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1. გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების მიმოხილვა 

1.1 გენდერული სტატისტიკის მიმოხილვა 

გენდერული სტატისტიკა და 

ინდიკატორები მთელი პოლიტიკის 

ციკლის განმავლობაში გენდერული 

მეინსტრიმინგის შემადგენელი 

ნაწილია. პირველ რიგში, ისინი 

უზრუნველყოფენ პოლიტიკის 

შემუშავების პროცესში 

ინფორმირებულობას და აგრეთვე 

იმას, რომ ინტერვენციები 

პასუხობდეს ქალებისა და 

მამაკაცების განსხვავებულ 

საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს. 

მეორე მხრივ, ისინი ზომავენ დროთა განმავლობაში ქალებსა და მამაკაცებს შორის 

ურთიერთობებში ცვლილებებს კონკრეტული პოლიტიკის სფეროში, კონკრეტულ 

პროგრამაში ან საქმიანობაში, ან ცვლილებებს ქალთა და მამაკაცთა სტატუსში ან 

მდგომარეობაში.  ასევე, სტატისტიკა და ინდიკატორები წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

ნაწილს პოლიტიკის, პროგრამების ან პროექტების იმპლემენტაციისა და შედეგების 

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. 

ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა სტატისტიკურ ინფორმაციაზე 

მედიის, პოლიტიკოსების და სამეცნიერო სამყაროს მხრიდან, სწრაფი და არსებითი 

ცვლილებების პარალელურად, რამაც გამოარჩია ქალისა და მამაკაცის ცხოვრების 

სტილი საზოგადოებაში. ამ მიზეზით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურები მზარდი 

მოთხოვნის წინაშე დგებიან უფრო დროული და დეტალური სტატისტიკების 

წარმოებასთან დაკავშირებით. 

სტატისტიკური მონაცემები და ინდიკატორები, რომლებიც ასახავენ ქალისა და 

მამაკაცის ცხოვრების რეალობას, საჭიროა საზოგადოებაში, ეკონომიკაში და ოჯახში 

მათი როლის აღსაწერად, პოლიტიკისა და გეგმების შემუშავებისა და 

მონიტორინგისთვის, ასევე ცვლილებების მონიტორინგისა და საზოგადოების 

ინფორმირებისთვის. გენდერული ინდიკატორების ფუნქციაა მიუთითონ 

გენდერული ცვლილებები საზოგადოებაში დროთა განმავლობაში და, შესაბამისად, 

შეაფასონ მიიღწევა თუ არა გენდერული თანასწორობა და რა დონეზე. გენდერული 

ფოტოს წყარო : https://www.chrisheinz.com/blog/worldwide-
strengths-statistics-by-gender-generation-and-country 
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თანასწორობის ინდიკატორების შედგენა ეყრდნობა საერთაშორისო მონიტორინგის 

ინიციატივებს და ითვალისწინებს ამ სფეროში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე 

არსებულ მოთხოვნას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 

გენდერული სტატისტიკის მიზანია ასახოს განსხვავებები და უთანასწორობა ქალთა 

და მამაკაცთა შორის ცხოვრების ყველა სფეროში. საკვანძო სფეროებში გენდერული 

თანასწორობისა და უთანასწორობის მტკიცებულებების საფუძველზე, ისინი ხელს 

უწყობენ, რომ გენდერული უთანასწორობა უფრო კარგად იქნას დანახული, რომელიც 

თავის მხრივ პოლიტიკის შემუშავების დროს შეიძლება იქნას გათვალისწინებული. ის 

ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის ცხოვრებისათვის და პოლიტიკის შემუშავების 

საკვანძო სფეროებში რელევანტური მონაცემების იდენტიფიცირებას. 

გაერთიანებული ერების სტატისტიკის განყოფილების გენდერული სტატისტიკის 

სახელმძღვანელო გენდერულ სტატისტიკას განსაზღვრავს, როგორც შემდეგი 

მახასიათებლების მომცველს:1 

 მონაცემთა შეგროვება და სქესის მიხედვით განცალკევებულად წარმოდგენა, 

როგორც ძირითადი და საყოველთაო კლასიფიკაცია; 

 მონაცემები ასახავს გენდერულ საკითხებს; 

 მონაცემები არის იმ კონცეფციებსა და განმარტებებზე დაფუძნებული, 

რომლებიც ადეკვატურად ასახავს ქალსა და მამაკაცს შორის სხვაობას და ასახავს 

მათი ცხოვრების ყველა ასპექტს; 

 მონაცემთა შეგროვების მეთოდები მხედველობაში იღებს სტერეოტიპებსა და იმ 

სოციალურ და კულტურულ ფაქტორებს, რომლებმაც შესაძლოა ბიძგი მისცეს 

გენდერულ სხვაობას. 

მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ სქესის მიხედვით დანაწევრებული მონაცემები და 

გენდერული სტატისტიკა. სქესის მიხედვით დანაწევრებული მონაცემები 

გულისხმობს მონაცემების შეგროვებას და მის დაშლას ქალებისა და მამაკაცებისათვის 

ცალ-ცალკე. გენდერული სტატისტიკა უფრო შორს მიდის, რადგან ის ითვალისწინებს 

უფრო ფართო გენდერულ უთანასწორობას და გენდერულ მიკერძოებულობას 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდებსა და ინსტრუმენტებში. უფრო მეტიც, გენდერულ 

სტატისტიკას შეუძლია ასახოს ქალთა და მამაკაცთა სხვადასხვა ჯგუფები ისე, რომ 

მხედველობაში მიიღოს გენდერის კვეთა ასაკთან, განათლებასთან, ოჯახის 

                                                           
1 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 

 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
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შემადგენლობასა და მშობლობასთან, დაბადების ქვეყანასა და ქმედუუნარობასთან. ეს 

ნიშნავს, რომ გენდერულ სტატისტიკას შეუძლია ასახოს ქალთა მდგომარეობა და 

საჭიროებები უფრო ღრმად და ამით ხელი შეუწყოს ჯვარედინი უთანასწორობის 

ანალიზს. 

 

1.2 გენდერული ინდიკატორების მიმოხილვა 

გენდერული ინდიკატორები არის მაჩვენებლები, რომელზეც ხდება მონაცემთა 

შეგროვება. ევროკავშირში შეიქმნა შესაბამისი გენდერული ინდიკატორები, 

რომლებიც აჩვენებენ გენდერულ სხვაობას რესურსებისა და შესაძლებლობების 

ხელმისაწვდომობაში ისეთ სფეროებში, როგორიცაა განათლება, დასაქმება, 

გადაწყვეტილების მიღება და 

გენდერული ნიშნით ძალადობა. 

ინდიკატორების გამოყენება 

შესაძლებელია ფარდობითი 

პოზიციების, ასევე პოზიტიური ან 

უარყოფითი ცვლილებების 

საჩვენებლად. ისინი ასევე 

მნიშვნელოვანია დროთა განმავლობაში 

პროგრესის საჩვენებლად, მაგალითად, 

თუ როგორ იცვლება დროთა 

განმავლობაში შრომის ბაზარზე ქალთა მონაწილეობა.  

გენდერული ინდიკატორები საშუალებას იძლევა არსებითი შედარება მოხდეს 

მონაცემთა მინიმუმ ერთ განზომილებაზე, მაგალითად, ქვეყანაში ან დროზე. 

ზოგადად, სტატისტიკური ინდიკატორი განისაზღვრება, როგორც მონაცემთა 

ელემენტი, რომელიც წარმოადგენს სტატისტიკურ მონაცემებს განსაზღვრული 

დროის, ადგილისა და სხვა მახასიათებლებისთვის და კორექტირებულია მინიმუმ 

ერთი განზომილებისთვის (ჩვეულებრივ ეს არის ზოგადად ზომა), რათა შედარებები 

იყოს მრავლისმეტყველი. მაგალითად, უბრალო აგრეგატი, როგორიცაა პარლამენტის 

წევრ ქალთა რაოდენობა, თავისთავად არ წარმოადგენს ინდიკატორს, რადგან ის არ 

არის შესადარისი მოსახლეობებს შორის. თუმცა, თუ მოხდება ამ მნიშვნელობის 

სტანდარტიზება ან/და ფარდობითი მნიშვნელობის აღება, მაგ. ქალ პარლამენტის 

წევრთა წილი მთლიანი წევრების რაოდენობაში, მაშინ აღნიშნული მნიშვნელობა 

ფოტოს წყარო: 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/indicators.pdf 
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დააკმაყოფილებს ინდიკატორის კრიტერიუმებს. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით2, 

გააზრებული შედარების უზრუნველსაყოფად, ინდიკატორები არ უნდა იყოს 

გამოხატული მხოლოდ ერთეულებში, რომლებიც ერთმანეთთან შედარებულია 

სივრცეში და დროში, არამედ უნდა განისაზღვროს ათვლის წერტილი (ნორმა ან 

ნიშნული), რომლის საფუძველზეც შეიძლება შეფასდეს შესაბამისი მნიშვნელობა (მაგ. 

მინიმუმ რამდენი პროცენტი უნდა იყოს პარლამენტის წევრებს შორის ქალი). 

როდესაც ხდება ინდიკატორების აღნიშნული გზით განსაზღვრა, ისინი ხდება 

ნორმატიული იმ გაგებით, რომ კონკრეტული მიმართულებით განხორციელებული 

ცვლილება ათვლის წერტილიდან შეიძლება განიმარტოს, როგორც „კარგი” ან „ცუდი”. 

ამრიგად, გენდერული ინდიკატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დროთა 

განმავლობაში გენდერული თანასწორობის პროგრესის შედარებისთვის სხვადასხვა 

გეოგრაფიულ ადგილებში, ქვეყნებში და ქალთა ან/და მამაკაცთა სხვადასხვა ჯგუფებს 

შორის (მაგ. ახალგაზრდა და ასაკოვანი ქალი და მამაკაცი; უმუშევარი და 

დასაქმებული ქალი და მამაკაცი), ისევე როგორც ორგანიზაციებში, დაწესებულებებსა 

და სისტემებში. მათ შეუძლიათ შეაფასონ ქალთა და მამაკაცთა ფარდობითი 

მდგომარეობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა აქტივების ხელმისაწვდომობა, მათი 

უფლებამოსილებები და ქალთა და მამაკაცთა დამოკიდებულება გენდერული 

თანასწორობის მიმართ. გენდერული ინდიკატორები ასევე შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას იმის გასაზომად, თუ რამდენად თავისუფალია საზოგადოება გენდერული 

ძალადობისგან ან/და უარყოფითი გენდერული სტერეოტიპებისგან. 

 

ფოტოს წყარო: http://www.unece.org/genderwelcome-new/snapshot-gender-equality.html 

გენდერული თანასწორობა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების საკითხია, არამედ მას 

აქვს ძლიერი და პოზიტიური გავლენა ეკონომიკაზე. ევროპისთვის გაეროს 

                                                           
2 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 

 

http://www.unece.org/genderwelcome-new/snapshot-gender-equality.html
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
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ეკონომიკური კომისიის (UNECE) რეგიონში, გენდერული სხვაობები ისევ 

შენარჩუნებულია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების სფეროში, რაც უზარმაზარ 

ეკონომიკურ ზარალს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის. 

 

1.3 რატომ არის გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები მნიშვნელოვანი? 

გენდერულ სტატისტიკასა და ინდიკატორებს აქვთ პოტენციალი ხელი შეუწყონ 

გენდერული უთანასწორობის შემცირებას იმ მტკიცებულებათა ბაზის შექმნით, რაც 

თვალსაჩინოს გახდის გენდერულ უთანასწორობას. ასეთი ინდიკატორები 

უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის მდგომარეობისა და საზოგადოებაში შეტანილი 

წვლილის სწორად გაზომვას და თანაბრად შეფასებას. მათი მეშვეობით გენდერული 

ასპექტები შესაძლოა თვალსაჩინო გახდეს იმ ადგილებში, სადაც ადრე ისინი 

შეუსაბამოდ მიიჩნეოდა. 

გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან3: 

 ისინი აჩვენებენ გენდერული თანასწორობისკენ მიმავალ პროგრესს, ხელს 

უწყობენ მუდმივი გენდერული სხვაობის შემცირებას და გენდერული 

სხვაობების შემცირებას. მაგალითად, სიღარიბის დაძლევის პოლიტიკა 

ტრადიციულად იყენებს ოჯახის შემოსავლის კონცეფციას რესურსების 

განაწილების გასაზომად. ეს ემყარება იმ მოსაზრებას, რომ შემოსავალი 

თანაბრად ნაწილდება შინამეურნეობებში და შინამეურნეობების წევრებს 

შორის და იგნორირებულია შემოსავლებსა და რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობის გენდერული განსხვავებები და გენდერული როლებისა და 

ურთიერთობების გავლენა ოჯახში. ამ შემთხვევაში, გენდერული მონაცემების 

შეგროვება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე შინამეურნეობის დონეზე, არის 

დამხმარე საშუალება ამგვარი განსხვავებების გამოვლენაში; 

 ისინი აჩვენებენ, რომ გენდერული უთანასწორობა მნიშვნელოვანი საკითხია 

მთელი საზოგადოებისთვის და რომ მათ სერიოზულად უნდა მოეკიდოს 

საზოგადოება; 

 ისინი წარმოადგენენ მტკიცებულებებს პოლიტიკის, პროგრამების, 

პროექტებისა და კანონმდებლობის შემუშავებისთვის, რომლებიც პასუხობენ 

                                                           
3 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 

 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
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ქალთა და მამაკაცთა, როგორც კონკრეტულ გარემოებებში ინტერვენციის 

ბენეფიციარების, საჭიროებებს; 

 გენდერული უთანასწორობის გამოაშკარავებით ხელს უწყობენ 

დაინტერესებული მხარეებისა და პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის კვლევის 

პროცესებს; 

 ხელს უწყობენ მოქალაქეთა და გადაწყვეტილების მიმღებთა 

ინფორმირებულობას გენდერული უთანასწორობის შესახებ, რამაც შეიძლება 

უბიძგოს მათ შესაბამისი ზომების მიღებაში; 

 ისინი უზრუნველყოფენ ინფორმაციის მიწოდებას ქალებსა და მამაკაცებზე 

პოლიტიკისა და ინტერვენციების პოტენციური გავლენის შესახებ; 

 ისინი ხელს უწყობენ, რომ არ იქნას ისეთი პოლიტიკა მიღებული, რომელიც 

გენდერული სხვაობისა და გენდერული უთანასწორობის განმტკიცებას 

განაპირობებს ან/და შესაბამისი ინტერვენციის მიზნების შესრულების რისკს 

ირიდებს თავიდან; 

 ისინი წარმოადგენენ მტკიცებულებებს ინტერვენციის განხორციელების 

მონიტორინგისა და შეფასებისათვის (მაგ., პოლიტიკა, პროგრამა, პროექტი, 

კანონმდებლობა) და მისი შესაბამისობის, ეფექტურობისა და ეფექტიანობის 

შეფასებისთვის როგორც ქალების, ასევე მამაკაცებისთვის. 

გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები მნიშვნელოვანია გენდერული 

ინტეგრაციის ორგანიზაციულ დონეზე განვითარებისათვის. მათი გათვალისწინება 

აუცილებელია სამუშაო ადგილებზე ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და 

პროცედურების განვითარებისათვის და ასევე, ორგანიზაციში ქალებისთვის 

გადახდილი შრომის ანაზღაურების გენდერული სხვაობისა და ორგანიზაციაში 

გადაწყვეტილების მიმღებ ქალთა წარმომადგენლობის გაზომვისთვის. 

საერთაშორისო ორგანიზაციები (როგორიცაა ევროკომისია, გაერო, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია და მსოფლიო ბანკი) ხშირად იყენებენ გენდერულ 

სტატისტიკას და ინდიკატორებს გენდერული აუდიტის ინფორმირებისა და 

გენდერული თანასწორობის პროგრესის შესაფასებლად თავიანთ შიდა 

სტრუქტურებში, პროცედურებში, ადამიანურ რესურსებსა და კულტურაში. 

გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები წარმოადგენს ეროვნული პროგრესის 

განუყოფელ ნაწილს ეროვნული სტატისტიკური სისტემების გაუმჯობესების მიზნით. 

მაგალითად, როდესაც მონაცემთა მომხმარებლები სპეციფიკურ გენდერულ 

სტატისტიკას საჭიროებენ, ეს ხელს უწყობს ზოგადი სტატისტიკის ხარვეზების 

გამოვლენას და ზრდის ცნობიერებას, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს მონაცემთა 
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შეგროვების პროცესის გაუმჯობესება (მაგ. მეთოდოლოგიებში, კონცეფციებში, 

თემებში, მონაცემთა სერიებში), რათა თავიდან იქნას აცილებული გენდერული 

მიკერძოებულობა და სრულად ასახავს ქალისა და მამაკაცის ცხოვრებისეულ 

სიტუაციებს. 

 

2. გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები ევროკავშირისა 

და საერთაშორისო დონეზე 

2.1 გენდერული თანასწორობის ევროპული 

ინსტიტუტის (EIGE) მუშაობა გენდერულ 

სტატისტიკასა და ინდიკატორებზე 

EIGE ფლობს გენდერული სტატისტიკის მონაცემთა 

ბაზას, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციის 

ყოვლისმომცველ წყაროს ქალთა და მამაკაცთა შორის 

სხვადასხვა ასპექტებში (უ)თანასწორობის შესახებ 

მონაცემებზე, რომელიც წინა პლანზე სწევს ორივე 

სქესის სხვაობებსა და უთანასწორობას ცხოვრების 

ყველა სფეროში. EIGE–ის გენდერული სტატისტიკის 

მონაცემთა ბაზა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების 

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების მნიშვნელობა 

კიდევ ერთხელ იქნა დადასტურებული საერთაშორისო დონეზე შემდეგი პლატფორმების მიერ: 

- გენდერული სტატისტიკის შეგროვების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები, რომელიც აღებული იქნა პეკინის სამოქმედო პლატფორმის, ამსტერდამის 

ხელშეკრულებისა და ევროკავშირის სტრატეგიული პოლიტიკური ვალდებულებების ქვეშ, 

ისეთი როგორიცაა სტრატეგიული ჩართულობა გენდერული თანასწორობისთვის 2016-2019 

წლებში, აგრეთვე ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის მიმართ ბრძოლა და პრევენცია (სტამბოლის კონვენცია); 

- სახელმძღვანელოების შექმნა (მაგ. გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის 

(EIGE) გენდერული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზის ხარისხის კრიტერიუმები, ევროპისთვის 

გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გენდერული სტატისტიკის შემუშავების 

ინსტრუმენტი), მონაცემთა ბაზები გენდერული სტატისტიკის შესახებ (მაგ. გენდერული 

თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) გენდერული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა, 

მსოფლიო ბანკის გენდერულ მონაცემთა პორტალი, ევროსტატის მონაცემთა ბაზა) და 

მხარდაჭერა წევრი სახელმწიფოებისთვის თავიანთ სტატისტიკურ სისტემებში გენდერული 

პერსპექტივის ინტეგრირებაში. 

ფოტოს წყარო: 
https://eurogender.eige.europa.eu/sites/default/files/st
yles/enge_large_width_630/public/visual_index_cover_
domains_final_srgb.jpg?itok=QuQYioPI 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
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შეგროვებას, რათა მოხდეს იმის მონიტორინგი, მიღწეულია თუ არა თანასწორობა და 

რა დონეზე. ამ საშუალებით EIGE–ს შეუძლია უზრუნველყოს ინფორმაციის მიწოდება 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. 

EIGE–ს გენდერული თანასწორობის ინდექსი ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც 

აფასებს დროთა განმავლობაში გენდერულ თანასწორობაში მიღწეულ პროგრესს, რაც 

მნიშვნელოვანი იარაღია ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების დონეზე 

პოლიტიკის დებატებში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც ევროკავშირის, ასევე 

ეროვნულ დონეზე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გენდერული თანასწორობის 

პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისთვის, გენდერული თანასწორობის ინდექსში 

მოცემულია მონაცემები პოლიტიკის მთავარ სფეროებში გენდერული სხვაობის 

შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ევროკავშირის მიზნებთან სხვადასხვა 

პოლიტიკის სფეროებში და გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ 

მიზნებთან. ის აჩვენებს პოლიტიკის სხვადასხვა შედეგებს ქალთა და მამაკაცთა 

მიმართ.  

გენდერული თანასწორობის ინდექსი შედგება 31 ინდიკატორისაგან, რომლებიც 

ზომავს გენდერულ სხვაობებს და პროგრესს ექვს სფეროში გენდერულ 

თანასწორობასთან მიმართებაში (სამუშაო, ცოდნა, ძალა, ფული, ჯანმრთელობა და 

დრო). აღნიშნული სფეროები შემდგომ განაწილებულია ქვე-დარგებში. თითოეული 

დარგისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ენიჭებათ ქულა 1–დან 100-მდე ფარგლებში, 

სადაც 1 შეესაბამება სრულ უთანასწორობას, ხოლო 100 - სრულ თანასწორობას. 

გენდერული ინდიკატორები ასევე ზომავს ქალთა მიმართ ძალადობის და ჯვარედინი 

უთანასწორობის დაძლევის პროგრესს. 

2.2 1995 წლის პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო პლატფორმა 

1995 წლის პეკინის დეკლარაცია და 

სამოქმედო პლატფორმა წარმოადგენს 

ქალთა გაძლიერების დღის წესრიგს. იგი 

დღესაც რჩება გლობალური პოლიტიკის 

ყველაზე ყოვლისმომცველ ჩარჩოდ და 

სამოქმედო გეგმად და წარმოადგენს 

სახელმძღვანელო პრინციპების 

თანამედროვე წყაროს გენდერული 

თანასწორობისა და ქალებისა და გოგონების ფოტოს წყარო: 

https://youngncwvic.files.wordpress.com/2015/05/img_4
939.jpg 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
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უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ყველგან. 

აღნიშნული წარმოადგენს 1995 წლის სექტემბერში, პეკინში, ჩინეთში, ჩატარებული 

ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენციის შედეგს, სადაც ორკვირიანი პოლიტიკური 

დებატების, კარგი პრაქტიკისა და მიღებული გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის 

გაზიარების შემდეგ, 189 მთავრობის წარმომადგენელი შეთანხმდა უპრეცედენტოდ 

ფართო ვალდებულებებზე.  

სამოქმედო პლატფორმა მოიცავს 12 მნიშვნელოვან სფეროს4, რომლებიც დღესაც 

ისეთივე აქტუალურია, როგორც აღნიშნული პლატფორმის შემუშავების დროს:  

 სიღარიბე;  

 განათლება და სწავლება; 

 ჯანმრთელობა;  

 ძალადობა;  

 შეიარაღებული კონფლიქტი;  

 ეკონომიკა;  

 ძალაუფლება და გადაწყვეტილების მიღება;  

 ინსტიტუციური მექანიზმები;  

 ადამიანის უფლებები;  

 მედია;  

 გარემო;  

 მდედრობითი სქესის ბავშვი. 

თითოეული კრიტიკული სფეროსთვის განისაზღვრება სტრატეგიული მიზნები და 

აგრეთვე შესაბამისი მოქმედებების დეტალური ნუსხა, რომლებიც უნდა 

განახორციელონ მთავრობებმა და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა ეროვნულ, 

რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf  

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
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2.3 გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის 

გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი 

განვითარებისთვის  მოიცავს სტატისტიკურ და 

ინდიკატორულ ჩარჩოს მდგრადი განვითარების 17 

მიზნის განსახორციელებლად. აღნიშნული დღის 

წესრიგის მიზანია პროგრესის მონიტორინგი, 

პოლიტიკის ინფორმირება და 

ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. მდგრადი 

განვითარების მე-5 მიზანი, „გენდერული 

თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 

გაძლიერება”, შეიცავს შესაბამის მიზნობრივ 

მაჩვენებლებსა და ინდიკატორებს გენდერულ 

ძალადობასა და მავნე პრაქტიკაზე, აუნაზღაურებელ 

ზრუნვასა და ოჯახში შრომაზე, გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობაზე, ასევე, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობასა და რეპროდუქციულ უფლებებზე. 

მდგრადი განვითარების მიზნები ეფუძნება ათასწლეულის განვითარების მიზნების 

გამოცდილებას, რომელთა შესრულება 2000 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდა. 

აღნიშნული მიზნების სახით განვითარების მნიშვნელოვანი გლობალური სამოქმედო 

გეგმა იქნა შეთავაზებული, თუმცა, ამ გლობალური გეგმის მთავარი გამოწვევა მისი 

არათანაბარი გავრცელება იყო. კერძოდ, პროგრესი უფრო მეტად ყველაზე 

განვითარებად ქვეყნებზე აისახა, ზოგი მიზანი კი განუხორციელებელი დარჩა. 

მდგრადი განვითარების მიზნები სწორედ ათასწლეულის განვითარების 

შეუსრულებელი ამოცანების განხორციელებას ისახავს მიზნად და კიდევ უფრო 

ფართო და ამბიციურ მისწრაფებებს გვთავაზობს. 

მდგრადი განვითარების მიზნები მათი მიღწევით უზრუნველყოფენ, რომ ყველგან 

დასრულდეს ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაცია. ზოგიერთ რეგიონში კვლავ 

არსებობს უთანასწორობა ანაზღაურებად დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით 

და მნიშვნელოვანი სხვაობაა შრომის ბაზარზე ქალებსა და მამაკაცებს შორის. 

სექსუალური ძალადობა და ექსპლუატაცია, შრომის ანაზღაურება და საოჯახო 

სამუშაოების უთანასწორო დაყოფა, ასევე, საჯარო გადაწყვეტილების მიღების დროს 

ფოტოს წყარო: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/SDG_5_-_Gender_equality 
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დისკრიმინაცია, კვლავ დიდ ბარიერებად რჩება. სამიზნეებისა და ინდიკატორების 

მაგალითები (სრულად იხილეთ დანართი, ცხრილი 1) მოიცავს შემდეგს5: 

 მიზანი 5.1: დასრულდეს ყველანაირი დისკრიმინაცია ყველა ქალისა და გოგოს 

მიმართ. 

- ინდიკატორი 5.1.1: არსებობს თუ არა სამართლებრივი ჩარჩოები სქესის 

საფუძველზე თანასწორობისა და არადისკრიმინაციული მიდგომების 

განმტკიცების უზრუნველსაყოფად, აღსასრულებლად და 

მონიტორინგისთვის. 

 მიზანი 5.2: ყველა სახის ძალადობის აღმოფხვრა ქალებისა და გოგონების 

მიმართ სახელმწიფო და კერძო სფეროებში, ტრეფიკინგის, სექსუალური და 

სხვა სახის ექსპლუატაციის ჩათვლით. 

- ინდიკატორი 5.2.1: გასული 12 თვის განმავლობაში ამჟამინდელი ან ყოფილი 

ინტიმური პარტნიორის მიერ ფიზიკური, სექსუალური ან ფსიქოლოგიური 

ძალადობის ქვეშ მყოფი 15 წლის ან უფროსი ასაკის ქალებისა და გოგონების 

წილი, ძალადობის ფორმისა და ასაკის მიხედვით; 

 მიზანი 5.4: აუნაზღაურებელი ზრუნვისა და საოჯახო საქმიანობის აღიარება და 

დაფასება საჯარო სერვისების, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური დაცვის 

მომსახურების უზრუნველყოფის და საოჯახო მეურნეობასა და ოჯახში 

საზიარო პასუხისმგებლობის დამკვიდრების მეშვეობით 

- ინდიკატორი 5.4.1: აუნაზღაურებელ ზრუნვასა და საოჯახო 

საქმიანობაზე  დახარჯული დროის წილი სქესის, ასაკისა და 

ადგილმდებარეობის მიხედვით. 

 მიზანი 5.C: მდგრადი პოლიტიკისა და განხორციელებადი კანონმდებლობის 

მიღება და განმტკიცება გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ყველა 

დონეზე ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერების უზრუნველსაყოფად. 

- ინდიკატორი 5.C.1: ქვეყნების წილი, რომლებსაც აქვთ სისტემები, რომ 

თვალყური ადევნონ და გამოყონ სახელმწიფო ასიგნებები გენდერული 

თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიზნით. 

 

                                                           
5 Gender statistics and indicators, European Institute for Gender Equality, 2019; ISBN 978-92-9470-612-6, 
doi:10.2839/842800 
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2.4 მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო 

საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაციის პროცესი 2015 

წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამ ეტაპზე საქართველოს ნაციონალიზებული 

აქვს 17-ივე მიზანი და 200-ზე მეტი ინდიკატორი. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად 

და შესაბამისი ღონისძიებების 

განსახორციელებლად საქართველომ 

საერთაშორისო და ადგილობრივი 

ექსპერტების ჩართულობით შეიმუშავა 

მდგრადი განვითარების ეროვნული 

დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ყველა იმ 

ინფორმაციას, რომლითაც საქართველოს 

პასუხისმგებელმა საჯარო დაწესებულებებმა 

უნდა იხელმძღვანელონ 2030 წლის დღის 

წესრიგის შესრულების პროცესში. კერძოდ, 

ეროვნულ დოკუმენტში ასახულია 

გლობალური და ნაციონალიზებული 

ამოცანები, გლობალური და საქართველოსთვის მისადაგებული ინდიკატორები, 

რომელთა მიღწევა საქართველომ 2030 წლამდე უნდა შეძლოს და საბაზისო 

ინდიკატორი, რომელთან მიმართებაშიც გაიზომება თითოეული ამოცანის 

შესრულება. ამასთან, ყოველი ამოცანის შესასრულებლად განსაზღვრულია შესაბამისი 

წამყვანი დაწესებულება. მატრიცის თითოეული პუნქტის შესაბამისად უნდა მოხდეს 

მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მონიტორინგი.  

საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თანახმად6, 

მე-5 მიზნის „გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას 

შესაძლებლობების გაუმჯობესება“ შესაბამისად, საქართველოს შემუშავებული აქვს 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორები და საბაზისო, სამიზნე 

მაჩვენებლები. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, გენდერულთან დაკავშირებული 

საკითხები გაჟღერებულია არა მხოლოდ მე-5 მიზანთან მიმართებაში, არამედ მას ასევე 

ვხვდებით ისეთ მიზნებში, როგორებიცაა7: მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი 

განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა 

ყველასათვის, მიზანი 10: უთანასწორობის შემცირება ქვეყნებში და ქვეყნებს შორის, 

მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება, მიზანი 16: მშვიდობიანი და 

ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი 

                                                           
6 http://sdg.gov.ge/text-page/34  
7 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/saxelmcifo_biujetis_genderuli_analizi_2019.pdf  

ფოტოს წყარო: https://i.ytimg.com/vi/73CQpTQW-
B8/maxresdefault.jpg 

http://sdg.gov.ge/text-page/34
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/saxelmcifo_biujetis_genderuli_analizi_2019.pdf
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განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 

ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა 

ყველა დონეზე, მიზანი 17: პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნების 

მისაღწევად. დეტალური ინფორმაცია მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული 

დოკუმენტით განსაზღვრულ გენდერულ ინდიკატორებთან მიმართებაში მოცემულია 

დანართში, კერძოდ „ცხრილი 6“-ში.  

 

2.5 მდგრადი განვითარების მიზნების ინდექსი და პანელები 

კარგი მონაცემები და მკაფიო მაჩვენებლები გადამწყვეტია თითოეული ქვეყნისთვის 

იმისათვის, რომ კრიტიკულად შეფასდეს თუ მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

მიმართებაში ქვეყანა როგორ ვითარდება, მოხდეს მიზნების მიღწევის გზების 

შემუშავება და პროგრესზე დაკვირვება. 2016 წლიდან, მდგრადი განვითარების 

გადაწყვეტილებების ქსელმა (SDSN) და ბერტელსმანის ფონდმა (Bertelsmann Stiftung) 

გამოაქვეყნეს მდგრადი განვითარების მიზნების ყოველწლიური გლობალური  

ინდექსი და პანელები. ქვეყნისა და რეგიონული კონტექსტების უკეთესი ანალიზისა 

და პოლიტიკის შესაბამისობის გასაუმჯობესებლად, SDSN–მა მრავალ პარტნიორთან 

თანამშრომლობით, ასევე შექმნა რეგიონალური და სუბ-ნაციონალური SDG 

ინდექსები და პანელები.  

რეგიონალური შეფასებები ხელმისაწვდომია აფრიკისთვის (2018, 2019 და 2020), 

არაბული რეგიონისთვის (2019), ევროკავშირისთვის (2019), 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებისთვის (2019) და ლათინური ამერიკისა და 

კარიბის ზღვის აუზებისთვის (2020). აღნიშნული ანგარიშები გლობალური 

გამოცემისგან განსხვავდება სამი თვალსაზრისით8: 1) ისინი ადაპტირებენ 

ინდიკატორის შერჩევას SDG-ის გამოწვევებზე თითოეულ კონკრეტულ რეგიონში; 2) 

ისინი იყენებენ რეგიონის მონაცემებს და სტატისტიკას (მაგ., ევროკომისია ევროპაში, 

გაერო/ECLAC9 ლათინურ ამერიკაში), რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად 

გააუმჯობესოს ანალიზი გლობალური მდგრადი განვითარების ანგარიშთან 

შედარებით; 3) ისინი მოიცავს პოლიტიკის სექციებს, რომლებიც განიხილავენ 

რეგიონული პოლიტიკის გამოწვევებს და განხორციელების ძალისხმევას.  აღნიშნული 

მიზეზების გამო, რეგიონალური SDG ინდექსები და დაფები დიდ ინტერესს იწვევს 

მთავრობებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან. 

                                                           
8 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf  
9 ECLAC - ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზების ეკონომიკური კომისია 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
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კიდევ ერთი პრიორიტეტი არის SDG-ის პროგრესის სუბ-ნაციონალური შეფასება, 

რამაც შეიძლება გამოავლინოს უთანასწორობა ქალაქებში, პროვინციებსა და 

რეგიონებში. SDG ინდექსი თვალყურს ადევნებს ქვეყნის მუშაობას მდგრადი 

განვითარების 17 მიზანზე, 2015 წელს 

საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მიღწეული 

შეთანხმებისამებრ, სადაც თითოეულ მიზანს 

მიენიჭა თანაბარი წონა. მინიჭებული ქულა 

აღნიშნავს ქვეყნის პოზიციას ყველაზე ცუდ (0) და 

საუკეთესო ან მიზნობრივ (100) შედეგებს შორის10. 

მაგალითად, შვედეთის ზოგადი ინდექსის ქულა 

(85) მიანიშნებს, რომ ქვეყანა საშუალოდ 85%-ით 

აღწევს საუკეთესო შედეგს მდგრადი 

განვითარების 17 მიზანში. 2020 წლის SDG 

ინდექსი და პანელები მოიცავს 85 გლობალურ 

ინდიკატორს და დამატებით 30 ინდიკატორს 

OECD11–ის ქვეყნებისთვის, სადაც საქართველოს 

უკავია 58-ე ადგილი 71.9 ქულით (ქვეყნების 

სრული თანრიგი იხილეთ დანართში, დიაგრამა 

1).  

გარდა გლობალური, რეგიონული თუ სუბ-ნაციონალური SDG ინდექსებისა, SDSN-ს 

ყოველწლიური ინდექსების შეფასებისას ასევე გათვალისწინებული აქვს თითოეული 

მიზნის მიხედვით პროგრესი და მიმართულება როგორც ქვეყნების ჯგუფის, ასეცე 

ცალკეული ქვეყნის დონეზე ჩაშლილი. აღნიშნული შეფასებები, მათ შორის, მოიცავს 

მდგრადი განვითარების მე-5 მიზნის „გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა 

ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება“ პროგრესს ქვეყნების ჯგუფების 

მიხედვით.  

                                                           
10 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf  
11 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

ფოტოს წყარო:  
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopmen
t.report/2020/2020_sustainable_development_rep
ort.pdf 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
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SDG ინდექსი და პანელები აჯამებს ქვეყნების მიმდინარე მუშაობას და ტენდენციებს 

მდგრადი განვითარების 17 მიზანთან მიმართებაში. 2020 SDG ინდექსში ლიდერობს 

სამი სკანდინაიური ქვეყანა: შვედეთი, დანია და ფინეთი, ხოლო პირველ 20 ქვეყანაში 

ძირითადად წარმოდგენილია OECD–ის ქვეყნები. მიუხედავად ამისა, ამ ქვეყნებსაც 

აქვთ მნიშვნელოვანი გამოწვევები რამდენიმე მიზნის მიღწევაში. უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ 2020 წელს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში მნიშვნელოვანი 

დამაბრკოლებელი გავლენა იქონია COVID-19 პანდემიამ, რამაც გავლენა სხვა 

მიზნებთან ერთად იქონია გენდერულ თანასწორობაზეც (მიზანი 5)12. ადრეული 

კვლევები და მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ მდგრადი განვითარების მე-5 

მიზანთან მიმართებაში აღნიშნული პანდემიის გავლენა არის ყურადსაღები. კერძოდ, 

ქალები არაპროპორციულად განიცდიან Covid-19-ით გამოწვეული ჯანმრთელობისა 

და ეკონომიკური კრიზისების გავლენას, მათ შორის შრომის ბაზრის 

დარღვევებისადმი მათი უფრო მეტი დაუცველობით და ოჯახური ძალადობის 

ზრდით, რაც ძირითადად გამოწვეულია მკაცრი იზოლაციებით. მნიშვნელოვანია ამ 

                                                           
12 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf  

 წყარო: 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2
020/2020_sustainable_development_report.pdf 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
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მიმართულებით საქართველოს გამოცდილებაც, რომლის მოკლე შეჯამება მოცემულია 

დიაგრამაზე:  

 

წყარო: https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Georgia.pdf  

რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის ინდიკატორს, საქართველოში მიღებულია 

შემდეგი შედეგები:  

ცხრილი 1: SDG5 - გენდერული თანასწორობა საქართველოში   

SDG5 - გენდერული თანასწორობა მნიშვნელობა წელი რეიტინგი ტრენდი 

თანამედროვე მეთოდებით ოჯახის დაგეგმვის 

მოთხოვნა (15-დან 49 წლამდე ასაკის ქალების 

წილი, რომლებიც დაქორწინებულები ან 

ურთიერთობაში არიან) 

52.8 2010 
•  

ქალისა და მამაკაცის მიერ მიღებული 

განათლების საშუალო წლების თანაფარდობა (%) 

100.0 2018 
• 

 
ქალისა და მამაკაცის სამუშაო ძალაში 

მონაწილეობის დონის თანაფარდობა (%) 

73.5 2019 
• 

 
ეროვნულ პარლამენტში ქალების მიერ 

დაკავებული ადგილები (%) 

14.1 2020 
•  

წყარო 1: https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Georgia.pdf  

    -  უმოქმედოა;  - SDG მიღწევის გზაზე ან შენარჩუნებაზეა. 

https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Georgia.pdf
https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Georgia.pdf
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3. გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების წარმოება და 

შეფასება 
 

3.1 მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორებისთვის რელევანტური მონაცემთა 

შეგროვების ორი მეთოდი არსებობს13: 

 რაოდენობრივი მეთოდები - მონაცემთა შეგროვების რაოდენობრივი მეთოდები 

იძლევა რაოდენობრივ შედეგებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი 

ყურადღებას ამახვილებენ ისეთ საკითხებზე, რომელთა დათვლაც 

შესაძლებელია, როგორიცაა მაგალითად, ქალთა და მამაკაცთა პროცენტული 

წილი შრომის ბაზარზე, ქალთა და მამაკაცთა შრომის ანაზღაურება ან გოგოების 

და ბიჭების სკოლაში ჩარიცხვის მაჩვენებლები. რაოდენობრივმა მონაცემებმა 

შეიძლება აჩვენოს დროთა განმავლობაში გენდერული თანასწორობის 

ცვლილებების სიდიდე - მაგალითად, 15 წლამდე დაქორწინებული ქალების 

პროცენტული წილი ან დროთა განმავლობაში გენდერული სხვაობა შრომის 

ანაზღაურების მხრივ;  

 თვისებრივი მეთოდები - თვისებრივი მეთოდები ასახავს ადამიანების 

გამოცდილებას, მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებსა და გრძნობებს - 

მაგალითად, ქალთა გამოცდილება არაფორმალურ სექტორში მუშაობის 

შეზღუდვებისა და უპირატესობების შესახებ, ან ქალთა და მამაკაცთა 

შეხედულებები ეკონომიკაში ან პოლიტიკის სხვა სფეროში მთავარ პოზიციებზე 

ქალთა არასაკმარისი წარმომადგენლობის მიზეზებსა და შედეგებზე. 

თვისობრივი ინდიკატორების მონაცემების შესაგროვებლად ხშირად 

გამოიყენება მონაწილეობითი მეთოდები, როგორიცაა ფოკუს ჯგუფის 

დისკუსიები და სოციალური რუკების შედგენა. თვისობრივი მონაცემების 

შეგროვება ასევე შესაძლებელია სიღრმისეული გამოკითხვების საშუალებით, 

რომელიც აღწერს აღქმასა და მოსაზრებებს. 

3.2 გენდერული სტატისტიკის შემუშავების საფეხურები 

როგორც EIGE–ს გენდერული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზის ხარისხის 

კრიტერიუმებშია განმარტებული14: ”მაღალი ხარისხის გენდერულად მგრძნობიარე 

მონაცემების წარმოების ყოვლისმომცველი ზოგადი პრინციპია გენდერული 

მეინსტირმინგი”. აღნიშნული, გაეროს სტატისტიკური განყოფილების თანახმად, 

ნიშნავს ”რომ გენდერული საკითხები და გენდერული სხვაობები სისტემატურად 

                                                           
13 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators  
14 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 
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უნდა იქნას გათვალისწინებული ყველა ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებაში და 

მონაცემთა წარმოების ყველა ეტაპზე”. 

გენდერული მეინსტრიმინგის პრინციპის დამყარების შემდეგ, არსებობს მთელი რიგი 

ნაბიჯებისა, რომელთა გადადგმაც შეიძლება გენდერული სტატისტიკის 

შემუშავებისას. 

ნაბიჯი 1. თემის შერჩევა გენდერული თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია რომ ისეთი თემები იქნას შერჩეული, რომლებიც რელევანტურია 

გენდერული სტატისტიკისთვის, კერძოდ, ისეთი თემები, რომლებიც ცხოვრების 

ყველა ასპექტში ებრძვის ქალთა და მამაკაცთა უთანასწორობას. გენდერული 

თანასწორობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღების 

თანაბარი ძალა, თანაბარი ეკონომიკური შესაძლებლობები, შრომის ანაზღაურება და 

სტატუსი, შრომისა და ცხოვრების ბალანსი, გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა 

და თავისუფლება გენდერული ნიშნით ძალადობისგან. განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა მიექცეს იმას, რომ გამოყენებულმა ინდიკატორებმა გაზომოს შესაბამის სფეროსა 

და თემებში პროგრესი. 

 

ნაბიჯი 2. შესაბამისი ცნებების, მეთოდოლოგიების და გაზომვის საშუალებების 

იდენტიფიკაცია 

გენდერული სტატისტიკის შეგროვების დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანია 

შეფასდეს რამდენად ადეკვატურად ასახავს არსებული კონცეფციები, თეორიები და 

მეთოდოლოგიები ქალებსა და მამაკაცებს შორის სხვაობას, გამოავლინოს გენდერული 

უთანასწორობა და არ იყოს გენდერულად მიკერძოებული. იმ შემთხვევებში, სადაც 

ხსენებული პირობები არ სრულდება, გენდერულად სენსიტიური კონცეფციები და 

მეთოდოლოგიები უნდა იქნას შემუშავებული. მაგალითად, როდესაც სამუშაო ძალის 

შესახებ კვლევები გვთავაზობს ინფორმაციას ქვეყანაში დასაქმებასთან დაკავშირებით, 

ისინი მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავენ გენდერულ უთანასწორობას იმ შემთხვევაში, 

თუ უფასო სამუშაოს შესახებაც არ არის მოცემული ინფორმაცია. აღნიშნულ სფეროში 

გენდერული უთანასწორობის უკეთ გასაგებად, სამუშაო ძალის კვლევები შეიძლება 

შეივსოს დრო და დრო გამოკითხვებით. 
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ნაბიჯი 3. მონაცემთა შეგროვების გაზომვის ინსტრუმენტების განმარტება 

მონაცემთა შეგროვების რაოდენობრივი მიდგომა მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს15. 

 

1. ანალიზის ერთეულის იდენტიფიკაცია 

ანალიზის ერთეული შეიძლება მოიცავდეს მოსახლეობის ჯგუფებს (მაგალითად, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, ახალგაზრდა კაცები), ოჯახებს, 

კომპანიებს და სკოლებს, ან ქმედებებს (მაგალითად, შობადობა, ეკონომიკური 

ოპერაციები). ანალიზის ერთეული განსაზღვრავს იმას, თუ რა მონაცემები უნდა იქნას 

შეგროვებული და გავლენას ახდენს შეგროვებულ მონაცემებში გენდერული 

პერსპექტივის ასახვის გზებზე. მაგალითად, შინამეურნეობების შემოსავლის 

მონაცემების შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ მონაცემთა შეგროვება 

ითვალისწინებს ოჯახის შემოსავლის ხელმისაწვდომობასა და კონტროლზე 

გენდერულ განსხვავებებს ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობების 

გათვალისწინებით. 

2. კითხვარის დიზაინი და რესპოდენტთა რაოდენობა 

ახალი მონაცემების შესაგროვებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას კითხვარი, 

როგორც დამოუკიდებლად შესავსები კითხვების სახით, ასევე ინდივიდუალური 

ინტერვიუს საშუალებით. ამ შემთხვევებში კითხვარის დიზაინი და შინაარსი 

გენდერული სტატისტიკის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგან ის გავლენას 

ახდენს გენდერული უთანასწორობის გამოაშკარავების მიზნით შეგროვებული 

მონაცემების მნიშვნელობაზე. კითხვების არაადეკვატური ფორმულირება ქმნის 

გენდერულად მიკერძოებული მონაცემების შეგროვების რისკს. კითხვარში 

გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირებისა და გენდერული მიკერძოების თავიდან 

ასაცილებლად, გასათვალისწინებელია შემდეგი: 

o მონაცემები, რომლებიც საჭიროა გენდერული სტატისტიკის შეგროვების 

მიზნით; 

o იმ ცნებებისა და განმარტებების გამოყენება, რომლებიც ადეკვატურად ასახავს 

გენდერულ საკითხებს; 

o კითხვების სიცხადე და ფორმულირება ისე, რომ ინტერპრეტაციის ადგილი 

აღარ დარჩეს რესპონდენტთა პირად რწმენასა და სოციალურ ნორმებზე 

                                                           
15 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 
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დაფუძნებული ინტერვიუბისთვის (და ერთი ერთზე ინტერვიუს შემთხვევაში) 

ინტერვიუერებს; 

o შესაბამისი რესპონდენტის შერჩევა. 

გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვა მახასიათებლებთან 

გენდერის გადაკვეთას (მაგალითად, შემოსავალი, დასაქმების სტატუსი, განათლების 

დონე, ასაკი, მოქალაქეობა, ეთნიკური წარმომავლობა). ამ შემთხვევაში, 

გასათვალისწინებელია შერჩეული რესპოდენტების რაოდენობა. მათი რაოდენობა 

უნდა იყოს საკმარისად დიდი, რომ შესაძლებელი იყოს მცირე ჯგუფებისთვის სანდო 

შეფასებების გაკეთება. 

ასევე, მნიშვნელოვანია შერჩევა ისე იქნას განსაზღვრული, რომ მონაცემთა სიზუსტე 

და საიმედოობა იქნას უზრუნველყოფილი. გენდერული მიკერძოების თავიდან 

ასაცილებლად, გენდერული ბალანსი უნდა იყოს დაცული შერჩევის ჩარჩოებში. 

ფოკუსირებამ კონკრეტულად საოჯახო ერთეულის შერჩევის განსაზღვრაზე, 

შეიძლება გამოიწვიოს გენდერული მიკერძოება და მოითხოვს ცალკეული ყურადღება 

დაეთმოს მინიშნებულ ერთეულს (ე.ი. ინტერვიუს პროცესში გამოკითხულ პირს) და 

მათ შერჩევას. კიდევ ერთი გამოწვევა მოიცავს ანალიზის ინდივიდუალური 

ერთეულის გამოყენებას, როდესაც შინამეურნეობა გამოიყენება როგორც შერჩევის 

ერთეული. ამ შემთხვევაში რესპონდენტმა არ უნდა გასცეს პასუხები თავისი 

პარტნიორის სახელით. ეს საკითხი განსაკუთრებით ეხება ისეთ სენსიტიურ კითხვებს, 

როგორიცაა გენდერული ძალადობა ან დროის ხარჯვა და ბავშვების მოვლა. 

3.  საპილოტე ტესტის განხორციელება, მისი შედეგების ანალიზი და საჭიროების 

შემთხვევაში გაზომვის ინსტრუმენტის გადასინჯვა 

კითხვარების ტესტირებას/პილოტირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

პოტენციური გენდერული მიკერძოების გამოსავლენად ან ზოგადად კითხვარებში 

სიცხადის არარსებობისას და გენდერულად სპეციფიკურ კითხვებთან დაკავშირებით. 

ტესტის/პილოტირების შედეგების საფუძველზე უნდა გადაიხედოს კითხვარი. 

4. მონაცემთა შეგროვებისა და მასში ჩართულ პირთა ტრენინგის სტანდარტული 

შაბლონების შემუშავება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მონაცემთა 

ჰომოგენურობა, შედარებითობა, ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს ინტეგრირება 

და გენდერული მიკერძოებულობის თავიდან აცილება 

საერთაშორისო სტანდარტული შაბლონები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მონაცემთა 

შედარებითობის და ქვეყნის/სექტორის და ა.შ. შედარების გასაადვილებლად. ეს 

შეიძლება იყოს: საერთაშორისო კლასიფიკაცია დროის გამოყენების/ხარჯვის 
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სტატისტიკისთვის, პროფესიების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია, 

ევროკავშირის ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური კლასიფიკაცია, 

დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია და ა.შ. სტანდარტული შაბლონების 

გამოყენება ინტერვიუერების ტრენინგთან ერთად სასარგებლოა იმისათვის, რომ 

მონაცემთა შეგროვების პროცესზე გავლენა არ იქონიოს ინტერვიუერების 

ღირებულებებმა ან შეხედულებებმა. იმისათვის, რომ მოხდეს მონაცემების შეგროვება 

გენდერული უთანასწორობის შესახებ, ინტერვიუერებმა უნდა გააცნობიერონ 

განსახილველი გენდერული საკითხები და სხვადასხვა გზა, თუ როგორ შეიძლება 

ქალებმა და მამაკაცებმა რეაგირება მოახდინონ ზოგიერთ საკითხზე. 

 

5. ადმინისტრაციული მონაცემები 

ადმინისტრაციული მონაცემები განისაზღვრება როგორც ინფორმაცია, რომელიც 

ძირითადად გროვდება ადმინისტრაციული (არა სტატისტიკური) მიზნებისთვის, 

როგორიცაა რეგისტრაცია, საქმის წარმოება და ჩანაწერების შენახვა. ამ ტიპის 

მონაცემებს, როგორც წესი, აგროვებენ საჯარო სექტორის ორგანიზაციები 

კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. ამიტომ, მოცემული ჩანაწერის 

შესაბამისი ერთეულის იდენტიფიცირება არსებითია სტატისტიკური ჩანაწერებისგან 

განსხვავებით, სადაც ინდივიდების ვინაობა არ არის საინტერესო და არც დასაშვებია. 

ადმინისტრაციული ჩანაწერების გამოყენება შეიძლება ხელსაყრელი იყოს, რადგან ეს 

თავიდან აიცილებს შემდგომში მონაცემთა შეგროვების პირდაპირ ხარჯებს და 

რესპონდენტების ტვირთს, რადგან მონაცემები უკვე იარსებებს. ასევე, დამატებით 

უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ შესაძლებელია მონაცემთა რამდენიმე 

წყაროსთან დაკავშირება. თუ ეს მოხდა, აუცილებელია ერთიანი საიდენტიფიკაციო 

სისტემის არსებობა, რომელიც მონაცემთა სხვადასხვა წყაროს საშუალებას მისცემს 

გამოიყენონ საერთო საიდენტიფიკაციო კოდები. 

 

ნაბიჯი 4. გენდერული სტატისტიკის შეგროვება 

მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა მეთოდი არსებობს (მაგალითად, სატელეფონო, 

პირისპირ, კომპიუტერის საშუალებით ან პერსონალურად ჩატარებული 

ინტერვიუები, კარდაკარ ან ონლაინ გამოკითხვა, თვითშედგენა). კონკრეტული 

მეთოდის არჩევისას მნიშვნელოვანია შეფასდეს, თუ როგორ შეიძლება იქნას თავიდან 

აცილებული გენდერული მიკერძოება მონაცემთა შეგროვების პროცესში. მაგალითად, 

ინტერვიუებში ინტერვიუერების ღირებულებებმა/შეხედულებებმა/გენდერული 
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როლების აგებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს გამოკითხულთა მოსაზრებებზე, 

როგორც ეს ზემოთ იყო ნახსენები. ინტერვიუერის მახასიათებლებმა (მაგალითად, 

სქესი, ასაკი), ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს ქალთა და მამაკაცთა ქცევაზე 

ინტერვიუს დროს და მათ მიერ გაცემულ პასუხებზე. მონაცემთა შეგროვების მეთოდის 

არჩევის დროს უნდა ჩატარდეს გენდერული თვალსაზრისით პოტენციური რისკების 

ანალიზი და უნდა იქნას მიღებული ზომები მათი შემცირების მიზნით. 

ნაბიჯი 5. გენდერული სტატისტიკის ანალიზი 

შეგროვებული გენდერული სტატისტიკის მიხედვით ჩატარებული ანალიზის ტიპი 

დამოკიდებული იქნება შეგროვების პროცესის მიზანზე. მაგალითად, გენდერული 

სტატისტიკის ანალიზი შეიძლება ჩატარდეს დროთა განმავლობაში და სექტორების, 

პოლიტიკის, პროგრამების, პროექტების, ორგანიზაციების მიხედვით და ა.შ. როდესაც 

ხდება გენდერული გავლენის შეფასება, გენდერული სტატისტიკის გაანალიზების 

დროს ყურადღება უნდა მიექცეს ქალებსა და მამაკაცებზე ინტერვენციის პოტენციურ 

გავლენას. გენდერული შეფასებისას, გენდერული სტატისტიკის ანალიზი 

ფოკუსირებულია იმ ცვლილებებზე, რომელიც შესაბამისმა ინტერვენციამ მოიტანა 

ქალთა და მამაკაცთათვის.  

ნაბიჯი 6. მომხმარებელთა ფართო სპექტრზე გავრცელება (მაგ. პოლიტიკოსები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოქალაქეები) 

მას შემდეგ, რაც დასრულდება ანალიზი, უნდა მოხდეს გენდერული სტატისტიკის 

გაზიარება და გავრცელება. გენდერული სტატისტიკის და მათი გენდერულ ჭრილში 

ანალიზის გაზიარება მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების, დაინტერესებული 

მხარეების და, ზოგადად, მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ასამაღლებლად 

გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. გენდერული სტატისტიკის მნიშვნელობის 

გაზიარება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მოხდეს მათი ხშირად გამოყენება და 

სხვადასხვა მომხმარებლის ან აუდიტორიისთვის მათი პოტენციალის წარმოჩენა (მაგ., 

მკვლევარები, შემფასებლები, პოლიტიკოსები, დაინტერესებული მხარეები). 

გენდერული სტატისტიკის, მონაცემთა რეზიუმეებისა და ინფორმაციის გავრცელების 

დროს, ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისთვის. 

გენდერული სტატისტიკა შეიძლება გავრცელდეს გენდერულ თანასწორობასთან 

დაკავშირებული პუბლიკაციების, ზოგადი სტატისტიკური პუბლიკაციების, კვლევის 

ანგარიშების, ჟურნალ-გაზეთების სტატიების, ონლაინ მონაცემთა ბაზებისა და 

სოციალური მედიის საშუალებით. 
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3.3 გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების შემუშავების 

კრიტერიუმები 

გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების შემუშავებისას ყურადღება უნდა 

მიექცეს მათ სიმტკიცესა და ხარისხს შემდეგი კრიტერიუმების საფუძველზე. 

მონაცემთა შესაბამისობა: შეგროვებული მონაცემების შესაძლებლობები და 

მოცულობა, რომ დააკმაყოფილოს მონაცემების მომხმარებელთა მოთხოვნები და 

საჭიროებები და მათი შესაბამისობა განხორციელებული/გაანალიზებული 

ინტერვენციისთვის. მაგალითად, ინდიკატორები ნათლად უნდა იყოს 

დაკავშირებული შეფასებული პოლიტიკის, სტრატეგიის, პროგრამის, პროექტის ან 

ინიციატივის დანახარჯებთან,  გამომუშავებასთან ან შედეგთან. 

მონაცემთა სიზუსტე: შეგროვებული მონაცემების ზუსტი დონე/რაოდენობა. 

მონაცემთა დროულობა: დროის მონაკვეთი მონაცემთა შეგროვების მომენტსა და იმ 

მოვლენას შორის, რომელსაც აღიშნული მონაცემები ასახავს. 

მონაცემთა სიცხადე: შეგროვებული მონაცემები წარმოდგენილია ყველა 

მომხმარებლისთვის ადვილად გასაგები გზით და თან ახლავს ადეკვატური 

განმარტებები (მაგალითად, შეგროვებისთვის, მონაცემთა ცხრილებისთვის, 

ინტერპრეტაციისთვის გამოყენებული მეთოდების შესახებ). 

მონაცემთა შედარებითობა: დროთა განმავლობაში და სხვადასხვა კონტექსტში 

შედეგების ან ეფექტიანობის შედარების შესაძლებლობა. 

მონაცემთა პუნქტუალობა: შეგროვებული მონაცემების ანალიზისა და გამოქვეყნების 

ვადების დაცვა. 

მონაცემთა ხელმისაწვდომობა: ინფორმაციის არსებობის დადგენის სიმარტივე, ისევე 

როგორც შესაფერისი ფორმა ან საშუალება, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია 

ინფორმაციის მიღება. ასევე, ხარჯი შეიძლება იყოს ფაქტორი, რომელმაც შესაძლოა 

გავლენა მოახდინოს ზოგიერთი მომხმარებლისთვის მონაცემთა 

ხელმისაწვდომობაზე. 

 

3.4 გენდერული ინდიკატორების განსაზღვრა 

დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას ის, თუ როგორ 

შეიძლება გენდერული ინდიკატორების შემუშავებამ გაზომოს პროგრესი გენდერული 

თანასწორობის ფართო მიზნებში, ისევე როგორც პოლიტიკის, პროგრამების ან 
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პროექტების კონკრეტული მიზნები. გენდერული მაჩვენებლები უნდა იყოს 

პოლიტიკის მიზნებთან შესაბამისი და მათზე მორგებული. გენდერული 

ინდიკატორების შერჩევა ასევე დამოკიდებულია ინტერვენციის მასშტაბზე, 

გენდერული სტატისტიკის ხელმისაწვდომობაზე და მონაცემთა შეგროვებაში 

მონაწილე პირების უნარებზე. შესაბამისი გენდერული ინდიკატორების შერჩევისას 

შემდეგი პრინციპები უნდა იქნას დაცული:16 

 გენდერული ანალიზის ჩატარება გენდერული ინდიკატორების განსაზღვრის 

ხელშესაწყობად; 

 როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი გენდერული მაჩვენებლების 

გამოყენება; აღნიშნული უნდა მოიცავდეს შესაბამისი ინტერვენციის ან 

განსახილველი თემის ყველა ასპექტს და აღმოფხვრას მონაცემთა შეგროვების 

პროცესში არსებული ხარვეზები; 

 ინდიკატორების შეგროვების უზრუნველყოფა, რადგან ზოგიერთი მათგანი 

შეიძლება აღმოჩნდეს შეუსაბამო ან რთულად შეგროვებადი; 

 შესაბამისობისა და ურთიერთთანამშრომლობის უზრუნველყოფა. ეს 

გულისხმობს იმის უზრუნველყოფას, რომ გენდერული ინდიკატორები 

მნიშვნელოვანი და არსებითია როგორც პოლიტიკოსების და დაინტერესებული 

მხარეებისათვის, ასევე ინტერვენციისა და კონტექსტისთვის. კერძოდ, 

გენდერული მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდეს გენდერული თანასწორობის 

შესაბამის ვალდებულებებს და გენდერულად სპეციფიკური პოლიტიკის 

მიზნებს; 

 დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობითი მიდგომების მეშვეობით ჩართვა 

შესაბამისი მეინსტირიმინგისთვის გენდერული ინდიკატორების 

განსაზღვრაში. გენდერული ინდიკატორების შესახებ მონაცემების 

განსაზღვრასა და შეგროვებაში დაბრკოლებების თავიდან აცილების მიზნით, 

მნიშვნელოვანია შეფასდეს მონაწილე პირების უნარები და ვალდებულების 

დონე; 

 ვადების განსაზღვრა გამოკვლეული პროგრამების, პროექტების ან  პოლიტიკის 

მოსალოდნელი ცვლილებებისთვის, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს 

მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში. 

მოსალოდნელი ვადა უნდა იქნას გათვალისწინებული ინდიკატორის 

შეგროვებისა და გაზომვის ვადების განსაზღვრისას. 

                                                           
16 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators


28 
 

გარდა ამისა, ინდიკატორების განსაზღვრისას არსებობს კრიტერიუმები, რომლის 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში ინდიკატორი მიიჩნევა „კარგ ინდიკატორად17“.  ასეთი 

კრიტერიუმებია: 

 დასაბუთებული: განსაზღვა იმის, თუ რა უნდა გაზომოს ინდიკატორმა. 

 სპეციფიკური: ინიციატივის მხოლოდ კონკრეტული ასპექტის განსაზღვრა 

რომელიც უნდა იქნას გაზომილი. 

 სანდო: შემთხვევითი შეცდომის შემცირება და იგივე შედეგის 

თანმიმდევრულად წარმოება, იგივე გარემოებების გათვალისწინებით, მათ 

შორის, იგივე დამკვირვებლები ან რესპონდენტები.  

 შედარებადი: შედეგების და ეფექტიანობის დროთა განმავლობაში და 

სხვადასხვა კონტექსტში შედარების შესაძლებლობა.  

 არამიმართული: ნებისმიერი მიმართულებით ცვლილების გაზომვის 

შესაძლებლობა. 

 ზუსტი: მკაფიო, კარგად განსაზღვრული განმარტებების გამოყენება. 

 განხორციელებადი: ხელმისაწვდომი საშუალებების, მეთოდების, რესურსებისა 

და უნარების გამოყენებით გაზომვის შესაძლებლობა. 

 რელევანტური: შეფასებული პოლიტიკის, სტრატეგიის, პროგრამის, პროექტის 

ან ინიციატივის დანახარჯებთან,  გამომუშავებასთან ან ნათლად 

დაკავშირებული. 

 დასაბუთებული: ემპირიულად დამტკიცებადი ან ტესტირებადი. 

მას შემდეგ რაც მოხდება ინდიკატორების შერჩევა, უნდა შეგროვდეს საბაზისო 

ინფორმაცია რათა მიეთითოს ათვლის წერტილი, რათა მოხდეს შესაბამის 

ინტერვენციებში დროთა განმავლობაში მომხდარი ცვლილებების გაზომვა. 

აღნიშნული  შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს დროთა განმავლობაში პროგრესის 

შესაფასებლად. გენდერულ მაჩვენებლებზე შეგროვებული მონაცემები შესაძლოა 

შეფასდეს შეთანხმებულ შედეგებთან საწინააღმდეგოდ იმის დასადგენად, გამოიწვია 

თუ არა ინტერვენციამ მოსალოდნელი ცვლილებები ქალთა და მამაკაცთა 

მდგომარეობაში. 
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4. გენდერული ინდიკატორები სფეროების მიხედვით 
სფეროების მიხედვით გენდერული ინდიკატორების შემუშავება ხელს უწყობს 

გენდერული სხვაობების შეფასებას ცხოვრების სხვადასხვა დარგში. მაგალითის 

სახით, მომდევნო პარაგრაფებში განხილულია შემდეგი სფეროები შესაბამისი 

ინდიკატორებით: 1) შრომის ბაზარი; 2) განათლება, ტრენინგები და უნარები და 3) 

ჯანმრთელობა.  

 

4.1 შრომის ბაზარი 

შრომის ბაზრის თემა შეიცავს ინდიკატორებს დასაქმებისა და უმუშევრობის, აგრეთვე 

შრომის ბაზრის საქმიანობის, გადასვლებისა და პოლიტიკის შესახებ. ასეთი 

ინდიკატორები მნიშვნელოვანია შრომის ბაზარზე ხანგრძლივი გენდერული 

უთანასწორობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული პროგრესის გასაზომად - 

მაგალითად, გენდერული განსხვავება დასაქმებაში, უმუშევრობა და აქტივობა, 

გენდერული კონცენტრაცია სხვადასხვა პროფესიის გარშემო და ა.შ. მონაცემები, ასევე, 

შესაძლებელია მოცემული იყოს ჯვარედინი უთანასწორობის შესახებ, რაც 

დაკავშირებულია ასაკთან, სექტორთან, პროფესიასთან, განათლების მიღებასთან, 

მოქალაქეობასთან და დაბადების ქვეყანასთან18. როგორც ინდიკატორების 

მიმოხილვის დროს იქნა აღნიშნული, ინდიკატორების ჩაშლა ხდება მსხვილ 

სფეროებად, შემდეგ ქვე-დარგებად, რომლებზეც მისადაგებულია შესაბამისი 

ინდიკატორები, იქნება ეს ზოგადი სახით, ჯვარედინი სახით თუ სხვა მაჩვენებლების 

მიხედვით. მაგალითად, გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) 

დასაქმების დონის გასაზომი 

ინდიკატორები იყოფა ზოგადი და 

ჯვარედინი სახის ინდიკატორებად: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_wrklab/ta_wrklab_lab  

ფოტოს წყარო: https://www.breaktheglassceiling.com/wp-
content/uploads/2015/01/1-21.png 
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ცხრილი 2: დასაქმების დონის გენდერული ინდიკატორები 

დასაქმების დონე 

ზოგადი ინდიკატორები 

 სრული განაკვეთის ექვივალენტური (FTE) დასაქმების მაჩვენებელი (%, 15+ 

მოსახლეობა) 

 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკისა და ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

(%) 

 დასაქმებულები განათლების დონის, სქესის, ასაკისა და შრომითი 

ხელშეკრულების მიხედვით (%) 

 დასაქმებულები საგანმანათლებლო დონის, სქესის, ასაკისა და სრულ 

განაკვეთზე/ნახევარ განაკვეთზე დასაქმების მიხედვით (%) 

 დასაქმებულები განათლების დონის, სქესის, ასაკისა და ადგილობრივი 

ერთეულის სიდიდის მიხედვით (%) 

 დასაქმება სქესის, ასაკის, სამსახურის ვადისა და ურბანიზაციის დონის 

მიხედვით 

 ოდესმე გქონიათ ანაზღაურებადი სამუშაო? (რესპონდენტთა %, 18+ 

მოსახლეობა) 

 NUTS 319 რეგიონის მიხედვით 15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფის რეგიონალური 

დასაქმების დონის განაწილება (%) 

 დასაქმების მაჩვენებელი სქესის მიხედვით 20-64 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში 

 რეგიონული დასაქმების დონის განაწილება სქესის მიხედვით 

 დასაქმება სქესის, ასაკის, პროფესიული სტატუსის და სამსახურის ვადის 

მიხედვით 

ჯვარედინი უთანასწორობა 

ასაკობრივი ჯგუფი 
 ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებელი სქესის, ასაკისა და დაბადების 

ქვეყნის მიხედვით 

სამუშაო სექტორი 

 დასაქმებულები საგანმანათლებლო დონის, სქესის, ასაკისა და NACE– ს მე-2 

შესწორების აქტივობის მიხედვით (%) 

პროფესია 

 დასაქმებულები განათლების დონის, სქესის, ასაკისა და პროფესიის მიხედვით 

(%) 

განათლების დონე 

 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკისა და განათლების დონის მიხედვით (%) 

მოქალაქეობა და დაბადების ქვეყანა 
 ამჟამად დასაქმებული იმიგრანტები სქესის, ასაკისა და დაბადების ქვეყნის 

მიხედვით 

                                                           
19სტატისტიკისთვის ტერიტორიული ერთეულების ნომენკლატურა (NUTS). ეს კატეგორია ეხება მესამე 

დონის რეგიონებს (NUTS 3, ასევე ცნობილი როგორც NUTS III), რომელსაც მეტწილად იყენებს 

ევროსტატი და ევროკავშირის სხვა ორგანოები. 
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 ამჟამად დასაქმებული იმიგრანტები სქესის, ასაკისა და მოქალაქეობის 

მიხედვით 

 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკისა და დაბადების ქვეყნის მიხედვით (%) 

 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკისა და მოქალაქეობის მიხედვით (%) 

 პირველი თაობის იმიგრანტთა დასაქმების დონე სქესის, ასაკის, რეზიდენტობის 

წლებისა და მიგრაციის მიზეზების მიხედვით 

მრავლობითი თანაკვეთა 
 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკის, განათლების დონისა და დაბადების 

ქვეყნის მიხედვით 

 დასაქმების მაჩვენებლები სქესის, ასაკის, განათლების დონისა და 

მოქალაქეობის მიხედვით 

 ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებლები, რომლებიც არ არიან განათლებასა 

და ტრენინგებში ჩართული სქესის, მიღებული განათლების დონის, უმაღლესი 

საფეხურის განათლების დასრულებიდან გასული წლების და მოქალაქეობის 

მიხედვით 

 ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებლები, რომლებიც არ არიან განათლებასა 

და ტრენინგებში ჩართული სქესის, მიღებული განათლების დონის, უმაღლესი 

საფეხურის განათლების დასრულებიდან გასული წლების და დაბადების 

ქვეყნის მიხედვით 

 ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებლები, რომლებიც არ არიან განათლებასა 

და ტრენინგებში ჩართული სქესის, მიღებული განათლების დონის, უმაღლესი 

საფეხურის განათლების დასრულებიდან გასული წლების და ურბანიზაციის 

დონის მიხედვით 

 მოზრდილებში დასაქმების მაჩვენებელი სქესის, ასაკობრივი ჯგუფების, 

განათლების დონის, ბავშვების რაოდენობისა და უმცროსი შვილის ასაკის 

მიხედვით (%) 

 დასაქმების დონე სქესის, ასაკობრივი ჯგუფების, განათლების დონისა და 

ოჯახის შემადგენლობის მიხედვით (%) 

 დასაქმების დონე სქესის, ასაკის, მიგრაციის სტატუსის, მოქალაქეობისა და 

განათლების დონის მიხედვით 

 

 

4.2 განათლება, ტრენინგები და უნარები 

განათლების, ტრენინგებისა და უნარების 

სფერო მოიცავს ინდიკატორებს, რომლებიც 

ზომავს გენდერულ განსხვავებებს განათლებისა 

და სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პროცესში, 

განათლების მიღწევებში, საგანმანათლებლო 

შედეგებსა და უნარებში. აღნიშნული 

ინფორმაცია ასევე იკვეთება სხვა 
ფოტოს წყარო: https://elec-engg.com/wp-
content/uploads/2018/08/skill2-3616d23240.jpg 
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ინდივიდუალურ მახასიათებლებთან, მაგ. პროფესია, სექტორი, მიგრაციის ფონი და 

უნარშეზღუდულობის სტატუსი.  

აღნიშნული ინდიკატორები მნიშვნელოვანია განათლების სფეროში გენდერული 

უთანასწორობის აღმოფხვრაში პროგრესის გასაზომად. მაგალითად, მეცნიერების, 

ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და მათემარიკის დარგებში გაცილებით მეტი მამაკაცი 

კურსდამთავრებულია, ხოლო სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებეში უფრო 

ხშირია ქალი კურსდამთავრებულები, ასევე გენდერული სხვაობა არსებობს ციფრულ 

უნარებშიც.20 

განათლების, ტრენინგების და უნარების ინდიკატორებიც ჩაშლილია 4 მსხვილ 

ინდიკატორად: 1) განათლებასა და ტრენინგებში მონაწილეობა; 2) საგანმანათლებლო 

მიღწევები; 3) სკოლის ადრეულ ასაკში მიტოვება; 4) უნარები. აღნიშნული თითოეული 

სფერო კი ჩაშლილია ქვე-დარგებად, რომელთათვის მისადაგებულია შესაბამისი 

ინდიკატორები. მაგალითად, „განათლებასა და ტრენინგებში მონაწილეობა“ 

ჩაშლილია შემდეგ კატეგორიებად: 

 მონაწილეობის დონე 

 სტუდენტთა რაოდენობა 

 კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 

 სასწავლო მობილობა 

 განხორციელება 

 სწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე 

 ჯვარედინი უთანასწორობა 

თითოეულ ჩამოთვლილ კატეგორიას მიესადაგები შესაბამისი ინდიკატორები 

გენდერული უთანასწორობის პროგრესის გასაზომად. გენდერული თანასწორობის 

ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) მიერ განსაზღვრული „განათლებასა და ტრენინგებში 

მონაწილეობის“ რიგი ინდიკატორების მაგალითი მოცემულია ცხრილ 3-ში: 

 

 

 

                                                           
20 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_eductrain  

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_eductrain
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ცხრილი 3: გენდერული ინდიკატორებილი „განათლებასა და ტრენინგებში მონაწილეობის“ მიმართულებით. 

განათლებასა და ტრენინგებში მონაწილეობა21 
მონაწილეობის დონე 

 სტუდენტების მონაწილეობა სავალდებულო სწავლის ბოლოს - შესაბამისი 

ასაკობრივი მოსახლეობის % 

 ახალგაზრდების განათლებასა და ტრენინგებში მონაწილეობის მაჩვენებელი 

სქესის, ასაკისა და შრომის სტატუსის მიხედვით (NEET22–ის მაჩვენებლების 

ჩათვლით) 

 ფორმალურ განათლებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის მაჩვენებელი სქესის, 

ასაკისა და შრომის სტატუსის მიხედვით 

 საშუალო ასაკი ოფიციალური განათლების დატოვებისას სქესის მიხედვით და 

განათლების მიღწევის დონე პირთათვის, ვინც ბოლო 3 ან 5 წლის განმავლობაში 

მიატოვა სწავლა 

 მოსწავლეები 5 წლიდან სავალდებულო განათლების საწყის ასაკამდე, სქესის 

მიხედვით - შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის % 

 მოსწავლეები 3 წლიდან სავალდებულო განათლების საწყის ასაკამდე, სქესის 

მიხედვით - შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის % 

 4 წლის მოსწავლეები, სქესის მიხედვით - შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 

მოსახლეობის % 

 3 წლის მოსწავლეები, სქესის მიხედვით - შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 

მოსახლეობის % 

სტუდენტების რაოდენობა 

ყველა მოსწავლე და სტუდენტი 
 ჩარიცხული მოსწავლეები და სტუდენტები განათლების დონის, სქესის და 

ასაკის მიხედვით 

 ჩარიცხული მოსწავლეები და სტუდენტები განათლების დონის, სქესის, 

დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის ინტენსივობის მიხედვით 

 ჩარიცხული მოსწავლეები და სტუდენტები განათლების დონის, სქესის და 

განათლების დარგის მიხედვით 

 ჩარიცხული მოსწავლეები და სტუდენტები განათლების დონის, პროგრამის 

ორიენტაციის, დასრულების და სქესის მიხედვით 

ახალი ჩარიცხულები 

 ახალი ჩარიცხულები განათლების დონის, პროგრამის ორიენტაციის, სქესის და 

განათლების დარგის მიხედვით 

 ახალი ჩარიცხულები განაწილება განათლების დონეზე და პროგრამის 

ორიენტაცია სქესის და განათლების დონის მიხედვით 

 ახალი ჩარიცხულები განათლების დონის, სქესის და ასაკის მიხედვით 

ადრეული ბავშვობა და დაწყებითი განათლება 

 ადრეული განათლების სისტემაში ჩარიცხული მოსწავლეები სქესის, 

დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის ინტენსივობის მიხედვით 

 ადრეული განათლების სისტემაში ჩარიცხული მოსწავლეები სქესის და ასაკის 

მიხედვით 

                                                           
21 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_eductrain  
22 Not in Education, Employment or Training - ახალგაზრდები, რომლებიც არ არიან ჩართული 

განათლების, დასაქმების ან ტრენინგების პროგრამებში. 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_eductrain
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 დაწყებით განათლებაში ჩარიცხული მოსწავლეები სქესის, დაწესებულების 

ტიპისა და მონაწილეობის ინტენსივობის მიხედვით 

 დაწყებით განათლებაში ჩარიცხული მოსწავლეები სქესის და ასაკის მიხედვით 

საშუალო განათლება 

 საშუალო განათლებაში (დაბალი კლასები) ჩარიცხული მოსწავლეები 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესის, დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის 

ინტენსივობის მიხედვით 

 საშუალო განათლებაში ჩარიცხული მოსწავლეები პროგრამის ორიენტაციის, 

სქესის და ასაკის მიხედვით 

 საშუალო განათლებაში (მაღალი კლასები) ჩარიცხული მოსწავლეები 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესის, დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის 

ინტენსივობის მიხედვით 

 საშუალო განათლებაში (მაღალი კლასები) ჩარიცხული მოსწავლეები 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესის და ასაკის მიხედვით 

საშუალო სკოლის შემდგომი განათლება 
 საშუალო სკოლის შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხული მოსწავლეები პროგრამის 

ორიენტაციის, სქესის, დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის 

ინტენსივობის მიხედვით 

 პროფესიულ მაღალ საშუალო კლასებსა და საშუალო სკოლის შემდგომ 

საფეხურზე ჩარიცხული მოსწავლეები განათლების დონის, სქესის და 

განათლების სფეროს მიხედვით 

 საშუალო სკოლის შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხული მოსწავლეები პროგრამის 

ორიენტაციის, სქესის და ასაკის მიხედვით 

უმაღლესი განათლება 
 უმაღლეს განათლებაში მონაწილეობა სქესის, განათლების დონისა და დარგის 

მიხედვით 

 უმაღლეს განათლებაში ჩარიცხული სტუდენტები განათლების დონის, 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესის, დაწესებულების ტიპისა და მონაწილეობის 

ინტენსივობის მიხედვით 

 უმაღლეს განათლებაში ჩარიცხული სტუდენტები განათლების დონის, 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესისა და ასაკის მიხედვით  

 უმაღლეს განათლებაში ჩარიცხული სტუდენტები განათლების დონის, 

პროგრამის ორიენტაციის, სქესისა და დარგის მიხედვით  

 უმაღლესი განათლების დონეზე ჩარიცხული სტუდენტების განაწილება სქესის 

და დარგის მიხედვით 
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4.3 ჯანმრთელობა 

ჯანმრთელობის ინდიკატორები ზომავს 

გენდერულ განსხვავებებს ჯანდაცვაში, 

ჯანმრთელობის ქცევაში, თვითაღიარებულ და 

აღქმულ ჯანმრთელობაში და ფაქტორებში, 

რომლებიც გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე. 

აღნიშნული ინდიკატორები აუცილებელია 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხებში 

გენდერული უთანასწორობის 

მონიტორინგისთვის და, შესაბამისად, 

მამაკაცთა და ქალთა მიმართ ეფექტური 

მიზნების დასახვისთვის ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობისა და დაავადების პრევენციის 

სტრატეგიებში. მაგალითად, მიუხედავად უფრო მეტი სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობისა, ქალები პროპორციულად თავისი სიცოცხლის უფრო მეტ წელს 

უჩივიან ჯანმრთელობის პრობლემებს, ვიდრე მამაკაცები. გენდერული 

თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) მიერ განსაზღვრული 

„ჯანმრთელობის დაცვის“ ინდიკატორების23 მაგალითი მოცემულია ცხრილ 4-ში: 

ცხრილი 4: გენდერული ინდიკატორები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. 

ჯანმრთელობის დაცვა 
ჯანმრთელობის დაცვის გამოყენება ↓ 

პრევენციული მომსახურებით სარგებლობა 

 მკერდის კიბოს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 

 თვითგამოცხადებული ვაქცინაცია გრიპის საწინააღმდეგოდ სქესის, ასაკისა და 

განათლების დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული ვაქცინაცია გრიპის საწინააღმდეგოდ სქესის, ასაკისა და 

ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების და შაქრიანი დიაბეტის რისკების შესახებ 

თვითგამოცხადებული სკრინინგი სქესის, ასაკისა და განათლების დონის 

მიხედვით 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების და შაქრიანი დიაბეტის რისკების შესახებ 

თვითგამოცხადებული სკრინინგი სქესის, ასაკისა და ურბანიზაციის დონის 

მიხედვით 

 კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის თვითგაცხადებული ბოლო ტესტი სქესის, 

ასაკისა და განათლების დონის მიხედვით 

 კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის თვითგაცხადებული ბოლო ტესტი სქესის, 

ასაკისა და ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

                                                           
23 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_hlthmort/ta_hlthmort_hlth  

ფოტოს წყარო: 

https://www.moneycrashers.com/wp-
content/uploads/2010/10/health-insurance-heart-
family.jpg 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_hlthmort/ta_hlthmort_hlth


36 
 

 თვითგამოცხადებული ბოლო კოლონოსკოპია სქესის, ასაკის და განათლების 

დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული ბოლო კოლონოსკოპია სქესის, ასაკის და ურბანიზაციის 

დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული სარძევე ჯირკვლის ბოლო გამოკვლევა ქალებში ასაკისა 

და განათლების დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული სარძევე ჯირკვლის ბოლო გამოკვლევა ქალებში ასაკისა 

და ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ბოლო ტესტი ქალებში 

ასაკისა და განათლების დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ბოლო ტესტი ქალებში 

ასაკისა და ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა ↓ 

ზოგადი ინდიკატორები 

 რამდენად ართულებს ხარჯები თქვენთვის ხანგრძლივი მკურნალობის 

სერვისების გამოყენებას? (რესპონდენტთა %, 18+ მოსახლეობა) 

 როგორ დაფინანსდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში თქვენს მიერ მიღებული 

გრძელვადიანი მკურნალობა? (რესპონდენტთა %, 18+ მოსახლეობა) 

 როგორ დაფინანსდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში თქვენი ახლობელი 

ადამიანის გრძელვადიანი მკურნალობა? (რესპონდენტთა %, 18+ მოსახლეობა) 

 თვითგამოცხადებული სამედიცინო გამოკვლევის დაუსაბუთებელი 

საჭიროებები აქტივობის შეზღუდვის დონის, სქესის და ასაკის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული სამედიცინო დახმარების შეუსრულებელი საჭიროებები 

სქესის, ასაკის, კონკრეტული მიზეზების და ურბანიზაციის ხარისხის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციფიკურ მომსახურებებზე სქესის, ასაკისა და ურბანიზაციის ხარისხის 

ფინანსური მიზეზების გამო 

 თვითგამოცხადებული სამედიცინო დახმარების შეუსრულებელი საჭიროებები 

სქესის, ასაკის, კონკრეტული მიზეზების და აქტივობის შეზღუდვის დონის 

მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციფიკურ მომსახურებებზე სქესის, ასაკისა და აქტივობის შეზღუდვის დონის 

მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები სამედიცინო 

გამოკვლევისთვის სქესის, ასაკის, გამოცხადებული ძირითადი მიზეზისა და 

შემოსავლის კვინტილის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები სტომატოლოგიური 

გამოკვლევისთვის სქესის, ასაკის, გამოცხადებული ძირითადი მიზეზისა და 

შემოსავლის კვინტილის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები სტომატოლოგიური 

გამოკვლევისთვის სქესის, ასაკის, გამოცხადებული ძირითადი მიზეზისა და 

ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

 თვითგამოცხადებული შეუსრულებელი საჭიროებები სამედიცინო 

გამოკვლევისთვის სქესის, ასაკის, გამოცხადებული ძირითადი მიზეზისა და 

ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

მოვლის უზრუნველყოფა 
 პირები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არაფორმალურ მოვლას ან დახმარებას 

კვირაში ერთხელ მაინც სქესის, ასაკისა და განათლების დონის მიხედვით 
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 პირები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არაფორმალურ მოვლას ან დახმარებას 

კვირაში ერთხელ მაინც სქესის, ასაკისა და ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

 ბოლო 12 თვის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენმა ახლობელმა ადამიანმა მიიღო 

თუ არა რეგულარული დახმარება (კვირაში რამდენჯერმე მაინც) რომელიმე 

შემდეგი ადამიანისგან? (რესპონდენტთა %, 18+ მოსახლეობა) 
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დანართი 
ცხრილი 5: მდგრადი განვითარების მიზნები. მიზანი 5: „გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა 
და გოგონას გაძლიერება” 

მიზანი ინდიკატორი 

5.1 ყველა ადგილას ქალებისა და 

გოგონების მიმართ დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

5.1.1: არსებობს თუ არა სამართლებრივი 

ჩარჩოები სქესის საფუძველზე 

თანასწორობისა და 

არადისკრიმინაციული მიდგომების 

განმტკიცების უზრუნველსაყოფად, 

აღსასრულებლად და 

მონიტორინგისთვის.  

5.2 ყველა ქალისა და გოგონას მიმართ 

საჯარო და კერძო სფეროებში 

ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის 

ტრეფიკინგის და სექსუალური და სხვა 

ტიპის ექსპლუატაციის, აღმოფხვრა 

5.2.1: გასული 12 თვის განმავლობაში 

ამჟამინდელი ან ყოფილი ინტიმური 

პარტნიორის მიერ ფიზიკური, 

სექსუალური ან ფსიქოლოგიური 

ძალადობის ქვეშ მყოფი 15 წლის ან 

უფროსი ასაკის ქალებისა და გოგონების 

წილი, ძალადობის ფორმისა და ასაკის 

მიხედვით; 

5.2.2: გასული 12 თვის განმავლობაში 

არაპარტნიორის მიერ ფიზიკური, 

სექსუალური ან ფსიქოლოგიური 

ძალადობის ქვეშ მყოფი 15 წლის ან 

უფროსი ასაკის ქალებისა და გოგონების 

წილი, ასაკის და ადგილმდებარეობის 

მიხედვით; 

5.3 ყოველგვარი მავნე პრაქტიკის 

აღმოფხვრა, როგორიც არის ბავშვთა 

ქორწინება, ადრეულ ასაკში და 

იძულებით ქორწინება, ასევე ქალთა 

წინადაცვეთა 

5.3.1: 20-24 წლის ასაკის ქალების წილი, 

რომლებიც 15 წლამდე და 18 წლამდე 

ასაკში იყვნენ დაქორწინებულები ან 

იყვნენ კავშირში; 

5.3.2: 15-49 წლის გოგონებისა და ქალების 

წილი, რომლებმაც განიცადეს სასქესო 

ორგანოების დასახიჩრება/ჭრა, ასაკის 

მიხედვით 
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5.4 აუნაზღაურებელი ზრუნვისა და 

საოჯახო საქმიანობის აღიარება და 

დაფასება საჯარო სერვისების, 

ინფრასტრუქტურისა და სოციალური 

დაცვის მომსახურების 

უზრუნველყოფის და საოჯახო 

მეურნეობასა და ოჯახში საზიარო 

პასუხისმგებლობის დამკვიდრების 

მეშვეობით 

5.4.1: აუნაზღაურებელ ზრუნვასა და 

საოჯახო საქმიანობაზე  დახარჯული 

დროის წილი სქესის, ასაკისა და 

ადგილმდებარეობის მიხედვით. 

5.5 პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა 

სრული და ეფექტიანი მონაწილეობისა 

და გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა 

დონეზე ლიდერობისათვის თანასწორი 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა 

5.5.1: ქალების მიერ დაკავებული 

ადგილების პროპორცია (ა) ეროვნულ 

პარლამენტებში და (ბ) ადგილობრივ 

მთავრობებში; 

5.5.2: მენეჯერულ თანამდებობებზე 

ქალების წილი 

5.6 სქესობრივი და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვაზე და 

რეპროდუქციულ უფლებებზე 

საყოველთაო წვდომის უზრუნველყოფა, 

მოსახლეობისა და განვითარების 

საკითხებზე საერთაშორისო 

კონფერენციის 

შეთანხმებული  სამოქმედო პროგრამით 

და პეკინის სამოქმედო პლატფორმით, 

ასევე მათი გადასინჯვის მიზნით 

გამართული კონფერენციების დასკვნითი 

დოკუმენტებით 

5.6.1: 15-49 წლის ქალების წილი, 

რომლებიც თავად იღებენ 

გადაწყვეტილებას სექსუალური 

ურთიერთობების, კონტრაცეფციის 

მოხმარებისა და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ; 

5.6.2: ქვეყნების რაოდენობა, რომლებსაც 

აქვთ კანონები და რეგულაციები, რაც 

უზრუნველყოფს 15 წლის და უფროსი 

ასაკის ქალთა და მამაკაცთა სრულ და 

თანაბარ ხელმისაწვდომობას 

სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვის, ინფორმაციისა 

და განათლების სფეროში. 

5.A რეფორმების გატარება იმ მიზნით, 

რომ ქალებს მიენიჭოთ მამაკაცების 

თანასწორი უფლებები ეკონომიკურ 

რესურსებზე, ასევე წვდომა მიწისა და 

სხვა ფორმის ქონების, ფინანსური 

სერვისების, მემკვიდრეობისა და 

5.A.1: (ა) სოფლის მეურნეობის საერთო 

მოსახლეობის პროპორცია, რომლებიც 

ფლობენ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთს ან მოვლის 

უფლებებს, სქესის მიხედვით; და (ბ) 

ქალის წილი სასოფლო-სამეურნეო 
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ბუნებრივი რესურსების ფობაზე და 

კონტროლზე, ეროვნული კანონების 

შესაბამისად 

დანიშნულების მიწის მესაკუთრეებსა თუ 

უფლებების მატარებელთა შორის, 

მფლობელობის ტიპების მიხედვით; 

5.A.2: იმ ქვეყნების პროპორცია, სადაც 

სამართლებრივი ჩარჩო უზრუნველყოფს 

ქალთა თანაბარ უფლებებს მიწის 

საკუთრებაზე ან/და კონტროლზე. 

5.B მოწინავე ტექნოლოგიების, კერძოდ, 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენების 

გაფართოება ქალთა გაძლიერების 

ხელშეწყობის მიზნით 

5.B.1: მობილური ტელეფონის 

მფლობელი პირების წილი სქესის 

მიხედვით. 

5.C მდგრადი პოლიტიკისა და 

განხორციელებადი კანონმდებლობის 

მიღება და განმტკიცება გენდერული 

თანასწორობის ხელშეწყობისა და ყველა 

დონეზე ყველა ქალისა და გოგონას 

გაძლიერების უზრუნველსაყოფად. 

5.C.1: ქვეყნების წილი, რომლებსაც აქვთ 

სისტემები, რომ თვალყური ადევნონ და 

გამოყონ სახელმწიფო ასიგნებები 

გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 

გაძლიერების მიზნით. 
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დიაგრამა 1. 2020 წლის SDG ინდექსი ქვეყნების მიხედვით. 
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ცხრილი 6: მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის გენდერული ინდიკატორები და სამიზნე მაჩვენებლები  

გლობალური ამოცანა 

საქართველოსთვის 

მისადაგებული 

ამოცანა 

გლობალური 

ინდიკატორი 

საქართველოსთვის 

მისადაგებული/ეროვნული 

ინდიკატორი და სამიზნე 

მაჩვენებელი 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული 

ინდიკატორი 

და საბაზისო მაჩვენებელი 

მონაცემთა წყარო წამყვანი უწყება 

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის 

4.5 2030 წლისთვის 

განათლებაში 

უთანასწორობების 

აღმოფხვრა და 

მოწყვლადი 

ადამიანებისთვის, მათ 

შორის შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირებისთვის, მკვიდრი 

მოსახლეობისა და მოწყვლად 

მდგომარეობაში მყოფი 

ბავშვებისთვის განათლებისა 

და  

პროფესიული სწავლების 

ყველა 

დონეზე თანაბარი წვდომის 

უზრუნველყოფა 

4.5 2030 წლისთვის 

განათლებაში 

გენდერული 

უთანასწორობების 

აღმოფხვრა და 

მოწყვლადი 

ადამიანებისთვის, მათ 

შორის 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

მქონე პირებისა და 

მოწყვლად 

მდგომარეობაში მყოფი 

ბავშვებისთვის 

განათლებისა და 

პროფესიული 

სწავლების ყველა დონეზე 

თანაბარი 

წვდომის უზრუნველყოფა 

4.5.1: თანასწორობის 

მაჩვენებლები 

(ქალი/მამაკაცი, 

სოფლად/ქალაქში 

მცხოვრები, სიმდიდრის 

ყველაზე 

მაღალი/ყველა დაბალი 

კვინტილის 

მქონე და სხვები, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის 

სტატუსის მქონე, მკვიდრი 

მოსახლეობა და კონფლიქტით 

დაზარალებული პირები, 

როდესაც 

ხელმისაწვდომი იქნება 

მონაცემები) ამ 

ჩამონათვალში მოცემული 

ყველა 

სასწავლო ინდიკატორისთვის, 

რომელთა კლასიფიცირება 

შესაძლებელია 

4.5.1: თანასწორობის 

მაჩვენებლები 

(ქალი/მამაკაცი, 

სოფლად/ქალაქში 

მცხოვრები, სიღარიბის 

ყველაზე 

მაღალი/ დაბალი 

კვინტილის მქონე) 

ზოგადი, პროფესიული და 

უმაღლესი 

განათლების სისტემაში 

4.5.1.საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი 

იქნება MICS კვლევიდან. კვლევის შედეგებს 

საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

 

*შენიშვნა ‐ გენდერული პარიტეტის 

მაჩვენებელი (Gender parity) 

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების სისტემაში 

დაითვლება 2019 წლის ბოლოს 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS) ; საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

4.5.1.1 თავშესაფრის 

მაძიებელთა, 

ლტოლვილის ან 

ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე 18 

წლამდე ასაკის 

პირებისთვის ქართული 

ენის 

საგანმანათლებლო უფასო 

კურსებზე 

მოსწავლეთა რაოდენობა 

4.5.1.1. 

2018 წელი: 62 ბენეფიციარი 

საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

4.5.1.2. ინტეგრაციის 

ცენტრის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში 

ზრდასრულ თავშესაფრის 

მაძიებელთა 

და საერთაშორისო დაცვის 

მქონე 

სტუდენტთა წლიური 

რაოდენობა 

პროგრამებისა და სქესის 

მიხედვით 

4.5.1.2 

2017 წელი: საქართველოში საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა 

ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამაში 

მონაწილეობა მიიღო 

სულ 110 ბენეფიციარმა, ამათგან, ქალი ‐ 23 ; 

კაცი ‐ 87 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 
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4.7 2030 წლისთვის 

უზრუნველყოფილ იქნას 

ყველა 

მოსწავლის მიერ მდგრადი 

განვითარების 

ხელშესაწყობად 

ცოდნისა და უნარების 

შეძენა, მათ 

შორის მდგრადი 

განვითარებისა და 

ცხოვრების მდგრადი წესის, 

ადამიანის უფლებების, 

გენდერული თანასწორობის, 

მშვიდობისა და 

ძალადობისგან 

თავისუფალი კულტურის 

ხელშეწყობის, გლობალური 

მოქალაქეობის, ასევე 

კულტურული 

მრავალფეროვნების და 

მდგრად 

განვითარებაში კულტურის 

წვლილის აღიარებისაკენ 

მიმართული განათლების 

მეშვეობით 

4.7 2030 წლისთვის 

უზრუნველყოფილ იქნას 

ყველა 

მოსწავლის მიერ 

მდგრადი 

განვითარების 

ხელშესაწყობად 

ცოდნისა და უნარების 

შეძენა, მათ 

შორის მდგრადი 

განვითარებისა და 

ცხოვრების მდგრადი 

წესის, 

ადამიანის უფლებების, 

გენდერული 

თანასწორობის, 

მშვიდობისა და 

ძალადობისგან 

თავისუფალი 

კულტურის ხელშეწყობის, 

გლობალური 

მოქალაქეობის, ასევე 

კულტურული 

მრავალფეროვნების 

დაფასებისა და მდგრად 

განვითარებაში 

კულტურის წვლილის 

აღიარებისაკენ 

მიმართული 

განათლების მეშვეობით 

4.7.1: (i)გლობალური 

მოქალაქეობის 

ჩამოყალიბებისკენ 

მიმართული 

განათლების და (ii) მდგრადი 

განვითარების, გენდერული 

თანასწორობისა და ადამიანის 

უფლებების დაცვის 

ხელშეწყობისკენ 

მიმართული განათლების 

ინტეგრირების დონე: 

ა) სამინისტროს პოლიტიკის 

 

დოკუმენტებში; 

ბ) სასწავლო პროგრამებში; 

გ) მასწავლებელთა 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამებში 

დ) მოსწავლეთა შეფასების 

სისტემაში 

4.7.1: (i)გლობალური 

მოქალაქეობის 

ჩამოყალიბებისკენ 

მიმართული 

განათლების და (ii) 

მდგრადი 

განვითარების, 

გენდერული 

თანასწორობისა და 

ადამიანის 

უფლებების დაცვის 

ხელშეწყობისკენ 

მიმართული განათლების 

ინტეგრირების დონე: 

ა) სამინისტროს 

პოლიტიკის 

 

დოკუმენტებში; 

ბ) სასწავლო პროგრამებში; 

გ) მასწავლებელთა 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამებში 

დ) მოსწავლეთა შეფასების 

სისტემაში 

4.7.1 ინდიკატორი მიეკუთვნება III ჯგუფს 

(TIER III), რომლის 

დათვლის მეთოდოლოგიაც ჯერჯერობით არ 

არის 

განსაზღვრული გაეროს სტატისტიკური 

კომისიის 

სააგენტოთაშორისი და საექსპერტო ჯგუფის 

მიერ (Inter‐agency 

and Expert Group on SDG Indicators) 

‐ საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 
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4.ა ბავშვებზე და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირებზე 

ორიენტირებული და 

გენდერულად 

მგრძნობიარე სასწავლო 

დაწესებულებების 

მშენებლობა და 

განახლება. ყველასათვის 

უსაფრთხო, 

არაძალადობრივი, 

ინკლუზიური და ეფექტიანი 

სასწავლო გარემოს 

უზრუნველყოფა 

4.ა ბავშვებზე და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირებზე 

ორიენტირებული და 

გენდერულად 

მგრძნობიარე სასწავლო 

დაწესებულებების 

მშენებლობა და 

განახლება. ყველასათვის 

უსაფრთხო, 

არაძალადობრივი, 

ინკლუზიური და 

ეფექტიანი სასწავლო 

გარემოს 

უზრუნველყოფა 

4.ა.1: იმ სკოლების 

პროპორციული 

რაოდენობა, რომელთაც აქვთ: 

 

(ა) ელექტროენერგია; 

(ბ) ინტერნეტი სასწავლო 

მიზნებისათვის; 

(გ) კომპიუტერები სასწავლო 

მიზნებისათვის; 

(დ) ადაპტირებული 

ინფრასტრუქტურა და 

მასალები 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე 

მოსწავლეებისათვის; 

(ე) სასმელი წყალი; 

(ვ) საპირფარეშოები ცალ‐

ცალკე 

გოგონებისა და ბიჭებისათვის; 

(ზ) ხელსაბანები (წყლის, 

სანიტარიული პირობებისა და 

ჰიგიენის (WASH) 

ინდიკატორების 

განსაზღვრებათა მიხედვით) 

4.ა.1 იმ სკოლების 

პროპორციული 

რაოდენობა, რომელთაც 

აქვთ: 

 

(ა) ელექტროენერგია; 

(ბ) ინტერნეტი სასწავლო 

მიზნებისათვის; 

(გ) კომპიუტერები 

სასწავლო 

მიზნებისათვის; 

(დ) ადაპტირებული 

ინფრასტრუქტურა 

და მასალები შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

მოსწავლეებისათვის; 

(ე) სასმელი წყალი; 

(ვ) საპირფარეშოები ცალ‐

ცალკე 

გოგონებისა და 

ბიჭებისათვის; 

(ზ) ხელსაბანები (წყლის, 

სანიტარიული 

პირობებისა და ჰიგიენის 

(WASH) 

ინდიკატორების 

განსაზღვრებათა 

მიხედვით) 

სამიზნე: 100% 

4.ა.1 2018 წელი: 

ა) ელექტროენერგია ხელმისაწვდომია 

სკოლების 100%‐ისთვის 

ბ) ინტერნეტზე წვდომა აქვს სკოლების 100%‐ს, 

ადმინისტრაციას 

და სკოლის კომპიუტერულ ლაბორატორიებს. 

გ) 2011 წლიდან, პორტაბელური კომპიუტერი 

(ბუკი) გადაეცემა 

სასწავლო მიზნებისათვის ყველა საჯარო 

სკოლის 

პირველკლასელებს და მათ დამრიგებლებს, 

2019‐2020 სასწავლო 

წლსითვის 156 საჯარო სკოლის 

პირველკლასელებს გადაეცემათ 

განახლებული სპეციფიკაციების მქონე 

პორტაბელური 

კომპიუტერები (ბუკები), ხოლო 

პირველკლასელთა 

დამრიგებლებისთვის გადასაცემად საჯარო 

სკოლებს 

გადაეცემათ პორტაბელური კომპიუტერები. 

დ) სრულად ადაპტირებულია საჯარო 

სკოლების 4.3 % . 

ნაწილობრივ ადაპტირებულია 

(ადაპტირებული სველი 

წერტილი, პანდუსი ან/და ლიფტი, 

რესურსოთახი) სკოლების 

39%. 

ე) სკოლების 100% უზრუნველყოფილია 

წყლით 

ვ) სკოლების 100%‐ს გამოყოფილი აქვს სველი 

წერტილი 

(საპირფარეშოები) გოგოებისთვის და 

ბიჭებისთვის ცალ‐ცალკე 

ზ) სკოლების 100% აღჭურვილია 

ხელსაბანებით 

საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

4.ა.1.1. იმ სკოლების 

პროპორციული 

ოდენობა, სადაც გათბობისა 

და საკვების 

მომზადებისთვის 

ძირითად წყაროდ 

იყენებენ ნახშირს, შეშას 

და/ან ნაკელს 

სამიზნე: არ აღემატებოდეს 

30%‐ს 

4.ა.1.1 საჯარო სკოლების 38.5%‐ს აქვს 

გათბობის ცენტრალური 

სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის 

ძირითად წყაროდ 

იყენებენ ნახშირს და შეშას. 

საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 
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მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება 

5.1 ყველა ადგილას ქალებისა 

და გოგონების მიმართ 

დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრა 

5.1 ყველა ადგილას ყველა 

ქალისა და გოგონას 

მიმართ დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის შემცირება 

5.1.1: არსებობს თუ არა 

საკანონმდებლო ჩარჩო 

თანასწორობისა და სქესის 

ნიშნით დისკრიმინაციის 

არარსებობის ხელშეწყობის, 

აღსრულებისა და 

მონიტორინგის მიზნით 

5.1.1. თანასწორობისა და 

სქესის ნიშნით 

დისკრიმინაციის 

არარსებობის ხელშეწყობის, 

აღსრულებისა და 

მონიტორინგის მიზნით 

საერთაშორისო 

სტანდართებთან 

შესაბამისი 

კანონმდებლობის 

არსებობა: სამიზნე 100% 

5.1.1 თანასწორობისა და სქესის ნიშნით 

დისკრიმინაციის არარსებობის ხელშეწყობის, 

აღსრულებისა და მონიტორინგის მიზნით 

საერთაშორისო სტანდართებთან შესაბამისი 

კანონმდებლობის არსებობა: 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/გენდერუ 

ლი თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი კომისია 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/გენდერ 

ული თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი კომისია 

2019 წელი: 88.37% 

  

  

  

* შენიშნვა 

გაზომვის მეთოდოლოგია : 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata‐

05‐01‐01.pdf. 

5.2 ყველა ქალისა და 

გოგონას მიმართ საჯარო და 

კერძო სფეროებში 

ძალადობის ყველა ფორმის, 

მათ შორის ტრეფიკინგის და 

სექსუალური და სხვა ტიპის 

ექსპლუატაციის, აღმოფხვრა 

5.2 ყველა ქალისა და 

გოგონას მიმართ საჯარო 

და კერძო სფეროებში 

ძალადობის ყველა 

ფორმის, მათ შორის 

ტრეფიკინგის და 

სექსუალური და სხვა 

ტიპის ექსპლუატაციის, 

აღმოფხვრა 

5.2.1: 15 წლის და უფრო მეტი 

ასაკის ქალებისა და გოგონების 

პროპორციული რაოდენობა 

ძალადობის ფორმისა და 

ასაკის მიხედვით, რომელთაც 

ჰყოლიათ პარტნიორი და 

რომელთა მიმართ 

ამჟამინდელი ან ყოფილი 

ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან წინა 12 თვის 

განმავლობაში ადგილი 

ჰქონდა ფიზიკურ, სექსუალურ 

ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას 

5.2.1: 15 ‐ 64 წლის იმ 

ქალებისა და გოგონების 

პროპორციული რაოდენობა 

ძალადობის ფორმის და 

ასაკის მიხედვით, 

რომელთაც ჰყოლიათ 

პარტნიორი და რომელთა 

მიმართ ამჟამინდელი ან 

ყოფილი ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან წინა 

12 თვის განმავლობაში 

ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ, 

სექსუალურ ან 

ფსიქოლოგიურ ძალადობას 

5.2.1: ქალების რაოდენობა, რომლებსაც 

პარტნიორის მხრიდან განუცდიათ ფიზიკური, 

სექსუალური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა 

წინა 12 თვის განმავლობაში 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) / 

გაერო‐ს ქალთა 

ორგანიზაციის 

საქართველოს ოფისი ‐ GH 

Survey ‐ "ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან 

ძალადობასთან 

დაკავშირებული 

მონაცემების კვლევა" 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/ 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისია   

2017 წელი: 3.5% 
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5.2.2: 15 წლის და უფრო მეტი 

ასაკის იმ ქალებისა და 

გოგონების პროპორციული 

რაოდენობა ასაკის და 

ძალადობის ადგილის 

მიხედვით, რომელთა მიმართ 

არა ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან წინა 12 თვის 

განმავლობაში ადგილი ჰქონია 

სექსუალურ ძალადობას 

5.2.2: 15‐64 წლის იმ 

ქალებისა და გოგონების 

პროპორციული რაოდენობა 

ასაკის და ძალადობის 

ადგილის მიხედვით, 

რომელთა მიმართ არა 

ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან წინა 12 თვის 

განმავლობაში ადგილი 

ჰქონია სექსუალურ 

ძალადობას 

5.2.2: ინდიკატორი მიეკუთვნება II ჯგუფს 

(TIER II), რომლის საბაზისო მონაცემები 

გაიზომება მოგვიანებით 

  

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისია 

5.3 ყოველგვარი მავნე 

პრაქტიკის აღმოფხვრა, 

როგორიც არის ბავშვთა 

ქორწინება, ადრეულ ასაკში 

და იძულებით ქორწინება, 

ასევე ქალთა წინადაცვეთა 

5.3 ყოველგვარი მავნე 

პრაქტიკის აღმოფხვრა, 

როგორიც არის ბავშვთა, 

ადრეულ ასაკში და 

იძულებითი ქორწინება 

5.3.1: 20‐24 წლის იმ ქალთა 

პროპორციული რაოდენობა, 

რომლებიც დაქორწინებულები 

იყვნენ ან კავშირში 

იმყოფებოდნენ 15 და 18 წლის 

ასაკამდე 

5.3.1. 20‐24 წლის იმ ქალთა 

პროპორციული ოდენობა, 

რომლებიც 

დაქორწინებულები იყვნენ 

ან სამოქალაქო კავშირში 

იმყოფებოდნენ 15 და 18 

წლის ასაკამდე 

5.3.1 : საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი იქნება MICS კვლევიდან. 

კვლევის შედეგებს საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS) 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

უწყებათაშორისი კომისია 

    

5.3.1.1. იმ გოგონების 

რაოდენობის შემცირება, 

რომლებმაც სკოლა 

ქორწინების გამო დატოვეს 

5.3.1.1. საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 
2015 წელი: ქორწინების გამო 408 გოგონამ 

დატოვა სკოლა 

5.5 პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ქალთა სრული და ეფექტიანი 

მონაწილეობისა და 

გადაწყვეტილებათა მიღების 

ყველა დონეზე 

ლიდერობისათვის 

თანასწორი 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა 

5.5 პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და 

საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში ქალთა 

სრული და ეფექტიანი 

მონაწილეობისა და 

გადაწყვეტილებათა 

მიღების ყველა დონეზე 

ლიდერობისათვის 

თანასწორი 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა 

5.5.1 პარლამენტში და 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებაში ქალთა მიერ 

დაკავებული ადგილების 

პროპორციული რაოდენობა 

5.5.1 პარლამენტში და 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებაში ქალთა 

მიერ დაკავებული 

ადგილების 

პროპორციული რაოდენობა 

5.5.1. 2016 წელი: 

ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

უწყებათაშორისი კომისია 

ა. ეროვნულ პარლამენტში ქალთა 

პროპორციული რაოდენობა: 

16% 

ბ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ქალთა 

მიერ დაკავებული ადგილების 

პროპორციული რაოდენობა: 11.6% 

5.5.1.1. პირდაპირი წესით 

არჩეული ქალი მერების 

პროპორციული რაოდენობა 

5.5.1.1. პირდაპირი წესით არჩეული ქალი 

მერების პროპორციული ოდენობა. ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

უწყებათაშორისი კომისია 2016 წელი: 0% 
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5.5.1.2. დანიშნული ქალი 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

პროპორციული 

რაოდენობა. 

5.5.1.2. დანიშნული ქალი სახელმწიფო 

რწმუნებულის პროპორციული რაოდენობა: 

საბაზისო ინდიკატორი ‐ 0.6% 

ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

უწყებათაშორისი კომისია 

5.5.2 ხელმძღვანელ 

თანამდებობებზე ქალების 

პროპორციული ოდენობა 

5.5.2 ხელმძღვანელ 

თანამდებობებზე ქალების 

პროპორციული ოდენობა 

5.5.2. 2017 წელი: ხელმძღვანელ 

თანამდებობებზე ქალების საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/ 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისიაა 
პროპორციული ოდენობა 32.0% 

5.5.2.1. ქალების წილი I და 

II რანგის მოხელის 

თანამდებობებზე 

5.5.2.1. საჯარო სამსახურში I და II რანგში 

დასაქმებულ ქალთა პროპორციული 

რაოდენობა 
საჯარო სამსახურის 

ბიურო 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/ 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისიაა 

2016 წელი: 22 % 

5.5.2.2. სასამართლო 

სისტემაში 

გადაწყვეტილებათა  

მიმღებ პოზიციებზე 

(პოზიციები 

რეგიონულ/საქალაქო 

სასამართლოებში, 

სააპელაციო 

სასამართლოებსა და 

უზენაეს სასამართლოში) 

ქალთა პროპორციული 

ოდენობა. 

5.5.2.2. სასამართლო სისტემაში 

გადაწყვეტილებათა მიმღებ პოზიციებზე 

(პოზიციები რეგიონულ/საქალაქო 

სასამართლოებში, სააპელაციო 

სასამართლოებსა და უზენაეს სასამართლოში) 

ქალთა პროპორციული ოდენობა. 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო 

2015 წელი: 6.9% 

5.5.2.3. განსხვავება 

ხელფასებში გენდერული 

ნიშნით 

5.5.2.3. განსხვავება ხელფასებში გენდერული 

ნიშნით. საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია/ 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისიაა 
2014 წელი: 37% 
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5.6 სქესობრივი და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვაზე და 

რეპროდუქციულ 

უფლებებზე საყოველთაო 

წვდომის უზრუნველყოფა,  

მოსახლეობისა და 

განვითარების საკითხებზე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

შეთანხმებული სამოქმედო 

პროგრამით და პეკინის 

სამოქმედო პლატფორმით, 

ასევე მათი გადასინჯვის 

მიზნით გამართული 

კონფერენციების დასკვნითი 

დოკუმენტებით 

5.6 2030 წლამდე, 

სქესობრივი და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვაზე 

და რეპროდუქციულ 

უფლებებზე საყოველთაო 

წვდომის 

უზრუნველყოფა,  

მოსახლეობისა და 

განვითარების 

საკითხებზე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის სამოქმედო 

პროგრამისა და პეკინის 

სამოქმედო პლატფორმის, 

ასევე მათი გადასინჯვის 

მიზნით გამართული 

კონფერენციების 

დასკვნითი 

დოკუმენტების 

შესაბამისად 

5.6.1: 15‐49 წლის იმ ქალთა 

პროპორციული ოდენობა, ვინც 

სექსუალურ 

ურთიერთობებთან, 

კონტრაცეპტივების 

გამოყენებასთან და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვასთან 

დაკავშირებით, საკუთარ, 

ინფორმირებულ 

გადაწყვეტილებას იღებს. 

5.6.1: 15‐49 წლის იმ ქალთა 

პროპორციული ოდენობა, 

ვინც სექსუალურ 

ურთიერთობებთან, 

კონტრაცეპტივების 

გამოყენებასთან და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვასთან 

დაკავშირებით, საკუთარ, 

ინფორმირებულ 

გადაწყვეტილებას იღებს. 

5.6.1: საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი იქნება MICS კვლევიდან. 

კვლევის შედეგებს საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS) 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო   

სამიზნე საქ‐ოს 

მრავალმაჩვენებლიანი 

კლასტერული კვლევის 

(MICS) 2018 წლის 

მონაცემებზე დაყრდნობით 

უნდა დადგინდეს 

5.6.2. იმ ქვეყნების რაოდენობა, 

რომელთაც აქვთ კანონები და 

რეგულაციები, რომლებიც 

უზრუნველყოფს 15‐49 წლის 

ქალებისათვის სქესობრივი და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვაზე, 

ინფორმაციასა და 

განათლებაზე 

ხემისაწვდომობას 

5.6.2. ეროვნული კანონები 

და რეგულაციების 

არსებობა, რომლებიც 

უზრუნველყოფს 15‐49 

წლის ქალებისათვის 

სქესობრივი და 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვაზე, 

ინფორმაციასა და 

განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობას 

5.6.2. ეროვნული კანონები და რეგულაციები 

უზრუნველყოფს 15‐ 
საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

49 წლის ქალებისათვის სქესობრივი და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვაზე, 

ინფორმაციასა და განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობას 

5.ა.რეფორმების გატარება იმ 

მიზნით, რომ ქალებს 

მიენიჭოთ მამაკაცების 

თანასწორი უფლებები 

ეკონომიკურ რესურსებზე. 

ასევე, წვდომა მიწისა და სხვა 

ფორმის ქონების, ფინანსური 

სერვისების, მემკვიდრეობისა 

და ბუნებრივი რესურსების 

ფლობაზე და კონტროლზე, 

ეროვნული კანონების 

შესაბამისად 

5.ა. ზომების 

განხორციელება და 

ჩვეულებითი პრაქტიკის 

შეცვლა ეკონომიკურ 

რესურსებზე ქალების 

თანასწორი უფლებების 

უზრუნველყოფის 

მიზნით. ასევე, მიწისა და 

სხვა ფორმის ქონების და 

მემკვიდრეობის ფლობაზე 

და კონტროლზე 

5.ა.1. ა) სოფლად მცხოვრები იმ 

მოსახლეობის პროპორციული 

ოდენობა სქესის მიხედვით, 

რომელსაც აქვს საკუთრების ან 

გარანტირებული უფლებები 

სასოფლო‐სამეურნეო მიწაზე. 

5.ა.1. ა) სოფლად 

მცხოვრები იმ 

მოსახლეობის 

პროპორციული ოდენობა 

სქესის მიხედვით, 

რომელსაც აქვს 

საკუთრების ან 

გარანტირებული 

უფლებები სასოფლო‐

სამეურნეო მიწაზე, 

5.ა.1. 
საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი)/ 

აზიის განვითარების 

ბანკი ერთჯერადი 

კვლევა გენდერულად 

დიფერენცირებული 

აქტივების ფლობასა და 

მეწარმეობაზე 

საქართველოს მთავრობა 

ბ) სასოფლო‐სამეურნეო 

მიწაზე საკუთრების ან 

გარანტირებული უფლების 

მქონე მოსახლეობას შორის 

ქალთა წილი 

ბ) სასოფლო‐სამეურნეო 

მიწაზე საკუთრების ან 

გარანტირებული უფლების 

მქონე მოსახლეობას შორის 

ქალთა წილი 

ა) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წილი: 
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‐ სასოფლო‐სამეურნეო მიწის 

დოკუმენტირებული მფლობელობის 

მიხედვით 2015 წელს: ქალი 20% კაცი 45%; 

    ‐ განცხადებული მფლობელობის მიხედვით: 

ქალი 57% კაცი 72% 

    ბ) დოკუმენტირებული მფლობელობის 

მიხედვით: 33% ; 

    ‐ განცხადებული მფლობელობის მიხედვით: 

46% 

5.ა.2. იმ ქვეყნების 

პროპორციული რაოდენობა, 

რომლებშიც საკანონმდებლო 

ბაზა (მათ შორის 

ჩვეულებრივი სამართალი) 

უზრუნველყოფს 

ქალებისათვის მამაკაცების 

თანასწორ უფლებებს მიწის 

ფლობაზე და/ან კონტროლზე 

5.ა.2. საკანონმდებლო 

ბაზის (მათ შორის 

ტრადიციული სამართალი) 

არსებობა, რომელიც 

უზრუნველყოფს 

ქალებისათვის მამაკაცების 

თანასწორ უფლებებს მიწის 

ფლობაზე და/ან 

კონტროლზე. 

5.ა.2 2015 წელი: მიწის ფლობაზე და/ან 

კონტროლზე არსებული კანონმდებლობა 

ანტიდისკრიმინაციულია, თუმცა ქალებისა და 

კაცების თანასწორ უფლებებზე ცალკე ჩანაწერს 

არ ითვალისწინებს 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია 

საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი 

კომისია 

5.ბ მოწინავე 

ტექნოლოგიების, კერძოდ, 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენების გაფართოება 

ქალთა გაძლიერების 

ხელშეწყობის მიზნით 

5.ბ მოწინავე 

ტექნოლოგიების, კერძოდ, 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენების გაფართოება 

ქალთა გაძლიერების 

ხელშეწყობის მიზნით 

5.ბ.1: იმ პირთა პროპორციული 

ოდენობა, ვისაც აქვს 

მობილური ტელეფონი, სქესის 

მიხედვით 

5.ბ.1: იმ ადამიანების 

პროპორციული 

რაოდენობა, ვინც ფლობს 

მობილურ ტელეფონს, 

სქესის მიხედვით 

5.ბ.1. 6 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის 

წილი, ვინც ფლობს მობილურ ტელეფონს 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს მთავრობა 

2016 წელი: 

სულ ‐ 78.4% 

კაცი ‐ 80.8% 

ქალი ‐ 76.2% 

მიზანი 10: უთანასწორობის შემცირება ქვეყნებში და ქვეყნებს შორის 
10.3  თანასწორი 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა 

და შედეგების მხრივ 

უთანასწორობის შემცირება, 

მათ 

შორის დისკრიმინაციული 

კანონების, პოლიტიკისა და 

პრაქტიკის აღმოფხვრით და 

ამ 

თვალსაზრისით სათანადო 

კანონმდებლობის, 

პოლიტიკისა და 

ქმედების ხელშეწყობით 

10.3  თანასწორი 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა და 

შედეგების მხრივ 

უთანასწორობის 

შემცირება, მათ 

შორის 

დისკრიმინაციული 

კანონების, 

პოლიტიკისა და 

პრაქტიკის 

აღმოფხვრით და ამ 

თვალსაზრისით 

სათანადო 

კანონმდებლობის, 

პოლიტიკისა და ქმედების 

ხელშეწყობით 

10.3.1: იმ ადამიანების 

პროცენტული 

ოდენობა, რომელთაც მათი 

განცხადებით, ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში უგრძვნიათ მათ 

მიმართ დისკრიმინაცია ან 

შევიწროება 

დისკრიმინაციის იმ 

საფუძვლებით, 

რომლებიც აკრძალულია 

ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო 

სამართლით 

10.3.1. იმ ადამიანების 

პროცენტული 

ოდენობა, რომელთაც 

ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში განუცდიათ 

სექსუალური შევიწროება 

ზოგადად და 

კონკრეტულად 

სექსუალური 

შევიწროება სამუშაო 

ადგილას 

10.3.1. საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი 

იქნება MICS კვლევიდან. კვლევის შედეგებს 

საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

 

 

*შეზღუდვა: ეს ინდიკატორი მხოლოდ 15‐49 

წლის ქალებს შორის 

იზომება MICS‐ის მიერ 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS); საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი); 

გაერო‐ს ქალთა 

ორგანიზაცია 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია/ 

გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია 
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მიზანი 12 : მდგრადი მოხმარება და წარმოება 
12.8  2030 წლისთვის, 

ნებისმიერ 

ადგილას მყოფი 

ადამიანებისთვის 

შესაბამისი ინფორმაციისა და 

ცოდნის უზრუნველყოფა 

მდგრადი 

განვითარების და 

ბუნებასთან 

ჰარმონიული ცხოვრების 

წესის 

შესახებ 

12.8  2030 წლისთვის, 

საქართველოში 

მყოფი ადამიანებისთვის 

შესაბამისი 

ინფორმაციისა და ცოდნის 

უზრუნველყოფა 

მდგრადი 

განვითარების და 

ბუნებასთან 

ჰარმონიული ცხოვრების 

წესის 

შესახებ 

12.8.1. (i)გლობალური 

მოქალაქეობის 

ჩამოყალიბებისკენ 

მიმართული 

განათლების და (ii) მდგრადი 

განვითარების, გენდერული 

თანასწორობისა და ადამიანის 

უფლებების დაცვის 

ხელშეწყობისკენ 

მიმართული განათლების 

ინტეგრირების დონე: 

ა) სამინისტროს პოლიტიკის 

დოკუმენტებში; 

ბ) სასწავლო პროგრამებში; 

გ) მასწავლებელთა 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამებში 

დ) მოსწავლეთა შეფასების 

სისტემაში 

12.8.1. (i)გლობალური 

მოქალაქეობის 

ჩამოყალიბებისკენ 

მიმართული 

განათლების და (ii) 

მდგრადი 

განვითარების, 

გენდერული 

თანასწორობისა და 

ადამიანის 

უფლებების დაცვის 

ხელშეწყობისკენ 

მიმართული განათლების 

ინტეგრირების დონე: 

ა) სამინისტროს 

პოლიტიკის 

დოკუმენტებში; 

ბ) სასწავლო პროგრამებში; 

გ) მასწავლებელთა 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამებში 

დ) მოსწავლეთა შეფასების 

სისტემაში 

12.8.1 ინდიკატორი მიეკუთვნება III ჯგუფს 

(TIER III), რომლის 

დათვლის მეთოდოლოგიაც ჯერჯერობით არ 

არის 

განსაზღვრული გაეროს სტატისტიკური 

კომისიის 

სააგენტოთაშორისი და საექსპერტო ჯგუფის 

მიერ (Inter‐agency 

and Expert Group on SDG Indicators) 

საქართველოს მთავრობა საქართველოს მთავრობა 

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, 

ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე 

16.1 ძალადობის ყველა 

ფორმისა 

და ამ მიზეზით გამოწვეული 

სიკვდილიანობის 

შემთხვევათა 

რაოდენობის 

მნიშვნელოვნად 

შემცირება ყველგან 

16.1  ძალადობის ყველა 

ფორმის და 

მასთან დაკავშირებული 

სიკვდილიანობის 

შემთხვევათა 

რაოდენობის შემცირება 

ყველგან 

16.1.1: განზრახ მკვლელობის 

მსხვერპლთა რაოდენობა 

100,000 

ადამიანზე, სქესისა და ასაკის 

მიხედვით 

16.1.1: განზრახ 

მკვლელობის 

მსხვერპლთა რაოდენობა 

100,000 

ადამიანზე, სქესისა და 

ასაკის 

მიხედვით. 

სამიზნე: 10‐15%‐ით 

შემცირება 

16.1.1 

 

სსკ მუხლი 108. განზრახ მკვლელობა; 

სსკ მუხლი 109. განზრახ მკვლელობა 

დამამძიმებელ 

გარემოებაში. 

2015 წელი: 

3.18 მთლიან პოპულაციაში; 

3.13 ზრდასრულთა შორის; 

5.53 მამაკაცებისთვის; 

1.03 ქალებისთვის. 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

16.1.1.2: კონფლიქტის შედეგად 

დამდგარი სიკვდილის 

შემთხვევათა 

რაოდენობა 100,000 ადამიანზე, 

სქესის, 

ასაკისა და სიკვდილის 

მიზეზის 

მიხედვით 

16.1.1.2: კონფლიქტის 

შედეგად 

დამდგარი სიკვდილის 

შემთხვევათა 

რაოდენობა 100,000 

ადამიანზე, სქესის, 

ასაკისა და სიკვდილის 

მიზეზის 

მიხედვით 

16.1.1.2: 

2016: 0.027 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახური 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 
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16.1.1.3: იმ ადამიანების 

პროპორციული ოდენობა, 

რომელთა 

მიმართ წინა 12 თვის 

განმავლობაში 

ადგილი ჰქონია ფიზიკურ, 

ფსიქოლოგიურ ან სექსუალურ 

ძალადობას 

16.1.1.3 იმ ქალებისა და 

მამაკაცების 

პროპორციული ოდენობა, 

რომელთა 

მიმართ წინა 12 თვის 

განმავლობაში 

ადგილი ჰქონია ფიზიკურ, 

ფსიქოლოგიურ ან 

სექსუალურ 

ძალადობას 

16.1.1.3. 

2017 წელი: 

ქალები ‐ 3.2% 

* შენიშვნა: მოიცავს მხოლოდ ქალთა მიმართ : 

პარტნიორის 

 

მხრიდან ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ ან 

სექსუალურ ძალადობას 

, ხოლო არაპარტნიორის მხრიდან მხოლოს 

სექსუალურ 

ძალადობას. 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი)/ 

გაერო‐ს ქალთა 

ორგანიზაცია 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია 

16.1.1.4: იმ ადამიანების 

პროპორციული რაოდენობა, 

რომლებიც თავს გრძნობენ 

უსაფრთხოდ საცხოვრებელი 

გარემოს 

ტერიტორიაზე 

გადაადგილების დროს 

16.1.1.4 იმ ადამიანების 

პროპორციული 

რაოდენობა, ვინც თავს 

უსაფრთხოდ 

გრძნობს მათ საცხოვრებელ 

ადგილებში 

მარტო სიარულისას 

 

შენიშნვნა: ამ 

ინდიკატორზე მონაცემები 

არის მხოლოდ 15‐49 წლის 

ასაკის 

ქალებისთვის 

16.1.1.4 საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი 

იქნება MICS კვლევიდან. კვლევის შედეგებს 

საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS) 

საქართველოს მთავრობა 

16.2 ბავშვთა სასტიკი 

მოპყრობის, 

ექსპლუატაციის, 

ტრეფიკინგისა და 

ყველა სახის ძალადობის 

ფორმისა 

და წამების აღმოფხვრა 

16.2 ბავშვთა მიმართ 

სასტიკი 

მოპყრობის, 

ექსპლუატაციის, 

ტრეფიკინგისა და 

ძალადობის ყველა 

ფორმის და წამების 

აღმოფხვრა 

16.2.1: 1‐17 ასაკის ბავშვების 

პროცენტული რაოდენობა, 

რომლებსაც გამოუცდიათ 

რაიმე სახის 

ფიზიკური დასჯა და/ან 

ფსიქოლოგიური აგრესია 

მომვლელების მხრიდან, 

ბოლო ერთი 

თვის განმავლობაში 

16.2.1: 1‐17 ასაკის ბავშვების 

პროცენტული რაოდენობა, 

რომლებსაც 

გამოუცდიათ რაიმე სახის 

ფიზიკური 

დასჯა და/ან 

ფსიქოლოგიური აგრესია 

მომვლელების მხრიდან, 

ბოლო ერთი 

თვის განმავლობაში 

16.2.1 საბაზისო ინდიკატორზე ინფორმაცია 

ხელიმსაწვდომი 

იქნება MICS კვლევიდან. კვლევის შედეგებს 

საქსტატი 2019 წლის 

ბოლოს გამოაქვეყნებს 

საქართველოს მრავალ‐ 

კლასტერული 

ინდიკატორული კვლევა 

(MICS) 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 

16.2.1.1 იმ პირების 

რაოდენობა, 

რომელთა მიმართაც 

ოჯახში ბავშვის 

მიმართ ძალადობის 

მუხლით დაიწყო 

სისხლისსამართლებრივი 

დევნა 

16.2.1.1. სსკ‐ის 126¹ მუხლი 

სსკ‐ის 126¹ მუხლით 2015 წელს ‐ დევნა დაიწყო 

588 პირის 

მიმართ. 

სსკ‐ის 11¹‐126¹ მუხლი 2015 წელს ‐ დევნა 

დაიწყო 137 პირის 

მიმართ. 

სსკ‐ის 11¹‐126¹ მუხლით 2015 წელს 

დაზარალდა 16 პირი (1‐17 

წლის). 

სსკ‐ის 126¹ მუხლით 2015 წელს დაზარალდა 48 

პირი (1‐17 წლის). 

საქართველოს გენერალურ 

ი პროკურატურა 

საქართველოს გენერალ 

ური პროკურატურა 
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16.2.2: ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა 

რაოდენობა 100,000 ადამიანზე, 

სქესის, 

ასაკის და ექსპლუატაციის 

ფორმის 

მიხედვით 

16.2.2: ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა 

რაოდენობა სქესის, ასაკის 

და 

ექსპლუატაციის ფორმის 

მიხედვით 

16.2.2 

ტრეფიკინგის დაზარალებულის სტატუსი 2015 

წელს მიენიჭა 8 

ქალს, აქედან: 

‐ 1 პირი: 46 წლის საქართველოს მოქალაქე ‐ 

თურქეთში 

შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი; 

‐ 5 პირი: 37, 29, 30, 30 და 25 წლის უზბეკეთის 

მოქალაქეები ‐ 

საქართველოში სექსუალური ექსპლუატაციის 

მსხვერპლები; 

‐ 2 ახალშობილი საქართველოს მოქალაქე ‐ 

საქართველოში 

ჩადენილი ყიდვა/გაყიდვის ფაქტის 

მსხვერპლები. 

ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი 2015 წელს 

მიენიჭა სულ 8 

პირს: 5 კაცს და 3 ქალს, აქედან 

კაცები: 

‐ 4 პირი: 28, 25, 48 და 27 წლის საქართველოს 

მოქალაქე კაცები ‐ 

შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლები 

ერაყში; 

‐ 1 პირი, 41 წლის საქართველოს მოქალაქე ‐ 

შრომითი 

ექსპლუატაციის მსხვერპლი თურქეთში. 

ქალები: 

‐ 1 პირი: 27 წლის ქალი ‐ შრომითი 

ექსპლუატაციის მსხვერპლი 

ერაყში; 

‐ 2 პირი: 52 და 37 წლის ქალები ‐ შრომითი 

ექსპლუატაციის 

მსხვერპლები საქართველოში. 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო (ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო) 

საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო 

(ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო) 

16.2.3: 18‐29 წლის იმ 

ახალგაზრდა 

ქალებისა და მამაკაცების 

პროპორციული ოდენობა, 

ვისაც 18 

წლის ასაკამდე სქესობრივი 

ძალადობა 

განუცდია 

16.2.3: 18‐29 წლის იმ 

ახალგაზრდა 

ქალებისა და მამაკაცების 

პროპორციული ოდენობა, 

ვისაც 18 

წლის ასაკამდე სქესობრივი 

ძალადობა 

განუცდია 

16.2.3. 

2017 წელი: ქალები ‐ 6.7% 

 

*შენიშვნა: მოიცავს მხოლოდ ქალთა მიმართ 

სექსუალურ 

 

ძალადობას 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი)/ 

გაერო‐ს ქალთა 

ორგანიზაცია 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია 
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16.7 ყველა დონეზე სწრაფი 

რეაგირების უნარის მქონე, 

ინკლუზიური, 

მონაწილეობაზე 

დაფუძნებული და 

წარმომადგენლობითი 

გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესის უზრუნველყოფა 

16.7 ყველა დონეზე 

სწრაფი 

რეაგირების უნარის მქონე, 

ინკლუზიური, 

მონაწილეობაზე 

დაფუძნებული და 

წარმომადგენლობითი 

გადაწყვეტილებათა 

მიღების 

პროცესის 

უზრუნველყოფა 

16.7.1: საჯარო 

დაწესებულებებში 

(ეროვნულ და ადგილობრივ 

საკანონმდებლო ორგანოებში, 

საჯარო 

სამსახურში და 

მართლმსაჯულების 

სისტემაში) პოზიციების 

პროპორციები 

(სქესის, ასაკის, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირებისა და 

მოსახლეობის ჯგუფების 

მიხედვით) 

ეროვნულ საერთო 

განაწილებებთან 

შედარებით 

16.7.1: საჯარო 

დაწესებულებებში 

(ეროვნულ და 

ადგილობრივ 

საკანონმდებლო 

ორგანოებში, საჯარო 

სამსახურში და 

მართლმსაჯულების 

სისტემაში) პოზიციების 

პროპორციები 

(სქესის, ასაკის, 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირების 

მიხედვით) ეროვნულ 

საერთო 

განაწილებებთან 

შედარებით 

16.7.1 ინდიკატორი მიეკუთვნება II ჯგუფს 

(TIER II), რომლის 

საბაზისო მონაცემები გამოითვლება 2020 

წლისთვის 

‐ საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია / 

გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

უწყებათაშორისი 

კომისია 

16.7.1.2. პარლამენტში და 

საკრებულოებში ქალთა 

ადგილების 

წილი 

16.7.1.2. 

2016 წელი: 

ქალებს უკავიათ ადგილების: 

16% პარლამენტში 

11.6% საკრებულოებში 

ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 

16.7.1.3. ქალთა წილი 

მართლმსაჯულების 

სისტემაში 

16.7.1.3. 

2015 წელი: 

ქალი მოსამართლეები ‐ 47% 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო 

16.7.1.4. ქალთა წილი I და 

II რანგის 

მოხელის თანამდებობებზე 

16.7.1.4 საჯარო სამსახურში I და II რანგში 

დასაქმებულ ქალთა 

პროპორციული რაოდენობა 

2016 წელი: 22% 

საჯარო სამსახურის 

ბიურო 

16.7.2: იმ მოსახლეობის წილი, 

რომელსაც მიაჩნია, რომ 

გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესი 

ინკლუზიური და სწრაფი 

რეაგირების 

უნარის მქონეა, სქესის, ასაკის, 

შეზღუდული 

შესაძლებლობისა და 

მოსახლეობის ჯგუფის 

მიხედვით 

16.7.2 იმ მოსახლეობის 

წილი, 

რომელსაც მიაჩნია, რომ 

გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესი 

ინკლუზიური და სწრაფი 

რეაგირების 

უნარის მქონეა, სქესის, 

ასაკის, 

შეზღუდული 

შესაძლებლობისა და 

მოსახლეობის ჯგუფის 

მიხედვით 

16.7.2. ინდიკატორი მიეკუთვნება II ჯგუფს 

(TIER II), რომლის 

საბაზისო მონაცემები გაიზომება 2020 

წლისთვის 

‐ ‐ 
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16.7.2.1. იმ ახალგაზრდების 

პროცენტული ოდენობა, 

რომლებიც 

ჩართულნი არიან 

გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში. 

16.7.2.1. 

‐ ახალგაზრდების მხოლოდ 10,9% იღებს 

მონაწილეობას 

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული 

საკითხების გადაწყვეტაში. 

(2013 წლის კვლევა) 

 

საქართველოში ახალგაზრდები არ არიან 

აქტიურად ჩართული 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მათი დიდი 

უმრავლესობა (90.4%) 

მიიჩნევს, რომ აქვს უფლება მონაწილეობა 

მიიღოს 

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული 

საკითხების გადაწყვეტაში, 

თუმცა 2013 წელს მხოლოდ 10.9%–მა მიიღო 

რეალური 

მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში იმ 

საკითხებზე, რომლებიც ახალგაზრდებს 

ეხებათ. 

საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

(გაეროს ბავშვთა ფონდი 

(UNICEF), 

ახალგაზრდების 

ეროვნული კვლევა ‐ 

საქართველოში 

ახალგაზრდების 

მდგომარეობისა და 

საჭიროებების ანალიზი, 

2014 წელი 

(http://unicef.ge/115/national 

_youth_survey/320); 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

მიზანი 17: პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად 

17.18. 2020 წლისთვის 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ხელშეწყობა განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის, მათ შორის 

ყველაზე 

ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნების და მცირე 

კუნძულოვანი 

განვითარებადი 

სახელმწიფოებისთვის; 

შემოსავლის, გენდერის, 

ასაკის, 

რასის, ეთნიკური 

წარმომავლობის, 

მიგრაციული სტატუსის, 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების, 

გეოგრაფიული მდებარეობის 

და 

შესაბამის ეროვნულ 

კონტექსტებში 

არსებული სხვა 

მახასიათებლების 

მიხედვით 

17.18. 2020 წლისთვის 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ხელშეწყობა საქ‐ოსთვის, 

შემოსავლის, 

გენდერის, ასაკის, რასის, 

ეთნიკური 

წარმომავლობის, 

მიგრაციული 

სტატუსის, შეზღუდული 

შესაძლებლობების, 

გეოგრაფიული 

მდებარეობის და 

შესაბამის ეროვნულ 

კონტექსტში არსებული 

სხვა 

მახასიათებლების 

მიხედვით 

კლასიფიცირებულ 

ხარისხიან, 

დროულ და სანდო 

მონაცემებზე 

წვდომის მნიშვნელოვნად 

გაზრდის 

მიზნით 

17.18.1: ოფიციალური 

სტატისტიკის 

ფუნდამენტური პრინციპების 

შესაბამისად ეროვნულ 

დონეზე 

შემუშავებული იმ მდგრადი 

განვითარების ინდიკატორთა 

პროპორციული ოდენობა, 

რომლებიც 

სრულად არიან 

დისაგრეგირებულნი ‐ 

ამოცანის საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

17.18.1: ოფიციალური 

სტატისტიკის 

ფუნდამენტური 

პრინციპების 

შესაბამისად ეროვნულ 

დონეზე 

შემუშავებული იმ 

მდგრადი 

განვითარების 

ინდიკატორთა 

პროპორციული ოდენობა, 

რომლებიც 

სრულად არიან 

დისაგრეგირებულნი ‐ 

ამოცანის საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

17.18.1:ინდიკატორი მიეკუთვნება III ჯგუფს 

(TIER III), რომლის 

დათვლის მეთოდოლოგიაც ჯერჯერობით არ 

არის 

განსაზღვრული გაეროს სტატისტიკური 

კომისიის 

სააგენტოთაშორისი და საექსპერტო ჯგუფის 

მიერ (Inter‐agency 

and Expert Group on SDG Indicators) 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

17.18.2: იმ ქვეყნების 

რაოდენობა, 

რომელთაც აქვთ სტატისტიკის 

შესახებ ეროვნული 

კანონმდებლობა, 

რომელიც შეესაბამება 

ოფიციალური 

სტატისტიკის ფუნდამენტურ 

პრინციპებს 

17.18.2: ქვეყანას აქვს 

სტატისტიკის 

შესახებ ეროვნული 

კანონმდებლობა, 

რომელიც შეესაბამება 

ოფიციალური 

სტატისტიკის 

ფუნდამენტურ 

პრინციპებს 

17.18.2: ქვეყანას აქვს სტატისტიკის შესახებ 

ეროვნული 

კანონმდებლობა, რომელიც შეესაბამება 

ოფიციალური 

სტატისტიკის ფუნდამენტურ პრინციპებს. 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 
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კლასიფიცირებულ 

ხარისხიან, დროულ, სანდო 

და 

დეტალურ მონაცემებზე 

წვდომის 

მნიშვნელოვნად გაზრდის 

მიზნით 

17.18.3: იმ ქვეყნების 

რაოდენობა, 

რომელთაც აქვთ სრულად 

დაფინანსებული და 

განხორციელების 

პროცესში მყოფი ეროვნული 

სტატისტიკური გეგმა, 

დაფინანსების 

წყაროს მიხედვით 

17.18.3: 2020 წლისთვის 

არსებობს და 

ხორციელდება ეროვნული 

სტატისტიკური სტრატეგია 

და 

სამოქმედო გეგმა 

17.18.3: 2015 წლის მდგომარეობით არ 

არსებობს ეროვნული 

სტატისტიკური სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა გეგმა 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური (საქსტატი) 

 

 

 


