორიც არის მაგალითად, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 

ქალების მიერ ბიზნესების ფლობის წილი 5-15%-ის ფარგლებში მერყეობს. 

აღსანიშნავია, რომ ქალებს, კაცებთან შედარებით, უფრო მეტად ამოძრავებთ სამსახურსა და ოჯახს 

შორის ბალანსის მდგომარეობის მიღწევის სურვილი. ამიტომ, ქალები თვით-დასაქმებას იყენებენ, 

როგორც ოჯახური ვალდებულებების შესრულებისა და პატარა ბიზნესის დაწყების 

შესაძლებლობა მათი შრომის ბაზარზე ინტეგრირებისთვის. აქედან გამომდინარე, თვით-

დასაქმება მიიჩნევა, ანაზღაურებად საქმიანობასთან შედარებით, უფრო მისაღებად ქალებისთვის, 

ვინაიდან ეს ფორმა მათ სახლიდან მუშაობის საშუალებას აძლევს.  

3.3.5. ციფრული დღის წესრიგი და ინტერნეტიზაცია24 

გენდერს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროპის ციფრული დღის წესრიგში, როგორც 

ეკონომიკური ზრდის სტიმულატორს და სოციალური გამოწვევების გადამწყვეტს. უფრო მეტი 

ქალის ჩართვა ინტერნეტიზაციაში, ევროკომისიის შეფასებით, წლიური მშპ-ის ზრდას გამოიწვევს 

9 მლრდ ევროს მოცულობით ევროპის მასშტაბით. ქალებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა 

ნიშნავს შემდეგს: 

 თავიანთ სამსახურსა და საქმიანობებში გაზრდილი ეფექტიანობა/პროდუქტიულობა 

 პროდუქტების ყიდვა-გაყიდვის ბაზრებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა 

 უკეთესი განათლება 

 უფრო ფართო საკომუნიკაციო ქსელი 

 ინოვაციები 

 შესაბამის საჭირო ინფორმაციაზე სწრაფი წვდომა 

ქალების ჩართვა ციფრულ სამყაროში არის მათი გაძლიერების პროცესი, რაც მათ აძლევს 

საშუალებას, მონაწილეობა მიიღონ მართვის პროცესებში და გახდნენ ნოვატორები. გარდა ამისა, 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICT) საშუალებას აძლევს ადამიანებს, 

შეიძინონ ახალი უნარები და უფრო სწრაფი გახადონ მათთვის ისეთი საჯარო მომსახურებების 

მიწოდება, როგორიც არის განათლება, დასაქმება, ჯანდაცვა და ფინანსური მომსახურებები. ამ 

გადასახედით, ინტერნეტზე თანაბარი წვდომა არის არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების საკითხი 

(მაგალითად, თავისუფალი გამოხატვის უფლება), არამედ მას წვლილი შეაქვს ქალების 

დასაქმებაში, მათ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და მდგრად განვითარებაში. 

ძირითადი გენდერული გამოწვევები ამ სფეროში უკავშირდება იმას, რომ ქალებს შორის 

ციფრული განათლების დონე არის ჯერ კიდევ შედარებით დაბალი და ამ სფეროში დასაქმებული 

                                                           
24 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/digital-agenda 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/digital-agenda
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ქალები დაბალი ანაზღაურების პოზიციებს იკავებენ. გარდა ამისა, ICT დაკავშირებულია 

კიბერდანაშაულთან, რომელიც უფრო და უფრო ხშირად ხდება ქალების შევიწროების იარაღი. 

3.4. სოფლის მეურნეობა და თევზჭერა 

3.4.1. სოფლის მეურნეობა25 

გენდერული თვალსაზრისით, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი გამოწვევებია სოფლის მეურნეობის 

სექტორში. მაგალითად, ქალების მიერ მიწის ფლობის მაჩვენებელი დაახლოებით მესამედია. 

გარდა ამისა, ქალი ფერმერები ფლობენ მნიშვნელოვნად მცირე მიწის ნაკვეთებს, ვიდრე კაცი 

ფერმერები. გენდერული სახის პრობლემები გვხვდება სოფლის მეურნეობის დასაქმების 

სექტორშიც - ქალების სამუშო ხშირად იმაზე ნაკლებად აისახება, ვიდრე რეალურად არის 

გაწეული ქალების მიერ. ხშირად თვითონ ქალებიც კი აცხადებენ, რომ არ არიან დასაქმებულნი 

მაშინც, როდესაც ეწევიან არანაზღაურებად საქმიანობას სოფლის მეურნეობაში. გარდა ამისა, 

უმეტესობა იმ ქალებისა, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში ჩართულნი არიან, როგორც საკუთარი 

მეუღლეების ან ოჯახის წევრი კაცების დამხმარეები, ცალკე შემოსავალსაც არ იღებენ ამ 

საქმიანობიდან. ქალების წვლილი მაღალია ადგილობრივ სოციალურ განვითარებაში, თუმცა, 

ისინი უმცირესობაში არიან გადაწყვეტილების მიღებისა და დაგეგმვის დროს. მიუხედავად იმისა, 

რომ ეს ფენომენი სხვა სექტორებშიც აღინიშნება, სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია ამ კუთხითაც. ეს ქალების მრავალმხრივი დატვირთვითაც აიხსნება საოჯახო 

საქმეებში და ასევე ტრადიციული 

შეხედულებებით საზოგადოებაში კაცისა და 

ქალის როლების შესახებ. 

მეწარმეობისა და თვით-დასაქმების 

სტიმულირება სოფლის მოსახლეობაში 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალების 

დასაქმების კუთხით. ქალები კარგად ავითარებენ 

აგრო-ტურისტულ აქტივობებს, ადგილობრივი 

საკვებისა და სასმელის წარმოებას, 

ხელნაკეთობებს, ტელეკომუნიკაციის 

მომსახურებებსა და ზრუნვით მომსახურებებს 

(caring services). ქალები ხშირად სასოფლო 

დასახლებების შენარჩუნებისა და განვითარების 

მამოძრავებლები არიან.  

3.4.2. საზღვაო საქმე და თევზჭერა26 

თევჭერის სფერო ძირითადად კაცებით დომინანტურია. კაცები უზრუნველყოფენ ძირითადი 

სამუშაოს მიწოდებას და სათევზაო ნავებისა და აკვაკულტურის ფერმების უმეტესობას ფლობენ 

კაცები. მიუხედავად იმისა, რომ ქალებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თევჭერის 

ინდუსტრიაში, ძირითადად, მათ მიერ გაწეული სამუშაო არ არის აღიარებული სათანადოდ. 2014 

                                                           
25 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  
26 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/maritime-affairs-and-fisheries 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

ფოტოს წყარო: 
https://www.threemountains.academy/modules/mainstreaming-
gender-in-agriculture/ 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
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წლის მონაცემებით, ევროკავშირში 100 ათასზე მეტი ქალი დასაქმებული იყო თევჭერის 

სექტორში. აქედან 4% - უშუალოდ მოპოვების მიმართულებით და უკავშირდებოდა სათევზაო 

ნავებთან მუშაობას (ნავსადგურის მუშები, შემფუთავები და ა.შ.), 30% დასაქმებული იყო 

აკვაკულტურაში (მოლუსკების მოგროვება ფეხით) და დაახლოებით 60% გადამამუშავებელ 

მრეწველობაში მუშაობდა. 

სამწუხაროდ, არსებული სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს თევჭერის სექტორებში დასაქმების 

შესახებ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომლებიც ოფიციალურად აღირიცხება და ანაზღაურდება. ეს 

კი, პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან, მაგალითად, ბევრი ქალია დასაქმებული 

თევჭერის სექტორში ისე, რომ მათი როლი „უხილავია“ - ისინი წარმოადგენენ მეუღლეებს, 

პარტნიორებს, დედებს, დებს და შვილებს, რომლებიც აქტიურ როლს თამაშობენ საოჯახო 

თევჭერისა და აკვაკულტურის ბიზნესებში. ქალების მიერ გაწეული ეს აუნაზღაურებადი შრომა 

საოჯახო თევჭერის ბიზნესებში დიდი ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. 

ქალები, ძირითადად, ასრულებენ ადმინისტრაციულ საქმეებს, როგორიცაა ბანკებთან 

ურთიერთობა, ხარჯთაღმრიცხველობა, თევჭერის ადმინისტრაცია და ორგანიზება. გარდა ამისა, 

ქალები დაკავებულნი არიან საოჯახო საქმეებით, ბავშვების მოვლით და სხვა მხარდამჭერი 

საქმეებით ოჯახში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კაცები მეზღვაურობენ. რაც შეეხება 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალების მონაწილეობას, ქალები აქაც დიდი ხნის 

განმავლობაში უმცირესობით გამოირჩეოდნენ. თანდათანობით იცვლება პროცესები. 

მაგალითად, ფინეთში, საფრანგეთსა და ესპანეთში ქალების გაწევრიანება მოხდა ტრადიციულად 

კაცებით დომინირებულ ორგანიზაციებში „კოლაბორაციული მეუღლის სტატუსით“ (CSS) ან 

პროფესიული აღიარებით.  

3.5. გარემოს დაცვა და კლიმატური ცვლილებები27 

გარემოს დაცვა თავის თავში მოიცავს ბევრ 

სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის: წყალი, ჰაერი და 

ნიადაგი, ნარჩენების მართვა და ქიმიკატების 

გამოყენება, გარემოსდაცვითი შეფასებები, 

„მწვანე“ შესყიდვები, მდგრადი განვითარება და 

ურბანული გარემო, მიწის გამოყენების 

გარემოსდაცვითი გავლენა, ზღვის და სანაპირო 

გარემო, ბუნება და ბიომრავალფეროვნება. 

გენდერი მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვის 

პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროში. ქალები 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მდგრადი და 

ეკოლოგიურად სუფთა მოხმარებისა და 

წარმოების პროცესებში, ასევე ბუნებრივი 

რესურსების მართვის მიდგომებში. გენდერი 

ასევე განსაკუთრებულ როლს თამაშობს კლიმატის ცვლილების პოლიტიკებში, განსაკუთრებით 

კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისა და შერბილების სტრატეგიების დიზაინსა და 

                                                           
27 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/environment-and-climate-change 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

ფოტოს წყარო:  
https://www.thegef.org/news/open-online-course-gender-and-
environment 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/environment-and-climate-change
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განხორციელებაში. აქ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ქალების 

მონაწილეობა დაბალია გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე.  

აცულებელია, მოხდეს კლიმატის ცვლილების გავლენის შესწავლა ქალებსა და კაცებზე, მათი 

განსხვავებული აღქმა (მიჩნეულია, რომ ქალები საშუალოდ უფრო მეტად ზრუნავენ/განიცდიან 

კლიმატის ცვლილების საკითხს, ვიდრე კაცები) და წვლილი, შეფასდეს და გაანალიზდეს ის 

გადაწვეტის გზები, რომლებსაც სთავაზობენ ქალები და კაცები კლიმატის ცვლილების 

შერბილებისა და ადაპტაციისთვის. მაგალითად, წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების და 

ტრანსპორტის ემისიების შემცირების ღონისძიებებმა გამოიწვია მოთხოვნის გაზრდა 

ბიოსაწვავზე, რომლის იმპორტიც ხდება განვითარებადი ქვეყნებიდან. ეს კი იწვევს ცვლილებებს 

მიწის გამოყენებაში, ვინაიდან ის მიწა, რომელიც ბიოსაწვავის წარმოებისთვის გამოიყენება, დიდი 

ალბათობით, არის ქალების მიერ საოჯახო მეურნეობის საჭიროებებისთვის გამოყენებული მიწა 

და არა ის სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელსაც კაცი იყენებს საექსპორტო მიზნებისთვის. გარდა 

ამისა, კლიმატის ცვლილების გავლენის კუთხითაც ვხვდებით გენდერულ განსხვავებებს. 

მაგალითად, კლიმატის ცვლილება ქალებისთვის  ზრუნვით (care) საქმიანობაზე დამატებითი 

ტვირთია. ქალები მეტ დროს ატარებენ სახლში მათზე დამოკიდებული პირების მოვლისთვის, 

ამდენად, მეტად საჭიროებენ სახლის გათბობას. თუმცა, მათი ნაკლები შემოსავლის გამო ისინი 

უფრო მეტად არიან „ენერგეტიკული სიღარიბის“ რისკის ქვეშ და არ ეძლევათ იმის საშუალება, 

რომ ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების წყაროები გამოიყენონ. განსხვავებულია ასევე 

სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად ქალებისა და კაცების სიკვდილიანობის დონე 

და მოწყვლადობა. ამაზე ასევე ახდენს გავლენას ისეთი ფაქტორები, მაგალითად, როგორიც არის 

მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი, ეთნიკურობა. 

3.6. ჯანდაცვა და სოციალური საკითხები 

3.6.1. ჯანდაცვა28 

გენდერს სპეციფიკური როლი ენიჭება კონკრეტული 

პათოლოგიების შემთხვევებსა და მათ გავრცელებაში, ასევე 

მკურნალობაში და შემდგომ გამომჯობინებაში. ეს 

გამომდინარეობს, ერთი მხრივ, სქესთან დაკავშირებული 

ბიოლოგიური განსხვავებებიდან და მეორე მხრივ, 

სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორებიდან, 

რაც გავლენას ახდენს ქალებისა და კაცების ქცევაზე და 

ჯანდაცვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე. 

ევროპის მოსახლეობაში უფრო მეტი ქალია, ვიდრე კაცი. 

ქალები, კაცებთან შედარებით უფრო დიდხანს ცოცხლობენ 

და სამუშაო ძალის მოსახლეობაში (15-64 წელი) უფრო მეტი 

კაცის სიკვდილიანობა ფიქსირდება, ვიდრე ქალის. თუმცა, 

უფრო დიდხანს სიცოცხლის განმავლობაში ქალები 

შეზღუდული შესაძლებლობის უფრო მეტ წელს განიცდიან, 

ვიდრე კაცები. ევროპის მასშტაბით, ქალები თავიანთი სიცოცხლის უფრო ნაკლებ წილს ატარებენ 

                                                           
28 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/health 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 

ფოტოს წყარო:  
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e/mars-vs-venus-the-gender-gap-in-health 
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ჯანმრთელ მდგომარეობაში, ვიდრე კაცები. მოსახლეობის დაბერებასთან ერთად, ქრონიკული 

დაავადებების რისკი, როგორიც არის დიაბეტი და მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები 

(ალცჰაიმერი, დეპრესია და ა.შ.) იზრდება, განსაკუთრებით ქალებს შორის. ამასთანავე, ზოგიერთი 

დაავადება ექსკლუზიურად ქალებს ეხება, ზოგიერთი კი - მხოლოდ კაცებს. ბიოლოგიური 

ფაქტორების გარდა, სოციალური ნორმებიც განსხვავებულად მოქმედებს ქალებისა და კაცების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ქალები უფრო ნაკლებად ერთვებიან ჯანმრთელობისათვის 

სარისკო ქცევებში და შესაბამისად, ამისგან გამოწვეული შედეგები (მაგალითად, ავტოსაგზაო 

შემთხვევები) ქალებში ნაკლებია, თუმცა, ისეთი „დაავადებები“ აწუხებთ უფრო ხშირად, 

როგორიც არის დეპრესია, კვებითი დარღვევები, სექსუალური ძალადობა და 

მოხუცებულობასთან დაკავშირებული დაავადებები. განსაკუთრებით იზრდება ქალი 

მწეველების რაოდენობა და ამისგან გამოწვეული დაავადებები ქალებში. კაცები უფრო ხშირად 

ხდებიან ფიზიკური და ქიმიური დამაბინძურებლების გავლენის ქვეშ (მაგალითად, მაღაროებში 

მუშაობის შედეგად) და შესაბამისი დაავადებები ვრცელდება მათ შორის. გარდა ამისა, 

ქალებისგან განსხვავებით, კაცები ნაკლებად დადიან ექიმებთან და როცა მიდიან, ნაკლებად 

ყვებიან თავიანთ დაავადებებსა და სიმპტომებზე. ზოგჯერ ქალები და კაცები სხვადასხვა სახის 

მკურნალობას იღებენ ერთსა და იმავე სიმპტომური დაავადებების დროს - მაგალითად, ერთი და 

იმავე ჩივილების მიუხედავად, ქალების დიაგნოზი ხშირად არის „დეპრესია“, ხოლო კაცების - 

„სტრესი“. ჯანმრთელობა ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია სექსუალური და რეპროდუქციული 

ქცევების განხილვის დროს.  

რაც შეეხება ჯანდაცვის სექტორის სამუშაო ძალის განაწილებას, ამ სექტორში ძირითადად, 

ქალები არიან დასაქმებულნი. თუმცა, მათი უმრავლესობა იკავებს დაბალ პოზიციებს 

(მაგალითად, მედდები და ექთნები) და ამავე დროს, წარმოადგენენ უმცირესობას უფრო მაღალ 

პროფესიულ დონეზე (ექიმები და სტომატოლოგები). ქალები ასევე ნაკლებად არიან 

წარმოდგენილნი მმართველ და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. 

3.6.2. დასაქმება29 

 „გენდერული სხვაობა“ (Gender Gap) არის ტერმინი, 

რომელი ასახავს ქალებისა და კაცების მიერ არათანაბარი 

შემოსავლების მიღებას შრომის ბაზარზე, ასევე ქალების 

შეზღუდულ წვდომას სხვადასხვა უფლებებსა და 

აქტივებზე მსოფლიოს მასშტაბით. შრომის ბაზარზე 

ძირითადი „გენდერული სხვაობები“ არსებობს შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 დასაქმების დონე:  დასაქმების დონე ევროკავშირის 

წევრ ქვეყნებში ქალებს შორის არის დაახლოებით 62% და 

კაცებს შორის - 75%. თუ შევხედავთ საშუალო სამუშაო 

საათებს გენდერ ჭრილში, ეს სხვაობა უფრო თვალსაჩინოა - 

ევროპის მასშტაბით დასაქმებული ქალების თითქმის 

მესამედი (32%) მუშაობს ნახევარ განაკვეთზე.  

                                                           
29 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment 

ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020  

ფოტოს წყარო: 
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 ნახევარ-განაკვეთური სამუშაო: მთლიანად ნახევარ განაკვეთზე მომუშავეების 75%-ს 

წარმოადგენენ ქალები, ხოლო სრულ განაკვეთზე მომუშავეების მხოლოდ 38% არის ქალი. 

ქალების მიერ ნახევარ-განაკვეთურ სამუშოებში ჩართვა მეტწილად განპირობებულია 

ოჯახში ბავშვების რაოდენობითა და ასაკით.  

 აუნაზღაურებადი ზრუნვითი სამუშაო და ოჯახური ვალდებულებები: ნახევარ-

განაკვეთზე მუშაობის მთავარ მიზეზად სახელდება არასაკმარისი დრო სრულ-

განაკვეთიანი სამსახურისთვის. ქალებისგან განსხვავებით, კაცები, რომლებიც ნახევარ 

განაკვეთზე მუშაობენ, ხშირად ამას არა-ნებაყოფლობით აკეთებენ. მნიშვნელოვანი 

განსხვავება ქალებისა და კაცების დასაქმების დონეებს შორის ასევე არის მიზეზი მშობლად 

გახდომის შემდგომი განსხვავებული გავლენებისა - მშობლობის შემდეგ კაცი უფრო მეტს 

მუშაობს, ვიდრე მანამდე და ქალი პირიქით - მშობლობის შემდეგ ქალი უფრო ნაკლებს 

მუშაობს, ვიდრე მანამდე. 

 უფლებებსა და აქტივებზე წვდომა (პროფესიები და გადაწყვეტილების მიღების 

პოზიციები): მთლიანად ეკონომიკაში ქალები ჯერ კიდევ ხვდებიან სირთულეებს 

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე დასაქმების კუთხით. ქალები მთელი თვით-

დასაქმებულების მხოლოდ 33.2%-ს წარმოადგენენ და ისინი ჯერ კიდევ უმრავლესობაში 

არიან დაბალ-ანაზღაურებად სექტორებში. დიდი კომპანიები ევროპის მასშტაბით ჯერ 

კიდევ უმეტესად კაცების მიერ იმართება და ქალები ტოპ-მენეჯმენტის მხოლოდ 20.2%-ს 

წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ყველაზე დიდ კომპანიებში. 

 განსხვავება ანაზღაურებებში: საშუალოდ, საათობრივად ქალები დაახლოებით 16.4%-ით 

ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ, ვიდრე კაცები. კვლევები ცხადყოფს, რომ ყველა 

მახასიათებლის (მომსახურების მიწოდების დრო, ასაკი, დასაქმების სექტორი, 

დასაქმებულის პოზიცია, განათლების დონე) თანასწორობის მიუხედავად, ქალები მაინც 

ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ, ვიდრე კაცები. 

 ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შესაძლებლობები: ქალებისა და კაცების მთლიანი 

სამუშაო პოტენციალის გაცნობიერებას მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური სარგებლის 

მოტანა შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ არის პროგრესი ქალების ეკონომიკური 

გაძლიერების მიმართულებებით (მაგალითად, ქალი მეწარმეები), ასევე განათლების 

მიღწევებისა და ანაზღაურებადი შრომის ზრდის მიმართულებით, ჯერ კიდევ არსებობს 

არაანაზღაურებადი სამუშოების არათანაბარი განაწილება, განათლებისა და დასაქმების 

სექტორებში პროფესიების გენდერული სეგრეგაცია/დაყოფა, რაც ხელს უშლის ქალებისა 

და კაცების თანაბარ წვდომას ეკონომიკურ რესურსებზე. 

3.6.3. სიღარიბე30 

სიღარიბე არის სოციალური დისკრიმინაციისა და გარიყულობის (exclusion) მიზეზიცა და 

შედეგიც, ის რთული და მრავალანზომილებიანია. როდესაც სიღარიბის მახასიათებლებს 

განვიხილავთ გენდერული პერსპექტივიდან, მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიექცეს იმას, რომ 

ქალებს, შესაბამისი სოციალური და ეკონომიკური მიზეზების გამო, არ აქვთ წვდომა მათი 

კეთილდღობისათვის აუცილებელ რესურსებზე. ქალები სიღარიბეს მეტად განიცდიან 

სხვადასხვა დონეზე: მათ ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი აუცილებელ ჯანდაცვის მომსახურებებზე, 

                                                           
30 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty 
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ნაკლებად აქვთ ღირსეული შემოსავალი სამუშაო ადგილებიდან. ე.წ. „სიღარიბის ფემინიზაცია“ 

შედეგია ბევრი სხვადასხვა სტრუქტურული ფაქტორის, როგორიც არის, მაგალითად: 

სტერეოტიპები, არსებული გენდერული სხვაობები ანაზღაურებებში, საოჯახო და სამსახურებივი 

ცხოვრების ნაკლები შეთავსებადობა. 

3.6.4. მიგრაცია31 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მცხოვრები მოსახლეობის დაახლოებით 7% დაბადებულია ევროპის 

გარეთ. მიგრაციას მოაქვს ახალი შესაძლებლობები მიგრანტებისა და მათი ოჯახებისთვის. 

განსაკუთრებით იმ საზოგადოებებში, სადაც ქალების მობილობა შეზღუდულია, მიგრაცია 

თვითონ ქალებში ცვლილებების სტიმულირებას ახდენს. თუმცა, მიგრაციას აქვს ცუდი მხარეც. 

მიგრანტი ქალები, ლტოლვილები და თავშესაფრის მაძიებლები, მამაკაცებისგან განსხვავებით, 

სხვადასხვა რისკებსა და დაუცველობებს განიცდიან მიგრაციის პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე. 

ქალი ლტოლვილები და თავშესაფრის მაძიებლები განიხილებიან ყველაზე დაუცველთა 

კატეგორიებში, რაც მოითხოვს სწრაფ და ეფექტურ დაცვას, რადგან ქალები გენდერული 

ძალადობის, ტრეფიკინგის, სექსუალური ექსპლუატაციისა და იძულებითი ქორწინების მეტი 

რისკის წინაშე არიან. 

3.7. სპორტი და ახალგაზრდული საქმეები 

3.7.1. სპორტი 

ტრადიციულად, სპორტში დომინირებენ კაცები, როგორც მონაწილეობის, ასევე მმართველობის 

თვალსაზრისით. მსოფლიოში ქალთა მონაწილეობა სპორტულ საქმიანობაში უფრო დაბალია, 

ვიდრე მამაკაცების. მიუხედავად ამისა, ბოლო 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები მოხდა და სქესთა შორის 

ჩართულობის სხვაობა ვიწროვდება. 

სპორტი ტრადიციულად ასოცირდება 

"მასკულინურ" მახასიათებლებთან, 

როგორიცაა ფიზიკური ძალა და გამძლეობა, 

სიჩქარე. ბევრ საზოგადოებაში ქალებს, 

რომლებიც სპორტით არიან დაკავებულები, 

აღიქვამენ როგორც "მამაკაცებს", ხოლო კაცები, 

რომლებსაც სპორტი არ აინტერესებს, 

"არაკაცურად" ითვლება. 

ამასთან, სპორტი ასევე შეიძლება 

გამოყენებული იქნას გენდერული 

თანასწორობის მისაღწევად, ზოგადი 

ფასეულობების დამკვიდრების გზით, როგორიცაა სამართლიანი თამაში, დისკრიმინაციის 

აკრძალვა და გუნდური მუშაობა. ის ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას გოგონების 

შესაძლებლობების გასაზრდელად. სპორტმა შეიძლება ქალებსა და გოგონებს მისცეს 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე წვდომა, სადაც მათ შეუძლიათ შეიკრიბონ, 

                                                           
31 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/migration 
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განავითარონ ახალი უნარები, მიიღონ სხვების მხარდაჭერა და ისარგებლონ გამოხატვისა და 

მოძრაობის თავისუფლებით. მას შეუძლია ხელი შეუწყოს განათლებას, კომუნიკაციას, 

მოლაპარაკებების უნარებსა და ხელმძღვანელობას, რაც ქალთა გაძლიერებისათვის 

აუცილებელია. სპორტს ასევე შეუძლია გაზარდოს ქალებისა და გოგონების თვითშეფასება და მათ 

საშუალება მისცეს, არჩევანი გააკეთონ თავიანთი ცხოვრების შესახებ. უფრო მეტიც, სპორტს 

შეუძლია უზრუნველყოს არხი ქალებისა და გოგონების ინფორმირებისთვის რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობისა და ჯანმრთელობის სხვა საკითხების შესახებ. 

რიგი გამოწვევები ჯერ კიდევ ზღუდავს ქალების თანაბარ მონაწილეობას სპორტის სექტორში. 

კერძოდ, სპორტის სექტორში აშკარაა გენდერული უთანასწორობა, მათ შორის, 

წარმომადგენლობითი გადაწყვეტილების მიღების და მედიის გაშუქების დონეზე, სპორტულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობის კუთხით, მათ შორის, მწვრთნელობის დონეზე. ქალები განიცდიან 

ასევე უსაფრთხო და შესაბამისი სპორტული საშუალებების ზოგად ნაკლებობას, რაც მათ 

პოტენციურად აქცევს ფიზიკური ან/და სიტყვიერი სექსუალური შევიწროების და ძალადობის 

რისკის წინაშე. ქალების მონაწილეობა სპორტში ასევე იზღუდება დამატებითი ფიზიკური 

შეზღუდვებით, დროის ან/და ბავშვთა მოვლის დაწესებულებების ნაკლებობით. 

3.7.2. ახალგაზრდული საკითხები32 

ახალგაზრდული პოლიტიკა, როგორც სექტორი, არ შეიძლება განვითარდეს სხვა სექტორებთან 

ეფექტური კოორდინაციის გარეშე, როგორიც არის განათლება ან ჯანმრთელობა. თავის მხრივ, 

ახალგაზრდულმა პოლიტიკამ შეიძლება ხელი შეუწყოს შედეგების მიღებას სხვა სფეროებში, 

როგორიც არის გენდერული თანასწორობა. გენდერული საკითხების ინტეგრაცია ახალგაზრდულ 

პოლიტიკაში იზრდება, თუმცა კვლევისა და პოლიტიკის დოკუმენტების უმეტესობა იშვიათად 

ეხება გენდერულ განსხვავებებს და აშკარა და მკაფიო გენდერული პერსპექტივა ჯერ კიდევ არ 

არსებობს. 

ევროპაში მრავალი ახალგაზრდა არის გამოწვევების წინაშე, რაც ხელს უშლის მათ სრულად 

ისარგებლონ თავიანთი უფლებებით და ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები. ზოგიერთ 

ადგილებში ახალგაზრდა ქალები დაუცველნი არიან, ხოლო სხვა ადგილებში ახალგაზრდა კაცები 

უფრო მაღალ რისკების წინაშე არიან.  

2012 წელს ევროკავშირში ქალთა 24% ფლობდა უმაღლესი განათლების დიპლომს მამაკაცთა 23% -

თან შედარებით. ამასთან, უმაღლესი განათლების დონის სფეროები კვლავ გენდერულად 

სეგრეგირებული/დაყოფილი რჩება. 2012 წელს ქალთა სტუდენტების 45% კონცენტრირებული 

იყო განათლების, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

ხელოვნების სფეროებში (ბიჭ სტუდენტთა მხოლოდ 22% არის კონცენტრირებული ამ სფეროებში). 

ახალგაზრდა ქალები ხშირად ირჩევენ სწავლის სფეროებს, დასაქმების დაბალი მაჩვენებლის 

მოსალოდნელობით. "ზედმეტი კვალიფიკაცია" ფართოდ არის გავრცელებული, განსაკუთრებით 

უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა ქალებში, რადგან ისინი უფრო ზოგადი ან 

აკადემიური საგანმანათლებლო გზების არჩევას ცდილობენ. ამის ნაცვლად, ახალგაზრდა კაცები 

უფრო მეტი იღებენ პროფესიულ განათლებას, რაც შრომის ბაზარს უკეთ ერგება.  
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ახალგაზრდებს არ აქვთ სამუშაო გამოცდილება და ისინი ბევრად უფრო სავარაუდოა, დასაქმდნენ 

არასტანდარტულ და არასაიმედო სამუშაოებში, მათი განათლებისა და უნარების მიუხედავად. 

2008 წლიდან ევროკავშირში განხორციელებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა უფრო გააუარესა 

შრომის ბაზრის პირობები ახალგაზრდა მამაკაცებისათვის (განსაკუთრებით 15–24 წლის ასაკის) 

ვიდრე ახალგაზრდა ქალებისათვის, რითაც შეამცირა არსებული გენდერული სხვაობები. ეს 

გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ რეცესია ძლიერ აისახა წარმოებისა და მშენებლობის 

სექტორებზე, სადაც ტრადიციულად ძირითადად მამაკაცები მუშაობენ. 

3.8. რეგიონული განვითარება33 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია რეგიონული ეკონომიკური და 

სოციალური უთანასწორობის შემცირებისა და რეგიონების გრძელვადიანი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად. გენდერული თანასწორობის ეკონომიკური თეორია აღიარებს, რომ 

გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარების 

ხელშეწყობისთვის. 

 ინფრასტრუქტურაზე ქალთა ხელმისაწვდომობის შესწავლისას მნიშვნელოვანია არაფორმალურ 

სექტორში ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების გათვალისწინება. მოშორებულ დასახლებებში 

მცხოვრები ღარიბი ქალები, ზოგადად, ნაკლებად მობილობენ და, შესაბამისად, მამაკაცებზე 

უფრო მეტ ტვირთად აწვებათ არასათანადო პირობები სახლში. ისინი ასევე უფრო მეტად არიან 

დაუგროვებელი ნარჩენების (uncollected waste) რისკის წინაშე და განიცდიან სტრესს, როდესაც 

ბავშვებზე ზრუნვა საშიშ ადგილებში უწევთ. ამრიგად, ბავშვებისათვის უსაფრთხო სათამაშო 

ადგილების მოწყობა და სოციალური და კულტურული ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა 

ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის განვითარებას. 

ინვესტიციები განსხვავებულად აისახება ქალებსა და მამაკაცებზე, საზოგადოებაში მათი 

განსხვავებული პოზიციებისა და როლების შესაბამისად. ეს სიმართლეა როგორც „მყარი“ 

ინვესტიციების შემთხვევაში, როგორიც არის გზები, წყალმომარაგება და რკინიგზა, ასევე 

"რბილი" ინვესტიციების შემთხვევაში, როგორიც არის სამუშაო ბაზრისა და განათლების უნარ-

ჩვევების განვითარება. მაგალითად, თუ ინვესტიციები კეთდება ისეთ სექტორებში, როგორიც 

არის საავტომობილო სექტორი, აერონავტიკა, ინჟინერია, კოსმოსი, ქიმიკატები და 

ფარმაცევტული პროდუქტები, დიდია რისკი, რომ გენდერული განსხვავებები გაიზარდოს, 

რადგან ქალი მუშაკები ამ სექტორებში სამუშაო ძალის მხოლოდ 20%-ს შეადგენს და მუშაობენ 

დაბალკვალიფიციურ და დაბალანაზღაურებად სამუშაოებზე. ამასთან, თუ ინვესტიციები 

განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პერსპექტივიდან (მაგ. ინვესტიცია ასევე ქალთა 

პროფესიულ ტრენინგში, ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებები), ისინი ხელს შეუწყობენ 

გენდერულ თანასწორობას და გაზრდიან მის ეფექტურობას ინკლუზიური ზრდის 

თვალსაზრისით. 
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3.9. უსაფრთხოების პოლიტიკა34 

ქალები და მამაკაცები, გოგონები და ბიჭები განსხვავებულად განიცდიან კონფლიქტს, 

დაუცველობას და საფრთხეებს, ხოლო უსაფრთხოების პოლიტიკის გავლენა არ არის თანაბარი 

სხვადასხვა ჯგუფებში. 

ქალები მუდმივად არიან ნაკლებად წარმოდგენილი უსაფრთხოების სექტორის ორგანიზაციებში, 

როგორიც არის პოლიცია, სასაზღვრო პოლიცია და ჯარი და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

პროფესიები, მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული ბალანსი უფრო მაღალ თანამდებობებზე, 

როგორც მენეჯმენტში, ასევე ოპერაციულ როლებში აუმჯობესებს საქმიანობის შედეგებს. 

უსაფრთხოების სექტორში ქალების ნაკლებად წარმომადგენლობას რამდენიმე ფაქტორი უწყობს 

ხელს. გენდერული განსხვავება არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პროფესიებსა და 

ბაზრებზე ხელმისაწვდომობაში. ეს შეიძლება იყოს შედეგი ქალთა ტრადიციული გარიყულობისა 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროფესიიდან და დაბალი განათლება, რომელიც ქალებმა 

მიიღეს ასეთ პროფესიებში გენდერული მიკერძოებულობისა და გენდერული სტერეოტიპების 

გამო (მაგ. უსაფრთხოების სექტორის აღქმა, როგორც ქალებისათვის შეუფერებელი ან ქალთა 

სტიგმატიზაცია პოლიციაში ან ჯარში). უსაფრთხოების სექტორში ქალების არასაკმარისი 

წარმომადგენლობის ხელშემწყობი ფაქტორებია: არარსებობა მოქნილი სამუშაო პირობებისა, რაც 

ქალებს საშუალებას მისცემდა, შეეთავსებინა სამუშაო ოჯახის ვალდებულებებთან; 

დისკრიმინაცია; გენდერული ძალადობა; სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე. 

3.10. გენდერი და სამართალი35 

გენდერის აქტუალობა მართლმსაჯულების პოლიტიკის სფეროში უნდა იქნას განხილული 

შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით: 

 სამართლიანობის ხელმისაწვდომობა არის ადამიანის უფლება და კანონის უზენაესობის 

განუყოფელი ნაწილი: მნიშვნელოვანია როგორც ქალის, ისე კაცის თანასწორობის 

უზრუნველყოფა სამართლიანობის სფეროში. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა არ 

არის თანაბარი. ეს განპირობებულია უთანასწორობის კომბინაციით იურიდიულ, 

ინსტიტუციონალურ, სტრუქტურულ, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ დონეზე. 

 დანაშაული არის გენდერზე ორიენტირებული ფენომენი, მაგრამ მართლმსაჯულების 

სისტემა ერთნაირად არ პასუხობს ქალისა და მამაკაცის საჭიროებებს: დანაშაული არ არის 

გენდერულად ნეიტრალური ფენომენი. ზოგადად, ქალი და აკაცი სხვადასხვა სახის 

დანაშაულს ჩადიან და, უფრო მეტიც, მათ სხვადასხვაგვარად ექცევიან იურიდიულ 

სისტემაში. მაგალითად, როდესაც ქალები ჩადიან დანაშაულს, ეს უფრო მეტად ქურდობასა 

და ქურდულ დანაშაულს ეხება და უფრო ნაკლებად მონაწილეობენ სერიოზულ 

ძალადობაში, სისხლის სამართლის დანაშაულში და პროფესიულ დანაშაულში. 

 დანაშაულის გენდერული განზომილების აღიარება არა მხოლოდ გენდერული 

თანასწორობისა და ადამიანის უფლებების საკითხია, არამედ ეკონომიკურიც: ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობით გამოწვეული ხარჯები ევროკავშირში 122 მილიარდ 

ევროს შეადგენს და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის ხარჯი 

                                                           
34 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/security 

 ვებ-გვერდზე წვდომის თარიღი: სექტემბერი, 2020 
35 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/justice  
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109 მილიარდ ევროს შეადგენს (მთლიანი ხარჯის 89%). ევროკავშირისთვის ქალის მიმართ 

გენდერული ნიშნით ძალადობის მთლიანი ღირებულება 225 მილიარდ ევროს აღწევს. ეს 

წარმოადგენს ევროკავშირში გენდერული ნიშნით ძალადობის საერთო ღირებულების 

87%-ს. 

 ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის სამართლიანობის 

საკითხი (პოლიტიკური უფლებები): ქალთა თანაბარი წარმომადგენლობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, პირველ რიგში, პოლიტიკური უფლებაა. გარდა 

ამისა, ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ასევე ზრდის იმის 

ალბათობას, რომ გადაწყვეტილებების მიღება მოხდება ქალთა ხედვის გათვალისწინებით. 

4. გენდერული თანასწორობის შეფასების ინდექსები 
გენდერული ინდიკატორების საშუალებით ხდება შესაბამისი ინდექსების შემუშავება ეროვნულ 

თუ საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნების მდგომარეობის შეფასება გენდერული თანასწორობის 

მიხედვით სხვადსხვა სფეროში. მაგალითისათვის: ევროპის გენდერული თანასწორობის 

ინსტიტუტის (EIGE) მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის ინდექსის (GEI) 

გამოსათვლელად ინსტიტუტი იყენებს ექვს ძირითად მსაზღვრელს: სამუშაო, ფული, ცოდნა, 

დრო, ძალაუფლება, ჯანმრთელობა და ასევე, ორ თანმდევ მსაზღვრელს: უთანასწორობა და 

ძალადობა ქალების მიმართ36. ინდექსი აღნიშნული მსაზღვრელების ფარგლებში აფასებს სულ 31 

ინდიკატორს ქალისა და კაცის შესაბამისი მაჩვენებლების მიხედვით. 

გენდერული თანასწორობის ინდექსის (GEI) ინდიკატორები 

ევროპის გენდერული თანასწორობის ინსტიტუტი (EIGE) 

სამუშაო 

მონაწილეობა 1. სრული განაკვეთით მუშაობის 

წილი, % 

2. სამუშაო სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა (წლები) 

 

სამუშოს დანაწილება და 

ხარისხი 

3. დასაქმება განათლების, 

ჯანდაცვისა და სოციალურ 

სამუშაოებში, % 

4. მუშაობის დროს 1-2 საათით 

შესვენების აღების 

შესაძლებლობა პირადი ან 

ოჯახური მიზნებისთვის, % 

5. კარიერული წარმატების 

ინდექსი (ქულა 0-დან 100-მდე) 

ფული 

ფინანსური რესურსები 6. საშუალო თვიური 

შემოსავლები 

7. საშუალო გათანაბრებული 

წმინდა შემოსავალი 

 

ეკონომიკური სიტუაცია 8. არა სიღარიბის რისკზე (%) 9. შემოსავლების განაწილება 

20/80 (%) 

 

ცოდნა 

მიღწევა და მონაწილეობა 10. უმაღლესი განათლების 

მქონე (%) 

11. ფორმალური ან 

არაფორმალური განათლების 

მიმღები (%) 

 

დანაწილება 12. უმაღლესი განათლების 

სტუდენტები განათლების, 

ჯანდაცვისა და 

კეთილდღეობის, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებსა და ხელოვნებაში 

(%) 

  

დრო 

                                                           
36 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about 
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ზრუნვითი საქმიანობა 
(care activities) 

13. ადამიანები, რომლებიც 

უვლიან ან განათლებას აწვდიან 

შვილებს ან შვილიშვილებს, 

მოხუცებს ან შშმ პირებს, ყოველ 

დღე (%) 

14. ადამიანები, რომლებიც 

მზარებულობენ ან/და სახლის 

საქმეებს აკეთებენ, ყოველ დღე 

(%) 

 

სოციალური აქტივობები 15. დასაქმებულები, რომლებიც 

მისდევენ სპორტს, კულტურულ 

ან განსატვირთ აქტივობებს 

სახლის გარეთ ყოველ დღე ან 

კვირაში რამდენჯერმე მაინც (%) 

16. დასაქმებულები, რომლებიც 

ჩართული არიან 

საქველმოქმედო საქმიანობებში, 

თვეში ერთხელ მაინც (%) 

 

ძალაუფლება 

პოლიტიკური 17. მინისტრების წილი (%) 18. პარლამენტის წევრთა წილი 

(%) 

19. რეგიონალური 

წარმომადგენლების წილი (%) 

ეკონომიკური 20. მაღალი ღირებულების მქონე 

კომპანიებში საბჭოს, 

საზედამხედველო ორგანო ან 

დირექტორთა საბჭოს წევრთა 

წილი (%) 

21. ეროვნული ბანკის საბჭოს 

წევრთა წილი (%) 

 

სოციალური 22. კვლევითი ფონდების 

ორგანიზაციების საბჭოს წევრთა 

წილი (%) 

23. საზოგადოებრივი 

საკუთრების 

სატელეკომუნიკაციო 

ორგანიზაციებში საბჭოს წევრთა 

წილი (%) 

24. ეროვნულ სპორტულ 

ოლიმპიურ ორგანიზაციებში 

უმაღლესი გადაწყვეტილების 

მიმღებ საბჭოს წევრთა წილი 
(%) 

ჯანდაცვა 

სტატუსი 25. თვითაღქმული 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, - 

კარგი ან ძალიან კარგი (%) 

26. დაბადებისას სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლივობა 

(წლები) 

27. ჯანმრთელი სიცოცხლის 

წლები დაბადებისას (წლები) 

ქცევა 28. ადამიანები, რომლებიც არ 

ეწევიან და არ სვამენ (%) 

29. ადამიანები, რომლებიც 

მისდევენ ფიზიკურ აქტივობას 

და მიირთმევენ ხილს და 

ბოსტნეულს (%) 

 

ხელმისაწვდომობა 30. დაუკმაყოფილებელი 

სამედიცინო შემოწმების 

საჭიროებების მქონე 

მოსახლეობა (%) 

31. დაუკმაყოფილებელი 

სტომატოლოგიური შემოწმების 

საჭიროებების მქონე 

მოსახლეობა (%) 

 

 

გარდა ამისა, ასევე,  ცნობილია რიგი ისეთი ინდექსებისა, როგორიც არის მაგალითად, 

გენდერული განვითარების ინდექსი (GDI). გენდერული განვითარების ინდექსი37 (GDI) 

წარმოადგენს ადამიანის განვითარების ინდექსის (HDI) ადაპტირებას გენდერული 

უთანასწორობების მიხედვით სამი მიმართულებით, რომელსაც ფარავს HDI - სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა, განათლება და შემოსავლები.  

 
ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) 

განზომილებები ხანგრძლივი და ჯანმრთელი 

სიცოცხლე 

ცოდნა ცხოვრების ღირსეული სტანდარტი 

                                                           
37 http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi  

http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
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ინდიკატორები სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობა დაბადებისას 

სწავლის მოსალოდნელი 

წლები; სწავლის საშუალო 

წლები 

მთლიანი ეროვნული პროდუქტი 

(GNI) ერთ სულ მოსახლეზე (PPP $) 

განზომილების 

ინდექსი 

სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობის ინდექსი 

განათლების ინდექსი მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 

(GNI) ინდექსი 

 
გენდერული განვითარების ინდექსი (GDI) 

 ქალი კაცი 

განზომილებები ხანგრძლივი და 

ჯანმრთელი 

სიცოცხლე 

ცოდნა ცხოვრების 

ღირსეული 

სტანდარტი 

ხანგრძლივი და 

ჯანმრთელი 

სიცოცხლე 

ცოდნა ცხოვრების 

ღირსეული 

სტანდარტი 

ინდიკატორები სიცოცხლის 

საშუალო 

ხანგრძლივობა 

დაბადებისას 

სწავლის 

მოსალოდნ

ელი 

წლები; 

სწავლის 

საშუალო 

წლები 

მთლიანი 

ეროვნული 

პროდუქტი 

(GNI) ერთ სულ 

მოსახლეზე 

(PPP $) 

სიცოცხლის 

საშუალო 

ხანგრძლივობა 

დაბადებისას 

სწავლის 

მოსალოდნ

ელი 

წლები; 

სწავლის 

საშუალო 

წლები 

მთლიანი 

ეროვნული 

პროდუქტი 

(GNI) ერთ სულ 

მოსახლეზე 

(PPP $) 

განზომილების  

ინდექსი 

სიცოცხლის 

საშუალო 

ხანგრძლივობის 

ინდექსი 

განათლები

ს ინდექსი 

მთლიანი 

ეროვნული 

პროდუქტის 

(GNI) ინდექსი 

სიცოცხლის 

საშუალო 

ხანგრძლივობის 

ინდექსი 

განათლები

ს ინდექსი 

მთლიანი 

ეროვნული 

პროდუქტის 

(GNI) ინდექსი 

 ადამიანის განვითარების ინდექსი (ქალი) ადამიანის განვითარების ინდექსი (კაცი) 

 

აღსანიშნავია, რომ თვითონ GDI არ არის გენდერული უთანასწორობის საზომი. მის გასაზომად 

UNDP-ს შემუშავებული აქვს ცალკე გენდერული უთანასწორობის ინდექსი38 (GII). ის ზომავს 

ადამიანის განვითარების სამ მნიშვნელოვან ასპექტს - რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, 

უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება39 და ეკონომიკური სტატუსი, რომელიც 

გამოიხატება შრომის ბაზარზე მონაწილეობით. 

გენდერული უთანასწორობის ინდექსი (GII) 

 
ქალის გენდერული ინდექსი კაცის გენდერული ინდექსი 

განზომილებები ჯანმრთელობა უფლებებისა და 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება 

შრომის 

ბაზარი 

უფლებებისა და 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება 

შრომის 

ბაზარი 

ინდიკატორები დედების 

სიკვდი

ლიანობი

ს 

მაჩვენებ

ელი 

მოზარდ

ი 

ქალების 

მიერ 

შობადობ

ის 

მინიმუმ 

საშუალო 

განათლებ

ის მქონე 

ქალების 

რაოდენო

ბა 

ეროვნუ

ლი 

პარლამე

ნტის 

წევრი 

ქალების 

წილი 

ქალების 

მონაწილე

ობის 

წილი 

შრომის 

ბაზარზე 

მინიმუმ 

საშუალო 

განათლებ

ის მქონე 

კაცების 

რაოდენო

ბა 

ეროვნულ

ი 

პარლამენ

ტის წევრი 

კაცების 

წილი 

კაცების 

მონაწილეო

ბის წილი 

შრომის 

ბაზარზე 

                                                           
38 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii  

39 უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება - Empowerement (ავტ.შ.) 
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მაჩვენებ

ელი 

განზომილების 

ინდექსი 

ქალთა 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის 

ინდექსი 

ქალების გაძლიერების 

ინდექსი 

ქალების 

შრომის 

ბაზრის 

ინდექსი 

კაცების გაძლიერების 

ინდექსი 

კაცების 

შრომის 

ბაზრის 

ინდექსი 

გენდერული შესაძლებლობებისა და უფლებების გაძლიერების საზომი (GEM) ცალკე ინდექსადაც 

გამოიყენება (UNDP, 2015). იგი აფასებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში სქესთა 

წარმომადგენლობას. ის განიხილავს გენდერულ სხვაობას (gender gap) პოლიტიკურ 

წარმომადგენლობაში, პროფესიულ და მმართველობით თანამდებობებზე ეკონომიკაში და 

მიღებულ შემოსავლებში სხვაობებს. 

გენდერული შესაძლებლობებისა და უფლებების გაძლიერების საზომი (GEM) 

განზომილებ

ები 

პოლიტიკური 

მონაწილეობა 

ეკონომიკური მონაწილეობა და გადაწყვეტილების 

მიღება 

ეკონომიკურ რესურსებზე 

უფლება 

ინდიკატორე

ბი 

ეროვნული პარლამენტის 

წევრი ქალებისა და 

კაცების წილი 

კანონმდებელი, საჯარო 

თანამდებობის 

პირებისა და 

მმართველი ქალებისა 

და კაცების წილი 

პროფესიონალურ და 

ტექნიკურ 

თანამდებობებზე 

ქალებისა და კაცების 

წილი  

ქალებისა და კაცების მიერ 

მიღებული შემოსავალი 

თანაბრად 

განაწილებუ

ლი 

ეკვივალენტ

ური 

პროცენტი 

(EDEP) 

საპარლამენტო 

წარმომადგენლობის EDEP 

ეკონომიკური მონაწილეობის EDEP მიღებული შემოსავლის EDEP 

 

„მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის“ გენდერული სხვაობის (gap) ინდექსი (GGI)40 იყენებს 

ინდიკატორების ფართო სპექტრს. ამ ინდექსის სიახლე მდგომარეობს მის საზომ საშუალებებში, 

რომლებიც აერთიანებს რაოდენობრივ მონაცემებს თვისებრივ მონაცემებთან და მოიცავს შემდეგ 

ასპექტებს: ეკონომიკური მონაწილეობა და ეკონომიკური შესაძლებლობები, განათლების 

მიღწევები, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა და პოლიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება. 

აღნიშნული ინდექსის შესახებ 2020 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით (World Economic 

Forum, 2020), საქართველო 153 ქვეყანას შორის 74-ე ადგილს იკავებს 0.708 ქულით (0 ნიშნავს სრულ 

უთანასწორობას, 1 - სრულ თანასწორობას). 

 

 

                                                           
40 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality  

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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