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დოკუმენტის მომზადების სამართლებრივი საფუძველი: 
 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2020 

წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით1, საქართველოს პარლამენტის მიერ 

გენდერულ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 

განსაზღვრისა და ახალი კონცეფციის მიღების მხარდაჭერის მიზნით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის მეთოდოლოგიის დანერგვის 

მიმართულებით, ერთ-ერთ ინდიკატორად პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

მიერ  სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის განხორციელება იქნა 

განსაზღვრული. 

 2018-2020 წლებისათვის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმის მიხედვით2, სახელმწიფო პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის 

პრინციპების ინტეგრირების მიზნით (მიზანი 12.2.), ბიუჯეტის ფორმირების 

პროცესში გენდერული თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინების 

ამოცანის უზრუნველსაყოფად, შესაბამის საქმიანობად განისაზღვრა 

„შესაძლებლობების ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ 

2019 და 2020 წლების კანონპროექტების გენდერული ანალიზი (მაქსიმალურად 

იქნეს უზრუნველყოფილი), რეკომენდაციების მომზადება და ინტეგრირება  

საბოლოო დოკუმენტებში. (პასუხისმგებელი უწყება - სახელმწიფო 

დაფინანსებაზე მყოფი ყველა უწყება; პარტნიორი უწყება - პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი)“. 

დოკუმენტის მომზადების დოკუმენტური საფუძველი:  
 „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და მისი თანდართული მასალები3; 

 „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და მისი თანდართული მასალები4; 

 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია 

„სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში - გენდერული მნიშვნელოვნების 

ინდექსი“5; 

გენდერული ბიუჯეტირება - არსი: 
 საერთაშორისო პრაქტიკით, გენდერული ბიუჯეტირება განიხილება, როგორც 

გენდერული თანასწორობის მიღწევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ევროსაბჭოს 

განმარტებით6, „გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს გენდერული 

მეინსტრიმინგის გათვალისწინებას საბიუჯეტო პროცესში. ის გულისხმობს, 

                                                           
1 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/90951/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1
%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_2018-
2020_Webpage  
2 https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0  
3 https://mof.ge/5261  
4 https://mof.ge/5187  
5 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf - 2018 წელი 
6 https://rm.coe.int/1680596143  

http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/90951/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_2018-2020_Webpage
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/90951/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_2018-2020_Webpage
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/90951/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_2018-2020_Webpage
https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0
https://mof.ge/5261
https://mof.ge/5187
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/gender_budget_2018.pdf
https://rm.coe.int/1680596143
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ბიუჯეტის შეფასებას გენდერულ ჭრილში, გენდერული პერსპექტივის7 

ინტეგრირებას საბიუჯეტო პროცესის ყველა დონეზე და შემოსავლებისა და 

ხარჯების გადანაწილებას გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის“. 

 ანალოგიურად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის განმარტებით8, „გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს 

შესაბამისი პროცედურებისა და ანალიტიკური მიდგომების მეშვეობით, ცხადი 

გენდერული ხედვის ინტეგრირებას საბიუჯეტო პროცესის ერთიან კონტექსტში, 

გენდერული თანასწორობის მიმართულებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის 

მხარდაჭერისათვის“.  

 აღსანიშნავია, რომ გენდერული ბიუჯეტირება არ გულისხმობს ქალთა და 

მამაკაცთათვის განსხვავებული ბიუჯეტის შედგენას ან ბენეფიციართა დაყოფას 

გენდერულ ჭრილში, არამედ იგი წარმოადგენს გენდერზე ორიენტირებული 

საბიუჯეტო პროცესის ფორმირებას, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო სახსრების 

გადანაწილების შესაბამისობას ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის 

მიმართულებით განსაზღვრულ პოლიტიკასთან. 

გენდერული ბიუჯეტირება - სამართლებრივი საფუძვლები 

საქართველოში და არსებული გამოწვევები: 
 „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ 

ფინანსთა მინისტრის N385 ბრძანებაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილების 

თანახმად9, “პროგრამის სპეციფიკის მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე, 

გენდერულად სენსიტიურ10 პროგრამებთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია 

პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილ იქნეს პროგრამის 

გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი”.  აქვე გასათვალისწინებელია, 

რომ პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია განსაზღვრავს თითოეულ 

მოსალოდნელ შედეგზე ინდიკატორების ოდენობის ლიმიტს (არაუმეტეს 5 

ინდიკატორისა). 

 

 “2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 თებერვლის #125 დადგენილების11 

თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებების მიერ, როგორც 

ზღვრული მოცულობის, ასევე ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული 

პარამეტრების ფარგლებში 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო 

გეგმის პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების, 

ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერის დროს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ 

                                                           
7 გენდერული პერსპექტივები განსაზღვრავს გენდერის გავლენას ადამიანთა შესაძლებლობებზე (opportunities), მათ სოციალურ 
როლსა და ურთიერთობებზე. 
8 http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf  
9 https://mof.ge/images/File/kanonebi-
brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011
%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1
%83%98.pdf 

  10 გენდერული თანასწორობის შესახებ ევროპული ინსტიტუტის განმარტებით, გენდერულად სენსიტიური (gender-sensitive)-- 
პოლიტიკები და პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს ქალებისა და კაცების ცხოვრებაში არსებულ განსხვავებებს და ამავე 
დროს, უწყობს ხელს უთანასწორობების აღმოფხვრას და რესურსების შესაბამისად გადანაწილებას; გენდერული საზომების 
გათვალისწინება პოლიტიკის ანალიზში.  (https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211) 

11 https://matsne.gov.ge/document/view/4497403?publication=0  

http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211
https://matsne.gov.ge/document/view/4497403?publication=0
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პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან/ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია 

ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების 

გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი. 

 

აღნიშნული ჩანაწერების საფუძველზე ცხადია ის ფაქტი, რომ დღეს მოქმედი 

სამართლებრივი საფუძვლებით, გენდერული ასპექტების გათვალისწინების 

ვალდებულება არ დგას საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე, რაც შესაბამისად არ 

განიხილავს პროცესის ეტაპებს როგორც ერთ მთლიან ნაწილს და მოითხოვს 

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებას (ისიც საჭიროების შემთხვევაში) მხოლოდ 

ინდიკატორების შემუშავების დროს. მაშინ როდესაც ინდიკატორი შედეგების 

შეფასების საზომია, შედეგი მიზნიდან გამომდინარეობს, მიზანი კი თავის მხრივ 

სტრატეგიული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. 

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის თანახმად: 

„შესრულების შეფასების ინდიკატორი განიმარტება, როგორც შედეგის მიღწევა 

გამოსახული  გაზომვად (რაოდენობრივი ან/და ხარისხობრივი) მაჩვენებლებში, 

განსაზღვრავს პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების განხორციელების 

ეფექტიანობას”. 

„მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outcome) წარმოადგენს პროგრამების შედეგს, ის 
შინაარსით გლობალურია. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც წინასწარ დაგეგმილი და 
გაანალიზებული პოლიტიკის განხორციელების შედეგად უნდა დადგეს”. 
 
აღნიშნული განმარტებებიდანაც აშკარაა, რომ უმთავრესად პროცესი პოლიტიკის 
წინასწარ დაგეგმვითა და გაანალიზებით უნდა დაიწყოს, გენდერული ასპექტების 
ინტეგრირება უნდა მოხდეს საბიუჯეტო პროცესის თითოეულ ეტაპზე და არა მხოლოდ 
ინდიკატორის შემუშავების დროს.  
 
ასევე მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი ცნების გამიჯვნა ერთმანეთისგან, რომელთა 
განმარტებებსაც გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი გვთავაზობს12: 

1. გენდერული მნიშვნელოვნება (gender relevance) - კითხვა იმის შესახებ, არის თუ 

არა კონკრეტული კანონი, პოლიტიკა ან პროგრამა გენდერული 

ურთიერთობების ან/და გენდერული თანასწორობის მხრივ 

მნიშვნელოვანი/შესაბამისი. 

2. გენდერულად მგრძნობიარე/გენდერულად სენსიტიური (gender-sensitive) - 

პოლიტიკები და პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს ქალებისა და კაცების 

ცხოვრებაში არსებულ განსხვავებებს და ამავე დროს, უწყობს ხელს 

უთანასწორობების აღმოფხვრას და რესურსების შესაბამისად გადანაწილებას; 

გენდერული საზომების გათვალისწინება პოლიტიკის ანალიზში. 

მთავარი საკითხი, რაც დღესდღეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების ანალიზის 

დროს იკვეთება, არის ის, თუ როგორ და რა კრიტერიუმებით მიიჩნევა ესა თუ ის 

პროგრამა გენდერულად სენსიტიურად ან რა იგულისხმება ისეთ ზოგად ჩანაწერებში, 

როგორიც არის „პროგრამების სპეციფიკის მიხედვით“ და „საჭიროებიდან 

გამომდინარე“. შესაბამისად, აღნიშნული ზოგადი ჩანაწერი მეთოდოლოგიაში არ 

                                                           
12 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
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იძლევა იმის გარანტიას, რომ გენდერულად მნიშვნელოვანი პროგრამებისთვის 

სავალდებულო გახდეს შესაბამისი გენდერული ინდიკატორების შემუშავება. ეს კი 

აუცილებელია იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პროგრამების მიზნობრივი 

ჯგუფების უკეთ იდენტიფიცირება და შესაბამისი გენდერული საჭიროებების 

შესაბამისად პროგრამების დანერგვა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ისეთ 

სფეროებში, როგორიც არის განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა, ეკონომიკა, 

ინფრასტუქტურა და ფაქტიურად საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა სფერო. 

მეორე საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო პროგრამების გენდერული 

ანალიზისთვის, არის შესაბამისი და სათანადო ინდიკატორები პროგრამებში. 

ზემოხსენებული მეთოდოლოგია ადგენს, რომ „შედეგების ინდიკატორი უნდა ზომავდეს 

მიზანს, რომელიც არის რეალისტური და მიღწევადი. შეფასების ინდიკატორების 

შემუშავებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, რომ ისინი უნდა იყოს: 

კონკრეტული; გაზომვადი; მიღწევადი; შესაბამისი; დროში გაწერილი (SMART), 

დამატებით აქვე მიეთითება, რომ „შესრულების შეფასების ინდიკატორები შეიძლება 

იყოს რაოდენობრივი, ხარჯზე მიბმული, ხარისხობრივი, ეფექტიანობის ან/და 

ეფექტურობის და ყველა მათგანი უნდა აკმაყოფილებდეს გადამოწმებადობის 

პრინციპს“, ასევე „გაზრდა“, „გაუმჯობესება“, „სრულყოფა“ არ წარმოადგენენ 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმებით შერჩეულ შეფასების ინდიკატორებს. მით უფრო, რომ 

არ შეიცავს ზომის ერთეულს და შეუძლებელია მონიტორინგის განხორციელება“. 

აღნიშნული საკითხის დარეგულირება შესაძლებელია საჭირო მონაცემების 

შეგროვებით, იმისათვის რომ მაქსიმალურად მიღწევადი იყოს რეალისტური და 

გაზომვადი ინდიკატორების შემუშავება. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად საწყის 

ეტაპზე შესაძლებელია დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები საჭირო მონაცემთა 

ბაზების შექმნის მიზნით საშუალოვადიან პერიოდში ინდიკატორების სისტემის 

შემუშავებისათვის. 

შესაბამისად, გენდერულ ინდიკატორებზე საუბრისას მინშვნელოვანია გენდერული 
სტატისტიკის წარმოება, ვინაიდან გენდერული სტატისტიკა გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.13 გენდერული 
სტატისტიკა ყველაზე სანდო წყაროა მტკიცებულებებზე დამყარებული 
გადაწყვეტილების მისაღებად. სტატისტიკური მონაცემი არის ის მტკიცებულება, 
ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას იძლევა პოლიტიკის შემქმნელებმა დაინახონ და 
აღიარონ ქალსა და კაცს შორის არსებული განსხვავების რეალური სურათი და მისი 
გავლენები ყველა სფეროზე და უბიძგებს მათ, მიიღონ სათანადო, გენდერულად 
სენსიტიური გადაწყვეტილებები და ასევე გახადონ კანონმდებლობა მეტად 
გენდერულად სენსიტიური. გენდერული ინდიკატორი კი არის სტატისტიკური საზომი, 
რომელიც გვიჩვენებს დროის გარკვეულ პერიოდში კონკრეტული კონტექსტის 
ცვლილებას. 
გენდერული ინდიკატორები14 შეიძლება იყოს როგორც რაოდენობრივი - ეფუძნება 
სქესის მიხედვით დამუშავებულ სტატისტიკას და ეხება გარკვეულ აქტივობაში 
ჩართული კონკრეტული სქესის ადამიანების ან ორგანიზაციების რაოდენობას ან 
პროცენტულ მაჩვენებელს. ასევე თვისებრივი, ხარისხობრივი - გარდა კონკრეტული 
სქესის წარმომადგენლების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციისა, მნიშვნელოვანია 
მათი ჩართულობის ან მიღებული მომსახურების ხარისხი. შესაბამისად აღნიშნული 

                                                           
13 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 
14 https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gendermanual.pdf  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gendermanual.pdf
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ინდიკატორი ეფუძნება სქესის მიხედვით გამოცდილებების, დამოკიდებულებების, 
აზრების, შეგრძნებების შეფასებას. ეს არის გენდერული უთანასწორობის ანალიტიკა 
იქ, სადაც რაოდენობრივად არ იხსნება პროცესები. რაოდენობრივი და თვისებრივი 
ინდიკატორები საშუალებას იძლევა მონიტორინგისა და შეფასების ეტაპზე პროექტის 
შესაბამისი აქტივობების გენდერული შედეგები შეფასდეს და გენდერული 
თანასწორობის მიზნები მიიღწეს. გენდერული ინდიკატორები საშუალებას იძლევა, 
ქალებსა და კაცებს შორის ურთიერთობების, მათი მდგომარეობის ან/და სტატუსის 
ცვლილებები შეფასდეს კონკრეტული პოლიტიკის, სპეციფიკური პროგრამის ან 
ქმედებების ფარგლებში. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების ანალიზი პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემუშავებული გენდერული 

მნიშვნელოვნების ინდექსის შესაბამისად 
დოკუმენტის მიხედვით, გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსით15 შეფასებულ იქნა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 183 პროგრამა, მ.შ. გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსის 

გაანგარიშების საფუძველზე გამოიკვეთა 9 საბიუჯეტო პროგრამა, რომელიც ყველაზე 

მაღალი შეფასებით გამოირჩევა და შესაბამისად, კლასიფიცირდება გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველსაყოფად არსებითად მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე 

პროგრამად, ხოლო 17 პროგრამა დაკლასიფიცირდა, როგორც გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველსაყოფად მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამა. 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული დოკუმენტი 

ასევე მოიცავდა ინდექსის საფუძველზე არსებითად მაღალი და მაღალი 

მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამების გენდერული მიმართულებით მიზნების, 

                                                           
15 http://parliament.ge/uploads/other/90/90757.pdf 

http://parliament.ge/uploads/other/90/90757.pdf
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მოსალოდნელი შედეგებისა და აღნიშნული შედეგების შეფასების ინდიკატორების 

ანალიზს. ასევე დოკუმენტში შეთავაზების სახით წარმოდგენილი იყო საბიუჯეტო 

პრიორიტეტების მიხედვით ზემოაღნიშნული პროგრამებისათვის გენდერულ ასპექტში 

შესაძლო საბოლოო და შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები და  

აღნიშნული ინდიკატორების შეფასებისათვის საჭირო ძირითადი მონაცემების შესახებ 

ინფორმაცია. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით განხორციელდა 2020 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ყველა იმ პროგრამის ანალიზი, 

რომლებიც ინდექსის თანახმად მიჩნეულ იქნენ არსებითად მაღალი და მაღალი 

მნიშვნელობის მქონე პროგრამებად16. შესადარისობის უზრუნველსაყოფად, მოხდა 

შესაბამისი პროგრამების 2019 წელთან მიმართებაშიც შედარება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბიუჯეტის პროგრამული ფორმატით გათვალისწინებული 

ინფორმაციის ანალიზი ცხადყოფს, რომ სურათი არსებითად არ არის შეცვლილი 

შესაბამის პროგრამებთან მიმართებაში და უმეტეს მათგანში კვლავ არ არის 

წარმოდგენილი გენდერული ასპექტები როგორც პროგრამის აღწერის, ასევე მიზნის, 

შედეგების და შედეგების შეფასების ინდიკატორების მიხედვით. 

აღნიშნული კი ცხადყოფს იმ ფაქტს, რომ პროგრამის შემუშავების დროს შესაბამისი 

უწყებების მიერ აღნიშნული პროგრამები არ იქნა მიჩნეული და განხილული 

გენდერულად სენსიტიური პროგრამების ჭრილში, შესაბამისად არ გახორციელდა 

პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად პროგრამის გენდერულ ასპექტში 

შეფასების ინდიკატორის გამოყოფა.  

მაგალითისათვის, მაღალი მნიშვნელოვნების პროგრამებიდან გენდერულ ასპექტში 

შეფასების ინდიკატორი არცერთ მათგანში წარმოდგენილი არ არის, ცალკეული 

პროგრამები ფრაგმენტულად მოიცავენ ჩანაწერს გენდერის შესახებ. 

მაგალითისათვის: 

- სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ 

შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01), 

როგორც 2020, ასევე 2019 წლებში აღწერასა და მიზანში მოიცავს შემდეგი სახის 

ჩანაწერს: „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული 

პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; 

ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, 

მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების 

დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება“. 

- საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

განვითარება/გაღრმავება (30 01) - როგორც 2020, ასევე 2019 წლებში აღწერასა 

                                                           
  16 გენდერული თანასწორობის შესახებ ევროპული ინსტიტუტის განმარტებით, გენდერული მნიშვნელოვნება (gender relevance) - კითხვა იმის 

შესახებ, არის თუ არა კონკრეტული კანონი, პოლიტიკა ან პროგრამა გენდერული ურთიერთობების ან/და გენდერული თანასწორობის მხრივ 

მნიშვნელოვანი/შესაბამისი. (https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1208) 

 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1208
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და მიზანში მოიცავს შემდეგი სახის ჩანაწერს: „ოჯახური დანაშაულის, ქალთა 

მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით 

ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ 

ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე 

გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა“. 

- ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01) – როგორც 2020, ასევე 2019 

წლებში აღწერასა და მიზანში მოიცავს შემდეგი სახის ჩანაწერს: „ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 

ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის 

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან 

პერიოდში“. 

- საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) - როგორც 2020, ასევე 2019 

წლებში აღწერასა და მიზანში მოიცავს შემდეგი სახის ჩანაწერს: 

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული 

ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, სახალხო 

დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის 

დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და 

შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების 

მომზადება“; „საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული 

თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო 

ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და 

საქართველოში დანერგვის ორგანიზება“. 

მოსალოდნელ საბოლოო შედეგში ასევე ვხვდებით ჩანაწერს დისკრიმინაციისა 

და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენციასთან დაკავშირებით.  

რაც შეეხება გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსის მიხედვით გამოყოფილ მაღალი 

მნიშვნელოვნების პროგრამებს, აღსანიშნავია, რომ როგორც 2019, ასევე 2020 წლებში 

მხოლოდ სამი პროგრამა „დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება 

და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06)“, პროფესიული განათლება  (32 03) 

(მხოლოდ ერთ-ერთი ქვეპროგრამის დონეზე) და შრომისა და დასაქმების სისტემის 

რეფორმების პროგრამა (27 05) მოიცავს გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორს. 

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05) გარდა 

ინდიკატორისა, გენდერულ ასპექტებს მოიცავს ასევე აღწერა და მიზნის, ასევე 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის ფარგლებშიც.  
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2020 წელი 

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის 

სისტემის განვითარება და ყოფილ 

პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06) 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2019 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმებული 70 

ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 

80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი სქესის); 

მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად დასაქმებული 70 

ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 

80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი სქესის); 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5 ბენეფიციარი;  

 

შესაძლო რისკები ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი 

უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 

 

2019 წელი 

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის 

სისტემის განვითარება და ყოფილ 

პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06) 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2018 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 70 

ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 

(მ.შ. 80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი 

სქესის);   

მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად დასაქმებული 70 

ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 

(მ.შ. 80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი 

სქესის); 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5 ბენეფიციარი;  

 

შესაძლო რისკები ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი 

უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 

საბაზისო მაჩვენებელი დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის 

აქტივობების/პროექტების/ღონისძიებების 65 % არის 

გენდერულად სენსიტიური 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 2019 წელს გენდერულად სენსიტიური პროექტების 

პროცენტული მაჩვენებელი - 70%; 2020 წელს − 75%, 2021 

წელს - 80%, 2022 წელს − 85%; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5% 

შესაძლო რისკები  
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2020 წელი 

პროფესიული განათლება  (32 03)  

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული 

გადამზადება  (32 03 03) 

 

საბაზისო მაჩვენებელი გადამზადებულ მსმენელთა 40% კაცია, 60% ქალი; 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 45%-55%; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%;  

შესაძლო რისკები ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია 

 

2019 წელი 

პროფესიული განათლება  (32 03)  

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული 

გადამზადება  (32 03 03) 

 

საბაზისო მაჩვენებელი გადამზადებულთა 25% კაცია, 75% ქალი; 

მიზნობრივი მაჩვენებელი გადამზადებულთა 35% კაცია, 65% ქალი; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%;  

შესაძლო რისკები ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია 

 

როგორც ზემოით იქნა აღნიშნული, განსაკუთრებულად აღსანიშნავია შრომისა და 

დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05), რომლის როგორც აღწერა და 

მიზანი, ასევე მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი და საბოლოო შედეგის შეფასების 

ინდიკატორები მოიცავენ გენდერულ ასპექტებს.  

 

2020 წელი 

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05) 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - დასაქმების 
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 

აღწერა და მიზანი ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის 
მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;  
 
შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების 
დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის 
გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული ობიექტების 
რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი 
ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული 
კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი 
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შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების 
პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; 
 
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების 
განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების 
მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა; 
 
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-
გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის 
გათვალისწინებით. 

მოსალოდნელი 
საბოლოო შედეგი 

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით 
გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც 
მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა; 
 
„შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო  პროგრამის" და „შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების 
ფარგლებში შემოწმებული ობიექტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები. 
 
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის 
გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით. 

საბოლოო შედეგის 
შეფასების 
ინდიკატორები 

 
1.  
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 
განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა 
აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 
დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების 
შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა 
ყოველწლიურად;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;  
შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა 
2.  
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და 
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში 800 ობიექტის შემოწმება;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და 
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში 2020 წელს - 900 ობიექტის შემოწმება, 2021 წელს 
- 1050, 2022 წელს - 1100, 2023 წელს-1200;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა 
და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს;  
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით 
მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 
3.  
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის 
ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე 
ქალთა რაოდენობა -60%;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა 
რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70%;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;  
შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და 
დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი 
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2019 წელი 

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05) 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური 
მომსახურების სააგენტო 

აღწერა და მიზანი ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის 
მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;  
 
შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების 
დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის 
ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და 
ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა; 
 
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების 
განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების 
მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა; 
 
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება-
გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის 
გათვალისწინებით. 

მოსალოდნელი 
საბოლოო შედეგი 

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის 
ზრდა; 
 
ამაღლებულია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის, 
საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის 
საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; 
 
მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ სტანდარტები; 
 
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის 
გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით. 

საბოლოო შედეგის 
შეფასების 
ინდიკატორები 

 
1.  
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 
განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა 
აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების 
შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10%-ით ზრდა;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;  
შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა 
2.  
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო 
პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების 
რაოდენობა - 120;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად 
მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 2019 წელს - 200, 2020 წელს - 250, 
2021 წელს - 300, 2022 წელს - 350;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა 
და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს;  
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით 
მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 
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3.  
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში მომზადებული შრომის უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების რაოდენობა - 4;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა 2019 
წელს - 4, 2020 წელს - 4, 2021 წელს - 4; 2022 წლის ბოლოს სამუშაო ადგილზე 
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით 
სამართლებრივ ბაზაზე მუშაობა დასრულებულია;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა 
და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს;  
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით 
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების 
შემუშავების გადავადება 
4.  
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის 
ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე 
ქალთა რაოდენობა - 60 %;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა 
რაოდენობა 1500-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;  
შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და 
დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი 

 

შეჯამების სახით, სურათი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

პროგრამის/ქვეპროგრამის 

/ღონისძიების კოდი 

პროგრამის დასახელება აღწერა და 

მიზანი 

შედეგი ინდიკატორები 

26 01 სამართალშემოქმედებისა 

და ქვეყნის ინტერესების 

სამართლებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა, 

მათ შორის, სისხლის 

სამართლის სისტემის 

რეფორმის 

განხორციელება 

   

30 01 საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

განვითარება/გაღრმავება 

   

27 01 ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

პროგრამების მართვა 

   

41 00 საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატი 
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26 06 დანაშაულის პრევენცია, 

პრობაციის სისტემის 

განვითარება და ყოფილ 

პატიმართა 

რესოციალიზაცია 

   

32 03 03 ეროვნული 

უმცირესობების 

პროფესიული 

გადამზადება 

   

27 05 შრომისა და დასაქმების 

სისტემის რეფორმების 

პროგრამა 

   

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვა პროგრამების 

ანალიზი 
ასევე აღსანიშნავია ის პროგრამები, რომლებიც საბიუჯეტო ოფისის გენდერული 

მნიშვნელოვნების ინდექსის მიხედვით არ იქნა განხილული როგორც  არსებითად 

მაღალი და მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამები, მაგრამ ისინი თავის თავში 

როგორც 2020, ასევე 2019 წლებში მოიცავენ ცალკეულ გენდერულ ასპექტებს. 

კერძოდ, ეს პროგრამებია:  

პროგრამის/ქვეპროგრამის 

/ღონისძიების კოდი 

პროგრამის დასახელება აღწერა და 

მიზანი 

შედეგი ინდიკატორები 

06 04 არჩევნების ჩატარების 

ღონისძიებები 

   

27 02 მოსახლეობის სოციალური 

დაცვა 

   

27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო 

უზრუნველყოფა 

   

27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი 

ჯგუფების სოციალური 

დახმარება 

   

27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, 

ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლთა დაცვისა და 

დახმარების 

უზრუნველყოფა 

   

27 06 05 საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის 

პროგრამა 
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27 03 მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა 

   

27 03 02 საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვა 

   

27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული 

გამოვლენა და სკრინინგი 

   

27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობა 

   

27 06 03 განსახლების ადგილებში 

დევნილთა შენახვა და 

მათი საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება 

   

31 05 12 აგროსექტორის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

   

31 05 12 03 მერძევეობის დარგის 

მოდერნიზაციის და 

ბაზარზე წვდომის 

პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 

   

32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

   

 

2020 წლისგან განსხვავებით, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გენდერულ ასპექტებს 

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორებში ვხვდებით ისეთ პროგრამასთან 

მიმართებაში, როგორიც არის: მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და 

კომპიუტერული სისტემები (29 04); სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების 

დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 

(30 04). 

რომ შევაჯამოთ, სურათი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

პროგრამები/ქვეპროგრამები ფრაგმენტულად მოიცავენ ჩანაწერებს გენდერის 

შესახებ. უმეტეს მათგანში ჩანაწერი მხოლოდ აღწერასა და მიზანში გვხვდება, 

შესაბამისად არ არის წარმოდგენილი შედეგსა და შედეგის შეფასების ინდიკატორში, 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი ჩანაწერი მხოლოდ ინდიკატორის დონეზეა (რაც არის 

განსაზღვრული მეთოდოლოგიით). 
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მდგრადი განვითარების მიზნები და გენდერი 
 გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან მე-5 მიზანი „გენდერული 

თანასწორობის მიღწევა“17-ა. აღნიშნული მიზანი 9 ამოცანას აერთიანებს. მ.შ. 

ერთ-ერთი ამოცანის მიხედვით გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და 

ყველა დონეზე ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაძლიერების 

მხარდაჭერისათვის საჭიროა ჯანსაღი პოლიტიკისა და შესაბამისი 

აღსრულებადი კანონმდებლობის მიღება და გაძლიერება (5.C).  

 საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის 

თანახმად18, 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, როგორებიცაა: მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა, მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და 

გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის 

ხელშეწყობა, მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნვეყლოფა 

ყველა ასაკის ადამიანისათვის, მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი 

განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა 

ყველასთვის, მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების 

დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა, მიზანი 8: სტაბილური, ინკლუზიური და 

მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდიქტიული 

დასაქმება და ღირსეული სამუშაო ყველასათვის, მიზანი 10: უთანასწორობის 

შემცირება ქვეყნებში და ქვეყნებს შორის, მიზანი 17: პარტნიორობა მდგრადი 

განვითარების მიზნების მისაღწევად. 

 “2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 თებერვლის #125 დადგენილების19 

თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებების მიერ, როგორც 

ზღვრული მოცულობის, ასევე ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული 

პარამეტრების ფარგლებში „2020-2023 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო 

გეგმა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო დეტალურ ღონისძიებებად 

უნდა იშლებოდეს, ვიდრე ეს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტში ან წლიური ბიუჯეტის კანონშია წარმოდგენილი. 

იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 

ღონისძიება წარმოადგენს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების 

ნაწილს ან/და შესაბამის სფეროში მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, მათ 

შორის შესაბამისი სექტორული ან სხვა სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიების ნაწილს, მნიშვნელოვანია, რომ მიეთითოს 

აღნიშნული ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს ინფორმაცია შინაარსის მიხედვით 

მიეთითოს, როგორც პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების აღწერის 

                                                           
17 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  
18 http://sdg.gov.ge/text-page/34  
19 https://matsne.gov.ge/document/view/4497403?publication=0  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://sdg.gov.ge/text-page/34
https://matsne.gov.ge/document/view/4497403?publication=0
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ნაწილში, ისე მოსალოდნელი შედეგებისა და შედეგების შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში. ასევე უნდა მიეთითოს დაგეგმილი 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების შესაბამისობა გაეროს მდგრადი 

განვითარების (SDG) მიზნებთან – 2030, ასეთის არსებობის შემთხვევაში“; 

 “2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ივლისის #1600 

განკარგულება კი აზუსტებს, რომ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადებისას შესაბამისმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ 

პროგრამული ბიუჯეტის დანართში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDG) ისეთი პროგრამების ურთიერთშესაბამისობის შესახებ ინფორმაციის 

წარმოდგენა, როგორებიცაა: „გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, 

პროგნოზირება და პრევენცია“ (31 13); მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 

პროგრამის ფარგლებში „აივ ინფექციის/შიდსის მართვა“ (27 03 02 

07); ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში 

„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება“ 

(25 07). 

 „მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობისა და 

მონიტორინგისათვის“ საქართველოს პარლამენტის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად20, სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნის 

მისაღწევად პარლამენტის მიერ ოთხი სტრატეგიული მიმართულება იქნა 

განსაზღვრული. რომელთა შორისაც ერთ-ერთი საბიუჯეტო პროცესია, რაც 

თავის მხრივ საბიუჯეტო პროცესში მდგრადი განვითარების მიზნების 

განხორციელების საჭიროებების ასახვას მოიცავს. აღნიშნულის თანახმად, 

პარლამენტმა რიგ საკითხებთან ერთად, ბიუჯეტის შექმნისა და შესრულების 

ყველა ეტაპზე, უნდა გააკონტროლოს, რამდენად არის ასახული მასში მდგრადი 

განვითარების მიზნები. ეს პროცესი უნდა დაიწყოს ქვეყნის ძირითადი 

მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტის შემუშავებისას და 

გაგრძელდეს წლიური ბიუჯეტების დაგეგმარების დროს. ვინაიდან ბიუჯეტის 

შესრულება ფასდება BDD/ბიუჯეტში მითითებული ინდიკატორების 

გათვალისწინებით, აუცილებელია ბიუჯეტის პროგრამების ინდიკატორები 

შეესაბამებოდეს მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორებს. 

 საყურადღებოა სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად განსაზღვრული 

მე-4 ამოცანა, რომლის ფარგლებშიც პრინციპის - „კეთილდღეობა 

ყველასთვის“21 - შესაბამისად, მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებით 

შექმნილი საზოგადოებრივი სიკეთე საზოგადოების ყველა წევრმა უნდა მიიღოს; 

ეს განსაკუთრებით ეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და სხვა 

მოწყვლად ჯგუფებს. უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ეს ჯგუფები შეძლებენ 

თანასწორად მიიღონ მონაწილეობა საპარლამენტო პროცესებში. პარლამენტმა 

ასევე უნდა გაითვალისწინოს გენდერულად მგრძნობიარე ასპექტებიც. 

                                                           
20 http://www.parliament.ge/uploads/other/120/120631.pdf  
21 მდგრადი განვითარების დღის წესრიგით განსაზღვრული 17 ამოცანა და 169 მიზანი, ხუთ ძირითად მიმართულებად (“5P”) 
ჯგუფდება: ადამიანები, დედამიწა, კეთილდღეობა, მშვიდობა, პარტნიორობა.  

http://www.parliament.ge/uploads/other/120/120631.pdf
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2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამულ ფორმატში მდგრადი განვითარების 

მიზნების შესაბამისობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია წარმოდგენილია ისეთ 

პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან მიმართებაში, როგორებიცაა:  

- ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) - აღწერასა და მიზანში ვკითხულობთ, 

რომ პროგრამა შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) IV მიზანს და 

ამ პროგრამის განხორციელებით შესრულდება აღნიშნული მიზნის ფარგლებში 

დაგეგმილი შესრულების ინდიკატორები, SDG მიზნის მიღწევა კი დაგეგმილია 

ქვეპროგრამის - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება  (32 07 01) ფარგლებში. 

- გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (31 01) - 

აღწერასა და მიზანში ასახულია, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 

15.1 და 15.5 ამოცანების შესაბამისად, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის 

ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის 

საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და 

მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 15.1 ამოცანის შესაბამისად: წითელი 

ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, 

სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო 

ქმედითი ზომების დანერგვა; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 

ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება, რომლის მიღწევა დაგეგმილია ქვეპროგრამის 

-  გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა (31 01 01) ფარგლებში. 

- გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (31 13) 

- გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის ატმოსფერული ჰაერის, 

წყლისა და ნიადაგის არსებული მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება. 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 11.6 ამოცანის შესაბამისად, 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისი ახალი ავტომატური სადგურების შეძენა-

დამონტაჟება; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 14.4 ამოცანის 

შესაბამისად, საქართველოს შავი ზღვის ტერიტორიული წყლების, ექსკლუზიური 

ეკონომიკური ზონისა და შიდა წყალსატევების სარეწაო ობიექტების 

პოპულაციათა მარაგების შეფასება, სარეწაო პროგნოზირება და კვოტების 

განსაზღვრა; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 14.4 ამოცანის 

შესაბამისად, თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის 

შეფასება; აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის 

დანერგვის ხელშეწყობა. 

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02) - მდგრადი განვითარების 

(SDG) მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა 

ყველა ასაკის ადამიანისთვის“ თითქმის ყველა ამოცანის შესრულება: 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; 

დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 
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3.2.2), იმუნიზაციის (SDG 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და 

სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: აივ 

ინფექცია (SDG 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG 3.3.2), მალარია (SDG 3.3.3), ვირუსული 

ჰეპატიტები (SDG 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 

გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG 3.3.4.1); 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო 

მომსახურებით უზრუნველყოფა (SDG 3.5.1.1); მე-3 მიზნის ფარგლებში 

დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა. გლობალური 

ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი გამოწვევის  - აივ-ინფექცია/შიდსის 

ახალი შემთხვევების შემცირების მნიშვნელობა 2030 წლისთვის. შესაბამისად, 

მდგრადი განვითარების 3.3.1 ამოცანასთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის 

მთავარი სამიზნის 2030 წლისთვის აივ/შიდსის ინციდენტობის ერთი მესამედით 

შემცირება (2030 – 0.125 ათას მოსახლეზე). აღნიშნული სამიზნის მიღწევა 2017-

2022 წლებში გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ 

ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით. 3.3.1 ამოცანის 

შესრულება კი დაგეგმილია ქვეპროგრამის აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (27 03 

02 07) ფარგლებში.  

- მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02) - პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი გასაცემლები ხელს უწყობენ 

მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 

ვალდებულების შესრულებას. 

- საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) - მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგის მიხედვით, დაგეგმილია მდგრადი განვითარების მიზნებზე, 

კერძოდ მე-16 მიზანზე საქართველოს ლიდერობის წარმოჩენა საერთაშორისო 

ასპარეზზე. 

რომ შევაჯამოთ, მდგრადი განვითარების მიზნების თაობაზე ინფორმაცია ასახულია 

სხვადასხვა პროგრამებში/ქვეპროგრამებში/ღონისძიებებში და სურათი 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

პროგრამის/ქვეპროგრამის 

/ღონისძიების კოდი 

პროგრამის დასახელება აღწერა და 

მიზანი 

შედეგი ინდიკატორები 

27 02 მოსახლეობის 

სოციალური დაცვა 

   

27 03 02 საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვა 

   

27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის 

მართვა 

   

32 07 ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

   

32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
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28 01 01 საგარეო პოლიტიკის 

დაგეგმვა და მართვა 

   

31 01 გარემოს დაცვის და 

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროგრამა 

   

31 01 01 გარემოს დაცვის და 

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება 

და მართვა 

   

31 13 გარემოს დაცვის 

სფეროში მონიტორინგი, 

პროგნოზირება და 

პრევენცია 

   

 

როგორც სურათიდან ჩანს, მდგრადი განვითარების მიზნებზე საუბარია როგორც 

აღწერასა და მიზანში, ასევე ინდიკატორებში, რაც შეეხება შედეგებს, მხოლოდ 1 

ქვეპროგრამის დონეზეა შედეგებზე საუბარი. 

როგორც საერთო ანალიზიდან ირკვევა, მე-5 მიზანთან შესაბამისობა არცერთი 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დონეზე მითითებული არ არის, მაგრამ 

საყურადღებოა პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ გაეროს მდგრადი 

განვითარების სხვა ისეთი მიზნების მიღწევას, რომლებიც მოიცავენ გენდერულ 

ასპექტებს. აღნიშნულ პროგრამებზე და მათში გენდერული ასპექტების 

გათვალისწინებაზე ზემოთ უკვე იყო საუბარი. (მაგალითისათვის პროგრამა 32 07 01, 

პროგრამა 27 02, პროგრამა 27 03 02). (იხილეთ დანართი #1) 
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2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ანალიზი 
2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

განსაზღვრულია 14,432.9 მლნ ლარის დონეზე.22  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად არის 

გადანაწილებული:   

 

- აღნიშნულიდან ნათლად ჩანს, რომ ასიგნებების მიხედვით უმსხვილესი პრიორიტეტი  

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  4,313.5 

მლნ ლარი, მთლიანი ასიგნების 29.9% (2019 წელთან შედარებით გაზრდილია 386.8 მლნ 

ლარით). ბოლო წლების განმავლობაში23, აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების საშუალო 

წლიური ზრდის ტემპი დაახლოებით 11%-ს შეადგენს. აღნიშნული პრიორიტეტის 

დაფინანსების ფარგლებში, მნიშვნელოვანი მოცულობის ასიგნებები - 72.5% და 25% 

შესაბამისად მოდის მოსახლეობის სოციალური დაცვასა (პროგრამული კოდი 27 02) და 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე (პროგრამული კოდი 27 03).  

ოთხ უმსხვილეს პრიორიტეტშია მოქცეული ასევე განათლება, მეცნიერება და პროფესიული 

მომზადება - 1,428.9 მლნ ლარით, მთლიანი ასიგნების 9.9%. (2019 წელთან შედარებით 

გაზრდილია 32.6 მლნ ლარით). ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნული პრიორიტეტის 

დაფინანსების საშუალო წლიური ზრდის ტემპი დაახლოებით 10%-ს შეადგენს. აღნიშნული 

პრიორიტეტის დაფინანსების ფარგლებში, 64.9% მიიმართება სკოლამდელი და ზოგადი 

                                                           
22 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის მიმოხილვა იხილეთ 
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/2020_biujeti.pdf  
23 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტი პროგრამულ ფორმატზე გადავიდა 2012 წლიდან, რაც 
თავის მხრივ ითვალისწინებს პროგრამების გაერთიანებას პრიორიტეტების მიხედვით. აღნიშნულის გათვალისწინებით 
მონაცემების ანალიზი უმთავრეს შემთხვევებში განხორციელებულია 2012 წლიდან. 
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281.6 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები
მლნ ლარი ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის 

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და 
ტურიზმი

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული 
მომზადება

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და 
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის 
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 
მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და 
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 
ხელშეწყობა და სპორტი

საერთაშორისო ურთიერთობები და 
ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია

სოფლის მეურნეობა

სასამართლო სისტემა

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების 
მართვა

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/2020_biujeti.pdf
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განათლებაზე (პროგრამული კოდი 32 02), 10.1% - უმაღლეს განათლებაზე (პროგრამული კოდი 

32 04), 9.6% - ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე (პროგრამული კოდი 32 07), 4.6% - 

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობაზე (პროგრამული კოდი 32 05), 3.7% - 

პროფესიულ განათლებაზე (პროგრამული კოდი 32 03). 

 

 

 

სოციალური სფეროს დაფინანსება გამოკვეთილად მაღალია ასევე ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით, კერძოდ: 2019 წელთან 

შედარებით, დამატებით ჯამურად 530.9 მლნ ლარი მიიმართება ჯანმრთელობის დაცვის, 

განათლების და სოციალური დაცვის სფეროების დასაფინანსებლად და დაფინანსების საერთო 

მოცულობა 6,206.8 მლნ ლარს შეადგენს. აღნიშნული სფეროების დაფინანსების დინამიკა მშპ-

თან მიმართებაში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება და 2020 წლისათვის მშპ-ს 11.7%-ით არის 

განსაზღვრული. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის და სოც.მომსახურების  წილი სულ გადასახდელებში (%)

თავდაცვის წილი სულ გადასახდელებში (%)

რეგიონული განვითარების წილი სულ გადასახდელებში (%)

განათლების წილი სულ გადასახდელებში (%)
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შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ცალკე საკითხად იქნას განხილული ზემოაღნიშნულ სფეროებში 

გენდერის მნიშვნელოვნების საკითხი. 
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გენდერი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში 

ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს გენდერული მნიშვნელობა 
გენდერი ასრულებს სპეციფიკურ როლს გარკვეული დაავადებების/პათოლოგიების 

როგორც წარმოშობასა და გავრცელებაში, ასევე მათ მკურნალობასა და ადამიანების 

კეთილდღეობაზე24. ეს კი გამომდინარეა სქესთა შორის როგორც ბიოლოგიური 

განსხვავებებიდან, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორებიდან, 

რაც გავლენას ახდენს ქალებისა და მამაკაცების ქცევაზე და მათი მხრიდან ჯანდაცვის 

მომსახურებების გამოყენებაზე.  

ევროპულ მოსახლეობაზე დაკვირვებით25, ქალები, ზოგადად, უფრო დიდხანს 

ცხოვრობენ, ვიდრე მამაკაცები ევროპის ყველა ნაწილში და შრომისუნარიან ასაკში 

(15-64 წელი) უფრო მეტი მამაკაცის სიკვდილიანობა ფიქსირდება, ვიდრე ქალის. 

თუმცა, ვინაიდან უფრო დიდხანს ცხოვრობენ ქალები, შესაბამისად, კაცებთან 

შედარებით მეტი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ ასაკთან დაკავშირებული 

შეზღუდული შესაძლებლობებით. შესაბამისად, ევროპის მასშტაბით, ქალები თავიანთი 

სიცოცხლის უფრო ნაკლებ წილს ატარებენ კარგი ჯანმრთელობის პირობებში, ვიდრე 

მამაკაცები, რაც იზომება ჯანმრთელი ცხოვრების წლებით (HLY). 

მოსახლეობის დაბერებასთან ერთად, ქრონიკული დაავადებების (დიაბეტი, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ალცჰეიმერის დაავადება, დეპრესია) შემთხვევები 

იზრდება, განსაკუთრებით ქალებში. ზოგიერთი დაავადება (მკერდთან 

დაკავშირებული, ოსტეოპოროზი, კვებითი დარღვევები) უფრო მეტად ქალებში 

ვლინდება, ზოგი კი (ენდომეტრიოზი, საშვილოსნოსთან დაკავშირებული დაავადებები) 

ექსკლუზიურად - ქალებში, ანალოგიურად ზოგიერთი დაავადება (გულის იშემიური 

დაავადებები, ფილტვებზე პრობლემები), ასევე საგზაო ავარიების შედეგად 

გამოწვეული დაავადებები უფრო მეტად მამაკაცებში ვლინდება და ზოგი კი 

(პროსტატასთან დაკავშირებული) - ექსკლუზიურად მამაკაცებში. 

გარდა ბიოლოგიურისა, სოციალური ნორმებიც სხვადასხვაგვარად ახდენს გავლენას 

ქალებისა და მამაკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ქალები ნაკლებად 

ერთვებიან ჯანმრთელობისთვის სარისკო საქმიანობებში და შესაბამისი 

დაავადებებიც ნაკლებია ქალებში. სამაგიეროდ, მათ მამაკაცებთან შედარებით, მეტად 

ხვდებათ ისეთი დაავადებები, რომლებიც ჯანდაცვის სისტემების მიერ ხშირად 

ადეკვატურად არ არის აღიარებული და შეფასებული. ასეთ დაავადებებს მიეკუთვნება, 

მაგალითად, დეპრესია, კვებითი დარღვევები, სახლში საქმიანობასთან 

დაკავშირებული შემთხვევებისგან გამოწვეული დაზიანებები და სექსუალური 

ძალადობა, ასევე მოხუცებულობასთან დაკავშირებული დაავადებები. 

საერთო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ქალები უფრო მეტად გაცნობიერებულნი არიან 

საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ვიდრე მამაკაცები და ჯანდაცვის 

მომსახურებების უფრო აქტიური მომხმარებლები არიან26. ამის რამდენიმე მიზეზი 

არსებობს: ა) რეპროდუქციული როლი; ბ) მათი „მზრუნველობითი“ როლი (ბავშვების, 

მოხუცების მოვლა ან/და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მათზე დამოკიდებულ 

                                                           
24 გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (EIGE) 
25 გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (EIGE) 
26 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/health 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/health
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ადამიანებზე ზრუნვა); გ) მათი დიდი წილი მთლიანად მოხუც/ასაკიან მოსახლეობაში; 

დ) გენდერული სტერეოტიპები. 

ასევე მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ ცხოვრების წეს-ჩვეულებებისა და სტილიდან 

გამომდინარე, მამაკაცები უფრო სარისკო ქცევებით ხასიათდებიან, ისინი ფიზიკური 

თუ ქიმიური საფრთხის შემცველი ნივთიერებების გამონაბოლქვის უფრო დიდ დოზას 

იღებენ. მამაკაცები, ამავე დროს, უფრო ნაკლებად დადიან ექიმებთან, როდესაც 

ცუდად არიან და როცა მიდიან, ნაკლებად აღნიშნავენ დაავადებების სიმპტომების 

შესახებ. ამავე დროს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს ქალებთან 

შედარებით ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და ნაკლები ცოდნა გააჩნიათ სფეროში.  

კვლევები ადასტურებს, რომ ზოგჯერ მსგავსი პრობლემებით მიმართვის დროს ქალები 

და მამაკაცები სხვადასხვა დიაგნოზს და შესაბამისად, მკურნალობას იღებენ. 

მაგალითად, ექიმთან მსგავსი ჩივილების დროს ქალების დიაგნოზი უფრო ხშირად 

არის „დეპრესია“ და მამაკაცების დიაგნოზი - „სტრესი“. 

ჯანმრთელობის საკითხი მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული და სქესობრივი 

ჯანმრთელობის მხრივაც. ქალები და მამაკაცები უნდა იყვნენ ინფორმირებული და 

ხელი მიუწვდებოდეთ თავიანთი არჩევანის შესაბამისად ოჯახის დაგეგმვის 

უსაფრთხო, ეფექტიან, ხელსაყრელ და მისაღებ მეთოდებზე. მათ უნდა ჰქონდეთ 

შესაბამის ჯანდაცვის სისტემის მომსახურებებზე უფლება, რაც ქალების უსაფრთხო 

ორსულობასა და მშობიარობას უზრუნველყოფს. 

ევროპის მასშტაბით, ჯანდაცვის მომსახურების სექტორი, ძირითადად, 

წარმოდგენილია, მამაკაცებით. ქალები ამ სექტორში უფრო დაბალ პოზიციებს 

იკავებენ (მაგალითად, ექთნები და ბებიაქალები) და უმცირესობაში არიან უფრო 

მაღალ პროფესიონალთა შორის (ექიმები, სტომატოლოგები). ქალები ასევე ნაკლებად 

არიან წარმოდგენილი მმართველობით და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე 

სექტორში. უფრო მეტიც, ჯანდაცვის სექტორში ქალების მაღალი ჩართულობის გამო, 

სპეციალური ყურადღება უნდა მიექცეს გენდერულად მგრძნობიარე ტრენინგებსა და 

განათლებას. 

სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ მოქალაქეთა საჭიროებები, რესურსები, 

შეზღუდვები და შესაძლებლობები დიდწილად განპირობებულია სოციალურ-

კულტურული ფაქტორებით (მათ შორის, გენდერით) და შესაბამისად, პოლიტიკების 

დაგეგმვის დროს ეს ფაქტორები უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული. ამის გარეშე 

პოლიტიკები არის არაეფექტური და არაპროდუქტიული.  

ზოგადად სოციალურ სექტორში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გენდერულ 

ანალიზს. მიჩნეულია, რომ გენდერული საკითხების ინტეგრირება ისეთ სოციალურ 

სფეროებში, როგორიც არის ჯანდაცვა და განათლება, დაკავშირებულია შესაბამისი 

უნარების არსებობასთან (capabilities) და აქედან გამომდინარე, უფრო გამოხატულია 

გენდერული მნიშვნელობა, ვიდრე, მაგალითად, კერძო სექტორსა და სოფლის 

მეურნეობაში, რომლებიც უფრო მეტად შესაძლებლობებს (opportunities) უკავშირდება. 

სახელმწიფოს მიერ გაცემული სუბსიდიების თუ სხვა სოციალური ხარჯების ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ როდესაც, მაგალითად, ჯანმრთელობის, განათლების, სოციალური 

უზრუნველყოფის მიმართულებით ხარჯების შემცირება ხდება, ამას გენდერული 

მნიშვნელობა აქვს - გაზრდილი ტვირთი საოჯახო მეურნეობებზე მოდის და ძირითადად 
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აწვება ქალებს (დედებსა და უფროს ქალიშვილებს). ასეთი ტვირთი შეიძლება იყოს, 

მაგალითად, მათ მიერ ზრუნვასა და საშინაო საქმეებზე (care economy) დახარჯული 

დრო. ვინაიდან „ანაზღაურებადი“ და „არაანაზღაურებადი“ ეკონომიკები 

დამოკიდებულია ერთმანეთზე, საბოლოოდ, გავლენებს იგრძნობს სწორედ 

„ანაზღაურებადი“ ეკონომიკა, მაგალითად, უფრო სუსტი და ნაკლები სამუშაო ძალის 

შედეგად27.  

 

გენდერული ბიუჯეტირება ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სექტორში 

გენდერული თანასწორობის ღირებულების შეფასებისას ჯანდაცვისა და სოციალურ 

სექტორში შემუშავებულია რამდენიმე ცნობილი მეთოდი28, როგორიც არის: “ერთიანი 

ჯანმრთელობის ინსტრუმენტი“ („One Health Tool“), რომელიც შემუშავდა, როგორც 

ჯანდაცვის საერთაშორისო პარტნიორობის ნაწილი და გულისხმობს სხვადასხვა 

სცენარების გამოყენებით ჯანდაცვის სისტემების ანალიზს, ღირებულების დადგენას 

და დაფინანსებას და „სოციალური დაცვის ღირებულება“ („Social Protection Floor 

Costing“), რომელიც აფასებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამების ხარჯებს, ამოწმებს 

სოციალური დაცვის პროგრამების დაფარვის ზრდის შემთხვევაში მის 

ხელმისაწვდომობასა და მდგრადობას. ცალკე არის შემუშავებული ასევე 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ღირებულების შეფასების მეთოდიც (Reproductive 

Health Costing Tool (UNFPA)).  

გამოყოფენ ჯანდაცვის სფეროში გენდერული ბიუჯეტირების ორ მნიშვნელოვან 

შედეგს29: 

1) სოციალური სამართლიანობა და თანასწორობა ჯანდაცვის სექტორში 

გენდერული პერსპექტივის შეტანა პაციენტებზე ორიენტირებულ პოლიტიკაში 

აუმჯობესებს პაციენტების შედეგებს, ასევე მის შედეგად ხდება რესურსების უფრო 

მიზნობრივად მიმართვა იქ, სადაც უფრო მეტად არის საჭირო და შედეგად 

მიწოდებული მომსახურებებიც უკეთ შეესაბამება ქალებისა და მამაკაცების 

განსხვავებულ საჭიროებებს.  

2) გენდერისა და ჯანმრთელობის სოციალური მდგენელების (determinants) უკეთ 

გაგება 

ქალებისა და მამაკაცების ჯანმრთელობის საჭიროებების კომპლექსურობის უკეთესი 

გაგება ხელს უწყობს ქალებსა და მამაკაცებზე ძირითადი გავლენების განსაზღვრას. ეს 

კი მნიშვნელოვანია იმ უთანასწორობებთან ბრძოლაში, რომლებსაც განიცდიან 

შესაბამისი სოციალური ჯგუფები, მაგალითად, სოციალურად იზოლირებული 

                                                           
27 Nathalie Holvoet. 2006. Gender budgeting: its usefulness in the context of programme-based approaches: briefing note. European Commission. 
https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-
based_approaches_briefing_note 
28 Handbook on Costing Gender Equality. 2015. UN WOMEN.  

https://www.undp.org/content/dam/belarus/docs/Gender/Handbook%20on%20Costing%20Gender%20Equality.pdf 
29 Dr. Jane Pillinger, Independent Consultant. 2012. Equal but Different. A framework for integrating gender equality in Health 

Service Executive Policy, Planning and Service Delivery. The National Women’s Council of Ireland and the Health Service 

Executive.  

https://www.nwci.ie/download/pdf/equal_but_different_final_report.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-based_approaches_briefing_note
https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-based_approaches_briefing_note
https://www.undp.org/content/dam/belarus/docs/Gender/Handbook%20on%20Costing%20Gender%20Equality.pdf
https://www.nwci.ie/download/pdf/equal_but_different_final_report.pdf
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მარტოხელა მოხუცი მამაკაცები, მარტოხელა მშობლები, სიღარიბეში მცხოვრები 

ქალები. 

შესაბამისი ღირებულების შეფასება უნდა მოხდეს როგორც საერთო ხასიათის 

პროგრამულ პროექტებზე (მაგალითად, მართვის და რეგულირების, მომსახურების 

მიწოდების, სუბსიდირების), ასევე კაპიტალურ პროექტებზე (ინფრასტრუქტურული)30. ეს 

უკანასკნელი, ზოგადად, ნაკლებ ყურადღებას იქცევს გენდერული პერსპექტივით, 

თუმცა, ხარისხიან და მდგრად ინფრასტრუქტურაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

ადამიანების კეთილდღეობისა და ბიზნესების წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

განმსაზღვრელია. ხშირად მიიჩნევა, რომ ქალები, მამაკაცების მსგავსად თანაბრად 

ავტომატურად სარგებლობენ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტებით, იმ ფაქტის 

გათვალისწინების გარეშე, რომ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავებული 

საჭიროებებიდან გამომდინარე მათ მიმართ განსხვავებული გავლენები დგება. 

მაგალითად, გაუმჯობესებული საქალაქო ინფრასტრუქტურა მეტი გენდერული 

პერსპექტივით გულისხმობს იმას, რომ გათვალისწინებული იყოს საზოგადოებრივი 

განათება, უსაფრთხო საზოგადოებრივი ადგილები და უსაფრთხო საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი იმ რისკების შესამცირებლად, რასაც ქალები აწყდებიან ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. 

პეკინის სამოქმედო პლატფორმაზე (International level Art. 35831. UN(1995). The Beijing 

Platform for Action cited in UNIFEM (2005). The Progress of the World’s Women.) აღნიშნა 

ხაზგასმით სოციალური მიმართულებით გენდერული ბიუჯეტირების მნიშვნელობაზე - 

კერძოდ, დაინტერესებული განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნები 

შეთანხმდნენ, რომ ოფიციალური განვითარების დახმარების (development assistance) 

ბიუჯეტის საშუალოდ 20% და სახელმწიფო ბიუჯეტის სოციალური პროგრამების 20% 

უნდა ითვალისწინებდეს გენდერულ ხედვას.   

                                                           
30 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №385. 2011 წლის 8 ივლისი. ქ. თბილისი. პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის 
მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე 
31 Nathalie Holvoet. 2006. Gender budgeting: its usefulness in the context of programme-based approaches: briefing note. European Commission. 
https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-
based_approaches_briefing_note 

https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-based_approaches_briefing_note
https://www.researchgate.net/publication/282858691_Gender_budgeting_its_usefulness_in_the_context_of_programme-based_approaches_briefing_note
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გენდერული პერსპექტივა ჯანდაცვის პოლიტიკებისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში 

მაგალითები იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჯანდაცვის სექტორში გენდერული პერსპექტივის 

ასახვამ შედეგად მოიტანოს უფრო ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება, საჭიროებებზე 

მორგებული რესურსების უკეთესი განაწილება, გრძელვადიანი ხარჯ-დანაზოგები და 

დაავადებების ნაკლები ტვირთი: 

 მამაკაცების მიერ ჯანდაცვის პროფილაქტიკური სერვისების მოხმარების ზრდა; 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე ქალების იდენტიფიკაციისა და მკურნალობის 

გაუმჯობესება; 

 გენდერულ ძალადობაზე რეაგირების და კოორდინაციის ეფექტურობის გაუმჯობესება; 

 იმ ექიმებთან წვდომის გაუმჯობესება, რომლებიც პაციენტის იდენტური სქესის არიან, თუ 

ამის მოთხოვნა გაჩნდა; 

 სექსუალური ჯანმრთელობის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ახალგაზრდა 

მამაკაცისა და ახალგაზრდა ქალებისთვის; 

 ზრუნვაში მყოფი ქალებისა და მამაკაცების სხვადასხვა სოციალური და ჯანმრთელობის 

საჭიროებების გათვალისწინება; 

 ქალთა და მამაკაცთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა საჭიროებების შესაბამისად 

რეაგირება, მაგალითად, ახალგაზრდა მამაკაცების მიერ სარისკო ქცევებში ჩართვა, 

ქალების მიერ გაწეული მზრუნველობითი როლის მძიმე ტვირთი, დაუცველ სოციუმში 

მცხოვრები ქალები და მამაკაცები; 

 მამაკაცთა და ქალთა ჯანმრთელობის მომსახურებების ისეთი სფეროების განსაზღვრა, 

რომლებსაც ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭება, მაგალითად, მშობიარობის შემდგომი 

დეპრესია და მისგან გამოწვეული შედეგები; 

 იმის დადგენა, თუ როგორ ახდენს გავლენას ქალთა და მამაკაცთა ანატომიური და 

ფიზიოლოგიური განსხვავებები წამლებით მკურნალობაზე და წამლებზე რეაქციებზე, 

მაგალითად, გულის მკურნალობაში; ან როგორ ზრდის ეს განსხვავებები რისკს; 

მაგალითად, სიგარეტის ერთი რაოდენობით მწეველ ქალებსა და კაცებს შორის, ქალები 

დგანან ფილტვის კიბოს 20%–ით მეტი რისკის წინაშე, ვიდრე მამაკაცები. 

 ახალგაზრდა ქალებს შორის მწეველობის მაჩვენებლის მატების მიმართ შესაბამისი 

რეაგირება; 

 ოჯახში მზრუნველობითი როლით დაკავებული ადამიანებისთვის შესაბამისი ჯანდაცვის 

მომსახურებების უზრუნველყოფა და მათი მხარდაჭერა; 

 სოციალურ იზოლაციასა და სიღარიბეში მცხოვრები მამაკაცებისა და ქალების 

ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირება; 

 ქალებისა და მამაკაცების განსხვავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის საჭიროებებზე 

რეაგირება. 

მაგალითად, ირლანდიაში ქალების გარდაცვალების ყველაზე გავრცელებული მიზეზი გულის 

დაავადებებია, ასევე, ქალების სიმპტომები, კაცებთან შედარებით, ხშირად ხასიათდება, 

როგორც „ატიპიური“. მნიშვნელოვანია მამაკაცებთან დაკავშირებით არ დაიგნორდეს, 

მაგალითად, ჭარბი წონის პრობლემა და შემუშავდეს ცხოვრების სტილის გაზიარებული 

მიდგომა, მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცეს ფიზიკურ აქტივობას.  

წყარო: Dr. Jane Pillinger, Independent Consultant. 2012. Equal but Different. A framework for integrating gender 

equality in Health Service Executive Policy, Planning and Service Delivery. The National Women’s Council of Ireland 

and the Health Service Executive.  

https://www.nwci.ie/download/pdf/equal_but_different_final_report.pdf 

https://www.nwci.ie/download/pdf/equal_but_different_final_report.pdf
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კაპიტალური პროექტების გენდერული ანალიზი ჯანდაცვის სექტორში 

ქალები ხშირი მომხმარებლები და წვლილის შემტანი არიან ისეთ სოციალურ 

ინფრასტრუქტურაში, როგორიც არის განათლება, ჯანდაცვა, ბავშვების მოვლის 

დაწესებულებები, და სხვა სოციალური მომსახურებები, როგორიც არის პარკები და 

დასასვენებელი ცენტრები32. ეს ხშირად გამოწვეულია ქალების „ტრადიციული“ 

როლიდან ბავშვებისა და მოხუცების მოვლის მიმართულებით და ამ სექტორებში მათი 

დასაქმების შემთხვევებიდან გამომდინარე. ამ დაწესებულებების ადგილმდებარეობა, 

შესაბამისი სატრანსპორტო ქსელების დიზაინი და ტრანსპორტის მიმოსვლის სიხშირე 

გენდერული თვალთახედვით შეფასებას მოითხოვს.  

კაპიტალური პროექტების შეფასებისას გენდერული ბიუჯეტირების შემდეგი ხუთი 

ძირითადი ეტაპი გამოიყოფა: 

I. შესაბამის ინფრასტრუქტურულ სექტორში ქალების, კაცების, გოგონებისა და 

ბიჭების სიტუაციის ანალიზი (ვინ იყენებს არსებულ ინფრასტრუქტურას - გზებს, 

სკოლებს, ჯანდაცვის ცენტრებს, ბაზრებს? ვინ სარგებლობს ახალი ან 

განახლებული ინფრასტრუქტურით?) 

II. პოლიტიკების, პროგრამების, კანონმდებლობისა და წარსული პროექტების 

გენდერული რეაგირებადობისა (responsiveness) და ღიობების (gaps) შეფასება; 

III. საბიუჯეტო ასიგნებების საშუალებით გენდერულად რეაგირებადი აქტივობებისა 

და პროექტის წინადადებების განხორციელების შეფასება; 

IV. განაწილებული ფულადი რესურსების ხარჯვის, ასევე შესაბამის მიზნობრივ 

ჯგუფებზე მიწოდებული მომსახურებების მონიტორინგი; 

V. შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტის გავლენის და პირველ ეტაპთან 

შედარებით შეცვლილი სიტუაციის შეფასება. 

ინფრასტრუქტურული პროექტების გენდერული ბიუჯეტირების ანალიზის შემდეგი 

საშუალებები არის ცნობილი33: 

o გენდერულად დანაწილებული მოსარგებლეების შეფასების მეთოდი (Gender-

Disaggregated Beneficiary Assessment) 

აღნიშნული შეფასებისთვის მონაცემების მოპოვება შესაძლოა მოხდეს შესაბამისი 

გამოკითხვების საშუალებით, საოჯახო მეურნეობებთან გასაუბრებით, ფოკუს-

ჯგუფების განხილვებით, პირდაპირი დაკვირვებით, შემთხვევების ანალიზით და სხვა 

მეთოდებით. ძირითადი შესასწავლი საკითხები უნდა დაიყოს სქესის, გეოგრაფიული 

რეგიონის, განათლების დონის, შესაძლებლობის სტატუსი და სხვა შესაბამისი 

კატეგორიების მიხედვით: 

 ვინ ისარგებლებს ინფრასტრუქტურული პროექტით და როგორ? (მაგალითად, 

შეძლებენ თუ არა შშმ პირები სარგებლობას?) 

                                                           
32 Sigita Strumskyte, Counsellor, Public Governance Directorate. 2019. Issues Note. Gender Equality and Sustainable 

Infrastructure. OECD Council on SDGs: Side-Event.  

http://www.oecd.org/gov/gender-mainstreaming/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf 
33 Jessica Menon., Kelly O’neill., Lesli Davis. 2019. Guide on Integrating Gender throughout Infrastructure Project Phases in Asia 

and the Pacific. UNOPS. UN WOMEN. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-

bls19062_gpp_web.pdf?la=en&vs=5727 

http://www.oecd.org/gov/gender-mainstreaming/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-bls19062_gpp_web.pdf?la=en&vs=5727
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-bls19062_gpp_web.pdf?la=en&vs=5727
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 ვინ დასაქმდება აღნიშნულ ინფრასტრუქტურულ პროექტში? (იქნება თუ არა 

ყველასთვის თანაბარი შესაძლებლობები დასაქმებისთვის?) 

 ხომ არ შეიცვლება ხელმისაწვდომობა შესაბამის ჯანდაცვის მომსახურებებზე? 

როგორ? (იქნება თუ არა აღნიშნული დაწესებულება გოგონებისთვის უსაფრთხო 

ადგილას ხელმისაწვდომი?)  

 რას ფიქრობენ შესაბამისი მოსარგებლეები (ბენეფიციარები) შემოთავაზებული 

პროექტის შესახებ? (სურთ თუ არა შესაბამის საზოგადოებებს (კომუნებს) 

აღნიშული პროექტი? გამოიყენებენ თუ არა შესაბამის საბოლოო პროდუქტს?) 

 

o გენდერულად დანაწილებული ხარჯების შემთხვევის ანალიზი (Gender-Disaggregated 

Expenditure Incidence Analysis) 

აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს შესაბამისი ბიუჯეტებისა და პოლიტიკების შეფასებას 

გენდერული რეაგირებადობის მიხედვით, იმ მიზნით, რომ შეფასდეს ბიჭებსა/კაცებსა 

და გოგონებზე/ქალებზე რესურსების განაწილება. განიხილება შემდეგი საკითხები: 

 არის თუ არა შესაბამისი ბიუჯეტი სამართლიანად განაწილებული კაცებსა და 

ქალებს შორის? 

 ასახავს თუ არა გადანაწილებული რესურსები კაცებისა და ქალების 

საჭიროებებს? 

 როგორ არის გამოყენებული შესაბამისი რესურსები კაცებისა და ქალების მიერ?  

მაგალითად, თუ ხორციელდება ჯანდაცვის ცენტრის მშენებლობა, ხარჯების 

შემთხვევის ანალიზი ითვლის კაცი და ქალი პაციენტებისთვის ხარჯს, რაც 

გამოიხატება ამ დაწესებულების ვიზიტორი შესაბამისი პაციენტების წილით 

გამრავლებული დაწესებულების ასაშენებლად გამოყოფილ მთლიან ბიუჯეტზე. ამ 

მეთოდის მთავარი არსი არის იმის გაგება, თუ რა განსხვავებული გენდერული 

გავლენები აქვს დაფინანსებულ პროექტს. 
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ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროების გენდერული ანალიზი - 

არსებული სიტუაციის მიმოხილვა საქართველოში 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) ინფორმაციით34, 2019 

წლის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობა შეადგენს 3.7 მლნ ადამიანს (48% 

კაცი, 52% ქალი) და ბოლო 5-წლიან პერიოდში საშუალოდ წლიურად 0.04%-ით იმატებს. 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალოდ ყოველწლიურად იბადება მეტი ბიჭი, 

ვიდრე გოგო და შესაბამისად, სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა დაბადებისას 

(კაცი/ქალი) შეადგენს 1.08-ს, თუმცა, ამავე დროს იმავე პერიოდში საშუალოდ 

ყოველწლიურად სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა გარდაცვალებისას 

(კაცი/ქალი) შეადგენს 1.05-ს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში როგორც დაბადების, 

ასევე გარდაცვალების მაჩვენებლებში კაცების რაოდენობა აღემატება ქალებისას. 

ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი (მოსახლეობის 1 000 კაცზე)35 შეადგენს 1.2-ს 2019 

წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით, ეს მაჩვენებელი 2014 წლიდან საშუალოდ 20%-ით 

იკლებს ყოველწლიურად, უფრო ზუსტად კი, დაბადებულებსა და გარდაცვლილთა 

შორის სხვაობა მცირდება და იკლებს ამ სხვაობის შეფარდების მაჩვენებელი 

მოსახლეობის მთლიან რაოდენობასთან (ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი). თუ ამ 

მაჩვენებელს შევხედავთ ქვეყნის რეგიონების ჭრილში, 2018 წლის განმავლობაში, 

ყველა რეგიონში, გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტისა, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისა, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლისა, დაფიქსირდა 

დაბადებულებსა და გარდაცვლილებს შორის უარყოფითი სხვაობა.  

მოსახლეობის საშუალო ასაკი36 2002 წელთან შედარებით 2014 წელს გაიზარდა 

როგორც კაცების (34-დან 36 წლამდე), ასევე ქალების (38-დან 40 წლამდე) 

შემთხვევაში, შესაბამისად გაზრდილია მოსახლეობის საშუალო ასაკი ამ პერიოდში 

ორივე სქესისთვის (36-დან 38 წლამდე). რაც შეეხება სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობას (საქსტატი: სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას 

(წელი) სქესის მიხედვით37), 2018 წლის ბოლოსთვის ორივე სქესისთვის ეს მაჩვენებელი 

წარმოადგენს 74 წელს, მათ შორის, ქალების შემთხვევაში 78 წელი, ხოლო მამაკაცების 

- 70 წელი. ეს მაჩვენებელი წლების განმავლობაში მცირედით იზრდება (შდრ. 71 წელი 

2010 წელს და 74 წელი 2018 წელს). 

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  გენდერული 

ინდიკატორია ჩვილ ბავშვთა მოკვდავობის მაჩვენებელი. საქსტატის ინფორმაციით38, 

2015 წელთან შედარებით 2018 წელს ჩვილ ბავშვთა მოკვდავობა ჯამში 91 ერთეულით 

არის შემცირებული (507-დან 416-მდე). ჩვილ ბავშვთა მოკვდაობის კოეფიციენტი (1 000 

ცოცხლად დაბადებულზე) და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა მოკვდაობის კოეფიციენტი (1 

000 ცოცხლად დაბადებულზე) შემცირებულია ორივე სქესისთვის 8.6-დან 8.1-მდე და 

10.2-დან 9.8-მდე, შესაბამისად. 

2015-2018 წლებში გარდაცვალების მიზეზებს39 შორის პირველ ადგილს როგორც 

კაცების, ასევე ქალების შემთხვევაში (საშუალოდ 45% ქალების შემთხვევაში და 38% 

                                                           
34 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography 
35 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/321/bunebrivi-mateba 
36 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography 
37 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography 
38 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography 
39 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/320/gardatsvaleba 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/321/bunebrivi-mateba
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Demography
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/320/gardatsvaleba
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კაცების შემთხვევაში) იკავებს სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, ასევე 

დიდი წილი უკავია სიმსივნეებს და სასუნთქი გზების ავადმყოფობებს. ქალების 

შემთხვევაში ასევე გარდაცვალების მიზეზებს შორის პირველ ხუთეულში შედის 

„საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები“, ხოლო კაცების შემთხვევაში - 

„ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა 

შედეგი“. თვითმკვლელობები 2018 წელს 2015 წელთან შედარებით გაზრდილია 34%-ით 

და მიაღწია ორივე სქესისთვის ჯამში 248-ს. წლების განმავლობაში 

თვითმკვლელობების საშუალოდ 80%-ზე მეტი მოდის მამაკაცებზე. აღსანიშნავია, რომ 

2018 წელს, 2015 წელთან შედარებით შემცირდა ავტო საგზაო შემთხვევების შედეგად 

დაღუპულთა (26%-ით) და დაშავებულთა (2%-ით) რაოდენობა. თუმცა, ცალკე ქალების 

შემთხვევაში დაშავებულთა რაოდენობა ამ პერიოდში 6%-ით გაიზარდა. 

2018 წელს, 2015 წელთან შედარებით, 2.5-ჯერ გაიზარდა (ქალებისთვის 2.2-ჯერ და 

მამაკაცებისთვის 2.6-ჯერ) შიდსის შემთხვევები40 „ცხოვრებაში პირველად დადგენილი 

დიაგნოზით (ერთეული)“ და მიაღწია ჯამში ორივე სქესისთვის 672-ს. ყოველწლიურად 

შიდსის შემთხვევების დაახლოებით 75% მოდის მამაკაცებზე. რაც შეეხება 

ტუბერკულოზის შემთხვევებს41, იმავე პერიოდში გავრცელების მაჩვენებელი ორივე 

სქესისთვის შემცირდა 28%-ით (ქალებისთვის 26%-ით და მამაკაცებისთვის 29%-ით) და 

მიაღწია 2586-ს. ყოველწლიურად ტუბერკულოზის შემთხვევების დაახლოებით 70% 

მოდის მამაკაცებზე. 

გენდერულად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ასაკზე დამოკიდებულების 

კოეფიციენტები42, რომლებიც ზომავს 0-14 წლის და 65 წლის და უფროსი ასაკის 

მოსახლეობის რიცხოვნობას ყოველ ას 15-64 წლის პირზე43 ანუ გვიჩვენებს 

შრომისუნარიან მოსახლეობაზე დამოკიდებული ბავშვებისა და მოხუცების 

რაოდენობას, რამაც 2019 წლის მდგომარეობით 54.1-ს მიაღწია44, მათ შორის, 31.2 

ახალგაზრდა ასაკის დატვირთვის კოეფიციენტია45, ხოლო 22.9 - მოხუცებული ასაკის 

დატვირთვის კოეფიციენტი46. ეს მაჩვენებელი, წლების განმავლობაში იზრდება. 

საერთო ჯამში, როგორც მოხუცების, ასევე ბავშვების შემთხვევაში, დატვირთვის 

მაჩვენებელი უფრო მაღალია ქალებისთვის, ვიდრე მამაკაცებისთვის. ცალკე 

ბავშვების შემთხვევაში დატვირთვის კოეფიციენტი უფრო მაღალი ფიქსირდება 

მამაკაცებისთვის, ხოლო მოხუცების შემთხვევაში - ქალებისთვის. 

ქვეყნის სოციალური ფონის გენდერული ანალიზისთვის ასევე მნიშვნელოვანია 

ქვეყნის შინამეურნეობების სტატისტიკაზე დაკვირვება. 2014 წლის საყოველთაო 

აღწერის მიხედვით47, ქვეყანაში ფიქსირდება დაახლოებით 1.1 მლნ შინამეურნეობა, 

შინამეურნეობის საშუალო სიდიდე (მასში მცხოვრებ ადამიანთა რაოდენობა) არის 3.3 

და ეს მაჩვენებელი დაახლოებით თანაბარია საქალაქო (3.3) და სასოფლო (3.4) 

                                                           
40 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care 
41 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care 
42 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba 
43 (1) 0-14 წლის და 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობა ყოველ ას 15-64 წლის  პირზე  
(2) 0-14 წლის ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობა ყოველ ას 15-64 წლის  პირზე  
(3) 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობა ყოველ ას 15-64 წლის  პირზე  
44 ინტერპრეტაცია: საშუალოდ ყოველ ორ 15-64 წლის ასაკის ადამიანზე დამოკიდებულია ერთი ან ახალგაზრდა (ბავშვი) ან მოხუცი 
პირი (ავტ.). 
45 ინტერპრეტაცია: საშუალოდ ყოველ სამ 15-64 წლის ასაკის ადამიანზე დამოკიდებულია ერთი ახალგაზრდა (ბავშვი) (ავტ.). 
46 ინტერპრეტაცია: საშუალოდ ყოველ ხუთ 15-64 წლის ასაკის ადამიანზე დამოკიდებულია ერთი მოხუცი პირი (ავტ.). 
47 https://www.geostat.ge/media/20679/2014-wlis-aRweris-ZiriTadi-Sedegebi.pdf 

http://census.ge/ge/results/census1/households 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba
https://www.geostat.ge/media/20679/2014-wlis-aRweris-ZiriTadi-Sedegebi.pdf
http://census.ge/ge/results/census1/households
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დასახლებებისთვის. ამავე დროს, საკმაოდ მაღალია ქვეყანაში ერთწევრიან 

შინამეურნეობათა რიცხვი (193 874 ორივე სქესის შემთხვევაში), საიდანაც 63%-ს 

წარმოადგენს მარტოხელა ქალი და 37%-ს კი - მარტოხელა კაცი.  

მნიშვნელოვანია ასევე შინამეურნეობათა ტიპების მიხედვით შინამეურნეობათა 

უფროსის სქესის მიხედვით განაწილება. 2015 წლის კვლევის მიხედვით48 თუ ყველა 

ტიპის შინამეურნეობაში ქალი უფროსად დასახელდა საშუალოდ 33%-ის შემთხვევაში 

და მამაკაცი - 67%-ის შემთხვევაში, 2019 წლის იმავე კვლევის მიხედვით49, ეს 

მაჩვენებლები გახდა 35% და 65%, შესაბამისად. შინამეურნეობათა თითქმის ყველა 

ტიპის უფროსად უმეტესად დაფიქსირებულია კაცი, ქალების მაჩვენებელი ძირითადად, 

მაღალია, ქვრივების შემთხვევაში, სხვა ტიპის შინამეურნეობებში თანაბრად 

ფიქსირდება მამაკაცი და ქალი უფროსები. ეს მაჩვენებელი გარკვეულწილად 

განსხვავდება ქალაქისა და სოფლის შემთხვევაში. თუ 2015 წელს ქალი და მამაკაცი 

უფროსების განაწილება საშუალოდ ყველა ტიპის შინამეურნეობებში ქალაქში 

ფიქსირდებოდა 36% და 64%-ის დონეზე, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი შეიცვალა 40% და 

60%-ის დონეზე, შესაბამისად. იგივე მაჩვენებლები სოფლის შემთხვევაში 2015 წელს 

იყო 29% და 71% შესაბამისად და წლების განმავლობაში იმავე ნიშნულზე ნარჩუნდება. 

რაც შეეხება დასაქმებას და ეკონომიკურ აქტივობას50, როგორც ამას ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს, ზოგადად ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა 

(აქტიურობის დონე) ქალების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 

მამაკაცების მაჩვენებელს (მაგალითად, 56% და 74%, შესაბამისად, 2018 წელს). 

სწორედ ამის გამო ქალების შემთხვევაში, მამაკაცებთან შედარებით, დაბალია 

როგორც უმუშევრობის დონე, ასევე დასაქმების დონეც.  

დასაქმება და ეკონომიკური აქტივობა სქესის მიხედვით, საქართველოში 

 უმუშევრობის დონე51 აქტიურობის დონე52 დასაქმების დონე53 

მოსახლეობა სამუშაო 

ძალის გარეთ/სულ 15+ 

მოსახლეობა54 

 სულ ქალი კაცი სულ ქალი კაცი სულ ქალი კაცი სულ ქალი კაცი 

2010 17% 15% 19% 63% 54% 74% 52% 46% 60% 37% 46% 26% 

2014 15% 12% 17% 65% 56% 77% 56% 49% 64% 35% 44% 23% 

2018 13% 11% 14% 64% 56% 74% 56% 49% 63% 36% 44% 26% 

ამასთან დაკავშირებით, ასევე საინტერესოა განვიხილოთ დაქირავებით 

დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი საქმიანობის სახეების და 

სქესის მიხედვით55. საშუალო ხელფასი ორივე სქესის შემთხვევაში 2014 წელს იყო 818 

ლარი, ხოლო 2018 წელს 1068 ლარი გახდა. მამაკაცების ხელფასი საშუალოდ 1.5-ჯერ 

აღემატება ქალების ხელფასს (1281 ლარი და 823 ლარი, შესაბამისად, 2018 წელს). 

ხელფასებს შორის სხვაობა მცირედით შემცირებულია 2014 წლის მაჩვენებელთან 

                                                           
48 https://www.geostat.ge/media/13637/Qali-da-kaci_2015.pdf  
49 https://www.geostat.ge/media/27545/W%26M-GEO_2019.pdf  
50 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba 
51 უმუშევართა რაოდენობა შეფარდებული ეკონომიკურ აქტიურ მოსახლეობასთან (საქსტატი) 
52 ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა შეფარდებული სულ 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობასთან  (საქსტატი) 
53დასაქმებულთა რაოდენობა შეფარდებული სულ 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობასთან  (საქსტატი) 
54 მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ შეფარდებული სულ 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობასთან 
55 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi 

https://www.geostat.ge/media/13637/Qali-da-kaci_2015.pdf
https://www.geostat.ge/media/27545/W%26M-GEO_2019.pdf
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi
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შედარებით. ისეთ სფეროებში, როგორიც არის „საფინანსო და სადაზღვევო 

საქმიანობები“, „ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები“, 

„პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები“, „სახელმწიფო 

მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა“ ხელფასებს შორის 

გენდერული განსხვავებები გაიზარდა ამ პერიოდში და კვლავ მნიშვნელოვნად 

მაღალია. ეს განსხვავებები შემცირებულია ისეთ სფეროებში, როგორიც არის, 

მაგალითად, „საბითუმო და საცალო ვაჭრობა“, ასევე „უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული საქმიანობები“, „ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობები“, „განათლება“ და სხვა. წლების განმავლობაში მხოლოდ ერთ სექტორში 

„ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება“ 

ფიქსირდება ქალების შემთხვევაში მეტი ხელფასი (საშუალოდ 1.04-ჯერ მეტი), ვიდრე 

მამაკაცების შემთხვევაში. 

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი) 

 2014 2018 

 
სულ 

მათ შორის: 
სულ 

მათ შორის: 

 ქალი კაცი ქალი კაცი 

სულ, 

მათ შორის: 
818 618 980 1,068 823 1,281 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული 

ჰაერის მიწოდება 
1,148 1,198 1,136 1,507 1,546 1,498 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და 

მოტოციკლების რემონტი 
703 517 864 951 746 1,129 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 1,590 1,168 2,218 2,236 1,498 3,447 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 899 558 1,080 1,106 877 1,226 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 1,145 933 1,317 1,712 1,335 2,079 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 

საქმიანობები 
698 595 757 802 734 838 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო 

სოციალური დაცვა 
1,162 1,125 1,174 1,267 1,178 1,304 

განათლება 455 430 539 596 577 663 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 742 652 976 984 854 1,337 

თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების მიხედვით56 

ასევე ფიქსირდება გენდერული განსხვავებები. ჯამურად, კაცების მიერ მიღებული 

შემოსავლები უმეტესად აღემატება ქალების მიერ მიღებულ შემოსავლებს და იგივე 

ითქმის გაწეული ხარჯების შემთხვევაში.  

 

 

                                                           
56 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Income 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Income
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საშუალოდ თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები და გაწეული ხარჯები (ლარი), სქესის მიხედვით 

 
2015 2018 

 
ქალი კაცი ქალი კაცი 

საშუალოდ თვის განმავლობაში მიღებული 

შემოსავლები 

1,372 1,370 1,455 1,537 

საშუალოდ თვის განმავლობაში გაწეული 

ხარჯები 

1,283 1,305 1,361 1,463 

აღსანიშნავია, რომ ფარდობითი სიღარიბის სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით57 

მამაკაცებისა და ქალების შემთხვევაში დაახლეობით მსგავსი მაჩვენებელი 

ფიქსირდება წლების განმავლობაში. თუმცა, როგორც ცხრილიდან ჩანს, ორივე 

მაჩვენებლის მიხედვით სიღარიბის დონე ქალების შემთხვევაში 2015 წელთან 

შედარებით 2018 წელს გაზრდილია. 

ფარდობითი სიღარიბე (მედიანური მოხმარება), სქესის მიხედვით 

 2015 2018 

 ქალი კაცი ქალი კაცი 

მედიანური მოხმარების 60 პროცენტის ქვევით 

მყოფი მოსახლეობის წილი (%) 
19.8 20.7 20.5 20.6 

მედიანური მოხმარების 40 პროცენტის ქვევით 

მყოფი მოსახლეობის წილი (%) 
7 7.4 7.5 7.7 

2018 წლის მდგომარეობით, სულ პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიმღებთა 

რაოდენობა შეადგენს 910 013 ადამიანს58, მათ შორის 65% არის ქალი და 35% - კაცი. 

განსხვავდება ქალებისა და მამაკაცების წილი ცალკე პენსიის მიმღებებსა და 

სოციალური პაკეტის მიმღებ პირებს შორის. პენსიის მიმღები მთლიანი 745 001 

ადამიანიდან 71% არის ქალი, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღები 165 012 

ადამიანიდან 63% არის მამაკაცი. აქვე აღსანიშნავია, რომ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს ინფორმაციით, მაგალითისთვის, 2019 წლის პირველი თერთმეტი თვის 

განმავლობაში საშუალოდ ყოველთვიურად 70 ათას ადამიანზე მეტი იღებს 

სახელმწიფო პენსიის დანამატს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 

სტატუსიდან გამომდინარე59. მოცემულ პირებს შორის ქალების რაოდენობა 

დაახლეობით ორჯერ აღემატება მამაკაცების რაოდენობას; ხოლო იმავე მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე, სოციალური პაკეტის დანამატის 

მიმღები პირების რაოდენობა60 ყოველთვიურად 13 ათასს აღემატება, მათ შორის, 

დაახლოებით 60%-ს წარმოადგენენ კაცები და 40%-ს ქალები.   

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით61, გეგმიური ამბულატორიული 

მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობაში ყოველთვიურად 

საშუალოდ 56% არის ქალი, 44% - მამაკაცი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

მოსარგებლედ 2019 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში დაფიქსირდა სულ 588 551 

                                                           
57 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Income 
58 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Social%20Protection 
59 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1444 
60 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1445 
61 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1454 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Income
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Social%20Protection
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1444
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1445
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1454
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პაციენტი და 685 182 შემთხვევა, ანაზღაურებულმა თანხამ კი შეადგინა დაახლოებით 

132 მლნ ლარი. აქედან გამომდინარე, ერთეული შემთხვევის ხარჯი მიიღება 

საშუალოდ 198 ლარი ორივე სქესისთვის, ხოლო ერთეული პაციენტის შემთხვევაში 

ხარჯი 224 ლარი მიიღება. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის მოსარგებლედ ქალი და 

მამაკაცი პაციენტების რაოდენობა საერთო ჯამში დაახლოებით თანაბრად ნაწილდება 

ამ პერიოდში, მამაკაცების შემთხვევებზე ანაზღაურებული თანხა ერთულზე 

დაახლოებით 8-9%-ით აღემატება ქალებისთვის ანაზღაურებულ თანხას. 

აღსანიშნავია, რომ ექიმების რაოდენობა62 2015 წელთან შედარებით 2018 წელს 

გაზრდილი 30%-ით და მიაღწია 30 998-ს. ექიმების რაოდენობის მიხედვით, 

ყოველწლიურად ქალი ექიმების რაოდენობა დაახლოებით 1.5-2-ჯერ აღემატება 

მამაკაცი ექიმების რაოდენობას. 

სქართველოში ჯანდაცვისა და სოციალური მდგომარეობის შესახებ არსებული 

სიტუაციის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ეს სფეროები გენდერული მნიშვნელოვნებით 

გამოირჩევა. შესაბამისად, სახელმწიფო პროგრამების დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების 

დროს აუცილებელია როგორც არსებული სიტუაციისა და შესაბამისი გენდერული 

საჭიროებების გათვალისწინება, ასევე საერთაშორისო გამოცდილების და კვლევების 

გაანალიზება ეფექტიანი და მოსახლეობის შესაბამის ჯგუფებზე მორგებული 

პოლიტიკების გასატარებლად. 

  

                                                           
62 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care
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სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანდაცვისა და სოციალური 

სფეროს პროგრამების გენდერული ანალიზი 
პრიორიტეტი „ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა“, როგორც 201963, ასევე 202064 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტისა და მისი 

თანდართული მასალების მიხედვით, ცხრა საბიუჯეტო პროგრამას აერთიანებს: სსიპ – 

საპენსიო სააგენტო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა; მოსახლეობის 

სოციალური დაცვა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა; სამედიცინო 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა; შრომისა და დასაქმების სისტემის 

რეფორმების პროგრამა; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა; სსიპ – ვეტერანების საქმეთა 

სახელმწიფო სამსახური; ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი. 

აღნიშნულ პრიორიტეტთან მიმართებაში, პრიორიტეტის მასშტაბიდან და გენდერული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე, გენდერული მნიშვნელობის კუთხით ძალიან მწირ 

ჩანაწერს ვხვდებით პრიორიტეტის აღწერის ნაწილში, ისიც  მხოლოდ 2019 წლის 

ბიუჯეტსა65 და მის თანდართულ 2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტში, სადაც ვკითხულობთ, რომ „განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას“; „გაგრძელდება აცრების 

ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია; ორსულებისა და ბავშვების 

უზრუნველყოფა მომავალი თაობის ჯანსაღი  განვითარებისთვის აუცილებელი  

ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდებით“. როგორც საერთაშორისო გამოცდილება 

გვიჩვენებს, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს მაღალი გენდერული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია პრიორიტეტის შესახებ არსებული 

ინფორმაცია მოიცავდეს გენდერულ ხედვას და ის ნათლად იყოს გამოსახული. 

რაც შეეხება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ზემოაღნიშნული პრიორიტეტის 

აღწერას66 და ასევე 2020-2023 წლებით გათვალისწინებულ დოკუმენტში პრიოროტეტის 

შესახებ საშუალოვადიან ხედვას, მათში გენდერული მნიშვნელობის კუთხით ჩანაწერი 

არ არის. ერთადერთი ჩანაწერი რაც მსგავსია 2019 წლისა, არის ჩანაწერი 

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაციის 

გაგრძელების შესახებ.  

 პროგრამა 21 00: სსიპ – საპენსიო სააგენტო 

აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება ხორციელდება 2018 წლიდან ეტაპობრივად, 

ხოლო 2022 წლიდან აღარ დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ამ ეტაპზე 

საპენსიო სააგენტოს დაფინანსებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2019-2020 წლებში 

გამოიყოფა 3.8-5 მლნ ლარი, რაც მთლიანი პრიორიტეტის დაფინანსების 

დაახლოებით 0.1%-ის ფარგლებში მერყეობს. 

                                                           
63 https://mof.ge/5187 
64 https://mof.ge/5261 
65 იხილეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის თავი V „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 
პროგრამები“ 
66 იხილეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის თავი V „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 

პროგრამები“ 

https://mof.ge/5187
https://mof.ge/5261
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ათასი ლარი 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
2020 
წლის 
გეგმა 

21 00 
სსიპ – საპენსიო 
სააგენტო 

0 377.2 3,800.00 
5,000.00 

აღნიშნული პროგრამის შესახებ როგორც 2019 წლის, ასევე 2020 წლის ბიუჯეტის 

კანონებში მოცემულია, ძირითადად, მსგავსი აღწერები და ზოგადი მიზნები, 

მაგალითად „საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების 

პრინციპების დაცვით, მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების 

შესაბამისად“. მიუხედავად პროგრამის გენდერული მნიშვნელობისა, პროგრამის 

აღწერა, მიზნები, შედეგები არ მოიცავს გენდერულ ასპექტებს და არ ითვალისწინებს 

არც ერთ გენდერულ ინდიკატორს. 2020 წლის ბიუჯეტში აღნიშნული პროგრამის 

„მოსალოდნელ შუალედურ შედეგებში“ დამატებით აღნიშნულია „ჩამოყალიბებული 

საპენსიო სააგენტო და დანერგილი დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მოდელი, 

რომლის მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 800 (რვაასი) ათას ადამიანს. 

დაგროვებით საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობით და თვითდასაქმებულთა ჩართულთა 

ოდენობის ზრდა. საპენსიო აქტივების ღირებულება შეადგენს 1.3 მლრდ ლარს“. 

გენდერულად მგრძნობიარე ანალიზი მოითხოვს, რომ ამ აღწერაში მიეთითოს არა 

მხოლოდ მთლიანად მონაწილეთა ოდენობა, არამედ მათი სქესობრივი სტრუქტურა, 

შესაბამისი შენატანების ოდენობა სქესის მიხედვით და დამატებით სხვა საჭირო 

ინფორმაცია. 

 პროგრამა 27 01: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 

აღნიშნული პროგრამა, თავისი არსით წარმოადგენს მართვისა და რეგულირების 

ტიპის პროგრამას და ძირითადად არის ადმინისტრაციული ხასიათის. პროგრამა 

ფინანსდება დაახლოებით 60 მლნ ლარის ფარგლებში, რაც მთლიანი პრიორიტეტის 

დაფინანსების დაახლოებით 1.5-2%-ის ფარგლებში მერყეობს წლიურად. როგორც 

ცხრილში არის მოცემული, პროგრამა მოიცავს რვა ქვე-პროგრამას დარგში 

განსახორციელებელი შესაბამისი მიმართულებების მიხედვით.  

ათასი ლარი 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
2020 
წლის 
გეგმა 

27 01 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პროგრამების მართვა 

69,469.80 65,314.70 57,803.00 60,238.00 

27 01 01 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სფეროში პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა 

17,487.50 15,794.60 11,850.00 11,015.00 
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27 01 02 
სამედიცინო საქმიანობის 
რეგულირების პროგრამა 

3,349.60 3,515.60 4,020.00 4,575.00 

27 01 03 

დაავადებათა კონტროლისა და 
ეპიდემიოლოგიური 
უსაფრთხოების პროგრამის 
მართვა 

15,264.40 17,803.80 11,258.00 11,300.00 

27 01 04 
სოციალური და ჯანმრთელობის 
დაცვის პროგრამების მართვა 

21,996.50 22,765.90 26,290.00 21,577.00 

27 01 05 

სახელმწიფო ზრუნვის, 
ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების მართვა 

6,986.90 2,038.80 1,100.00 1,100.00 

27 01 06 

საგანგებო სიტუაციების 
კოორდინაციისა და 
გადაუდებელი დახმარების 
მართვა 

2,426.60 2,812.40 2,600.00 5,353.00 

27 01 07 
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და 
საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფა 

1,958.30 583.5 685 4,215.00 

27 01 08 
დასაქმების ხელშეწყობის 
მომსახურებათა მართვა 

 0 0 1,103.00 

როგორც 2019, ასევე 2020 წლების საბიუჯეტო კანონებში პროგრამების აღწერასა და 

მიზნებში გვხვდება ერთი გენდერულად მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, კერძოდ, 

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 

ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ 

დაცვა და მხარდაჭერა“. თუმცა, შემდეგ მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებსა და 

შესაბამის ინდიკატორებში აღარ გვხვდება აღნიშნულის შესახებ დამატებითი 

დასაბუთება. ამავე დროს, ეს ჩანაწერი პირდაპირ ეხმიანება პროგრამის ერთ-ერთ 

ქვეპროგრამას (27 01 05); პროგრამის სხვა ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით 

საჭირო გენდერული ანალიზი არ არის მოცემული. 

 პროგრამა 27 02: მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

2019-2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების 

შესაბამისად, მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის დაფინანსებამ მთლიანი 

პრიორიტეტის დაფინანსების 70%-ს გადააჭარბა და ამით პრიორიტეტის პროგრამებს 

შორის წილობრივად უდიდეს ადგილს იკავებს. 2020 წლის გეგმათ პროგრამა 

ფინანსდება ჯამში 3.1 მლრდ ლარის ოდენობით. პროგრამა მოიცავს ხუთ 

ქვეპროგრამას, საიდანაც დაფინანსების უდიდესი წილი უკავია მოსახლეობის 

საპენსიო უზრუნველყოფისა და მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების 

ქვეპროგრამებს. ეს პროგრამა შეიძლება ჩაითვალოს მაღალი გენდერული 

მნიშვნელობის მქონედ, ვინაიდან პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების 

მოგვარება მოითხოვს სფეროში შესაბამისი გენდერული საჭიროებების ანალიზს და ამ 

საჭიროებების შესაბამისად პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებას. 
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ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 
2018 წლის 

ფაქტი 
2019 წლის 

გეგმა 

 
 

2020 წლის 
გეგმა 

27 02 
მოსახლეობის 
სოციალური დაცვა 

2,400,747.30 2,439,064.90 2,783,892.00 3,126,000.00 

27 02 01 
მოსახლეობის საპენსიო 
უზრუნველყოფა 

1,685,878.00 1,716,759.80 1,925,000.00 2,230,000.00 

27 02 02 
მოსახლეობის 
მიზნობრივი ჯგუფების 
სოციალური დახმარება 

649,510.10 643,349.40 770,002.00 793,000.00 

27 02 03 
სოციალური 
რეაბილიტაცია და 
ბავშვზე ზრუნვა 

23,449.10 26,500.80 35,890.00 37,400.00 

27 02 04 
სოციალური შეღავათები 
მაღალმთიან 
დასახლებაში 

41,910.20 46,391.20 46,500.00 58,300.00 

27 02 05 

სახელმწიფო ზრუნვის, 
ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების 
უზრუნველყოფა 

0 6,063.80 6,500.00 7,300.00 

ამ პროგრამის აღწერა, მიზნები და ინდიკატორებიც, ძირითადად, მსგავსია 

განხილული ორი წლის განმავლობაში. აღწერაში მითითებულია ქალებისა და 

მამაკაცების განსხვავებული საპენსიო ასაკის შესახებ: „(ქალებისა – 60 წლიდან, 

მამაკაცებისა – 65 წლიდან)“, ასევე „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად“ და 

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 

ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო 

მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა“. პროგრამის საბოლოო შედეგების შეფასების 

ინდიკატორებში მოცემულია ინფორმაცია მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

განაწილების შესახებ სქესის მიხედვით, ასევე მიმართება არის გაკეთებული გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG67) („(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები 

(1.3.1)“), რომლის ფარგლებშიც საქართველომაც დაისახა შესაბამისი მიზნები68: 

შემდგომ ქვეპროგრამების შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორებში საბაზისო 

მაჩვენებლის აღწერაში ვხვდებით ბენეფიციარების სქესის მიხედვით დაყოფილ 

მონაცემებს, მაგალითად: „(მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 750 ათასამდე პირი, 

მათ შორის 29% მამაკაცი, 71% ქალი)“, „(მიმღებთა რაოდენობა 22 ათასამდე პირი, მათ 

შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი)“, „მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან 

სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 

დაახლოებით 165.0 ათასი პირი, მათ შორის 63% მამაკაცი, 37% ქალი)“. აღნიშნულ 

ნაწილში საბაზისო მაჩვენებლად მითითებულია ასევე „გაეროს ბავშვთა ფონდის“ 

კვლევის შედეგების შესახებ („მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით 

პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე 

საშუალოდ 2.43%-დან გაიზრდებოდა 30.5%-მდე)“. აღნიშნული სტატისტიკის 

წარმოდგენა არის დადებითი ნაბიჯი გენდერულად სენსიტიური პროგრამების 

                                                           
67 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
68 http://sdg.gov.ge/goals-details/3 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://sdg.gov.ge/goals-details/3
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შემუშავების პროცესში, თუმცა, მოითხოვს მეტად გავცრობას და ანალიზს გენდერული 

საჭიროებების კუთხით. 

ისეთ ქვეპროგრამებში, როგორიც არის „სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე 

ზრუნვა“ და „სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში“ წარმოსადგენი 

ინფორმაციის არც ერთი ნაწილი არ ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს. 

 პროგრამა 27 03: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

მასშტაბით მეორე დიდი პროგრამა პრიორიტეტის ფარგლებში არის „მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა“. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამ პროგრამის დაფინანსება 

წლიურად პრიორიტეტის დაფინანსების დაახლოებით 25-30%-ის ფარგლებში 

მერყეობს. პროგრამის ბიუჯეტი 2020 წლისთვის დაახლოებით 1.1 მლრდ ლარს 

შეადგენს.  

ეს პროგრამა გამორჩეულია მასშტაბითაც, იგი მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას და 

აღნიშნული ხუთი ქვეპროგრამა დამატებით მოიცავს კიდევ რიგ ქვეპროგრამებს. 

პროგრამის უდიდესი წილი მოდის მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის 

დაცვაზე. ეს პროგრამა მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ „საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის“ ქვეპროგრამის ქვეშ მოიცავს ცალკე „დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის“ ქვეპროგრამას, რაც გენდერულად მნიშვნელოვანი საკითხია.   

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 
2018 წლის 

ფაქტი 
2019 წლის 

გეგმა 

 
2020 წლის 

გეგმა 

27 03 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვა 

964,119.50 1,031,573.00 1,044,565.00 1,078,627.00 

27 03 01 
მოსახლეობის საყოველთაო 
ჯანმრთელობის დაცვა 

709,694.40 760,375.10 754,000.00 757,136.00 

27 03 02 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის დაცვა 

96,089.60 91,676.00 89,400.00 90,387.00 

27 03 02 01 
დაავადებათა ადრეული 
გამოვლენა და სკრინინგი 

1,425.20 1,289.80 1,800.00 2,800.00 

27 03 02 02 იმუნიზაცია 17,926.80 21,802.80 22,400.00 23,000.00 

27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა 1,551.70 1,671.40 1,700.00 1,700.00 

27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 1,553.40 1,469.50 1,800.00 3,890.00 

27 03 02 05 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, 
გარემოსა და პროფესიულ 
დაავადებათა 
ჯანმრთელობის სფეროში 
არსებული ვალდებულებების 
ხელშეწყობა 

184.1 226.5 260 260 

27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 21,017.50 20,370.00 15,670.00 16,867.00 

27 03 02 07 
აივ ინფექციის/შიდსის 
მართვა 

21,885.70 21,504.50 12,520.00 13,480.00 

27 03 02 08 
დედათა და ბავშვთა 
ჯანმრთელობა 

4,310.80 5,885.10 8,000.00 8,000.00 

27 03 02 09 
ნარკომანიით დაავადებულ 
პაციენტთა მკურნალობა 

5,207.80 8,456.00 12,150.00 12,150.00 

27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 198 1,181.90 2,100.00 1,240.00 

27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 9,513.10 6,368.90 11,000.00 7,000.00 
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27 03 02 12 
ინფექციური დაავადებების 
მართვა 

11,315.60 1,449.60 0 0 

27 03 03 

მოსახლეობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების 
მიწოდება პრიორიტეტულ 
სფეროებში 

157,939.80 179,351.00 200,365.00 230,604.00 

27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 15,793.50 20,550.20 24,000.00 27,500.00 

27 03 03 02 დიაბეტის მართვა 10,478.60 11,290.40 13,500.00 15,000.00 

27 03 03 03 
ბავშვთა 
ონკოჰემატოლოგიური 
მომსახურება 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

27 03 03 04 
დიალიზი და თირკმლის 
ტრანსპლანტაცია 

35,128.70 33,811.40 36,340.00 38,640.00 

27 03 03 05 
ინკურაბელურ პაციენტთა 
პალიატიური მზრუნველობა 

1,770.80 2,851.70 3,000.00 2,300.00 

27 03 03 06 

იშვიათი დაავადებების მქონე 
და მუდმივ ჩანაცვლებით 
მკურნალობას 
დაქვემდებარებულ 
პაციენტთა მკურნალობა 

5,996.60 8,534.20 9,800.00 11,200.00 

27 03 03 07 
პირველადი და 
გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარების უზრუნველყოფა 

59,456.3069 65,123.40 70,725.00 112,964.00 

27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 23,800.80 26,874.30 20,000.00 20,000.00 

27 03 03 09 
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ 
მოქალაქეთა სამედიცინო 
შემოწმება 

827.8 698.4 1,000.00 1,000.00 

27 03 03 10 

ქრონიკული დაავადებების 
სამკურნალო 
მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფა 

2,686.70 7,616.90 20,000.00 0 

27 03 04 
დიპლომისშემდგომი 
სამედიცინო განათლება 

126.5 170.9 800 500 

27 03 05 
ტუბერკულოზთან ბრძოლის 
რეგიონალური პროგრამა – II 
ფაზა (KfW) 

269.3   

 

პროგრამებისა და შესაბამისი ქვეპროგრამების შესახებ მოცემული ინფორმაცია, 

ძირითადად, მსგავსია განხილული ორი წლის განმავლობაში. გენდერული 

მნიშვნელობის კუთხით შეიძლება აღინიშნოს, რომ პროგრამის აღწერასა და მიზანში 

მითითებულია „მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; 

შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა 

და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის 

ხელშეწყობა“. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორებში მოცემულია 

კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილის 

არსებული და სამიზნე მაჩვენებლების შესახებ. 2020 წლის აღწერაში ასევე ვხვდებით 

მიმართებას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG70): “დედათა და ბავშვთა 

                                                           
69 2017 წლის ფაქტიური მონაცემები აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის კანონიდან, სადაც პროგრამები „27 03 03 07 - სასწრაფო, 
გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება“ (34,415.1 ათასი ლარი) და „27 03 03 08 - სოფლის ექიმი“ (25,041.2 
ათასი ლარი) ცალ-ცალკე პროგრამები იყო. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, 
„პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო დახმარება და სოფლის ექიმის ინსტიტუტი 
მოექცევა ერთი მენეჯმენტის ქვეშ“, ასევე „სოფლის ექიმის პროგრამა გაერთიანდა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების და 
სამედიცინო ტრანსპორტირების პროგრამაში“. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესაბამის ნაწილში (VI თავი) 
დაჯამებულია ამ ორი პროგრამის 2018 და 2019 წლების ასიგნებების ფაქტიური მონაცემები. იმავე წესით დაჯამდა 2017 წლის 
ფაქტიური მონაცემებიც ცხრილში წარმოსადგენად. 
70 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ჯანმრთელობის (SDG 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.271) ხელშეწყობა“. შუალედური შედეგის 

შეფასების ინდიკატორებში ვხვდებით საბაზისო და სამიზნე რაოდენობრივ 

მაჩვენებლებს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შესახებ. დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ქვეპროგრამაში ძირითადად აქცენტები 

გაკეთებულია ქალებსა და მამაკაცებში სხვადასხვა დაავადებების სკრინინგისა და 

ადრეული დიაგნოსტიკის შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორებში 

საბაზისო მაჩვენებლის ნაწილში ასევე მითითებულია კვლევის შედეგების შესახებ: 

„საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მრავალინდიკატორული პოპულაციური კვლევა 

MICS-ის ფარგლებში გამოვლენილი ბავშვების და მათი ოჯახის წევრების (18 წლამდე 

ასაკის და ორსული) კვლევებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა“, თუმცა, 

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, მსგავსი სახის ზოგადი მითითება არ არის 

საკმარისი დასახული მიზნების და არსებული მდგომარეობის გასაანალიზებლად და 

მოითხოვს გენდერული ასპექტების გათვალისწინებასაც. 

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, ამ პროგრამაში ცალკე „დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის“ ქვეპროგრამის არსებობა გენდერულად მნიშვნელოვანი საკითხია. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები წარმოდგენილია რამდენიმე მიმართულებით: 

„დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ანტენატალური ვიზიტით მოცვის 

გაზრდა; საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა  უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა“. 

შუალედური შედეგები შეფასების ინდიკატორების საბაზისო მაჩვენებელში 

მითითებულია, რომ „ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს 

ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე 

(2018 წლის მაჩვენებლები)“; მიზნობრივ მაჩვენებელში მითითებულია „ანტენატალური 

სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; 

რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა 

რკინის პრეპარატით“.  

მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გენდერულად მნიშვნელოვანი საკითხები არის 

დაფარული ამ პროგრამაში, პროგრამა, თავისი მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, 

მოიცავს ბევრ ისეთ საკითხს, რომლებიც არ არის გენდერულად გაანალიზებული. 

თითქმის ყველა დაავადების მართვა და ასევე ქვეპროგრამა დიმპლომისშემდგომი 

სამედიცინო განათლების შესახებ მოითხოვს გენდერული საჭიროებების შესაბამისად 

საბიუჯეტო პროგრამების აღწერას შესაბამისი მიზნებით, შედეგებით და 

ინდიკატორებით. 

 პროგრამა 27 04: სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 

აღნიშნული პროგრამა, თავისი არსით წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული 

(კაპიტალური) ხასიათის პროგრამას. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსების წილი 

მთლიანი პრიორიტეტის დაფინანსებაში დაახლოებით 1%-ის ფარგლებში მერყეობს 

საშუალოდ ყოველწლიურად. 2020 წლის გეგმით პროგრამისთვის გამოყოფილია 25 

მლნ ლარი. ძირითადად, გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება არაფინანსური 

აქტივების ზრდას. საშუალოვადიან პერიოდშიც (2021-2023 წლები) პროგრამის 

დაფინანსება აღნიშნული მაჩვენებლის დონეზეა დაგეგმილი.  

                                                           
71 http://sdg.gov.ge/goals-details/3 

http://sdg.gov.ge/goals-details/3
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ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
 

2020 წლის 
გეგმა 

27 04 

სამედიცინო 
დაწესებულებათა 
რეაბილიტაცია და 
აღჭურვა 

20,639.70 23,300.90 20,000.00 25,000.00 

როგორც უკვე ზემოთ საერთაშორისო გამოცდილების ანაზილმა გვაჩვენა, 

ინფრასტუქტურული პროექტები, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით 

გენდერულად ნეიტრალურად72 მიიჩნევა, ხშირად, პირიქით, გენდერულად დიდი 

მნიშვნელობის მქონე აღმოჩნდება. განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება 

სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის სფეროში კაპიტალურ პროექტებს, საკითხი 

მოითხოვს ანალიზს გენდერული მიმართულებით. 

2019-2020 წლების განხილულ საბიუჯეტო კანონებში, ძირითადად, მსგავსი 

ინფორმაცია არის წარმოდგენილი აღნიშნული კაპიტალური პროექტის შესახებ, 

კერძოდ, მითითებულია, რომ პროგრამის მიზანია „სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის 

განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და  ფუნქციონირების ხელშეწყობა“. 

მოსალოდნელ საბოლოო შედეგში მითითებულია „რეაბილიტირებული და აღჭურვილი 

სამედიცინო  დაწესებულებები“ და შემდგომ შედეგების შეფასების ინდიკატორებში 

საბაზისო და სამიზნე მაჩვენებლებად ჩამოთვლილია კონკრეტული დაწესებულებები 

და მათი „რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ დონე პროცენტებში. დამატებით არც 

კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი იძლევა რამე ინფორმაციას გენდერული 

მნიშვნელოვნების კუთხით და ძირითადად, პროგრამული ბიუჯეტის დანართში 

წარმოდგენილი ინფორმაციისგან განსხვავდება საშუალოვადიანი წლის ბიუჯეტის 

დამატებით წარმოდგენით. 

 პროგრამა 27 05: შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამის დაფინანსება მთლიანი 

პრიორიტეტის დაფინანსების 0.1%-ის ფარგლებში მერყეობს. ბოლო სამწლიან 

პერიოდში საშუალოდ წლიურად 35%-ით იზრდება პროგრამის დაფინანსება და 2020 

წლის გეგმით 6 მლნ ლარს შეადგენს. 

 

                                                           
72 გენდერულად ნეიტრალური (gender neutral) - ქალებსა და კაცებს შორის თანასწორობაზე არც მნიშვნელოვანი 

დადებითი და არც უარყოფითი გავლენების არსებობა 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
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ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
 

2020 წლის 
გეგმა 

27 05 

შრომისა და 
დასაქმების სისტემის 
რეფორმების 
პროგრამა 

2,455.60 3,287.10 4,290.00 6,000.00 

პროგრამა, თავისი არსით გენდერული მნიშვნელობისაა, ვინაიდან სამუშაო ძალის 

მოსახლეობის დასაქმების ზრდას ისახავს მიზნად, რომელიც, როგორც ზემოთ 

ეკონომიკური აქტივობის სიტუაციის მიმოხილვის დროს გამოჩნდა, მნიშვნელოვანი 

გენდერული განსხვავებით გამოირჩევა. როგორც 2019 წლის, ასევე 2020 წლის 

ბიუჯეტის კანონებში პროგრამის აღწერისა და მიზნის ნაწილში მითითებულია 

„ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-

გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით“. 

დამატებით პროგრამის სხვა ნაწილებშიც აღინიშნება გენდერული ასპექტების 

ნაწილობრივი გათვალისწინება. მაგალითად, მოსალოდნელ საბოლოო შედეგში 

მითითებულია „დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა“, 

„შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 

უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა 

მომატებული მაჩვენებლით“. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორებში 2019-2020 

წლებში ერთნაირად მითითებულია საბაზისო მაჩვენებლში „სამუშაოს მაძიებელთა 

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ 

შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 60%“, ხოლო მიზნობრივ მაჩვენებელში - 

პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის 

მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70%“. ამავე დროს, 2020 წლის კანონში პროგრამის 

ინდიკატორებში ერთ ასპექტში დაემატა ქალთა დასაქმების რაოდენობის შესახებ 

მითითება, კერძოდ, „საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის 

მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის 

სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 

დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%“. 

წარმოდგენილი ინფორმაციის პროგრამა გარკვეულწილად ავლენს გენდერულ 

სენსიტიურობას, თუმცა, საჭიროა მეტი ანალიზის წარმოდგენა კონკრეტული 

დასაქმების სფეროების, მიმართულებების და გენდერული საჭიროებების შესახებ. 

 პროგრამა 30 05: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 

აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

(კოდი 30 00) ქვეპროგრამას. პროგრამის დაფინანსება მთლიანი პრიორიტეტის 
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დაფინანსების საშუალოდ 0.1%-ს შეადგენს ყოველწლიურად. 2020 წლის გეგმით, 

პროგრამის დაფინანსებამ 4.1 მლნ ლარი შეადგინა.  

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
 

2020 წლის 
გეგმა 

30 05 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სისტემისა და 
საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის 
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურებით 
უზრუნველყოფა 

5,168.50 4,827.80 4,100.00 4,123.00 

პროგრამის აღწერასა და მიზანში 2019 და 2020 წლების ბიუჯეტის კანონებში 

მითითებულია „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და 

მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“. მოსალოდნელ 

საბოლოო შედეგში მითითებულია „ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანამედროვე და 

შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით“, ხოლო 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძლევა სტატისტიკურ ინფორმაციას 

წლის განმავლობაში განხორციელებული სამედიცინო ვიზიტების რაოდენობის 

შესახებ, რომლებიც დაფინანსდა პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის 

სამედიცინო მომსახურებების მიხედვით. მითითებულია ასევე პირთა რაოდენობაც, 

თუმცა, არ არის მონაცემები გენდერულად დაყოფილი და შესაბამისად, გენდერული 

საჭიროებების მიხედვით წარმოდგენილი. მიზნობრივ მაჩვენებლად მითითებულია 

„საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება“. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შესაძლო 

რისკებში პროგრამა მიუთითებს სხვა ფაქტორებთან ერთად „სამინისტროს პოლიტიკის 

ცვლილება თანამშრომელთა მკურნალობასთან დაკავშირებით“.  

 პროგრამა 37 00: სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 

ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დაფინანსების პროგრამა მთლიანი 

პრიორიტეტის დაფინანსების 0.2%-ის ფარგლებში მერყეობს საშუალოდ 

ყოველწლიურად. 2020 წლის გეგმით დაფინანსებამ 8.3 მლნ ლარს მიაღწია, რაც წინა 

წლის მაჩვენებლს 4%-ით აღემატება. პროგრამის დაფინანსებამ მნიშვნელოვანი ზრდა 

(41% 2018 წელთან შედარებით) განიცადა 2019 წელს. 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 
2018 წლის 

ფაქტი 
2019 წლის 

გეგმა 
2020 წლის გეგმა 

37 00 

სსიპ - ვეტერანების 
საქმეთა 
სახელმწიფო 
სამსახური 

6,422.00 5,657.30 8,000.00 8,300.00 
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პროგრამა, თავისი არსით, გენდერული მნიშვნელობისაა, ვინაიდან, ვეტერანთა 

უმრავლესობა წარმოადგენს მამაკაცებს, კერძოდ, სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს ინფორმაციით73, ომის მონაწილეთა 98% არის მამაკაცი. პროგრამის 

აღწერა და მიზანი განხილული ორი წლის საბიუჯეტო კანონებში, ძირითადად, 

მსგავსია და არ მოიცავს არც გენდერული საჭიროებების ანალიზს და არც საჭირო 

სტატისტიკას შესაბამისი ინდიკატორებით. შუალედური შედეგების შეფასების 

ინდიკატორებში მითითებულია საბაზისო მაჩვენებლად „განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა“, ხოლო სამიზნედ „განხორციელებული პროექტების 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა“. აღნიშნული ჩანაწერი არის მწირი და არ 

იძლევა ინფორმაციას პროგრამის შესაფასებლად, მათ შორის, გენდერული 

ასპექტების გათვალისწინებით. 

 პროგრამა 39 00: ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 

აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება მთლიანი პრიორიტეტის დაფინანსების 0.01%-ს 

შეადგენს საშუალოდ ყოვეწლიურად. დაფინანსებამ 2020 წლის გეგმით, 2019 წლის 

მსგავსად, 260 ათასი ლარი შეადგინა. 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

2020 წლის 
გეგმა 

39 00 

ა(ა)იპ - 
საქართველოს 
სოლიდარობის 
ფონდი 

254.6 237 260 

 
260 

ეს პროგრამაც, პრიორიტეტის ყველა დანარჩენი პროგრამის მსგავსად გენდერული 

მნიშვნელობით გამოირჩევა და ამას პროგრამის აღწერა და მიზანიც ადასტურებს, 

სადაც მითითებულია „სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი 

პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და 

პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო 

სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე 

რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა 

სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ 

მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში“. 

ჩამოთვლილი სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებები მოითხოვს შესაბამის 

გენდერულ ანალიზს საჭიროებების დადგენის მიზნით და პროგრამაში შესაბამისი 

ჩანაწერის ასახვას. პროგრამა მოსალოდნელ შუალედურ შედეგებში მოკლედ 

მიუთითებს „ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური პრობლემის გადაჭრის“ 

შესახებ, ასევე „ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში 

(ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) შშმპ ბავშვებისა და უფროსი 

ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების“ შესახებ. პროგრამის ამ 

                                                           
73 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1445 

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1445
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მასშტაბებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს როგორც 

პროგრამის აღწერის, ასევე მიზნების, შედეგებისა და შესაბამისი ინდიკატორების 

სათანადო ანალიზი, მათ შორის, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. 

 

შემაჯამებელი სახით შესაძლოა კიდევ ერთხელ აღინიშნოს, რომ ჯანდაცვისა და 

სოციალური მიმართულების სფეროები მაღალი გენდერული მნიშვნელოვნებით 

გამოირჩევა, თუმცა, წარმოდგენილი ბიუჯეტის კანონების ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამები არ ავლენს გენდერულ 

სენსიტიურობას. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების უმეტესობა არ ითვალისწინებს 

გენდერულ ასპექტებს, რამდენიმე პროგრამა გამორჩეულია თავისი გენდერული 

მნიშვნელობით, დასახულია გარკვეული მიზნებიც გენდერული ასპექტების 

გათვალისწინებით, თუმცა ისინი, ძირითადად, სტატისტიკის სახეს ატარებს და ვერ 

ასახავს სათანადოდ გენდერულ საჭიროებებს. პროგრამაში დასახული მიზნები და 

შუალედური და საბოლოო შედეგების ინდიკატორები მოითხოვს მეტ კონკრეტიზაციას 

როგორც ზოგადად პროგრამული ბიუჯეტირების მეთოდოლოგიის პრინციპების 

შესაბამისად, ასევე დამატებით გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. 

 

ქვემოთ ანგარიშის შემდგომი თავი წარმოადგენს გენდერული სტატისტიკისა და 

ინდიკატორების მაგალითებს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროებში 

სახელმწიფო პროგრამების დაგეგმვის, განხორციელების, ანალიზისთვის შესაბამისი 

დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

გენდერული ინდიკატორები ჯანდაცვისა და სოციალურ სექტორში პროგრამული 

ბიუჯეტირებისთვის 

რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ (მაგალითად, გაერთიანებული ერების 

ეკონომიკური საბჭო ევროპისათვის74, მსოფლიო ბანკი75, ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია76) თუ პროგრამების ფარგლებში 

(მაგალითად, გაერთიანებული ერების დღის წესრიგი 2030 მდგრადი 

განვითარებისთვის77, რომლის ფარგლებშიც საქართველომაც დაისახა შესაბამისი 

მიზნები78) შემუშავებულია ჯანდაცვის სექტორში გენდერულად მგრძნობიარე 

ინდიკატორები. გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) მიერ 

რეკომენდებული რიგი ინდიკატორები79 ჯანდაცვისა და სოციალურ სექტორებში 

წარმოდგენილია ქვემოთ: 

 ჯანმრთელობის დაცვის ინდიკატორები სქესის, ასაკის, განათლების დონის, 

ურბანიზაციის დონის, ქმედუნარიანობის შეზღუდვის დონის, დასაქმების დონის, 

შემოსავლის ჯგუფის და სხვა სპეციფიკურად შესაბამისი ფაქტორების  მიხედვით 

                                                           
74 https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__06-Health 
75 http://datatopics.worldbank.org/gender/indicators 
76 http://www.oecd.org/gender/ 
77 https://genderstats.un.org/#/home 
78 http://sdg.gov.ge/goals-details-inner/3 
79 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators 

https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__06-Health
http://datatopics.worldbank.org/gender/indicators
http://www.oecd.org/gender/
https://genderstats.un.org/#/home
http://sdg.gov.ge/goals-details-inner/3
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
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 სხვადასხვა დაავადებების მიმართ აცრების მაჩვენებელი 

 სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მაჩვენებელი 

 ქალური ორგანოების სამედიცინო შემოწმების მაჩვენებელი 

 ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მოხმარების მაჩვენებელი 

 არა-ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მოხმარების 

მაჩვენებელი 

 მხედველობის პრობლემები  

 საშინაო მოვლის/მზრუნველობის მაჩვენებელი 

 სამედიცინო პერსონალთან კონსულტაციის მაჩვენებელი 

 ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და რეაბილიტაციის სამედიცინო 

პერსონალთან კონსულტაციის მაჩვენებელი 

 საავადმყოფოდან გაწერის მაჩვენებელი 

 საავადმყოფოში ყოფნის მაჩვენებელი, ყოფნის ხანგრძლივობა 

 ექიმთან ბოლო ვიზიტის შემდეგ ხანგრძლივობა  

 ბოლო 12 თვის განმავლობაში ექიმთან ვიზიტის რაოდენობა 

სამედიცინო შემთხვევების მიხედვით მიხედვით 

 დაუკმაყოფილებელი სამედიცინო საჭიროებები 

 არაფორმალური ზრუნვის უზრუნველყოფა ან დახმარება კვირაში 

მინიმუმ ერთხელ  

 ქცევები სქესის, ასაკის, განათლების დონის, ურბანიზაციის დონის, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის დონის, დასაქმების დონის, შემოსავლის ჯგუფის და 

სხვა სპეციფიკურად შესაბამისი ფაქტორების  მიხედვით 

 ფიზიკური აქტივობის მაჩვენებელი  

 ხილის, ბოსტნეულის, სალათების დღიური კვებითი მოხმარების და 

მოხმარების სიხშირის მაჩვენებელი  

 სხეულის მასის ინდექსი (BMI) 

 ალკოჰოლის მოხმარების სიხშირე 

 თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელი 

 ინდივიდუალურად გაცხადებული ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის 

მდგომარეობა სქესის, ასაკის, განათლების დონის, ურბანიზაციის დონის, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის დონის, დასაქმების დონის, შემოსავლის ჯგუფის და 

სხვა სპეციფიკურად შესაბამისი ფაქტორების  მიხედვით 

 ინდივიდუალურად აღქმული ჯანმრთელობა 

 მიმდინარე დეპრესიული სიმპტომები და დეპრესიული სიმპტომების 

სიმძაფრე 

 ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანების რაოდენობა 

 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სამუშაოს გაცდენის 

მაჩვენებელი 

 სხეულის ტკივილის სიმძაფრე 

 შეზღუდული შესაძლებლობა სქესის, ასაკის, განათლების დონის, ურბანიზაციის 

დონის, დასაქმების დონის, შემოსავლის ჯგუფის და სხვა სპეციფიკურად შესაბამისი 

ფაქტორების  მიხედვით 

 ხანგრძლივი ავადობის მაჩვენებელი ავადობის სახის, ავადობის 

სიმძაფრის მიხედვით 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაოდენობა 

ცხოვრების იმ სფეროს მითითებით, სადაც ბარიერი ექმნებათ 

 დახმარების საჭიროების მაჩვენებელი პირადი მოვლისთვის 

 ავარიები და დაზიანებები 

 ავარიებისგან გამოწვეული დაზიანებების სამკურნალოდ 

სამედიცინო ჩარევების რაოდენობა სქესის, ასაკის, განათლების 

დონის, ურბანიზაციის დონის მიხედვით 

 ჯანმრთელი სიცოცხლის წლები 

 ჯანმრთელი სიცოცხლის წლები სქესისა და ასაკის მიხედვით 

დაბადებისას 

 ჯანმრთელი სიცოცხლის წლები სქესისა და ასაკის მიხედვით 65 

წლის ასაკის მდგომარეობით 

 ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელობის ინდივიდუალური 

აღქმა 

 სიკვდილიანობა  

 სიკვდილიანობის მიზეზები (დაავადება, ავარია, ალკოჰოლისა და 

თამბაქოს მოხმარება, ძალადობა, სხვა) სქესისა და ასაკის 

მიხედვით 

 ცხოვრების პირობები/სოციალური სფერო 

 მოვლის/ზრუნვის პასუხისმგებლობის მქონე მოსახლეობის 

რაოდენობა სქესის, ასაკის, განათლების დონის, ურბანიზაციის 

დონის, ოჯახის შემადგენლობის, დასაქმების დონის მიხედვით 

 ბავშვების მოვლის საშუალებების/მომსახურებების გამოყენების 

მაჩვენებელი 

 სიღარიბის მაჩვენებელი სქესის, ასაკის, განათლების დონის, 

ურბანიზაციის დონის, ოჯახის შემადგენლობის, დასაქმების დონის 

მიხედვით 

 მიღებული შემოსავლების მაჩვენებელი სქესის, ასაკის, განათლების 

დონის, ურბანიზაციის დონის მიხედვით, დასაქმების სექტორის 

მიხედვით 

 საცხოვრებელი პირობების მაჩვენებელი სქესის, ასაკის, სიღარიბის 

დონის მიხედვით 

 საცხოვრებელი ხარჯის ტვირთის მაჩვენებელი სქესის, ასაკის, 

სიღარიბის დონის მიხედვით 

 ცხოვრებით კმაყოფილებისა და ბედნიერების მაჩვენებელი სქესის, 

ასაკის, შემოსავლის დონის მიხედვით 

 ბავშვებზე დახმარების, სხვა სოციალური დახმარების, პენსიების 

მიმღებთა რაოდენობა სქესის, ასაკის, ოჯახის ტიპის, სიღარიბის 

დონის მიხედვით 

განვითარებადი ქვეყნების შესახებ კვლევები უფრო მეტად აქცენტს აკეთებს კვებითი 

მდგომარეობის ინდიკატორებზე, ხოლო განვითარებული ქვეყნების კვლევები 
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ფოკუსირდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კვლევებზე, ჯანდაცვის 

შეზღუდვებზე და სამედიცინო დახმარების გამოყენების ინდიკატორებზე80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 EIGE. 2017. Economic benefits of gender equality in the European Union. Literature review: existing evidence and methodological approaches. 

European Institute for Gender Equality.  

https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-

approaches 

გენდერული თანასწორობის ინდექსი ჯანდაცვის სექტორში 

გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE) მიერ შემუშავებული გენდერული 

თანასწორობის ინდექსი ჯანდაცვის სექტორში აღწერს გენდერულ თანასწორობას ჯანდაცვის 

სამ სექტორში: ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ქცევები და ჯანდაცვის მომსახურებებზე 

ხელმისაწვდომობა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასახავს ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავებულ სიცოცხლის 

ხანგრძლივობას და ჯანმრთელი სიცოცხლის წლებს, ქცევები ასახავს, მაგალითად, 

მსოლფიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციებს ხილისა და ბოსტნეულის 

მოხმარების, ფიზიკური აქტივობის, თამბაქოს მოწევისა და ალკოჰოლის მოხმარების შესახებ. 

ჯანდაცვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა იზომება ადამიანების მიერ გაცხადებული 

დაუკმაყოფილებელი სამედიცინო ან/და სტომატოლოგიური საჭიროებების მდგომარეობას. 

აღნიშნული მაჩვენებელი ევროკავშირში მაღალია (88.1 ქულა ჯამში) და აჩვენებს 2.2 ქულიან 

პროგრესს 2005 წლის მდგომარეობასთან შედარებით (+3.2 ქულა 2015 წელთან შედარებით). 

შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს და მალტას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვთ, ხოლო რუმინეთს, 

ბულგარეთსა და ლატვიას წინ კიდევ დიდი გზა აქვთ. ევროპელი ქალები საშუალოდ ექვსი 

წლით მეტ ხანს ცოცხლობენ, ვიდრე მამაკაცები (84 წელი და 78 წელი, შესაბამისად). 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით კმაყოფილების დონე ევროკავშირში 2005 წლის 

შემდეგ გაიზარდა, თუმცა კვლავ ქალების 33% და კაცების 28% საკუთარ ჯანმრთელობის 

მდგომარეობას არ მიიჩნევენ კარგად.  

ევროპის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი აცხადებს, რომ მათ ჯანდაცვაზე საკმარისი 

ხელმისაწვდომობა აქვთ: ქალების და კაცების მხოლოდ 3% აცხადებს დაუკმაყოფილებელი 

საჭიროებების შესახებ სამედიცინო შემოწმებების კუთხით და კაცებისა და ქალების 4% 

აცხადებს დაუკმაყოფილებელი საჭიროებების შესახებ სტომატოლოგიური შემოწმებების 

კუთხით. მარტოხელა დედები, დაბალი განათლების მქონე ხალხი და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ადამიანები უფრო მეტად აცხადებენ დაუკმაყოფილებელი 

საჭიროებების შესახებ სტომატოლოგიური შემოწმებების კუთხით. ჰოლანდიამ, გერმანიამ და 

ავსტრიამ აჩვენეს საუკეთესო შედეგები ჯანდაცვისა და სტომოტოლოგიურ მომსახურებებში 

გენდერულად თანასწორი ხელმისაწვდომობის მიხედვით, ხოლო ესტონეთში, საბერძნეთსა 

და ლატვიაში ამ მხრივ გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები ყველაზე მეტად საჭიროა.  

 

წყარო: გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (EIGE) 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/health/family 

https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/health/family
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გენდერი სპორტის სფეროში81 

ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიხედვით, ადამიანების ჯანმრთელობის 

განმტკიცების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის პროცესში ჯანმრთელობის 

ფიზიკური აქტივობა და სპორტული ვარჯიში მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს.  

მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვნად ამცირებს 

არაგადამდები დაავადებების (აგდ) რისკ-ფაქტორებს და ხელს უწყობს ჯანდაცვის 

სისტემაში სახელმწიფო და კერძო დანახარჯების შემცირებას.   

შესაბამისად, არაგადამდები დაავადებები გლობალური ჯანმრთელობის 

მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მონაცემებით, ყოველწლიურად 41 მილიონი ადამიანი (მათ შორის 30-დან 69 წლამდე 

ასაკის - 15 მლნ) იღუპება არაგადამდები დაავადებებით, რაც მსოფლიოში 

გარდაცვალების შემთხვევათა 71%-ს წარმოადგენს.  აგდ დიდ სოციალურ-ეკონომიკურ 

ზიანს აყენებს თითოეულ ქვეყანას, განსაკუთრებით კი დაბალი და საშუალო 

შემოსავლების მქონე ქვეყნებს. ამ ჯგუფის დაავადებებით ავადობა და სიკვდილიანობა 

მძიმე ტვირთად აწვება მოსახლეობასა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას. 

ძირითადი არაგადამდები დაავადებების (გულ-სისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, 

ქრონიკული, რესპირაციული დაავადებები და დიაბეტი) გამომწვევი მიზეზები 

ხასიათდება საერთო რისკ-ფაქტორებით: თამბაქოს და ალკოჰოლის ჭარბი 

რაოდენობით მოხმარება, არაჯანსაღი კვება, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა და 

სხვა.  

საქართველოში დაავადებათა ტვირთის უდიდესი ნაწილი სწორედ არაგადამდებ 

დაავადებებზე მოდის, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სიცოცხლის ყველაზე 

პროდუქტიულ წლებზე82. საქართველოში აგდ-ის შედეგად გარდაცვალების დონე 

(100,000 ადამიანზე)  მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების 

ანალოგიურ მაჩვენებელს.  კერძოდ, საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი უფრო 

მაღალია ვიდრე სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთსა და უკრაინაში; ასევე ბევრად 

მაღალია  ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან შედარებით - ლატვია, ლიეტუვა, 

ესტონეთი, სლოვაკეთი, ავსტრია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მაჩვენებელი ძალზედ 

განსხვავებულია მამაკაცებსა და (992 შემთხვევა)  ქალებს (578 შემთხვევა) შორის. 

არაგადამადები დაავადებებით გამოწვეული გარდაცვალების ფაქტობრივ 

მონაცემებთან ერთად, საქართველოში, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაღალია 

არაგადამდები დაავადებით  გარდაცვალების ალბათობა, რომელიც 2016 წლის 

მონაცემებით 25%-ს უტოლდება. 

ჯანმოს 2016 წლის მონაცემებით83, საქართველოში სიკვდილიანობის პროპორციული 

ოდენობის (საერთო სიკვდილიანობის %, ყველა ასაკი, ორივე სქესი) 94% გამოწვეულია 

არაგადამდები დაავადებებით, მათ შორის 64% უკავშირდება გულ-სისხლძარღვთა 

                                                           
81 ვრცლად იხილეთ "ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის" შესახებ კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება“ 
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/sportisa-da-axalgazrdul-saqmeta-komiteti-1155/fizikuri-agzrdisa-da-sportis-
shesaxeb-kanonis-proeqtis-regulirebis-zegavlenis-shefaseba  
82 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკურ ცნობარი, საქართველო 2017. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=f7a28a1e-0489-49a0-b183-eb8674244541 
83 World Health Organization – Noncommunicable Diseases (NCD) Country  Profiles, 2014. https://www.who.int/nmh/countries/2014/geo_en.pdf  

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/sportisa-da-axalgazrdul-saqmeta-komiteti-1155/fizikuri-agzrdisa-da-sportis-shesaxeb-kanonis-proeqtis-regulirebis-zegavlenis-shefaseba
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/sportisa-da-axalgazrdul-saqmeta-komiteti-1155/fizikuri-agzrdisa-da-sportis-shesaxeb-kanonis-proeqtis-regulirebis-zegavlenis-shefaseba
https://www.who.int/nmh/countries/2014/geo_en.pdf
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დაავადებებს, 12% - კიბოს, 2% - დიაბეტს და 4% - ქრონიკულ რესპირატორულ 

დაავადებებს. 

გრაფიკი 1. ნაადრევი გარდაცვალების ალბათობა (%) 

 

არსებული მონაცემებით84, არაგადამდები დაავადებების მკურნალობაზე 2017-2018 

წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო ჯამში დაახლოებით 589 მლნ ლარი და 623 

მლნ ლარი, შესაბამისად. როგორც გრაფიკზე ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი 

დაავადებების შემთხვევის რაოდენობა ქალებში უფრო მაღალია, ვიდრე მამაკაცებში, 

ერთეული დანახარჯი და მთლიანი სახელმწიფო ხარჯები კაცებზე ორივე წელს 

აღემატება იმავე მაჩვენებელს ქალებში. გრაფიკი ასევე აჩვენებს, რომ მხოლოდ ამ 

ორი წლის განმავლობაში მთლიანად დაავადებების შემთხვევის რაოდენობა 5%-ით 

გაიზარდა, ხოლო ამ დაავადებებისგან გამოწვეული სიკვდილიანობის შემთხვევები – 

3%-ით. 

                                                           
84წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო. https://info.parliament.ge/#mpqs/1849  

https://info.parliament.ge/#mpqs/1849
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რაც შეეხება გენდერულ ჭრილში იმ ცალკეული დაავადებების მიხედვით არსებულ 

მონაცემებს, რომლებიც სხვა გამომწვევ მიზეზებთან ერთად ფიზიკურ 

არააქტიურობასაც უკავშირდება,  სურათი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

  2017 2018 

 

შემთხვევე

ბის 

რაოდენო

ბა  

სიკვდილი

ანობის 

რაოდენო

ბა 

მოთხოვნი

ლი თანხა 

 შემთხვევების 

რაოდენობა  

სიკვდილიანობი

ს რაოდენობა 

მოთხოვნილ

ი თანხა 

გულის იშემიური 

დაავადება (I20-I25 

ჩათვლით) 

სულ 34,971 825 54,176,241 36,272 841 56,619,862 

ქალი 13,551 375 18,364,112 14,533 358 19,699,224 

კაცი 21,420 450 35,812,129 21,739 483 36,920,638 

ინსულტი (I62, I63, 

I64) 

სულ  7,821 1,062 12,430,016 8,439 1,055 13,722,820 

ქალი 3,943 533 6,265,891 4,315 578 7,248,303 

კაცი 3,878 529 6,164,125 4,124 477 6,474,517 

მე-2 ტიპის დიაბეტი 

(E11-E11.9) 

სულ  1,419 46 1,688,927 1,747 58 2,003,027 

ქალი 514 19 575,031 722 32 774,685 

კაცი 905 27 1,113,897 1,025 26 1,228,343 

ძუძუს კიბო (C50) სულ  15,522 3 8,729,725 18,101 2 10,231,398 

ქალი 15,364 3 8,653,795 17,887 2 10,152,838 

კაცი 158 0 75,931 214 0 78,560 

მსხვილი ნაწლავის 

კიბო (C18, C19, 

C20) 

სულ 4,671 20 3,371,237 4,564 12 3,578,805 

ქალი 2,187 10 1,568,466 2,159 7 1,726,311 

კაცი 2,484 10 1,802,772 2,405 5 1,852,494 
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სხვა არაგადამდები 

დაავადებები* 

(*სასურველია მოხდეს 

დაავადებების  სახეების 

მიხედვით ჩაშლა, თუ არ 

არის შესაძლებელი, მაშინ 

მიეთითოს მათი ჯამური 

მაჩვენებელი) 

სულ 387,643 13,067 508,935,191 403,747 13,527 536,829,696 

ქალი 192,926 5,959 247,642,092 202,637 6,280 265,624,522 

კაცი 194,717 7,108 261,293,099 201,110 7,247 271,205,174 

სულ ქალი 228,485 6,899 283,069,386 242,253 7,257 305,225,883 

კაცი 223,562 8,124 306,261,952 230,617 8,238 317,759,725 

 

არაგადამდები დაავადებების შედეგად ნაადრევი სიკვდილიანობის შემცირებაზეა 

საუბარი მდგრადი განვითარების მე-3 მიზნის 3.4. ამოცანის ფარგლებში, რომლის 

თანახმადაც, სამიზნე მაჩვენებლით გულსისხლძარღვთა დაავადებასთან, კიბოსთან, 

დიაბეტთან და ფილტვების ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებასთან 

დაკავშირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირდება ერთი მესამედით არის 

დაგეგმილი.  

როგორც უკვე აღინიშნა, არაგადამდები დაავადებების მნიშვნელოვანი ნაწილის 

გამომწვევი მთავარი მიზეზი ფიზიკური არააქტიურობაა. შესაბამისად, არაგადამდები 

დაავადებების და მასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვან გზას რეგულარული ფიზიკური აქტივობა წამოადგენს. 

გენდერული გამოწვევები სპორტის სფეროში 

სათანადო მართვის პირობებში სპორტი ერთ ერთი საუკეთესო საშუალებაა 

სოციალური და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის, ვინაიდან მას 

ერთდროულად შეუძლია გააერთიანოს ადამიანები განურჩევლად სქესის, 

წარმომავლობის, რელიგიის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა თუ ქონებრივი 

მდგომარეობისა.სპორტის სექტორი მნიშვნელოვან კავშირებს ავლენს განათლების, 

ჯანმრთელობისა და ბიზნესის სფეროებთან, ამიტომ, სპორტი, როგორც პოლიტიკის 

ერთ-ერთი სფერო, უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს საერთაშორისო დონეზე 

განვითარებული ქვეყნების მხრიდან, მათ შორის, ევროკავშირის დონეზე. 

ევროკავშირში გარკვეული ეკონომიკური სტიმულებიც კი მოქმედებს სპორტის 

ხელშემწყობი ბიზნესებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს სპორტში 

მოხალისეობრივ აქტივობებს. ევროკავშირის სახელმძღვანელოს მიხედვით85, 

სპორტის პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის დამყარება  მიზნების დასახვას 

მოითხოვს შემდეგი მიმართულებით: 

 სპორტულ აქტივობებში ქალების მონაწილეობის გაზრდა 

 სპორტში მწვრთნელობისა და სწავლების დარგებში გენდერული თანასწორობის 

მიღწევა 

 გენდერის მიხედვით ძალადობის აღმოფხვრა სპორტში და სპორტის 

საშუალებით 

 გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სპორტში და სპორტის მედია 

გაშუქებაში 

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობა 

                                                           
85 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/sport  

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


58 
 

მიზნების დასახვა, სტრატეგიული დაგეგმვა და საშუალვადიანი ხედვის ჩამოყალიბება 

როგორც ცნობილია, კარგი მმართველობის ფუნდამენტურ პრინციპს  წარმოადგენს. 

რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს რესურსებზე ორიენტირებული მართვიდან შედეგებზე 

ორიენტირებულ მართვაზე გადასვლას. 

შესაბამისი მიმართულებებით, სპორტის პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის 

დამყარების მიზნების შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განხილულ იქნეს ცალკეული 

სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ნათლად წარმოაჩენენ არსებულ სურათს 

გენდერული თვალსაზრისით. კერძოდ, ევროკავშირის სახელმძღვანელოს მიხედვით86, 

საერთაშორისო გამოცდილების თანახმად: 

სპორტულ აქტივობებში ქალების მონაწილეობის გაზრდის მიმართულებით 

ევრობარომეტრის 2014 წლის გამოკითხვით, კაცები უფრო მეტად მისდევენ სპორტს 

ქალებთან შედარებით: კაცების 45% და ქალების 37% კვირაში ერთხელ მაინც მისდევს 

სპორტს. გარდა ამისა, კვლევის მიხედვით, კაცების 37% და ქალების 47% საერთოდ არ 

მისდევს სპორტს. განსხვავებები ქალებსა და კაცებს შორის უფრო ძლიერია 

ახალგაზრდებში.  

სპორტში მწვრთნელობისა და სწავლების დარგებში გენდერული თანასწორობის 

მიღწევის მიმართულებით, მწვრთნელობა, როგორც პროფესია ძირითადად 

დომინირებულია კაცებით. ევროკავშირის წევრი 7 ქვეყნის მონაცემებზე დაყრდნობით, 

შეფასებულია, რომ ყველა სპორტში მწვრთნელების მხოლოდ 20-30% არის ქალი 

მთელი ევროპის მასშტაბით.   

გენდერის მიხედვით სპორტში და სპორტის საშუალებით ძალადობის აღმოფხვრის 

მიმართულებით, სპორტში გენდერული და სექსუალური ძალადობა მერყეობს 14%-დან 

73%-მდე ევროპის 9 ქვეყანაში, სადაც ემპირიული კვლევები ჩატარდა აღნიშნულ 

სფეროში. გენდერული და სექსუალური ძალადობა ყველა სახის სპორტში ვლინდება. 

სექსუალური ძალადობა რეკრეაციული სპორტიდან ელიტარული სპორტისკენ 

გადასვლისას უფრო იმატებს და ძალადობის ყველაზე ხშირი ფორმა სპორტში არის 

ვერბალური სექსუალური ძალადობა. 

სპორტში და სპორტის მედია გაშუქებაში გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრის 

მიმართულებით,  სპორტი ძირითადად დაყოფილია „ქალების“ და „კაცების“ სპორტად 

და სხვადასხვა სქესთა ერთობლივი მონაწილეობა სპორტის ბევრ სახეობაში არ არის 

ნებადართული. მნიშვნელოვანია განსხვავება მედია გაშუქების მიხედვით ქალებისა 

და კაცების სპორტებს შორის. კაცების სპორტი გაცილებით მეტ დაფარვას იღებს 

მედიისგან. ასევე მნიშვნელოვნად მცირეა სპორტული ჟურნალისტების რაოდენობაში 

ქალების წილი (10% ბეჭდურ მედიასა და მედია-წარმოებაში). 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობის 

მიმართულებით,  2015 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სპორტულ ფედერაციებში 

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე დასაქმებულთაგან მხოლოდ 14%-ს 

წარმოადგენს ქალები. ეს რიცხვი მერყეობს 3%-დან (პოლონეთი) 43%-მდე (შვედეთი). 

ქვეყნების უმრავლესობაში აღნიშნული რიცხვი 20%-ს ჩამოუვარდება. 

                                                           
86 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/sport  
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გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობა მნიშვნელოვან 

საკითხს წარმოადგენს სპორტის სფეროს მმართველობაში, რაც  არაერთი 

საერთაშორისო კვლევის განხილვის საგანი გამხდარა, მ.შ. აღსანიშნავია გენდერული 

თანასწორობისა და სპორტში ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ კვლევა87, 

რომელიც სპორტის სფეროში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, განიხილავს 

სპორტის მმართველობაში გენდერული თანასწორობის საკითხებს. აღნიშნული 

კვლევის თანახმად, 2015 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სპორტულ 

ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე დასაქმებულთაგან მხოლოდ 

14%-ს წარმოადგენს ქალები. ეს რიცხვი მერყეობს 3%-დან (პოლონეთი) 43%-მდე 

(შვედეთი). ქვეყნების უმრავლესობაში აღნიშნული რიცხვი 20%-ს ჩამოუვარდება.  

ისევე როგორც სხვა სფეროებში, სპორტის სფეროშიც გადაწყვეტილების მიმღებ 

პოზიციებზე შეინიშნება ვერტიკალური სეგრეგაცია: გენდერული ღიობი ფართოვდება 

თანამდებობრივი პოზიციების ზრდის პარალელურად. საერთო ჯამში, ქალები იკავებენ 

გადაწყვეტილების მიმღებთა 14 %-ს და მხოლოდ 4%-ია მათი რიცხვი მთლიანად 

პრეზიდენტებს შორის. 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპორტის სფეროს პროგრამების 

გენდერული ანალიზი  

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, სპორტის სფეროსთან დაკავშირებული 

პროგრამები „კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი“-ს 

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული პრიორიტეტის აღწერაში 2019 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით88 ვხვდებით ძალიან მწირ ჩანაწერს 

გენდერული მნიშვნელოვნების კუთხით „ხელი შეეწყობა საფეხბურთო გუნდების კერძო 

საკუთრებაში გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, აგრეთვე ასაკობრივი 

გუნდების (მათ შორის, ნაკრების) განვითარებას“, 2020 წელს გენდერული 

მნიშვნელობის შესახებ პრიორიტეტის აღწერაში არაფერია ნათქვამი, ერთადერთი 

რაც მსგავსია 2019 წლისა, არის ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ  „განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ბავშვებისა და მოზარდების 

ჩართვას“. 

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი 

პროგრამები, როგორებიცაა: 

 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 

2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
2020 წლის 

გეგმა 

32 11 

მასობრივი და მაღალი 
მიღწევების სპორტის 
განვითარება და 
პოპულარიზაცია 

104,709.8 151,877.2 116,200.0 130,400.0 

32 12 
კულტურისა და 

სპორტის მოღვაწეთა 
სოციალური დაცვისა და 

7,558.7 12,888.7 32,170.0 21,120.0 

                                                           
87 https://thesportjournal.org/article/examination-of-gender-equity-and-female-participation-in-sport/ 
88 იხილეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის თავი V „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 

პროგრამები“ 

https://thesportjournal.org/article/examination-of-gender-equity-and-female-participation-in-sport/
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კოდი დასახელება 

2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
ფაქტი 

2019 
წლის 
გეგმა 

 
2020 წლის 

გეგმა 

ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2020 
წლის 

პროექტი 

მ.შ. 
საბიუჯეტო 
სახსრები 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

2021 წლის 
პროგნოზი 

2022 წლის 
პროგნოზი 

2023 წლის 
პროგნოზი 

 32 11  

 მასობრივი და მაღალი 
მიღწევების სპორტის 
განვითარება და 
პოპულარიზაცია  

130,400.0 130,400.0 0.0 135,000.0 140,000.0 145,000.0 

 32 12  

 კულტურისა და სპორტის 
მოღვაწეთა სოციალური 
დაცვისა და ხელშეწყობის 
ღონისძიებები  

21,120.0 21,120.0 0.0 32,280.0 32,280.0 32,280.0 

 

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარებისა და პოპულარიზაციის 

ფარგლებში 2020 წელს თანხების მიმართვა დაგეგმილია ისეთ ქვეპროგრამებზე, 

როგორებიცაა: 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

32 11 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა 6,700.0 

32 11 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა 17,000.0 

32 11 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა 10,000.0 

32 11 04 სპორტულ სახეობათა განვითარება 13,900.0 

32 11 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 4,000.0 

32 11 06 მასობრივი სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 3,000.0 

32 11 07 
ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 
სახელმწიფო მხარდაჭერა 

7,000.0 

32 11 08 პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 1,000.0 

32 11 09 ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 700.0 

32 11 10 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა 1,500.0 

32 11 11 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა 1,300.0 

32 11 12 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა 4,500.0 

32 11 13 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 5,500.0 

32 11 14 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 400.0 

32 11 15 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 800.0 

32 11 16 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა 900.0 

32 11 17 სპორტის საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა 3,500.0 

32 11 18 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 37,200.0 

32 11 19 სათხილამურო სპორტის სახელმწიფო მხარდაჭერა - 2023 1,500.0 

32 11 20 ოლიმპიადასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება 10,000.0 
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პროგრამული ბიუჯეტის დანართის მიხედვით პროგრამა მიუხედავად თავისი 

გენდერულად მაღალი მნიშვნელოვნებისა, არ მოიცავს გენდერულ ასპექტებს.  

ერთადერთი რაც ამ მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ, არის აღწერასა და 

მიზანში არსებული ჩანაწერი „სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ 

პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული 

ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება“.  

“კარგი მმართველობა“ სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების 

ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს. აღნიშნული კრიტერიუმი სხვა კრიტერიუმებთან 

ერთად შეფასებისთვის გამოიყენება. არსებული მდგომარეობით, საბიუჯეტო 

პროგრამების დაგეგმვის ეტაპს კი წინ უსწრებს „სპორტული ორგანიზაციების 

აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს“89 მიერ მათი შეფასება. სამინისტროს მიერ კი 

ფინანსდება მხოლოდ მის მიერ აღიარებული სპორტული ორგანიზაციები.  

კარგი მმართველობა, როგორც დაფინანსების ერთ-ერთი კრიტერიუმი თავისი 

შესაბამისი პროცენტული წილით, გათვალისწინებულია ყველა იმ ორგანიზაციების 

ჯგუფის მიმართ, როგორებიც არის: - გუნდური სპორტის სახეობის ორგანიზაციები 

(25%); - ინდივიდუალური სპორტის სახეობის ორგანიზაციები (25%); - სხვადასხვა 

სპორტის სახეობის გაერთიანებები (25%); - მასობრივი სპორტის სახეობის 

ორგანიზაციები (25%); - კომიტეტები (70%); - სხვა სპორტული ორგანიზაციები (80%).  

                                             კრიტერიუმების პროცენტული მაჩვენებელი 

  

ორგანიზაციების ჯგუფი კრიტერიუმები % 

გუნდური სპორტის სახეობის ორგანიზაციები 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ინდივიდუალური სპორტის სახეობის ორგანიზაციები 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

სხვადასხვა სპორტის სახეობის გაერთიანებები 

1. პრიორიტეტული სპორტის 
სახეობა 

15 

2. პოპულარობა, ტრადიციები 15 

3. წარმატება, წარმატების 
პერსპექტივა 

30 

4. კარგი მმართველობა 25 

5. მასობრიობა 15 

მასობრივ სპორტული ორგანიზაციები 

1. პოპულარობა, ტრადიციები 15 

2. კარგი მმართველობა 25 

3. მასობრიობა 60 

კომიტეტები 

1. წარმატება, წარმატების 
პერსპექტივა 

30 

2. კარგი მმართველობა 70 

სხვა სპორტული ორგანიზაციები 

1. პრიორიტეტული სპორტის 
სახეობა 

20 

2. კარგი მმართველობა 80 

 

 

 

                                                           
89 2015 წლიდან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ამოქმედდა სპორტული ორგანიზაციების 

დაფინანსების ახალი სისტემა, ასევე, სპორტის სფეროში ძირითად უწყებათა და ორგანიზაციათა მონაწილეობით შეიქმნა 
მინისტრის სათათბირო ორგანო, სპეციალური საბჭო. სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო, შეიქმნა 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 4 ნოემბრის ბრძანების საფუძველზე. 
http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=45_2_aecda9ad-d2e0-48d4-8e30-202278b48d72.pdf  

 

http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=45_2_aecda9ad-d2e0-48d4-8e30-202278b48d72.pdf
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რაც შეეხება თავად კარგი მმართველობის კრიტერიუმს, კრიტერიუმებისა და 

სტანდარტების არსებული განმარტების თანახმად, „სპორტული ორგანიზაციის კარგი 

მმართველობის პრინციპი განისაზღვრება შიდა მენეჯმენტის ხარისხის დონით. შიდა 

ორგანიზაციულ-სტრუქტურული ეფექტიანი მუშაობის შეფასების ნაწილში ყურადღება 

მახვილდება რამოდენიმე ძირითად მიმართულებაზე, რომელთაგან ერთი-ერთი 

გენდერულ საკითხებზე მუშაობას გულისხმობს.  

აღსანიშნავია, რომ კრიტერიუმის შიგნით შესაბამის სტანდარტებს არ აქვთ 

მინიჭებული შესაბამისი ხვედრითი წონა, რაც თავის მხრივ ბუნდოვანს ხდის საკითხს, 

თუ დაფინანსების რა ნაწილი მიიმართება უშუალოდ გენდერულ საკითხებზე მუშაობის 

პროპორციულად. ზოგადია ასევე გენდერულ საკითხებზე მუშაობის შესახებ ჩანაწერიც, 

რაც მისი ფართო გაგებით ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა. აქვე ისიც 

გასათვალისწინებელია, რომ სპორტული ორგანიზაციის შეფასება ეფუძნება თავად 

სპორტული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშსა და სამინისტროს სპორტზე 

პასუხისმგებელი დეპარტამენტის შეფასებას. არსებული ინფორმაციით, „ამავე 

პროცესში სპორტულ ორგანიზაციას მოეთხოვება, რომ წარმოადგინოს განვითარების 

სულ მცირე 4 წლიანი გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტის შესწავლისას, ასევე 

მხედველობაში მიიღება ფედერაციის ხედვა, მის მიერ გამოკვეთილი გამოწვევები და 

გეგმა გენდერულ საკითხებზე მუშაობის მიმართულებით და აღნიშნული აისახება 

შეფასებაზე“.90 

რაც შეეხება მოსალოდნელ შედეგებსა და მათი შეფასების ინდიკატორებს, 

მიუხედავად იმისა, რომ მათში საუბარია სხვადასხვა აქტივობებში ნაკრებების და 

ჩართული პირების გაზრდილ მაჩვენებელზე, მონაცემები გენდერული ნიშნით 

სეგრეგირებული არ არის.  

ინდიკატორებთან მიმართებაში დამატებით ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

http://sport.gov.ge/ პორტალი იძლევა ცალკეული მონაცემების სქესის ჭრილში 

დამუშავების შესაძლებლობას, რაც თავის მხრივ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს 

სულ მცირე საბაზისო მაჩვენებლების ფორმირებისას.  

სურათი ანალოგიურია ასევე კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური 

დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამასთან მიმართებაშიც, რომლის 

ქვეპროგრამები შემდეგნაირად არის ჩაშლილი: 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

32 12 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 395.0 

32 12 02 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება 675.0 

32 12 03 
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების 
წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და 
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 

19,000.0 

32 12 04 
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული 
მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება 

250.0 

32 12 05 
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების 
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 

800.0 

                                                           
90 სპორტულ ორგანიზაციათა შეფასების შედეგად, დაფინანსების გამოთვლის შესახებ იხილეთ 

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს დებულებაში. 

http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=45_2_aecda9ad-d2e0-48d4-8e30-202278b48d72.pdf  

http://sport.gov.ge/
http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=45_2_aecda9ad-d2e0-48d4-8e30-202278b48d72.pdf
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სპორტის სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხები ცალკე მოქმედების 

სფეროდ არის მოცემული ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში91.  

 

ვინაიდან ზემოაღნიშნული აქტივობებზე პასუხისმგებელ უწყებად საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროა მითითებული კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან ერთად92, ხოლო შესრულების ვადად კი 2020 წლის პერიოდია 

განსაზღვრული, მათ შესახებ ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს 2020 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის განათლების სფეროს შესაბამის პროგრამებში. 

როგორც სპორტის სფეროს პროგრამების ზემოაღნიშნული ანალიზი ცხადყოფს, 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი აქტივობები 

პროგრამულ ნაწილში გამოყოფილი არ არის.  

 

                                                           
91 https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0 
92 დადგენილება  მიღებულია  2018 წლის 17 აპრილს, როდესაც განათლებისა  და  მეცნიერების სამინისტრო და  კულტურისა  და  
სპორტის სამინისტრო დამოუკიდებელი მხარჯავი დაწესებულებად იყვნენ განსაზღვრულნი.  

მ იზან ი ამ ო ც ან ა ამ ო ც ან ის  ინ დიკატო რ ი ს აქმ იან ო ბა შე ს რ ულ ე ბის  ვ ადა

12.18.2.1.სკოლების 

უზრუნველყოფა  შესაბამისი 

სტანდარტებით აღ ჭურვილი 

ფიზიკური აღ ზრდის 

დარბაზებითა და ინვენტარით

2018-2020

12.18.2.2.ფიზიკური აღ ზრდის 

გაკვეთილებში საყოველთაო 

ჩართულობის უზრუნველყოფა და 

სპორტში სტერეოტიპული 

მიდგომების (“გოგონების 

სპორტი”, “ბიჭების სპორტი”) 

დაძლევისკენ მიმართული 

ღ ონისძიებების განხორციელება 

2019-2020

12.18.2.3. ქალაქებსა და 

რეგიონულ ცენტრებში 

ხელმისაწვდომი სპორტული 

ინფრასტუქტურის შექმნა

2019-2020 

12.18.2.4.ჯანსაღ ი ცხოვრების 

წესის პოპულარიზაციისთვის 

ცნობიერების ამაღ ლების 

კამპანიების განხორციელება 

2018-2020

12.18.3  სპორტის სფეროში 

სახელმწიფო მხარდაჭერა 

გენდერული თანასწორობის 

პრინციპის დაცვით 

 სახელმწიფოს მხრიდან სპორტისთვის 

ფინანსური მხარდაჭერის 

განაწილებისას გენდერული 

თანასწორობა დაცულია და ქალთა 

პროფესიული სპორტის 

წახალისებისთვის შემუშავებულია და 

ხორციელდება შესაბამისი 

ღ ონისძიებები 

12.18.3.1. სახელმწიფოს მხრიდან 

სპორტისთვის ფინანსური 

მხარდაჭერის განაწილებისას 

გენდერული თანასწორობის 

დაცვა და ქალთა პროფესიული 

სპორტის წახალისება 

2018-2020 

12.18.4  საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღ ლება 

გენდერული თანასწორობის 

შესახებ

 გენდერული თანასწორობის 

მხარდაჭერისთვის ხორციელდება 

წელიწადში მინიმუმ ერთი კამოანია 

პროფესინალი სპორტსმენების 

ჩართულობით 

12.18.4.1. გენდერული 

თანასწორობის მხრადამჭერი 

წელიწადში მინიმუმ ერთი 

კამპანია პროფესინალი 

სპორტსმენების ჩართულობით

2018-2020 

12.18.2  სკოლაში ფიზიკური 

აღ ზრდის უზრუნველყოფა და 

სპორტული ცხოვრების 

წახალისება

შესაბამისი სტანდარტებით 

აღ ჭურვილი ფიზიკური აღ ზრდის 

დარბაზებითა და ინვენტარით 

უზრუნველყოფილი სკოლების 

რაოდენობა

ფიზიკური აღ ზრდის გაკვეთილებში 

საყოველთაო ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად და სპორტში 

სტერეოტიპული მიდგომების 

დაძლევისთვის შემუშავებულია და 

ხორციელდება შესაბამისი 

ღ ონისძიებები

ქალაქებსა და რეგიონულ ცენტრებში 

იქმნება შესაბამისი სპორტული 

ინფრასტრუქტურა

 სპორტული ცხოვრების წესის 

პოპულარიზაციისთვის ხორციელდება 

წელიწადში მინიმუმ ერთი კამპანია 

12.18 სპორტის სფეროში 

გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფა

მ ო ქმ ე დე ბის  ს ფე რ ო  - გე ნ დე რ ულ ი თან ას წ ო რ ო ბა  კულ ტურ ას ა  და  ს პო რ ტში

https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0
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გენდერული ინდიკატორები სპორტის სფეროში 

გენდერული  თანასწორობის ინსტრუმენტები93 მნიშვნელოვანია გენდერული 

თანასწორობის  პოლიტიკის და სტრატეგიის, მათ შორის გამოწვევების (რომლებიც 

ასოცირდება გენდერულ მეინსტრიმინგთან) დაგეგმვის,მონიტორინგისა და 

შეფასებისთვის. საერთაშორისო, რეგიონულ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე, 

სპორტში  გენდერული თანასწორობის შესაფასებლად და დასადგენად, მრავალი 

მექანიზმი განვითარდა; ზოგიერთი მათგანი უკვე გამოყენებულია პრაქტიკაში, 

სხვადასხვა  მექანიზმი წარმატების სხვადასხვა ხარისხით  გამოირჩევა, ზოგიერთი-კი 

თეორიულ დონეზეა დარჩენილი. ასეთი მექანიზმები ძირითადად მოიცავს 

რაოდენობრივ და/ან თვისობრივ ინდიკატორებს მიმდინარე მდგომარეობის ან 

კონკრეტული ინიციატივისა და პოლიტიკის გავლენის შესაფასებლად. უმეტესობა 

მათგანი დროში გაწერილია. 

გენდერულ ინდიკატორებთან დაკავშირებით, ძირითადი პოლიტიკის ჩარჩო 
ადრესირებულია 5 სტრატეგიულ მიმართულებზე, როგორებიც არის: ლიდერობა, 
მწვრთნელობა, გენდერული სტერეოტიპები მედიაში, გენდერული ნიშნით ძალადობა 
და მონაწილეობა. 

სპორტში გენდერულ მეინსტრიმინგთან დაკავშირებით  უახლეს რეკომენდაციებს 
პოლიტიკის სამი სახელმძღვანელო დოკუმენტი წარმოადგენს. ესენია, (CoE, 2015), 
ევროკომისიის სპორტში გენდერული თანასწორობის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა 
2014-2020, ისევე როგორც ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია-170138 სპორტში ქალებისა 
და გოგონების დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც ეხება სპორტში სექსუალური 
შევიწროების წინააღმდეგ  ბრძოლას.   

აღნიშნული დოკუმენტები ხაზს უსვამს ქალთა მონაწილეობის ზრდის საჭიროებას 
სპორტულ აქტივობებში, სპორტში  თანაბარი წარმომადგენლობისა და გენდერული 
თანასწორობის მიღწევას მწვრთნელებსა და მასწავლებლებს შორის, გენდერული 
ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრას სპორტის დახმარებით, და ამასთანავე  
სტერეოტიპების აღმოფხვრას მედიასა და სპორტში.  

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების 
მიმართ, ხაზს უსვამს, გენდერული უთანასწორობის სტრუქტურულ ხასიათს, რომელიც 
სპორტის სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ხასიათდება და წევრ სახელმწიფოებს 
მოუწოდებს გენდერული მეინსტრიმინგის დასანერგად პოზიტიური ზომების 
მიღებისაკენ. პოლიტიკის ჩარჩოები ხაზს უსვამენ სქესობრივად დაყოფილი 
მონაცემების საჭიროებას, მეტ გენდერულ კვლევებსა და შესაბამისი გენდერული 
თანასწორობის ინდიკატორების განვითარებას. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი 
მოიცავს ხუთი სტრატეგიული სფეროს ამოცანას: 

 სპორტულ აქტივობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა; 

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობისა და 
გენდერული სენსიტიურობის მიღწევა; 

 სპორტის მასწავლებლებსა და მწვრთნელებში გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა; 

 გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა სპორტში და სპორტის 
მეშვეობით; 

                                                           
93  https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9  

https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9
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 გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სპორტსა და სპორტულ მედიაში. 

 
ყველა დონის სპორტულ ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი როლი აქვს გენდერული 
თანასწორობის მიზნების რეალიზებაში. შესრულების ვალდებულებები შესაძლოა 
მოიძებნოს 1994 წლის ბრაიტონის დეკლარაციაში (Commitments to do so can be traced 
back to the Brighton Declaration of 1994), რომელიც მოუწოდებს მთავრობებსა და 
ორგანიზაციებს საერთაშორისო ქალთა და სპორტის სტრატეგიის წევრობისაკენ და იმ 
პრინციპების დაცვისაკენ, რომელიც ცნობილია, როგორც  ბრაიტონის ქალებისა და 
სპორტის დეკლარაციის პრინციპები  (და მოახდინონ გავლენა, მაგალითად დანიშნონ 
წარმომადგენელი კომუნიკაციის მიზნით ქალთა და სპორტის  საერთაშორისო სამუშაო 
ჯგუფთან). 

გენდერული თანასწორობის ინდიკატორები 
 
გენდერული თანასწორობის ინდიკატორები ზომავენ მონაწილეობითობას,  მიღებულ 
სარგებელს, მიზნებსა და გავლენებს შორის განსხვავებას - ქალების, მამაკაცების, 
გოგონებისა და ბიჭებისთვის; გენდერულ დამოკიდებულებებში დადებითი ან 
უარყოფითი ცვლილებები - არის თანასწორობაში ან უთანასწორობაში ქალებსა და 
მამაკაცებს შორის ან გოგონებსა და ბიჭებს შორის განხორციელებული ცვლილება; 
მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ მოქმედებენ ეს ცვლილებები მიზნების განვითარებაზე, 
კონკრეტულად ეკონომიკურ ზრდაზე, სიღარიბის შემცირებასა და მდგრად 
განვითარებაზე.  
ინდიკატორები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ გენდერული მეინსტრიმინგის პროცესში 
პოლიტიკის გატარებისას. კონკრეტული პროექტებისთვის, რაოდენობრივი და 
თვისებრივი ინდიკატორები უნდა აჩვენებდეს შეფასების გენდერული თანასწორობის 
მიზნების მიღწევის პროცესს.  მაგალითად, როგორია  პროექტის ღონისძიებების 
გავლენა გენდერზე? მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როდის და როგორ უნდა 
შევაფასოთ პროექტი ხელმეორედ. ამასთანავე, ასეთი მონიტორინგის ინდიკატორები  
დამატებით უნდა იძლეოდეს პროექტის მდგრადობის შეფასების საშუალებას. 
  
სტრატეგიული სფერო 1 : ლიდერობა 
 
ყველა ხელმისაწვდომი მონაცემი ადასტურებს, რომ სპორტულ ორგანიზაციებში ქალი-
ხელმძღვანელ პოზიციაზე და ზოგადად  მაღალი მენეჯმენტის პოზიციებზე  
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  უკვე  კარგად გააზრებულია, რომ ქალი ლიდერებისა 
და გადაწყვეტილების მიმღები ქალის  გარეშე სპორტში გენდერული თანასწორობა 
მიუღწეველ მიზნად რჩება. 

 თუმცა არც სხვა გენდერულ ღიობებს (gaps) სპორტში არ ექცევა ყურადღება 
სხვადასხვა კვლევებით,  განვითარებით და გენდერული ინდიკატორების 
გამოყენებით. 

განვიხილოთ ზოგიერთი მონაცემი 2014 წლის შედეგებიდან, რომელიც ემყარება 38 
ქვეყნისა და 1599 ეროვნული სპორტული ორგანიზაციის 2014 წლის მთავარ 
მონაცემებს: 

 

 ქალი საბჭოს ხელმძღვანელების გლობალური ინდექსი (The global index of 
women board directors) 19.7 % დან (2010) გაზრდილია 20.7% -მდე;  
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 ქალი თავმჯდომარეების გლობალური ინდექსი (The global index of women board 
chairs) 4 წლის წინანდელი მაჩვენებლის ექვივალენტურია და შეადგენს  10.6%-
ს; 

 ქალი აღმასრულებელი დირექტორების ინდექსი (The global index for chief 
executives)- 17.3%-დან  (2010) გაზრდილია 19.8% მდე. 

 
ევროკავშირის კონტექსტში, გენდერული ინდიკატორების შემუშავებაში 
მნიშვნელოვანი   როლი ითამაშა გენდერული თანასწორობისთვის ევროპულმა 
ინსტიტუტმა (EIGE). ევროკავშირის  ერთ-ერთი მიზანია, აღმასრულებელ საბჭოებსა და 
კომიტეტებში (სპორტის სფეროში) გენდერული ბალანსის გაზრდა;  ქალებმა და 
მამაკაცებმა, 2020 წლისთვის, უნდა დაიკავონ  შესაბამისად პოზიციების მინიმუმ 40%; 
რაც შეეხება ეროვნულ სპორტულ ორგანოებს აღმასრულებელ საბჭოებსა და 
კომიტეტებში პოზიციების 30%-ს ქალები უნდა შეადგენდნენ ევროპაში მდებარე 
საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებში (ევროკავშირის საბჭო).  
პროგრესის ზედამხედველობისთვის ევროპულმა ინსტიტუტმა გენდერული 
თანასწორობისთვის (EIGE), დაიწყო მონაცემების შეგროვება გენდერული 
თანასწორობის 4 მთავარი  პრინციპის გამოყენებით: 
 

 სპორტის ეროვნულ ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე 
ქალთა გადანაწილება;  

 ოლიმპიური სპორტის კონტინენტურ კონფედერაციაში გადაწყვეტილების 
მიმღებ პოზიციებზე ქალთა და მამაკაცთა გადანაწილება; 

 აღმასრულებელ საბჭოებსა და კომიტეტებში ეროვნულ სპორტულ 
მმართველობით ორგანოებში ქალთა და მამაკაცთა პროცენტული მაჩვენებელი; 

 ევროპაში მდებარე საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებში ქალთა და 
მამაკაცთა პროცენტული მაჩვენებელი. 

 
სტრატეგიული სფერო 2: მწვრთნელობა 
 
ევროპული ქვეყნების მონაცემთა ბაზების მონაცემები ცხადყოფს, რომ ქალი 
მწვრთნელები უფრო ხშირად არიან ჩართულები იმ სპორტის სახეობაში, რომელშიც  
ძირითადად  ქალები  მონაწილეობენ. (მაგალითად, ტანვარჯიში, ცეკვები, ფიგურული 
სრიალი და ცხენოსნობა)  და ისინი ძირითადად მუშაობენ ქალებთან, ბავშვებთან, 
ზრდასრულებთან, რომლებიც  სპორტში  ქვეყნის ადგილობრივ და რეგიონულ 
დონეებზე არიან ჩართულნი. თუმცა, მთლიანობაში, აღსანიშნავია, რომ სპორტის 
სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ქალების  რიცხვთან მიმართებით, მწვრთნელი 
ქალების რაოდენობა  არაპროპორციულად დაბალია.  
ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალ-მწვრთნელთა წარმომადგენლობა სპორტის სხვადასხვა 
სახეობაში  ბევრად უფრო იშვიათია, ვიდრე ამაზე  საერთო რიცხვები მიუთითებენ.  
 ეს აგრეთვე ნიშნავს იმას, რომ უამრავი კაცი-მწვრთნელი მუშაობს გოგონებთან და 
ქალებთან, ხშირად ისეთი სპორტის სახეობაშიც, რომელიც  ქალთა მიერ 
დომინირებულ სპორტად აღიქმება (ტანვარჯიში, ფიგურული სრიალი…) ძალიან ცოტა 
ქალი-მწვრთნელი მუშაობს მხოლოდ მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან.  რაც 
შეეხება ე.წ. ელიტურ დონეს,  ქალი-მწვრთნელების რაოდენობა ამ შემთხვევაშიც 
ძალიან დაბალია,  როდესაც ქალი მწვრთნელები მუშაობენ  მაღალი დონის 
ათლეტებთან, მათ ძირითადად დამხმარე-მწვრთნელების პოზიცია უკავიათ, მათი 
მოვალეობა მხოლოდ კაცი-მწვრთნელების მხარდაჭერით შემოიფარგლება. 
(გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი-European Institute for Gender Equality, 
s.d.) 
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 საერთაშორისო და რეგიონულ დონეზე  გენდერულ ინდიკატორებზე მუშაობის 
პროცესში  ინდიკატორების ფართო სპექტრი იქნა შემოთავაზებული სპორტის 
სფეროში გენდერის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის საშუალებით, ესენია: 
 

 ქალ-მწვრთნელთა გადანაწილება სამწვრთნელო კვალიფიკაციასთან 
მიმართებაში; 

 სამწვრთენელო კვალიფიკაციის მქონე ქალ-მწვრთნელთა რაოდენობა; 

 ქალ-მწვრთნელთა რაოდენობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობებისთვის; 

 გოგონათა რაოდენობა, რომლებიც თავს ანებებენ სპორტს; 

 გენდერულად მგძრნობიარე ხელმძღვანელობა და  მწვრთნელობა; 

 კვალიფიცირებულ ქალ-მწვრთნელთა გადანაწილება საერთო ჯამში სპორტულ 
ორგანიზაციებში ქალ-წევრებთან მიმართებით; 

 დამხმარე მწვრთნელ ქალთა გადანაწილება; 

 ელიტურ მწვრთნელებში ქალთა გადანაწილება. 

ამ ინდიკატორებს შესაძლოა დაემატოს  კონკრეტული ინტიკატორები, რომლებიც 
ითვალისწინებენ  რასას, შეზღუდულ შესაძლებლობებს, სქესს და ასაკს.  

EPAS მიხედვით, გაერთიანებულ სამეფოში მწვრთნელთა მონაცემები ცხადყოფს, რომ 
მილიონზე მეტი მწვრთნელიდან 69%  არის კაცი და უმეტესობა მათგანს არ აქვს რაიმე 
კონკრეტული ტრენინგი გავლილი. მხოლოდ მწვრთნელი მამაკაცებისა 31%-ს  და 
მწვრთნელი ქალების 18 %-ს  აქვს რაიმე კონკრეტული კვალიფიკაცია, და 
კვალიფიცირებული მწვრთნელების მხოლოდ 20% არის ქალი. 

 

სტრატეგიული სფერო 3: სტერეოტიპები მედიაში 

გენდერულ თანასწორობაზე  2010 წლის ევრო ბარომეტრმა94 აჩვენა, რომ ევროპელები  
სპორტში სექსისტური სტერეოტიპების  და ქალი სპორტსმენების საკითხით ძლიერ 
ინტერესდებიან.  

კომისია აღნიშნავს, რომ „სპორტი არ არის ისეთ დონეზე გენდერულად 
დაბალანსებული, როგორც ეს უნდა იყოს და ხაზსუსვამს, რომ საჭიროა გენდერული 
კლიმატის და თანასწორობის გაუმჯობესება სპორტის სფეროში კონკრეტულ 
მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, რომელიც მხარდაჭერილი იქნება მდგრადი 
პოლიტიკით და სადაც საჭიროა, შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოთიც“. (European 
Commission, 2013) 

გენდერულმა თანასწორობის ცენტრმა ისლანდიაში ევროსაბჭოს მხარდაჭერით 
განახორციელა პროექტი, „სპორტის მედიისა და სტერეოტიპების შესახებ“; პროექტის 
ფარგლებში შეგროვდა  მნიშვნელოვანი მონაცემები, რაც ეფუძნებოდა ქვემოთ 
ჩამოთვლილ გენდერულ ინდიკატორებს: 

 სპორტული ამბების გადანაწილება გენდერის მიხედვით; 

 სპორტული ამბების ავტორების რაოდენობა გენდერის მიხედვით; 

 სპორტის ყველაზე პოპულარული სახეობების შეფასება მაში ჩართული პირების 
(პრაქტიკოსების) მიხედვით; 

                                                           
94 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf
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 სპორტული აქტივობებისა და გენდერის მიხედვით სპორტული ამბების 
რაოდენობა; 

 სექსუალური გავლენის შეფასება გენდერის მიხედვით; 

 შეფასება, რამდენად ახდენს გავლენას  სპორტული ამბები სტერეოტიპებზე ან 
რამდენად  აძლიერებს  მათ. 

ისეთი მაჩვენებლები, ინდიკატორები და მონაცემები, რომლებიც აჩვენებენ ისეთი 
სიტუაციების მრავალ განზომილებას, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების 
ქალები, მაგალითისათვის სპორტში, ახდენენ თავიანთი თავის წარმოდგენას, ჯერ 
კიდევ მაღალი მნიშვნელობისაა. 

ერიკ დე ლესელუკიმ გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც თავის თანამოზრეებთან ერთად 
სწავლობდა ქალი სპორტსმენების მდგომარეობას სიდნეის თამაშების დროს. ისინი 
შესწავლას შემდეგი ინდიკატორებით ახდენდნენ:  

 როგორ მოქმედებს მედია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების 
სტიგმატიზაციისა და დესტიგმატიზაციის პროცესებზე, მათთვის მოწყობილი 
ღონისძიებების გაშუქებისას;  

 უთმობს თუ არა სივრცეს მედია შშმ პირებს; 

 რა ფორმის არის ეს სივრცე; 

  რა სახის სოციალურ წარმომადგენლობას გადასცემს მედია შეზღუდული 
შესაძლებლობების შესახებ; 

 შეაქვს თუ არა წვლილი ამ სოციალურ წარმომადგენლობას შშმ ქალების 
სტიგმატიზაციასა ან დესტიგმატიზაციაში; 

 ფოტოებისა და ილუსტრაციების რაოდენობა, რომლებიც გამოხატავენ ქალს ან 
მამაკაცს და მათ სივრცეს; 

 ქალთა და მამაკაცთა ილუსტრაციების რაოდენობა (ერთეული გაზომვა); 

 ქალებისა და მამაკაცების მონაწილეობის წილი  პარაოლიმპიურ თამაშებში 
მონაწილე შშმ სპორტსმენების მთლიან რაოდენობაში.  

სტატიის საშუალებით, ის ასკვნის, რომ ქალ ათლეტებს შეზღუდული 
შესაძლებლობებით უფრო ნაკლებად ახსენებენ და კიდევ უფრო ნაკლებად 
აღბეჭდავენ ფოტოებზე.  

 
სტრატეგიული სფერო 4 : ძალადობა გენდერული ნიშნით  

გენდერული ნიშნით ძალადობა სპორტში ცნობილი ფენომენია, შესაბამისი 
გენდერული თანასწორობის ინდიკატორების სიმწირე კი შესამჩნევი-ფაქტორი. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები გენდერული ნიშნით ძალადობით, უფრო 
დიდ ზიანს იღებენ, ვიდრე სხვა ქალები, რომლებიც იტანჯებიან მხოლოდ გენდერული 
ნიშნით ძალადობისგან.  ევროკომისიის დაკვირვებით „ქმედება და შეფასება 
განსხვავდება სპორტისა და ქვეყნების მიხედვით. სპორტში გენდერული ნიშნით 
ძალადობა მოიცავს შეურაცხყოფასა და სექსუალურ შევიწროებას მამაკაცი 
მწვრთნელების მიერ გოგონებსა და ქალებზე.“ (ევრო კომისია 2013) საერთაშორისო 
ორგანიზაციების, მათ შორის, WomenSport International (WSI), შემდეგი ინდიკატორების 
გამოყენებით, ხელს უწყობს გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრას სპორტში:  

 არსებობს თუ არა ეთიკის კოდექსი და სახელმძღვანელო მწვრთნელებისათვის. 

 სექსუალური შევიწროებისა და შეურაცხყოფის საკითხებზე მიმდინარეობს თუ 
არა ღია მსჯელობა. 
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 არსებობს თუ არა ათლეტებისათვის და მშობლებისათვის განათლების 
პროგრამები, რომლებიც  აწვდიან ინფორმაციას ათლეტებს საკუთარი 
უფლებების შესახებ, რათა შეინარჩუნონ ერთიანობა და ავტონომია და  
თანამშრომლების დანიშვნისათვის მკაცრი მონიტორინგის პროცედურების  
გამოყენება. 

 არსებობს თუ არა შევიწროებისგან თავისუფალი პოლიტიკა და პროცედურები. 

 რამდენად ხშირად ხდება მათი მონიტორინგი ეფექტურობისათვის (საერთოდ 
ხდება  თუ არა). 

 არსებობს თუ არა ტრენინგის პროგრამები  სპორტით დაკავებული 
ინდივიდებისთვის  შევიწროებისგან თავისუფალი სპორტის შესახებ. 

ორივე, IOC და  ქალებისა და სპორტის კომისია იყენებენ ამ ინდიკატორებს თავიანთი 
სტრატეგიისათვის განხორციელებისთვის95. 

 

სტრატეგიული სფერო 5: მონაწილეობა 

სპორტში მონაწილეობის ხარისხი ძირითადად იზომება აქტივობების სიხშირით. 
ევროპული ბარომეტრის კვლევის საშუალებით შეგროვდა სასარგებლო მონაცემები, 
ქალებისა და მამაკაცების განსხვავებული მაჩვენებლების შესახებ96. ბარომეტრი 
იყენებს ასაკისა და სქესის მიხედვით სიხშირის მოცულობას, მაგრამ ასევე მიმართავს 
სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, სხვადასხვა სქესის მონაწილეობის 
განსხვავებულობებში.  

მაგალითისათვის, ფიფა, უდიდესი სპორტული ფედერაცია, იყენებს ერთ მარტივ 
საზომს: დარეგისტრირებულ ქალ-ფეხბურთელთა გადანაწილება შედარებული 
მთლიანად მამაკაცებთან  და ქვეყნების მიხედვით;  რაც შეეება, EU SILC-ს იგი ზომავს 
კინოთეატრში ვიზიტის, ლაივ წარმოდგენების, კულტურული სანახაობის ან სპორტულ 
ღონისძიებებზე დასწრების სიხშირეს, სქესისა და ასაკის მიხედვით, თუმცა არა 
რეგულარულად.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს გენდერული თანასწორობის 
მრავალი ინდიკატორი. ზოგიერთი მათგანი გამოიყენება ისეთი მსხვილი სპორტული 
ორგანიზაციების მიერ როგორიც არის ICO/EWS. ინდიკატორების დიდი ნაწილის 
გამოყენება ძალიან სასარგებლოა ორგანიზაციაში უკეთესი დაგეგმვისათვის, 
გენდერული თანასწორობის ხარისხის დანერგვისა და შეფასებისთვის. აღსანიშნავია, 
რომ მნიშვნელოვანი მონაცემები იქნა შეგროვებული არსებული ინდიკატორების 
საფუძველზე; ჯერ კიდევ რთულია გენდერული თანასწორობის მიღწევების (ან 
წარუმატებლობის) შედარება ორგანიზაციაში გარკვეული დროის პერიოდში.  
ძირითადად ინდიკატორები ზომავენ ქალთა რაოდენობას ხელმძღვანელ პოზიციებზე, 
ეს კი უშუალოდ ორგანიზაცია EWS–ს მუშაობის დამსახურებაა. 

რაოდენობრივად ყველაზე ნაკლები ინდიკატორი გამოიყენება გენდერული ნიშნით 
ძალადობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანხმდება  ებრძოლოს სექსუალურ 
შევიწროებას, მონაცემების შეგროვება შეზღუდულია სპორტულ ორგანიზაციებში.  
წლების მანძილზე განხორციელებულმა რამდენიმე მნიშნველოვანმა აკადემიურმა 
კვლევამ გამოავლინა პრობლემის არსი. ზოგიერთი ინდიკატორი შესაძლოა 

                                                           
95 https://www.olympic.org/sha  
96 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf  

https://www.olympic.org/sha
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf
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ჰარმონიზებული იქნას, შეიძინოს სისტემური ხასიათი და დაინერგოს  თავად 
სპორტული ორგანიზაციების მიერ  

რიგ ინდიკატორებს ერთი ნაკლოვანება ახასიათებთ, რაც დაკავშირებულია ჯვარედინ-
მითითებასთან - გენდერთან, ასაკთან, ეთნიკურობასთან/რასასთან, სექსუალობასა და 
შეზღუდულ შესაძლებლობებთან (მაგ. დისკრიმინაციის სხვადასხვა საფუძველი) 
შემოსავალთან და განათლებასთან. არსებულ გამოწვევას წარმოადგენს, 
ინდიკატორების კომბინირება, ისე, რომ მათ მოიცვან გამოცდილება და გავლენა 
მოახდინონ ქალთა პოლიტიკაზე სპორტში და სპორტის სფეროში გატარებული 
პოლიტიკის გავლენა ასახონ სხვადასხვა გამოცდილების, ასაკის და 
შესაძლებლობების ქალებზე. 

გენდერულ ინდიკატორებთან დაკავშირებით ასევე საინტერესოა მათი დაჯგუფება 

შემდეგი სახით: სპორტის სფეროში სქესის მიხედვით საჭირო ინფორმაცია მოიცავს 

კონკრეტული პროგრამებისა და პროექტების მიხედვით სპეციფიკურ ინდიკატორებს, 

თუმცა სფეროში ზოგადი მაჩვენებლები შეგვიძლია გავაერთიანოთ შემდეგი სახის 

მონაცემებში97: 

- დასაქმება სპორტის სახეობებში დასაქმების ტიპის (სპორტსმენი, მწვრთნელი და 

ა.შ.) და სქესის მიხედვით 

- სპორტის სახეობებში დასაქმებულთა ანაზღაურება დასაქმების ტიპის 

(სპორტსმენი, მწვრთნელი და ა.შ.) და სქესის მიხედვით 

- სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში სქესის მიხედვით 

თანამშრომელთა განაწილება 

- სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში თანამშრომელთა 

ანაზღაურება სქესის მიხედვით  

- სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში გადაწყვეტილების 

მიმღებ თანამდებობებზე თანამშრომელთა განაწილება სქესის მიხედვით  

- სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში გადაწყვეტილების 

მიმღებ თანამდებობებზე თანამშრომელთა ანაზღაურება, სქესის მიხედვით  

- ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე 

- ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, აქტივობის ტიპის 

მიხედვით 

- ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ოჯახური მდგომარეობის 

მიხედვით 

- ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ასაკის მითითებით 

- ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, განათლების დონის 

მითითებით 

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

     https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/gei  
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 ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ეთინკურობის მითითებით 

 ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 

გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მიხედვით  
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გენდერი განათლების სფეროში 

განათლების სფეროს გენდერული მნიშვნელობა 

განათლება საკვანძო როლს თამაშობს სოციალური თანასწორობის 

უზრუნველსაყოფად, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, ქალსა და მამაკაცს შორის 

თანასწორობას გულისხმობს. 

განათლება სოციალური ცვლილებების კატალიზატორი და ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების მიღწევის აუცილებელი პირობაა. განათლება ეხმარება ქალებს და 

მამაკაცებს უზრუნველყოფილი იყვნენ სტაბილური, კარგად ანაზღაურებადი სამუშაო 

ადგილებით და ამრიგად, თავიდან აიცილონ სოციალური იზოლაციის რისკი. 

გარდა ამისა, განათლებას შეუძლია უკეთ მოამზადოს ინდივიდები რთული 

სიტუაციების ამოცნობისა და გამკლავებისთვის. ეკონომიკური დამოუკიდებლობა 

აადვილებს რთული სიტუაციდან თავის დაღწევას, მაგალითად, ოჯახური ძალადობის 

შემთხვევაში. 

განათლებულ მოქალაქეებს - როგორც ქალს, ასევე კაცს - შეუძლია მეტი სარგებლის 

მოტანა, როგორც საკუთარი ოჯახებისთვის, ასევე,  მთელი საზოგადოებისთვის.98  

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების უმრავლესობაში, სადაც განათლებაზე 

თანაბარი დაშვებაა, გენდერული თანასწორობის პრინციპი განათლების პოლიტიკაში 

რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად. სოციალური ინკლუზიურობის, დასაქმების და 

სამუშაოს ხარისხის მაჩვენებლების მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ქალები კვლავ 

რჩებიან სოციალური იზოლაციის და უმუშევრობის უფრო დიდი რისკის ქვეშ ვიდრე 

კაცები. აგრეთვე, თანაბარი განათლების მქონე მამაკაცებთან  შედარებით საშუალოდ 

ქალთა უმუშევრობის ალბათობა უფრო დიდია.  

გენდერული სტერეოტიპების დაძლევას განათლების მთელი ციკლის განმავლობაში, 

დაწყებითი სკოლიდან უმაღლეს განათლებამდე, შეუძლია შეამციროს გენდერული 

დისბალანსი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. მაგალითად, ფართოდაა 

გავრცელებული გენდერული სეგრეგაცია შრომის ბაზარზე, სკოლებში და 

უნივერსიტეტებში სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის და პროფესიის არჩევის 

შედეგად, როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე მასწავლებლებისთვის. გენდერული 

ძალადობა და სექსისტური ენა გვხვდება საგანმანათლებლო გარემოშიც, ამრიგად, 

აუცილებელია გენდერული ნიშნით არსებული სტერეოტიპების მოშლა განათლების 

სფეროში.  

გენდერული სტერეოტიპები ასევე გვხვდება სასწავლო მასალებში. 

სახელმძღვანელოები შეიცავს ბევრ სტერეოტიპს, რომლებშიც მოცემულია ქალის 

როლის დამცირების მაგალითები გენდერული თემატიკის ამსახველი სურათების 

საშუალებით. ეს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც ქალები და 

მამაკაცები პროფესიონალურ ჭრილშია გამოსახული. 

                                                           
98 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/education 
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გენდერული საკითხების სასწავლო გეგმაში ინტეგრირების ან შემოტანის ერთადერთი 

გზა უშუალოდ მასწავლებლებისა და სკოლების ხელმძღვანელობის მეშვეობით მისი 

ინსტიტუციურ დონეზე ინტეგრაციაა, თუმცა ამავდროულად ერთ-ერთ მთავარ 

პრობლემად რჩება, თუ როგორ უნდა მოხდეს მასწავლებლების და სკოლის 

ხელმძღვანელობის მოტივირება, რათა გენდერული საკითხები გახდეს სკოლების 

სასწავლო გეგმის ნაწილი.   

განთლების სფეროში გენდერულ თანასწორობაზე გავლენას ახდენს შემდეგი 

ფაქტორები99: 

 გენდერზე დაფუძნებული სხვადასხვა არჩევანი სასწავლო სფეროებში 

 პედაგოგიური პროფესიის ფემინიზაცია  

 გენდერული სტერეოტიპები განათლებაში 

 გენდერი და დაბალი აკადემიური მოსწრება სკოლაში  

 გენდერი და სკოლის ადრეული დატოვება 

 გენდერი და ტრენინგი 

 გენდერული ნიშნით ძალადობა სკოლაში 

 

გენდერზე დაფუძნებული სხვადასხვა არჩევანი სასწავლო სფეროებში - ქალებსა და 

მამაკაცებს შორის სასწავლო სფეროებში განსხვავებული არჩევანი ევროკავშირის 

განათლების სისტემაში გენდერული განსხვავებების მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია. ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი განათლების 

ზოგიერთ დარგში. ასევე, უმაღლესი განათლების ხარისხი მათემატიკაში, 

ტექნოლოგიებსა და ინჟინერიაში უფრო მეტად გავრცელებულია მამაკაცებში, 

ხოლო  სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერების განათლება ქალებში ბევრად 

უფრო ხშირად გვხვდება. 

პედაგოგიური პროფესიის ფემინიზაცია - ქალებსა და მამაკაცებს შორის 

განათლების არჩევანის სხვაობა ასევე აისახება პედაგოგიურ პროფესიაში. ქალები 

ზედმეტად არიან წარმოდგენილი, როგორც ადრე აღვნიშნეთ, სოციალურ და 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და, შესაბამისად, უფრო ბევრ ქალს აქვს პედაგოგიურ 

სფეროში აკადემიური ხარისხი მამაკაცებთან შედარებით (მამაკაცებთან 

შედარებით დაახლოებით 4-ჯერ მეტი).  

გენდერული სტერეოტიპები განათლებაში - გენდერული სტერეოტიპი ჩნდება მაშინ, 

როდესაც ადამიანისგან მოსალოდნელია რიგი ნორმების ან ქცევების დაცვა, მისი 

სქესიდან გამომდინარე.  

გენდერი და დაბალი აკადემიური მოსწრება სკოლაში - PISA ტესტის შედეგების 

თანახმად, ახალი გენდერული ხარვეზები იკვეთება, სადაც ახალგაზრდა მამაკაცებს 

ქალებთან შედარებით აქვთ დაბალი აკადემიური მოსწრება. მაგალითისათვის, 

2012 წელს, OECD-ის წევრ ქვეყნებში საშუალოდ ბიჭების 14%-მა და გოგონების 9%-

მა ვერ დააკმაყოფილა PISA–ს ცოდნის საწყისი დონე სამ ძირითად საგნებიდან 

ვერცერთში: კითხვა, მათემატიკა და მეცნიერება. 
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გენდერი და სკოლის ადრეული დატოვება - სკოლის ადრეული დატოვება 

წარმოადგენს უმუშევრობის და ეკონომიკური განვითარების მთავარ 

დაბრკოლებას. ეს აფერხებს პროდუქტიულობას, კონკურენტუნარიანობას და ხელს 

უწყობს სიღარიბეს და სოციალურ იზოლაციას. ბოლო მონაცემებით, 18–დან 24 

წლამდე ასაკის ადამიანთა 11.1% (მამაკაცთა 12.7% და ქალთა 9.5%) ადრეულად 

ტოვებს განათლების სისტემას.  

გენდერი და ტრენინგი - EIGE–ს კვლევებმა აჩვენა, რომ ევროკავშირში 2010 წელს, 

საშუალოდ, დასაქმებულთა მესამედმა (ქალების 33% და მამაკაცთა 32%) 

ისარგებლა მათი დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებული ტრენინგით. ამ 

მიმართულებით გენდერული უთანასწორობა მცირეა, მაგრამ OECD-ის წევრ 

სახელმწიფოთა შორის განსხვავებები შესამჩნევია.   

გენდერული ნიშნით ძალადობა სკოლაში - საგანმანათლებლო დაწესებულებები არ 

არიან დაცულნი გენდერული ნიშნით ძალადობისგან, რომლებიც მოიცავს 

სექსისტური ენის, სექსუალური შევიწროების ან ფიზიკური ძალადობის ფორმებს. 

გენდერული ნიშნით ძალადობა სკოლაში ასევე მოიცავს:  სიტყვიერ ან სექსუალურ 

შევიწროებას, სექსუალურ ძალადობას, ფიზიკურ დასჯას, დაძაბულობას, კიბერ 

შევიწროებასა და ბულინგს. ეს ყველაფერი კი გავლენას ახდენს მოსწავლის 

აკადემიურ მოსწრებასა და კეთილდღეობაზე.  

 

გენდერული მეინსტრიმინგის პრაქტიკულ მაგალითად განათლებაში შეგვიძლია 

მოვიყვანოთ საფრანგეთი. 2012 წელს საფრანგეთის მთავრობამ დანერგა უფრო 

სისტემური გენდერული მეინსტრიმინგის მიდგომა, რომელიც100 მიზნად ისახავდა 

შემდეგი მიზნების მიღწევას: 

 გენდერული თანასწორობის კულტურის შექმნა და გადაცემა პედაგოგიურ 

პროგრამებსა და სასწავლო გეგმებში, ასევე  აკადემიური საზოგადოების 

გადამზადება. 

 გენდერული თანასწორობის შესახებ განათლების გაძლიერება გოგონებსა და 

ბიჭებს, ქალთა და მამაკაცთა შორის. ეს მიზანი უნდა იქნას მიღწეული სკოლაში 

გენდერული ძალადობის დახვეწილი მონიტორინგით და გენდერის შესახებ 

განათლების გაუმჯობესებით თანასწორობის გაუმჯობესების მიზნით.  

 გენდერული ბალანსისკენ სვლა ყველა დისციპლინასა და აკადემიურ დონეზე 

გენდერული სტერეოტიპების თავიდან აცილების მიზნით, შესაბამის სასწავლო 

გეგმებში.  

 

განათლების სფეროში გენდერულ თანასწორობაზე მსჯელობისას, ერთი მხრივ, 

აუცილებელია საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე არსებული სიტუაციის 

სიღრმისეული ანალიზი და შეფასება, ხოლო, მეორე მხრივ კი, ქვეყანაში არსებულ 

კულტურულ და სოციალურ-პოლიტიკურ კონტექსტთან დაკავშირება. უდავოა, რომ იმ 

ფაქტორების ერთობლიობა, რომლებიც განაპირობებს თითოეული სქესის მიერ 

წინასწარ განსაზღვრულ ქცევას, სოციალურ ნორმას და აღქმულ ღირებულებებს, 

ერთის მხრივ, განათლების სისტემაში სწორედ ქვეყნის საერთო კონტექსტით არის 
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ნაკარნახევი, ხოლო, მეორე მხრივ კი - სწორედ განათლების სისტემაში შესაძლებელი 

უთანასწორობა იწვევს გენდერული როლების სოციალურ გადანაწილებას.  

განათლება არის გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ყველაზე მძლავრი 

საშუალება, რათა მიეცეთ ქალებს უფლება და შესაძლებლობა სრულად მიიღონ 

მონაწილეობა ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და გაძლიერდნენ 

ეკონომიკურად. 

იმ მრავალ დაბრკოლებას შორის, რომელიც ახალგაზრდა გოგონებს განათლების 

შედეგად მომავალში მისაღები სარგებლის გზაზე ეღობება არის101: 

 სიღარიბე 

 უმცირესობის სტატუსი 

 შეზღუდული უნარები 

 გეოგრაფიული იზოლაცია 

 გენდერული ძალადობა 

 ადრეული ქორწინება 

 ორსულობა 

 ტრადიციული დამოკიდებულება ქალის სტატუსისა და როლის მიმართ. 

სიღარიბე არის განათლების ვერ მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მსოფლიოში 

მილიონობით ქალი და გოგონა იძულებულია საათობით გაატარონ საოჯახო საქმეების 

კეთებასა და ოჯახის სხვა წევრებზე ზრუნვაში.  

სანიტარული ობიექტების სიმცირე და სკოლაში უსაფრთხოება განათლების სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხია.  

მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლის წინაშეც დგანან ახალგაზრდა გოგოები ზოგიერთ 

ქვეყანაში არის მათი სკოლისკენ მიმავალი არა უსაფრთხო გზები, სექსუალური 

ძალადობა და დისკრიმინაცია ახალგაზრდა გოგონების მიმართ.  

ბევრ გოგონას არ ეძლევა უფლება გააგრძელოს სწავლა, რადგან ისინი ხშირად 

ადრეულ ასაკში იძულებითი ქორწინების მსხვერპლნი ხდებიან. 

გენდერულად სენსიტიურ კეთილმოწყობის უზრუნველყოფას შეუძლია გაზარდოს 

გოგონების დასწრება სკოლაში.  

სკოლის მენეჯმენტს102 ცენტრალური როლი უკავია გენდერულად პასუხისმგებლიანი 

გარემოს შექმნაში. მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, რომ გაიგონ, თუ რა ხდება 

სკოლაში და გადადგან ქმედითი ნაბიჯები დადებითი ცვლილებების 

განსახორციელებლად. 

ზოგიერთ საგანმანათლებლო სისტემაში, სკოლებს უფლება აქვთ დაადგინონ 

საკუთარი პოლიტიკა ეროვნული სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. ასეთ 

შემთხვევაში, სასკოლო პოლიტიკა უნდა შეიცავდეს გენდერული თანასწორობის 

დეკლარაციას, ძლიერ მტკიცებულებას გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის 

წინააღმდეგ და ნებისმიერი სახის ძალადობის მიმართ ნულოვან ტოლერანტობას. 
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სკოლის მენეჯმენტის მიერ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები 

წვდომა, ჩარიცხვა და 

დასრულება 

 ბიჭებიც და გოგოებიც შედიან და რჩებიან სკოლაში? 

 თუ არა, რა არის არ ჩარიცხვის ან გამოტოვების მიზეზი გოგონების და ბიჭების 
მხრიდან? 

 როგორ უნდა გაუმკლავდეს სკოლის მენეჯმენტი ამ მიზეზებს? 

სწავლებისა და სწავლის 

პროცესში მონაწილეობა  

 როგორც გოგოები, ასევე ბიჭები მონაწილეობენ თუ არა ყველა აკადემიურ და 
არა აკადემიურ საქმიანობაში, კლასის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ? 

 თუ არა, სწავლებისა და სწავლის რომელ ასპექტებში არ მონაწილეობენ 
გოგონები და ბიჭები და რატომ? 

 როგორ შეიძლება სკოლის მენეჯმენტმა მონაწილეობის ბარიერების 
პრობლემა გადაჭრას? 

სწავლის შედეგები  როგორც გოგოები, ასევე ბიჭები სწავლობენ და აღწევენ შესაძლებლობების 
მაქსიმუმს? 

 თუ არა, რა სფეროებში ვერ აღწევენ სასურველ შედეგებს გოგოები და ბიჭები 
და რატომ? 

 როგორ უნდა გადაჭრას ეს საკითხი სკოლის მენეჯმენტმა? 

სასკოლო ობიექტების 

გამოყენება 

 აქვთ თუ არა გოგონებს და ბიჭებს თანაბარი ხელმისაწვდომობა სასკოლო 
ობიექტებსა და მოწყობილობებზე, მაგალითად ბიბლიოთეკებსა და სპორტულ 
აღჭურვილობაზე? 

 თუ არა, რომელი ობიექტები ან აღჭურვილობაა შეზღუდული გოგონებისთვის 
და ბიჭებისთვის და რატომ? 

 როგორ შეუძლია მენეჯმენტს უზრუნველყოს თანაბარი დაშვება? 

ძირითად სერვისებზე 

წვდომა 

 აქვთ თუ არა გოგონებსა და ბიჭებს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 
ტუალეტებზე, წყალზე, სკოლის ჯანმრთელობის,  ხელმძღვანელობისა და 
კონსულტაციების სერვისებზე? 

 აქვთ თუ არა გოგონებს სათანადო ჰიგიენის საშუალებები ან სანიტარული 
მასალები? 

 რომელ სერვისებზე არ მიუწვდებათ გოგოებს და ბიჭებს ხელი და რატომ? 

 როგორ შეიძლება სკოლის მენეჯმენტმა გააუმჯობესოს დაშვება ყველასთვის? 

საზოგადოების 

მონაწილეობა 

 არიან თუ არა საზოგადოების ქალი და მამაკაცი წევრები სათანადოდ 
წახალისებულები რომ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა სკოლასთან 
დაკავშირებულ საქმიანობაში? 

 თუ არა, რომელ საქმიანობაში არ მონაწილეობენ ქალები და მამაკაცები და 
რატომ? 

 როგორ შეიძლება სკოლის მენეჯმენტმა გააუმჯობესოს მონაწილეობა 
საზოგადოების მასშტაბით? 

აღსრულების პოლიტიკა  ცნობილია თუ არა სკოლის პოლიტიკა გენდერული თანასწორობის შესახებ 
თანამშრომლების, სტუდენტებისა და მშობლებისთვის და დაცულია თუ არა 
ის? 

 თუ არა, რომელ სფეროებში ხდება პოლიტიკის უგულებელყოფა ან დარღვევა? 

 როგორ შეიძლება სკოლის მენეჯმენტმა უზრუნველყოს პოლიტიკის დაცვა? 

მონიტორინგი  არსებობს მექანიზმი სკოლაში გენდერული თანასწორობის 
მონიტორინგისთვის? თუ ასეა, რა მექანიზმია აღნიშნული და ვის რა როლი 
აკისრია მონიტორინგის განხორციელებაში? 

 თუ არ არსებობს მექანიზმი, რა სახის მექანიზმი უნდა შეიქმნას და როგორ 
შეიძლება სკოლის მენეჯმენტმა აღნიშნული უზრუნველყოს? 
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ზოგადი განათლების სფეროს გენდერული ანალიზი - არსებული სიტუაციის მიმოხილვა 

საქართველოში 

რაც შეეხება საქართველოს სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობას, არსებული 

სტატისტიკით, 1990/1991 სასწავლო წელს სულ სწავლობდა 878,196 მოსწავლე, 

რომლებიც სწავლობდნენ სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

მათ შორის გოგონები შეადგენდნენ 49.3%-ს, ხოლო ბიჭები - 50.7%-ს.  

 

2002/2003 წელს სულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობდა 684,184 

მოსწავლე, აქედან 668,792 მოსწავლე სწავლობდა სახელმწიფო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც გოგონები შეადგენდნენ 49%-ს, 

ხოლო ბიჭები - 51%-ს.  

 

ამავე სასწავლო წელს კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სულ 

სწავლობდა 15,392 მოსწავლე, რომელთაგან გოგონების რაოდენობა შეადგენდა 

46.4%-ს, ხოლო ბიჭების რაოდენობა - 53.6%-ს.    

 

2013/2014 სასწავლო წელს სულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლობდა 553,016 მოსწავლე, აქედან 501,950 მოსწავლე სწავლობდა სახელმწიფო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც გოგონები შეადგენდნენ 47.7%-ს, 

ხოლო ბიჭები - 52.3%-ს.  

 

ამავე სასწავლო წელს კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სულ 

სწავლობდა 51,066 მოსწავლე, რომელთაგან გოგონების რაოდენობა შეადგენდა 

44.3%-ს, ხოლო ბიჭების რაოდენობა - 55.7%-ს.  

 

2018/2019 სასწავლო წელს სულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლობდა 584,374 მოსწავლე, აქედან 523,958 მოსწავლე სწავლობდა სახელმწიფო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც გოგონები შეადგენდნენ 48%-ს, 

ხოლო ბიჭები - 52%-ს.  

 

ამავე სასწავლო წელს კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სულ 

სწავლობდა 60,416 მოსწავლე, რომელთაგან გოგონების რაოდენობა შეადგენდა 

44.9%-ს, ხოლო ბიჭების რაოდენობა - 55.1%-ს.  

 

რაც შეეხება შესაბამის სასწავლო წლებში გენდერულ განაწილებას, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გოგონების წილი მთლიან 

მოსწავლეებში შეადგენდა 1990/1991 სასწავლო წელს 49.3%-ს, ხოლო 2018/2019 

სასწავლო წლებში  - 47.7%-ს103. 

 

როგორც აღნიშნული სტატისტიკიდან ჩანს, 1990 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით, 

ზოგადად, მოსწავლეების რაოდენობა შემცირდა 33.5%-ით. ამასთან, ზრდადი 

                                                           
103 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education
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ტენდენცია შეინიშნება კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

მოსწავლეთა მატების, ხოლო კლებადი ტენდენცია სახელმწიფო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.  

 

2018/2019 სასწავლო წელს სახელმწიფო ზოგადსაგანამანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლობდა მთლიანი მოსწავლეების 89.7%, ხოლო კერძო 

ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულებებში -  10.3%, მაშინ როდესაც 2002/2003 წელს 

აღნიშნული მაჩვენებელი სახელმწიფო ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულებებში 

შეადგენდა 97.8%-ს, ხოლო კერძო ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულებებში - 

2.2%-ს.  

 

ამასთან, აღსანიშნავია ისიც, რომ კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

გოგონების წილი არის უფრო მეტად დაბალი ბიჭებთან მიმართებაში, ვიდრე 

სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 2018/2019 სასწავლო წელს 

შესაბამისად 44.9% და 48%.   

 

 
მოსწავლეთა განაწილება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სქესისა და დაწესებულების ტიპის მიხედვით104  

 

 

                                                           
104 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education 

 
1990/1991 

ქალი 
1990/1991 

კაცი 
2002/2003 

ქალი 
2002/2003 

კაცი 
2013/2014 

ქალი 
2013/2014 

კაცი 
2018/2019 

ქალი 
2018/2019 

კაცი 

სკოლის მოსწავლეები 
სულ: 

   432,682     445,514     334,645     349,539     261,860     291,156     278,880     305,494  

სახელმწიფო 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 

   432,682     445,514     327,502     341,290     239,237     262,713     251,726     272,232  

კერძო 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 

               -                   -            7,143          8,249       22,623       28,443       27,154       33,262  

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education
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მოსწავლეთა განაწილება სქესის მიხედვით მთლიან რაოდენობაში 

 
 

მოსწავლეთა განაწილების კუთხით მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ასევე მოსწავლეთა 

და ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 

საქართველოში 2019/2020 სასწავლო წელს სულ იყო 2,313 საჯარო და კერძო 

ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულება105, სადაც ყველაზე დიდი წილი ეკავა 

იმერეთის რეგიონს. კერძოდ, სკოლების მთლიანი რაოდენობის 17.1% მოდიოდა 

იმერეთის რეგიონზე.  

რაც შეეხება მოსწავლეთა განაწილებას ამ მიმართულებით, 2019/2020 სასწავლო წელს 

სულ სწავლობდა 592,883 მოსწავლე, სადაც ყველაზე დიდი წილი მოსწავლეებისა 

მოდიოდა თბილისის რეგიონში. კერძოდ, მთლიანი მოსწავლეების 34.7%-ს 

წარმოადგენდნენ ქ.თბილისის სკოლების მოსწავლეები. ამ მხრივ ჩანს, რომ 

მნიშვნელოვნად არის გადატვირთული ქ. თბილისის სკოლებში მოსწავლეთა 

რაოდენობა, ვინაიდან მხოლოდ 291 ზოგადსაგანამანათლებლო დაწესებულება 

მოდის 205,829 მოსწავლეზე, მაშინ როდესაც იმერეთის რეგიონში 396 სკოლაზე მოდის 

76,914 მოსწავლე.  

რაც შეეხება მოსახლეობის განათლების დონეს, 1989 წელს საშუალო ზოგადი 
განათლება ქვეყანაში ჰქონდა მხოლოდ 658,000 ადამიანს, სადაც ქალები 
შეადგენდნენ 47.9%-ს, ხოლო კაცები - 52.1%.   
 
2002 წელს საშუალო ზოგადი განათლება ქვეყანაში მიღებული ჰქონდა 648,000 
ადამიანს, მათ შორის ქალები შეადგენდნენ 48%-ს, ხოლო კაცები - 52%-ს. 
 
2014 წლის მონაცემების მიხედვით, აღნიშნულ წელს საშუალო ზოგადი განათლება 
მიღებული ჰქონდა 736,000 ადამიანს, რომელთა შორის ქალების წილი შეადგენდა 
46.9%-ს, ხოლო კაცების წილი - 53.1%-ს.  

                                                           
105 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/59/zogadi-ganatleba 
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როგორც აღნიშნული მონაცემებიდან ჩანს, 2014 წელს 1989 წელთან შედარებით 
საშუალო ზოგადი განათლების მიმღებთა რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა გაიზარდა 
სხვაობაც კაცებისა და ქალების რაოდენობას შორის, რომლებიც აღნიშნულ 
განათლებას იღებდნენ.  
 
აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 1989 წელს არასრული საშუალო განათლების დონე 
ჰქონდა 286,000 ადამიანს, მათ შორის 48.6%-ს შეადგენდნენ ქალები, ხოლო 51.4%-ს 
შეადგენდნენ კაცები. ხოლო 2002 და 2014 წლებში შესაბამისი მაჩვენებლები 
შეადგენდა 48.6%-ს და 47.1%-ს ქალებისთვის, ხოლო კაცებისთვის - 51.4%-ს და 52.9%-
ს106. 107  
 
ასევე მნიშვნელოვანია გენდერულ ჭრილში განვიხილოთ იმ მოსწავლეთა 
რაოდენობის შესახებ სტატისტიკა, რომელთაც შეწყვიტეს სკოლა სხვადასხვა 
საფეხურზე. ამ მიმართულებით, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, ბიჭების რაოდენობა 
აღემატება გოგონათა რაოდენობას.  კერძოდ, 2018-2019 წელს ჯამურად 7,141-მა ბიჭმა 
და 4,908 გოგომ108 შეწყვიტა სწავლა. აქედან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სკოლის 
შეწყვეტისა აღინიშნებოდა მე-10 კლასში.  

 

 

მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA (Programme for International 

Student Assessment) 

PISA არის OECD-ის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა. PISA-ს 

მეშვეობით მოწმდება 15 წლის ასაკის ბავშვებში კითხვის, მათემატიკის და 

მეცნიერების ცოდნის უნარები და რეალურ ცხოვრებაში გამოწვევების 

შესასრულებლად საჭირო შესაძლებლობები. 

 

                                                           
106 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education 
107 აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტი, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს არ აქვს გენდერული მონაცემები 
განათლების დონის შესახებ 2014 წლის შემდგომ პერიოდში. 
108 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/59/zogadi-ganatleba 

http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/59/zogadi-ganatleba
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რაც შეეხება გენდერულ მონაცემებს, PISA 2018 წლის მიხედვით109 გამოვლინდა 

შემდეგი შედეგები: 

 ყველა ქვეყანაში, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს PISA 2018–ის კვლევაში, 

კითხვის უნარებში გოგონები მნიშვნელოვნად აღემატებიან ბიჭებს - საშუალოდ 

30 ქულით OECD–ის ქვეყნებში. საქართველოში, კითხვის უნარების გენდერული 

ღიობი საშუალოზე მაღალია (38 ქულა), თუმცა 2009 წელთან შედარებით, 

როდესაც გოგონები ბიჭებს აღემატებოდნენ 61 ქულის ოდენობით, აღნიშნული 

მაჩვენებელი შემცირებულია ბიჭების მიერ გაუმჯობესებული მაჩვენებლებისა და 

გოგონების მიერ იგივე დონეზე შენარჩუნებული მაჩვენებლების ხარჯზე; 

 საქართველოში, გოგონებს მიენიჭათ მათემატიკაში ბიჭების მსგავსი ქულები. 

OECD-ის ქვეყნებში ბიჭებმა გოგოებს 5 ქულით გადააჭარბეს. მიუხედავად იმისა, 

რომ OECD–ს ქვეყნებში PISA 2018–ში გოგონებმა საშუალოდ ოდნავ 

გადააჭარბეს ბიჭებს მეცნიერებაში (ორი ქულით), საქართველოში აღნიშნული 

სხვაობა 14 ქულას წარმოდგენს მეცნიერების დარგში. 

 რაც შეეხება მოსწავლეთა დამოკიდებულებას მათ ცხოვრებასა და სწავლაზე, 

საქართველოში, მოსწავლეთა 83% დაეთანხმა ან მტკიცედ დაეთანხმა, რომ 

ჩვეულებრივ, მათ შეუძლიათ იპოვონ გამოსავალი რთული სიტუაციიდან (OECD 

საშუალო: 84%), ხოლო 48% დაეთანხმა ან მტკიცედ დაეთანხმა, რომ, როდესაც 

მარცხდებიან, ისინი ნერვიულობენ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ სხვები მათზე (OECD 

საშუალო: მოსწავლეთა 56%). თითქმის ყველა საგანმანათლებლო სისტემაში, 

მათ შორის საქართველოში, გოგონები უფრო დიდ შიშს გამოხატავენ მარცხის 

მიმართ ვიდრე ბიჭები და ეს გენდერული სხვაობა განსაკუთრებით დიდია 

მაღალი შედეგების მქონე მოსწავლეებში.  

 

მნიშვნელოვანი გენდერული ღიობი არსებობს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში პედაგოგებისრიცხოვნობას შორის. კერძოდ, აღნიშნულ საფეხურზე 

დასაქმებულ მასწავლებელთა რაოდენობა 2018/2019 სასწავლო წელს ჯამში 

შეადგენდა 67,344 ადამიანს, სადაც ქალების წილი მნიშვნელოვნად აღემატებოდა 

კაცების წილს (86.4% ქალები, 13,6% კაცები). აღნიშნული შესაძლოა სწორედ სკოლებში 

არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულების მაჩვენებელი იყოს, რომ მომავალი 

თაობის აღზრდა ძირითადად აღიქმება ქალის ბუნებრივ დანიშნულებად და არა 

სოციალურ როლად, რომელიც ერთნაირად შეიძლება იტვირთოს ქალმაც და 

მამაკაცმაც. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ზოგადი განათლების პროგრამების გენდერული ანალიზი 

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, 

პრიორიტეტი „განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება“ დაფინანსების 

ფარგლებში სკოლამდელ და ზოგად განათლებაზე (პროგრამული კოდი 32 02) 64.9% 

მიიმართება.  

აღნიშნული პროგრამა თავის მხრივ 16 ქვეპროგრამას აერთიანებს. 

                                                           
109 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_GEO.pdf?fbclid=IwAR2-_4HunGawTQZuQ1vMPGDErnsqbovH2nNGd-
blWxi2uQtVGTDhTGKvFiw 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_GEO.pdf?fbclid=IwAR2-_4HunGawTQZuQ1vMPGDErnsqbovH2nNGd-blWxi2uQtVGTDhTGKvFiw
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_GEO.pdf?fbclid=IwAR2-_4HunGawTQZuQ1vMPGDErnsqbovH2nNGd-blWxi2uQtVGTDhTGKvFiw
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ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 
2018 წლის 

ფაქტი 
2019 წლის 

გეგმა 
2020 წლის 

გეგმა 

32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 660,908.9 702,334.6 845,460.0 927,300.0 

32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 575,659.9 596,139.4 712,230.0 782,000.0 

32 02 02 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ხელშეწყობა 

12,490.9 
12,619.0 11,755.0 11,640.0 

32 02 03 
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 
უზრუნველყოფა 

12,518.6 
12,550.4 17,755.0 19,340.0 

32 02 03 01 
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 
უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 

 
12,518.6 

12,550.4 2,496.0 2,340.0 

32 02 03 02 
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 
უზრუნველყოფა 

0.0 
0.0 15,259.0 17,000.0 

32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 633.1 562.3 730.0 890.0 

32 02 05 
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა 
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით 
უზრუნველყოფა 

 
204.3 235.6 240.0 250.0 

32 02 06 
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით 
უზრუნველყოფა 

9,308.1 
23,558.9 19,000.0 23,000.0 

32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 2,462.7 1,318.2 1,650.0 1,565.0 

32 02 08 
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და 
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის 
ფინანსური დახმარება 

 
 

3,134.8 
3,147.5 4,140.0 4,185.0 

32 02 09 
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის 
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 

 
173.7 

169.2 210.0 230.0 

32 02 10 
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და 
დანერგვის ხელშეწყობა 

 
414.4 

440.3 435.0 330.0 

32 02 11 
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით 
უზრუნველყოფა 

17,009.4 
22,343.8 22,500.0 23,550.0 

32 02 12 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ 24,005.3 24,361.9 27,920.0 33,000.0 

32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 2,853.0 1,797.2 1,580.0 1,620.0 

32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 0.0 0.7 25,315.0 25,700.0 

32 02 15 ელექტრონული სწავლება (eLearning) 0.0 1,324.9 0.0 0.0 

32 02 16 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით 
უზრუნველყოფა 

 
40.6 1,765.5 0.0 0.0 

 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02) 

აღსანიშნავია, რომ  32 02 კოდით განსაზღვრული სკოლამდელი და ზოგადი 

განათლების პროგრამის  აღწერასა და მიზანში არ არის გათვალისწინებული 

გენდერული ასპექტები. კერძოდ, პროგრამის აღწერაში მითითებულია მხოლოდ 

ზოგადი მიზნები, „სკოლებში უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს 

უზრუნველყოფა, ბულინგისა და ძალადობის პრევენციაზე ორიენტირებული 

სერვისებისა და პროგრამების მხარდაჭერა და მოსწავლეთა ფიზიკური და ფსიქო-

ემოციური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მანდატურისა და ფსიქოლოგიური 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა, მასწავლებლების 

უწყვეტი პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სწავლების 

თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიების გამოყენება - რაც თავის მხრივ 

წარმოადგენს გენდერულად სენსიტიურ საკითხებს. ასევე, არ არის მითითებული 

არცერთი ინდიკატორი შესაბამისი მიზნების მისაღწევად. 
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აღნიშნული პროგრამის საბოლოო შედეგში მითითებულ ინდიკატორებში საუბარია 

მასწავლებელთა და მენტორთა საბაზისო და მიზნობრივ მაჩვენებლებზე, თუ რამდენი 

მასწავლებელი და მენტორი არსებობს დღეს, მაგრამ  მაჩვენებლები არ არის 

გენდერულად სეგრეგირებული.  ასევე, საუბარია საჯარო სკოლის მოსწავლეების 

ჩართულობაზე სასწავლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, სადაც მითითებულია ასევე 

მხოლოდ ჯამური რაოდენობა და არ არის საუბარი მოსწავლეთა სქესზე. ვინაიდან, 

როგორც უკვე აღინიშნა, აღნიშნული პროგრამა შეიცავს 16 ქვეპროგრამას, 

გენდერული კუთხით დეტალურად განვიხილავთ ისეთ ქვეპროგრამებს, რომლებზეც 

სახელწიფო ბიუჯეტიდან მიმართულია მნიშვნელოვანი ოდენობის ასიგნებები. 

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) 

აღნიშნული ქვეპროგრამის ზოგად აღწერაში არ არის საუბარი გენდერულ ასპექტებზე, 

თუმცა მოხსენიებულია ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა 

რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის ხარჯები, რისი ჩაშლაც 

მნიშვნელოვანი იქნებოდა გენდერულ ჭრილში. შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორებად მხოლოდ ერთი ინდიკატორია მოცემული, რომელიც მიზნობრივ 

მაჩვენებლად ითვალისწინებს  საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნებას, მაშინ როდესაც 

ბიუჯეტი ითვალისწინებს ამ მიმართულებით ასიგნებების ზრდას. 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02)  

ქვეპროგრამის ზოგად აღწერასა და მიზანში მითითებულია, რომ უნდა მოხდეს 

განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების 

დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე 

პროფესიული სასწავლებლების  მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და 

კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, 

ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; აღნიშნული თანამედროვე 

მიდგომები თავის თავში უნდა  მოიცავდეს გენდერულად სეგრეგირებულ მიდგომებსაც, 

თუმცა აღნიშნული არ არის მოცემული ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში. 

ქვეპროგრამის მოსალოდნელ შუალედურ შედეგებში ასევე მითითებულია, რომ 

განახლებულია პროფესიული სტანდარტები; ეროვნული უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების 

ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, მეორე 

ენის მასწავლებლებმა კი -  საგნის სწავლების მეთოდური უნარები, თუმცა აღნიშნულ 

ველშიც არ არის მითითებული შესაბამისი უნარები გულისხმობს გენდერული ნიშნით 

მიდგომებს თუ  არა. 

 

 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) 

ქვეპროგრამის აღწერასა და მიზანში მითითებულია, რომ ქვეპროგრამის მიზანს 

წარმოადგენს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
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პოპულარიზაცია; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის 

მოსწავლეებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. 

მოსწავლეთა გენდერულად განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებს როგორც ჯანსაღი 

წესის, ასევე ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა, თუმცა აღნიშნულის 

შესახებ არ არის საუბარი ქვეპროგრამის აღწერაში. შუალედური შედეგების შეფასების 

ინდიკატორებში მითითებულია მანდატურთა რაოდენობა, თუმცა არ არის მოცემული 

ინფორმაცია სქესის მიხედვით. ასევე, მიზნობრივ მაჩვენებლებში მითითებულია 

ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა, მათი 

უზრუნველყოფა ფსიქო-სოციალური მომსახურებით და რეაბილიტაცია, საჯარო 

სკოლებში ფსიქო-სოციალური გარემოს გაუმჯობესება, რეაბილიტირებულ ფსიქო-

სოციალური პრობლემების მქონე ბენეფიციართა ზრდა. აღნიშნული მაჩვენებელი 

(ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა) თავისი 

შინაარსით წარმოადგენს მნიშვნელოვან გენდერულად სენსიტიურ საკითხს, თუმცა 

აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევისთვის საჭირო გენდერულად ორიენტირებულ 

მიდგომებზე საუბარი არ არის.  

 

 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12) 

აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს საჯარო სკოლების პირველ კლასელი 

მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური 

კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება 

სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორებში საუბარია აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მასწავლებელთათვის და მოსწავლეთათვის შესყიდული პორტაბელური 

კომპიუტერების რაოდენობაზე. აღსანიშნავია, რომ წარჩინებულ მოსწავლეთა 

წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით წარმოადგენს გენდერულად 

სენსიტიურ საკითხს და მნიშვნელოვანია აღნიშნულ ქვეპროგრამაში 

გათვალისწინებული იყოს მოსწავლეთა წახალისება გენდერული ნიშნითაც. 

 

ზოგად განათლებაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

განვითარებაც. სკოლებში გენდერული ნიშნით კეთილმოწყობილობილ გარემოს 

შეუძლია გაზარდოს გოგონათა დასწრება, რადგან გოგონებისთვის არაადეკვატურმა 

სანიტარულმა საშუალებებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სკოლაში 

დასწრებაზე. 145 სახელმწიფოს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით  28 ქვეყნის 

დაწყებით სკოლაში სანიტარული ობიექტებზე ხელმისაწვდომობა 50%-ზე ნაკლებია. 

შეზღუდული რაოდენობის მონაცემები მოიპოვება იმის შესახებ, აქვთ თუ არა გოგონებს 

ცალკეული სველი წერტილები. 44 ქვეყნიდან 9-ში დაწყებითი სკოლების 75%-ზე მეტს 

აქვს ერთსქესიანი სანიტარული ობიექტები. შესაძლოა, ამ მხრივ სიტუაცია 

გააუმჯობესოს რეგულაციებმა, რომელიც სკოლებში გოგონების და ბიჭებისთვის 

ცალკეულ სველ წერტილებს გაითვალისწინებს, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკის 

მიხედვით მხოლოდ რეგულაციები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ 

უზრუნველყოფილი იქნეს ობიექტების არსებობა სკოლაში. რეგულაციების დაცვაში 
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მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სკოლის ინსპექტირება თუმცა, ინსპექტირება 

ყოველთვის არ ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს. მაგალითად, შვედეთში, 

სკოლის ინსპექცია გენდერული თანასწორობის გათვალისწინებით ხდება, ხოლო დიდ 

ბრიტანეთში ინსპექტორები აფასებენ თანაბარ შესაძლებლობებს კლასებში და 

სკოლაში ინკლუზიური გარემოს უზრუნველყოფას ვაჟებისა და გოგონებისთვის.110  

აღნიშნულ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრნობით მნიშვნელოვნია 

საქართველოშიც ყურადღება გამახვილდეს სკოლების ინფრასტრუქტურაზე. ამ მხრივ 

საინტერესოა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პროგრამის ქვეპროგრამა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01) 

ათას ლარებში 

კოდი დასახელება 

 
2017 წლის 

ფაქტი 
2018 წლის 

ფაქტი 
2019 წლის 

გეგმა 

 
2020 წლის 

გეგმა 

32 07 01 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

67,509.6 54,711.9 80,000.0 80,600.0 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად 

მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დაფინანსება ჯერ კიდევ 2019 წელს 2018 წელთან 

შედარებით (46%-იანი ზრდა), გაზრდილია ასევე 2020 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამის 

დაფინანსება 2019 წელთან შედარებით 600,000 ლარით. აღნიშნულ ასიგნებებში 

ძირითადად მოიაზრება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. როგორც 

ქვეპროგრამის მიზანშია მითითებული, ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. ასევე, ამავე 

ველში მითითებულია, რომ ქვეპროგრამა შეესაბამება გაეროს მდგრადი 

განვითარების (SDG) IV მიზანს და ამ ქვეპროგრამის განხორციელებით შესრულდება 

აღნიშნული მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი შესრულების ინდიკატორები.  

 

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორებში როგორც საბაზისო ასევე 

მიზნობრივ მაჩვენებელში მითითებულია გენდერული კუთხით ინფორმაცია 

მოსწავლეთა სველი წერტილებით უზრუნველყოფის შესახებ. კერძოდ, სკოლების 

100%-ს გამოყოფილი აქვს სველი წერტილი (საპირფარეშოები) გოგოებისთვის და 

ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე. 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული განვითარების შესახებ 

ინფორმაცია მოცემულია ასევე 2020 წლის ბიუჯეტის კაპიტალური პროექტების 

დანართში, თუმცა აღნიშნულ დანართში არ არის საუბარი გენდერულ საჭიროებებზე 

მორგებული ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

 

                                                           
110 https://gem-report-2017.unesco.org/en/chapter/gender_accountability_through_school/ 
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განათლების სფეროში გენდერული საკითხები გამოკვეთილია მდგრადი 

განვითარების მიზნებსა (მიზანი 4) და მის შესაბამის ეროვნულ დოკუმენტში111, 

რომელშიც ვხდებით გენდერულ ასპექტებს როგორც საქართველოსთვისთვის 

მისადაგებულ ამოცანას, ასევე საქართველოსთვის მისადაგებულ/ეროვნულ 

ინდიკატორსა და სამიზნე მაჩვენებელს შორის.  

რაც შეეხება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განათლების სფეროში 

გათვალისწინებულ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს, მხოლოდ ერთი ქვეპროგრამა - 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 

01) მოიცავს ინფორმაციას მდგრადი განვითარების მიზნებთან მიმართებაში 

გენდერულ ჭრილში. (იხილეთ დანართი #1). 

განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხები ცალკე მოქმედების 

სფეროდ არის მოცემული ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში112.  

 

ვინაიდან ზემოაღნიშნული აქტივობებზე პასუხისმგებელ უწყებად საქართელოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროა მითითებული, ხოლო შესრულების ვადად 

კი 2020 წლის პერიოდია განსაზღვრული, მათ შესახებ ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს 

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის განათლების სფეროს შესაბამის პროგრამებში. 

                                                           
111 http://sdg.gov.ge/text-page/34 
112 https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0 

მ იზან ი ამ ო ც ან ა ამ ო ც ან ის  ინ დიკატო რ ი ს აქმ იან ო ბა შე ს რ ულ ე ბის  

ვ ადა

12.13.1 ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 

სეგრეგაციის მიზეზების გამოვლენა და მის 

დასაძლევად შესაბამისი ღ ონისძიებების 

განხორციელება 

 გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემები 

შეგროვებული და გაანალიზებულია, კვლევა შესაბამისი 

ბარიერების გამოვლენითა და რეკომენდაციებით 

შემუშავებულია

12.13.1.1. გენდერულად სეგრეგირებული 

მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, ამ 

მონაცემებზე დაყრდნობით განათლების 

დარგში ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 

სეგრეგაციის დასაძლევი რეკომენდაციების 

შემუშავება 

2020

12.13.2.1. მასწავლებელთა ანაზღ აურების 

გაუმჯობესება და პროფესიული 

განვითარების შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა

2020

12.13.2.2.ცნობიერების ამაღ ლება 

მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის 

კუთხით 
2018-2020

12.15 განათლების დარგის 

პროფესონალთა 

შესაძლებლობების გაძლიერება 

გენდერული თანასწორობის 

საკითხებში

12.15.1 კონცეპტუალური დოკუმენტების 

გენდერული მეინსტრიმინგი საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და საუკეთესო 

გამოცდილების გათვალისწინებით 

მასწავლებლების პროფესიული გადამზადების ტრეინინგ 

მოდულების გენდერული მეინსტრიმინგი 

განხორციელებულია

დირექტორების პროფესიული გადამზადების ტრეინინგ 

მოდულების გენდერული მეინსტრიმინგი 

განხორციელებულია;

მასწავლებელთა სასერტიფიკატო გამოცდებში 

გენდერული თანასწორობის მოდული ინტეგრირებულია

განათლების დარგის ყველა პროფესიონალს გავლილი 

აქვს ტრეინინგი გენდერული თანასწორობის საკითხებში 

12.15.1.4. განათლების დარგის ყველა 

პროფესიონალის ტრეინინგი გენდერული 

თანასწორობის საკითხებში 

2018-2020

12.16.1.1. გენდრულად სეგრეგირებული 

მონაცემების შეგროვება-ანალიზი და 

ტექნიკური მიმართულებით სწავლის 

გაგრძელების ხელისშემშლელი ბარიერების 

გამოვლენა

2018-2020

12.16.1.2.სკოლის დამამთავრებელ კლასებში 

პროფესიული ორიენტაციის კომპონენტის 

გაძლიერება

2020

12.16 პროფესიული 

სეგრეგაციის დაძლევა 

12.16.1 პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში საინჟინრო 

ტექნოლოგიების, პორგრამირებისა და 

მატემატიკის (STEM) მიმართულებით 

გენდერული ბალანსის გაუმჯობესება 

გენდრულად სეგრეგირებული მონაცემები 

შეგროვებულია და ტექნიკური მიმართულებით სწავლის 

გაგრძელების ხელისშემშლელი ბარიერების შესახებ 

აქტივობები ხორციელდება

სკოლის დამამთავრებელ კლასებში პროფესიული 

ორიენტაციის კომპონენტი გაძლიერებულია

მ ო ქმ ე დე ბის  ს ფე რ ო  - გე ნ დე რ ულ ი თან ას წ ო რ ო ბა  გან ათლ ე ბის  ს ფე რ ო ში

12.13 განათლების რგოლში 

ჰორიზონტალური და 

ვერტიკალური სეგრეგაციის 

დაძლევა

12.13.2 მასწავლებელთა სტატუსის 

გაუმჯობესება და პოპულარიზაცია 

 მასწავლებელთა ანაზღ აურება გაუმჯობესებულია და 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შესახებ 

შემუშავებულია შესაბამისი დოკუმენტი 

განხორციელებულია ცნობიერების ამაღ ლებისა და 

მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის კამპანიები

http://sdg.gov.ge/text-page/34
https://matsne.gov.ge/document/view/4153833?publication=0
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აღნიშნული პროგრამების ანალიზით, ირკვევა, რომ მათში ვხვდებით ისეთი ტიპის 

ჩანაწერებს, მაგალითად როგორებიცაა:  

- მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ 

ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა; მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა 

და ტექნოლოგიების გამოყენება; (სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02)); 

- განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების 

დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), 

ასევე პროფესიული სასწავლებლების  მასწავლებლების პროფესიული 

განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;  მასწავლებლის 

პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; 

(მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02)); 

- ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესების 

ზრდა; (წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)); 

- პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად ახალი  

სერვისების განვითარება, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე 

ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად; (პროფესიული 

განათლება  (32 03)). 

მიუხედავად აღნიშნული ჩანაწერებისა, პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში ვერ 

ვხვდებით ჩანაწერებს გენდერული თანასწორობის საკითხებში განათლების 

დარგის პროფესიონალთა შესაძლებლობების გაძლიერების, ასევე პროფესიული 

სეგრეგაციის დაძლევის მიმართულებით. 

ასევე, ზემოაღნიშნულმა ანალიზმა აჩვენა, გენდერულ ასპექტებს მოიცავს მხოლოდ 

ორი ქვეპროგრამა (ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 

03), ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 

(32 07 01)), ისიც მხოლოდ ინდიკატორების ნაწილში. სხვა სახის გენდერულად 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წარმოდგენილი არ არის. 

 

გენდერული ინდიკატორები განათლების სფეროში 

იმისათვის, რომ მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული მიმართულებით დაგეგმვა 

და ანალიზი, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში შემუშავებული იყოს შესაბამისი 

ინდიკატორები. 

განათლების სფეროში გენდერული ინდიკატორები შემუშავებული აქვს 

გაერთიანებული ერების სტატისტიკის დეპარტამენტს. აღნიშნული ინდიკატორები 

შესაბამისობაშია ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან113.  

ინდიკატორები: 

- ახალგაზრდების წიგნიერების მაჩვენებელი (15-24 წლები), სქესის მიხედვით 

                                                           
113 https://genderstats.un.org/#/home 

https://genderstats.un.org/#/home
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- დაწყებით განათლებაში მორგებული ჩარიცხვის ტემპი, სქესის მიხედვით 

- საშუალო განათლებაში ჩარიცხვის მთლიანი თანაფარდობა, სქესის მიხედვით 

- მთლიანი ჩარიცხვის თანაფარდობა სკოლის შემდგომ განათლებაში, სქესის 

მიხედვით 

- ჩარიცხვის მთლიანი თანაფარდობების გენდერული პარიტეტის ინდექსი 

დაწყებით, საშუალო და სკოლის შემდგომ განათლებაში 

- ქალ კურსდამთავრებულთა წილი მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიისა და 

მათემატიკის დარგში 

- სკოლის შემდგომი განათლების მასწავლებლებსა და პროფესორებში ქალების 

წილი 

- სკოლის დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში მიღების მაჩვენებელი, სქესის 

მიხედვით 

- დაწყებითი განათლების მიღების მაჩვენებელი, სქესის მიხედვით 

საშუალო სკოლის დაბალი საფეხურის დამთავრების წილი, სქესის მიხედვით 

- სკოლის დაწყებითი საფეხურიდან საშუალო საფეხურზე ეფექტური გადასვლის 

დონე (ზოგადი პროგრამები), სქესის მიხედვით 

- 25 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის საგანმანათლებლო მიღწევა, სქესის 

მიხედვით 
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დანართები 

დანართი #1 
პროგრამა 32 07 01 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მიხედვით 

გლობალური ამოცანა 

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 

საქართველოსთვის მისადაგებული ამოცანა 

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 

გლობალური ინდიკატორი 

4.ა.1: იმ სკოლების პროპორციული რაოდენობა, რომელთაც აქვთ: 

 (ვ) საპირფარეშოები ცალ-ცალკე გოგონებისა და ბიჭებისათვის;  

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და საბაზისო მაჩვენებელი 

4.ა.1  2018 წელი:  

ვ) სკოლების 100%-ს  გამოყოფილი აქვს სველი წერტილი (საპირფარეშოები) გოგოებისთვის და 

ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე  

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და სამიზნე მაჩვენებელი 

4.ა.1 იმ სკოლების პროპორციული რაოდენობა, რომელთაც აქვთ:  

 (ვ) საპირფარეშოები ცალ-ცალკე გოგონებისა და ბიჭებისათვის;  

სამიზნე: 100% 

 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დანართის მიხედვით 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) IV მიზანს და ამ 

ქვეპროგრამის განხორციელებით შესრულდება აღნიშნული მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი 

შესრულების ინდიკატორები. 

საბაზისო მაჩვენებელი 

2018 წელს: ........ სკოლების 100%-ს გამოყოფილი აქვს სველი წერტილი (საპირფარეშოები) 
გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე. აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს მდგრადი 
განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მატრიცის 4.ა.1 საქართველოსთვის 
მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორს;  

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

2020 წლისთვის: სკოლების 100%-ს გამოყოფილი აქვს სველი წერტილი (საპირფარეშოები) 
გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე. ამასთან, საშუალოვადიან პერიოდში: 2020 
წლიდან განხორციელდება 75 ახალი სკოლის მშენებლობა; (esida 14; CEB-2; MDF-59) რომლიც 
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სრულად ადაპტირებული იქნება, ასევე განხორციელდება 770-მდე საჯარო სკოლის 
რეაბილიტაცია (MDF- 85, MRDI-600, CEB-10; ESIDA-75) და ყვალა სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება სპეციალური საგანმანათლებლო მოსწავლეებისთვის 
საჭირო გარემოს შექმნის მოთხოვნები, შენობის კონსტრუქციული მდგომარეობის 
გათვალისწინებით;  

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

10% 

შესაძლო რისკები 

შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის 
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით 
შესრულება 

 

 

პროგრამა 27 02 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

 მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მიხედვით 

გლობალური ამოცანა 

1.3 ყველა ადამიანისთვის განხორციელდეს შესაფერისი სოციალური დაცვის სისტემები და 

ზომები, მათ შორის მინიმალური ნორმები და 2030 წლისთვის მიღწეულ იქნეს ღარიბი და 

მოწყვლადი ადამიანების არსებითი დაფარვა 

გლობალური ინდიკატორი 

1.3.1: სოციალური დაცვის მინიმალური ნორმებით/სისტემებით დაფარული მოსახლეობის 

პროპორციული ოდენობა სქესის მიხედვით; ბავშვების, უმუშევრების, ხანდაზმულების, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ორსული ქალების, ახალშობილების, 

საწარმოო ტრავმების მსხვერპლებისა და ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების ხაზგასმით 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და საბაზისო მაჩვენებელი 

1.3.1. 2015 წელი:  

- „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და 

ამავდროულად ფულადი სოციალური დახმარების -„საარსებო შემწეობის“ მიმღებია 389 650 

პირი. 

- „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის 

„საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სოციალური პაკეტის მიმღებია 57 326 პირი. 

- „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის 

„საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სახელმწიფო პენსიის მიმღებია 250 

230  პირი. 

1. მიზნობრივი სოციალური დახმარება: 8.2% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და 

პენსიონრებისა) 

ბავშვები: 36.5% 

ქალები: 54.3% 

2. სოციალური პაკეტი: 4.5% 
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ბავშვები: 20.3%  

ქალები: 37.4%  

3. პენსიები: 19.7% 

ქალები: 71% 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და სამიზნე მაჩვენებელი 

1.3.1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული: 

 ა) საარსებო შემწეობის მიმღები პირები 

ბ) სოციალური პაკეტის (გარდა საარსებო შემწეობისა) მიმღები პირები 

გ) ასაკობრივი პენსიის (გარდა საარსებო შემწეობისა) მიმღები პირები 

 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დანართის მიხედვით 

აღწერა და მიზანი 

.... პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი 

გასაცემლები ხელს უწყობენ მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 

ვალდებულების შესრულებას. 

საბაზისო მაჩვენებელი 

კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად 
იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ 
დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი 
სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 8.3% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და 
პენსიონრებისა), ბავშვები: 37.6%, ქალები: 54.3%; სოციალური პაკეტი: 4.5%, საიდანაც 20% 
არიან ბავშვები, ხოლო 36.7% - ქალები, პენსიები 20.2% - ქალები 71.1%. (გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 33%; 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად 
იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ 
დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი 
ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 33%; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

2% 

შესაძლო რისკები 

ნაკლები მიმართვიანობა 

 

 

 

პროგრამა 27 03 02 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 

 მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მიხედვით 

გლობალური ამოცანა 
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3.1 2030 წლისათვის დედათა სიკვდილიანობის გლობალური მაჩვენებლის შემცირება  70 

შემთხვევაზე ნაკლებ მაჩვენებლამდე, 100,000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

3.2 2030 წლისათვის ახალშობილთა და 5 წლამდე ბავშვთა პრევენცირებადი სიკვდილიანობის 

აღმოფხვრა; ყველა ქვეყანამ მიზნად უნდა დაისახოს ნეონატალური სიკვდილიანობის 

შემცირება სულ მცირე 12-მდე, 1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე და 5 წლამდე ბავშვთა 

სიკვდილიანობის შემცირება სულ მცირე 25-მდე,  1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

3.3 2030 წლისათვის შიდსის ეპიდემიის, ტუბერკულოზის, მალარიისა და   აღმოცენებადი 

ტროპიკული დაავადებების აღმოფხვრა და ჰეპატიტთან, წყლით გადამდებ და სხვა ინფექციურ 

დაავადებებთან ბრძოლა 

3.8 ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური რისკებისგან 

დაცვა, ჯანდაცვის ხარისხიანი ძირითადი სერვისების მისაწვდომობა, ასევე უსაფრთხო, 

ეფექტიანი, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ძირითადი მედიკამენტებისა და ვაქცინების 

მისაწვდომობა 

გლობალური ინდიკატორი 

3.1.1: დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 

3.1.2: ჯანდაცვის კვალიფიციური პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობათა ხვედრითი წილი 

 

3.2.1: 5 წლამდე ბავშვთა  სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 

3.2.2: ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 

 

3.3.1: აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 არაინფიცირებელ 

მოსახლეზე, სქესის, ასაკისა და რისკჯგუფების მიხედვით 

3.3.2: ტუბერკულოზის ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე 

3.3.3: მალარიის ინციდენტობა 1000 მოსახლეზე 

3.3.4: B ჰეპატიტის ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე 

 

3.8.1: ჯანდაცვის ძირითადი სერვისებით დაფარვა (განისაზღვრება როგორც ძირითადი 

სერვისების საშუალო დაფარვა მეთვალყურეობის (tracer) ინტერვენციებზე დაყრნობით, რაც 

მოიცავს რეპროდუქციულ, დედათა, ახალშობილთა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ინფექციურ 

დაავადებებსა და  არაგადამდებ დაავადებებს, მომსახურების შესაძლებლობასა და 

ხელმისაწვდომობას მთლიანად მოსახლეობისთვის და მოსახლეობის ყველაზე დაუცველი 

ფენებისთვის) 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და საბაზისო მაჩვენებელი 

3.1.1 დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

2015 წელი: 32 შემთხვევა 100,000 ცოცხალშობილზე 

 

3.1.2: კვალიფიციური ჯანდაცვის პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობათა ხვედრითი წილი: 

2015 წელი: 100% 
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3.2.1 5 წლამდე ბავშვთა  სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

 2015 წელი: 10.2, 1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

 

3.2.2 ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

 2015 წელი: 6.1, 1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

 

3.2.2.1 საბაზისო მონაცემი ხელმისაწვდომი იქნება 2021 წლის ბოლოსთვის 

 

3.3.1 აივ-ის  ინციდენტობა: 

2015 წელი: 0.192 შემთხვევა 1,000 მოსახლეზე 

 - მამაკაცები - 0.31; 

 - ქალები - 0.88  

 - 0-14 - 0.009  

 - 5-24 - 0.164  

 - 5 და ზემოთ - 0.28 

 

3.3.2  

2015 წელი: 75 

 

3.3.2.1 2015 წელი: პენიტენციურ დაწესებულებებში ტუბერკულოზის შემთხვევათა გავრცელების 

მაჩვენებელი: 

 - 114 შემთხვევა 10,000 პატიმარზე; 

 

ტუბერკულოზის ახლად რეგისტრირებულ შემთხვევათა მაჩვენებელი - 50 შემთხვევა 10,000 

პატიმარზე 

 

3.3.3: მალარიის  ინციდენტობა: 

 2015  წელი:  0 შემთხვევა 

 

3.3.4: B ჰეპატიტის ინციდენტობა  

 2015 წელი: 37.1 შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე 

 

3.3.4.1. C ჰეპატიტის ინციდენტობა 

 2014 წელი - 71.0 შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე 
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3.8.1:  

2015 წელს: 66 (ინდექსის შკალაა 0-დან 100მდე) 

 

3.8.1.1. იმ მოსახლეობის %, რომელმაც განაცხადეს, რომ  6 თვის განმავლობაში  იყვნენ ავად 

ნებისმიერი მიზეზით  და კონსულტაცია გაიარეს ჯანდაცვის დაწესებულებაში:  

- 2014 წელი - 76.6% 

 

3.8.1.2. ჯანმრთელობის დაზღვევით ან ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემით დაფარული 

ადამიანების %:  

- 2016 წელი - 100% 

 

3.8.1.3: ჯანმრთელობაზე მთლიანი დანახარჯებიდან ჯანდაცვაზე ჯიბიდან დანახარჯების % 

- 2015 წელი: 57.3% 

 

საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორი და სამიზნე მაჩვენებელი 

3.1.1: დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

 სამიზნე: 12 შემთხვევა 100,000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

 

3.1.2: კვალიფიციური ჯანდაცვის პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობათა ხვედრითი წილი: 

100% 

 

3.2.1: 5 წლამდე ბავშვთა  სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

სამიზნე: 6, 1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

 

3.2.2: ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი: 

სამიზნე: 5, 1000 ცოცხალშობილ ბავშვზე 

 

3.2.2.1: იმ დედათა პროცენტული რ-ბა, რომელთაც მიიღეს დედასა და ჩვილზე პოსტნატალური 

ზრუნვა სახლში ან სამედიცინო დაწესებულებაში, მშობიარობიდან ორ დღეში (1+ ვიზიტი) 

(სამიზნე: 90%) 

 

3.3.1. აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე, სქესისა და 

ასაკის მიხედვით:  

სამიზნე:  0.125 
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3.3.2: ტუბერკულოზის ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე: 

სამიზნე: 15 

 

3.3.2.1 პენიტენციურ დაწესებულებებში ტუბერკულოზის შემთხვევათა გავრცელების 

მაჩვენებელი: 

სამიზნე: 100-ზე ნაკლები 10,000 პატიმარზე; ტუბერკულოზის ახლად რეგისტრირებულ 

შემთხვევათა მაჩვენებელი სტაბილიზებულია ან შემცირებულია ან =/< 55 შემთხვევაზე 10,000 

პატიმარზე 

 

3.3.3: მალარიის ინციდენტობა 1000  

მოსახლეზე: 

სამიზნე: მიღწეული დონის შენარჩუნება 

 

3.3.4.: B ჰეპატიტის ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე შემცირებულია 50%-ით       

 

3.3.4.1. C ჰეპატიტის ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე 

 

3.8.1: ჯანდაცვის ძირითადი სერვისებით დაფარვა 

 

3.8.1.1: იმ მოსახლეობის %, რომელმაც განაცხადეს, რომ  6 თვის განმავლობაში იყვნენ ავად 

ნებისმიერი მიზეზით და კონსულტაცია გაიარეს ჯანდაცვის დაწესებულებაში : 85% 

 

3.8.1.2. ჯანმრთელობის დაზღვევით ან ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემით დაფარული 

ადამიანების % (100%) 

 

3.8.1.3: ჯანმრთელობაზე მთლიანი დანახარჯებიდან ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების (OOP) % 

(30%) 

 

 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დანართის მიხედვით 

აღწერა და მიზანი 

მდგრადი განვითარების (SDG) მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის“ თითქმის ყველა ამოცანის შესრულება: 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და 

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული 

სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის 

(SDG 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და 

სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: აივ ინფექცია (SDG 

3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG 3.3.2), მალარია (SDG 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG 3.3.4), 
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სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის 

ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და 

სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა (SDG 3.5.1.1); 

 

მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა. გლობალური 

ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი გამოწვევის  - აივ-ინფექცია/შიდსის ახალი 

შემთხვევების შემცირების მნიშვნელობა 2030 წლისთვის. შესაბამისად, მდგრადი განვითარების 

3.3.1 ამოცანასთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის 2030 წლისთვის 

აივ/შიდსის ინციდენტობის ერთი მესამედით შემცირება (2030 – 0.125 ათას მოსახლეზე). 

აღნიშნული სამიზნის მიღწევა 2017-2022 წლებში გლობალური ფონდის ვალდებულებების 

სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით. 

საბაზისო მაჩვენებელი 

დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 27.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

0,5%; 

შესაძლო რისკები 

ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების 
მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 

ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე- 69.4 (2018 წლის 
მაჩვენებელი);  

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

5%; 

შესაძლო რისკები 

პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 

ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა 
დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის 
მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 92,7%, წწყ 1-98,7%, წწყ 2- 95,7% (2018 
წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
(ქ. თბილისი, ქუთაისი, აჭარის ა/რ; აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია); 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 
3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს 
შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და 
ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი 
ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის 
ხელმისაწვდომობა;  



97 
 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

3-5%; 

შესაძლო რისკები 

მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ 
ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის 
დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად 
ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი 
მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 

C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის 
უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

20%; 

შესაძლო რისკები 

პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი 

 

საბაზისო მაჩვენებელი 

აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 2018 – 0.18 (მდგრადი 
განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა); 

მიზნობრივი მაჩვენებელი 

0.171; 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 

3-5%; 

შესაძლო რისკები 

პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი 

 

 

 


