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გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) არის გაერთიანებული ერების სააგენტო, რომელიც გენდერული თანას
წორობის ხელშეწყობისა და ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის საკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის მიზანს 
წარმოადგენს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალებისა და გოგოების ინტერესების დაცვა და მათი პრიორიტეტების 
დაკმაყოფილება. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს გაერთიანებული ერების წევრ სახელმწიფოებს გენდერული 
თანასწორობის მიღწევის საყოველთაო სტანდარტების შემუშავებაში; თანამშრომლობს მთავრობებსა და სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან ამ სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, პროგრამებისა და მომსახურების 
შექმნის პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ხელს უწყობს ყველა სფეროში ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და 
განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ხუთ ძირითად მიმართულებაზე: ქალთა ლიდერობისა და მონაწილეობის გაზრდა 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა; სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესების 
ყველა ასპექტში ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული 
თანასწორობის პრინციპების, როგორც მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, ინტეგრირება ქვეყნის განვითარების დაგეგმვისა 
და ბიუჯეტის განსაზღვრის პროცესებში. ამასთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ახორციელებს გაეროს სისტემაში 
გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციასა და წახალისებას.
 
წინამდებარე გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შესაძლოა არ გამოხატავდეს გაეროს ქალთა
ორგანიზაციის (UN Women), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ან მისი რომელიმე წევრი ორგანიზაციის, ასევე 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის  
(ADC) მოსაზრებებს.
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5სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი
განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

აბრევიატურები

ALCP  მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა

CBO სათემო ორგანიზაციები

CSS სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

DRC დანიის ლტოლვილთა საბჭო

FAO სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

GRB გენდერული ბიუჯეტირება

SDC  შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

UN Women გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

ეისითი ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდი



6სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი
განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვი
თარების სისტემების გენდერული შეფასების 
კვლევა განხორციელდა კვლევითი კომპანია 
„ეისითის“ მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
(UN Women), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის 
გან ვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა 
და ავსტრიის გან ვი თარე ბის სააგენტოს ტექნიკური 
და ფი ნან სური მხარდაჭერით. ანალიტიკური გა და
სინჯვის შედეგად 2018 წლის ივნისში ანგარიშში 
უახლესი ცვლილებები იქნა შეტანილი გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის კონსულტანტის ნატალია 
ალხაზიშვილის მიერ პროექტის „ქალთა ეკონო
მიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ საწყისი 
ფაზის ფარგლებში. პროექტს სამხრეთ კავკასიაში 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტო აფინანსებს. წინა კვლევის მონაცემების 
გასაახლებლად არ ჩატარებულა რაოდენობრივი 
კვლევა.

კვლევაში წარმოდგენილია ცენტრალური თუ ად
გილობრივი მთავრობებისა და დონორი ორგა
ნიზაციების მიერ სოფლის მეურნეობასა და ადგი
ლობრივ განვითარებასთან დაკავშირებული 
არ   სებუ ლი პოლიტიკის, განხორციელებული 
პროგ  რა მებისა და სისტემების უახლესი ანალიზი 
გენდე რულ ჭრილში. კვლევა მოიცავს აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკასა და საქართველოს 
ხუთ რეგიონს: კახეთს, სამცხეჯავახეთს, ქვემო 
ქართლს, შიდა ქართლსა და სამეგრელო  ზემო 
სვანეთს. ეს ის რეგიონებია, სადაც შვეიცარიის 
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ, 
ავსტრიის განვითარების სააგენტომ და გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციამ თავიანთი აქ ტივობები განა
ხორციელეს. 

დასკვნები და რეკომენდაციები ეყრდნობა კვლევის 
თვისებრივი და რაოდენობრივი კომპონენტების 
კომბინაციის შედეგად მიღებული მონაცემების 
ანა ლიზს, მათ შორის: შესაბამისი კვლევებისა და 
ლიტერატურის მიმოხილვას, 30 ინტერვიუს ძირი
თად რესპონდენტებთან და 16 ფოკუსურ ჯგუ
ფურ დისკუსიას, ასევე, სამიზნე რეგიონებში 2400 
რესპონდენტთან (მათ შორის 53%  ქალი და 
47%  კაცი) ჩატარებულ რაოდენობრივ კვლევას. 
ანგარიშში უახლესი ინფორმაციის გასათვა ლის
წინებლად 2017 წლის დეკემბერსა და 2018 წლის 
მაისს შორის პერიოდში ჩატარდა დამატებითი 16 
ინტერვიუ ძირითად რესპონდენტებთან.

კვლევაში წარმოდგენილია ძირითადი მიგნებები 
და რეკომენდაციები შესაბამისი სამინისტროებისა 
და ადგილობრივი მთავრობებისთვის პოლიტიკის 
შემუშავებისა და ინსტიტუციური თუ ოპერაციული 
გაუმჯობესების კუთხით. ამასთან, მოცემულია რე
კომენდაციები პარტნიორებისთვის თავიანთი 
პროგ რამული ინტერვენციების მიმართულებით. 
კვლე ვის ძირითადი მიგნებებია: 

გენდერული თანასწორობა არ არის ან არასაკ
მარისად არის გათვალისწინებული შესაბამის 
ცენტრალურ, რეგიონულ და სოფლის დონეზე 
წარმოებულ პოლიტიკაში: კაცებისა და ქალე
ბის, ბიჭებისა და გოგონების განსხვავებული საჭი
როებები, ინტერესები და შეხედულებები ხში რად 
არ არის გათვალისწინებული. აშკარაა სინერ გიის 
ნაკლებობა გენდერული თანასწორობის პოლი
ტიკასა და სექტორული სოფლის მეურნეობისა და 
რეგიონული განვითარების პოლიტიკას შორის. 
სამინისტროებს ნაკლებად აქვთ გენდერულად 
სენსიტიური საკითხების პროპაგანდის სტრატე
გიები და ხშირად არც ფლობენ მონაცემებს სქე
სის მიხედვით, რაც შესაძლებელს გახდიდა ქა
ლისა და კაცის განსხვავებული საჭიროებების 
ანალიზს ან გატარებული პოლიტიკისა და განხორ
ციელებული პროგრამების ზეგავლენის შეფასებას 
გენდერის ჭრილში. ცენტრალური სახელმწიფო 
სტრუქტურების ზოგიერთი თანამშრომელი კარ
გად არ არის ინფორმირებული გენდერული თა
ნას წო რობისა და გენდერული ღირებულებების 
შე სახებ. 2017 წლის 2 ივლისს მთავრობის №286 
დადგენილებით ჩამოყალიბდა გენდერული თა
ნას წო რობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყე
ბათა შორისი კომისია. კომისიაში შედიან ყველა 
შესაბამისი სამინისტროს, სახალხო დამცველის 
აპარატის, იურიდიული დახმარების სამსახურის, 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის, პარლამენტის 
გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და უზე
ნაესი სასამართლოს წარმომადგენლები. კომი
სიის მანდატი ვრცელდება გენდერულ თანასწო
რობაზე, ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში 
ძალადობაზე, ასევე ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსა ფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბ ჭოს რე
ზოლუციების განხორციელებასთან დაკავშირე
ბულ სხვა საკითხებზე. გენდერული თანასწორობის 
დამკვიდრებისა და ქალთა გაძლიერების მიზნით 
სახელმწიფო მასშტაბის ამგვარი ინსტიტუციური 

მოკლე	მიმოხილვა
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მექანიზმის შექმნა ხელისუფლების აღმასრულებელ 
შტოში კვლევის ორიგინალში მოცემული რეკომენ
დაცია იყო.

კონტექსტისთვის სპეციფიკური სოციალური თუ 
კულტურული ბარიერები და არაანაზღაურებადი 
სამუშაო ხელს უშლიან ქალებს, გასცდნენ არ
სებობისთვის საკმარის სასოფლოსამეურნეო 
საქ მიანობას და აფერხებენ მათ ჩართვას აქტიურ, 
შემოსავლის მომტან სასოფლოსამეურნეო ბიზ
ნესში. არსებული ტრადიციული გენდერული შე
ხე დულებების გამო, ქალები ნაკლებად არიან 
ჩართულები აქტივობებში თავიანთი შინამეურნეობის 
გარეთ. სიტუაცია თითქმის ერთნაირია ყველა 
სამიზნე რეგიონში, თუმცა აღსანიშნავია ქალების 
პასიურობა (ენობრივი და კულტურული ბარიერების 
გამო) ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 
ადგილებში ‒ ქვემო ქართლსა და სამცხეჯავა
ხეთში. თუმცა, გენდერული სტერეოტიპები ხელს 
არ უშლიან ქალების ჩართულობას საარსებო სა
სოფლოსამეურნეო აქტივობებში: კაცებთან შე
დარებით, ქალები საშუალოდ 80 დღით მეტს 
მუშაობენ მიწათმოქმედებასა და მეცხოველეობაში, 
თუმცა მათი ჩართულობა ამ ძირითადად უფასო 
შრომაში აღიარებული არ არის. ქალები ასევე 
არიან ოჯახის წევრების მთავარი მომვლელები და 
სახლის საქმეების უმეტეს ნაწილსაც სწორედ ისინი 
ასრულებენ. 

არსებული გენდერული სტერეოტიპები ხელს 
უშლიან დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მი
ღების პროცესებში ქალების ჩართულობას სა
ზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა დონეზე. 
ქალები ნაკლებად ინფორმირებულები არიან 
კაცებზე და იშვიათად მონაწილეობენ საჯარო, 
ადგილობრივ სათემო შეხვედრებსა და ადგი
ლო ბ რივი მთავრობის, საინფორმაციო საკონსუ
ლტაციო სამსახურების, ტექნიკური პროფესიული 
განათლებისა და ტრენინგების ცენტრის თუ გა
ნვი თარების ორგანიზაციების ტრენინგებში. გარ
კვეული შეუსაბამობა არსებობს ერთის მხრივ, 
რაოდენობრივი კვლევისა და ფოკუს ჯგუფე
ბის საშუალებით მოპოვებულ მონაცემებსა და 
მეორეს მხრივ, ჩაღრმავებული ინტერვიუების 
მეშ  ვე ობით მიღებულ ინფორმაციას შორის: რა
ოდე ნობრივი კვლევისა და ფოკუს ჯგუფების შე
დეგებზე დაყრდნობით, სხვადასხვა სერვისზე, 
გა დაწყვეტილების მიღების პროცესზე ან გარკვეუ
ლი ტიპის შრომაზე ქალებისა და კაცების ხელმი
საწვდომობას შორის მცირე ან არანაირი განსხვა
ვება არ არსებობს. განსხვავებული სურა თის 
მიღება შეიძლება განპირობებული იყოს გა
მოკითხული რესპონდენტების/ფოკუს ჯგუფების 

მონაწილეების მიერ გენდერული თანასწორობის 
ცნების არასათანადო აღქმით, სოფლის მოსა
ხლე ობაში გავრცელებული გენდერული სტერე
ოტიპე ბით ან გენდერთან დაკავშირებული ზოგადი 
წარმოდგენებით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 
და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც 
ამ რეგიონებში მუშაობენ, მხედველობაში უნდა 
მიიღონ აღნიშნული  განსხვავებები. 

გამოკითხული მოსახლეობის დიდ ნაწილს ფი
ნანსური პრობლემები აქვს: შესაძლოა ამ სი
ტუაციას აუარესებდეს ან მასზე გავლენას ახ
დენდეს შეზღუდული წვდომა პროდუქტიულ 
რე სურსებზე, ცოდნასა და ექსპერტიზაზე. 
მო  სახ ლეობის დიდი უმრავლესობა სოფლის 
მეურ ნეობის იმდენად მცირე რაოდენობის პრო
დუქტებს აწარმოებს, რაც მხოლოდ საკუთარ 
შინამეურნეობას ყოფნის, ზოგჯერ კი ‒ არც ამდენს. 
სასოფლოსამეურნეო მიწაზე, უფრო მეტად კი 
ირიგაციაზე, წვდომა ბევრ რეგიონში მთავარ 
გამოწვევას წარმოადგენს. მიწის დასამუშავებელ 
იარაღებზე, სასუქებზე, ჰერბიციდებზე, ფუნგი ცი
დებზე და ინსექტიციდებზე წვდომა უმეტეს რე
გიონში უკიდურესად შეზღუდულია, რისი მიზეზიც 
ძირითადად  მაღალი ღირებულებაა. მოსახლეობის 
დაახლოებით 30% დამატებით შემოსავალს  არა
სასოფლოსამეურნეო აქტივობებიდან იღებს, 
თუმცა ეს შემოსავალი მცირეა: ქალები იმ თანხის 
ნახევარს გამოიმუშავებენ, რასაც  კაცები. კვლევაში 
მონაწილე რესპონდენტების დიდი ნაწილი  
მუდმივი სამუშაოს პოვნის სურვილს სოფლის 
მეურნეობის სფეროს გარეთ გამოთქვამდა, რადგან 
ეს სფერო ნაკლებად სტაბილურია. აღნიშნული 
რესპონდენტები არც თავიანთი მეურნეობების 
გაფართოებას გეგმავენ და არც ამ მიმართულებით 
საკუთარი უნარებისა და ცოდნის გაუმჯობესებას. 
საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების 
სერვისი გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 
1.4%მა გამოიყენა, ხოლო განათლებას სოფლის 
მეურნეობის სფეროში ტექნიკური პროფესიული 
განათლებისა და ტრენინგების ცენტრების მცირე 
ნაწილი უზრუნველყოფს. შესაძლოა, გენდერული 
სტერეოტიპები კიდევ უფრო აფერხებდნენ 
ქალებს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 
ტრენინგების გავლაში. კაცებთან შედარებით 
უფრო ნაკლებმა ქალმა იცის, თუ რას სთავაზობენ 
მას საინფორმაციოსაკონსულტაციო სამსახურები. 
აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როცა სასოფლო
სამეურნეო კოოპერატივები შესაძლოა გაზრდილი 
პროდუქციის წარმოების საწინდარი იყოს, ამ ეტაპზე 
კოოპერატივში მოსახლეობის მცირე ნაწილია 
ჩართული, ქალები კი კოოპერატივების წევრების 
მხოლოდ 25%ს შეადგენენ. 
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საბაზისო მომსახურებებსა და სოციალურ ინ
ფრასტრუქტურაზე შეზღუდული წვდომა შე სა
ძლოა კიდევ უფრო აფერხებდეს შემოსავალზე 
ორიენტირებულ აქტივობებს. გამოკითხული 
რეს პონდენტების 70%ზე მეტს საკანალიზა ციო 
სისტემებზე  წვდომა შეზღუდული აქვს,  30%ს 
კი არ აქვს წვდომა ნაგვის გატანის სერვისზე. 
ეს უკანასკნელი განსაკუთრებულ პრობლემას 
უქმნის ქალებს, რადგან ამ სამუშაოს ისინი 
კაცებთან შედარებით გაცილებით უფრო ხშირად 
ასრულებენ. მოსახლეობის 30.8%ს არ აქვს 
წვდომა საბავშვო ბაღებზე. ხელმისაწვდომობის 
ხა რისხი მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეგი
ონების მიხედვით: სიტუაცია ყველაზე მწვავე ამ 
მხრივ ქვემო ქართლისა და სამცხეჯავახეთის 
რეგიონებშია. ვინაიდან ქალები ასრულებენ სა
ოჯახო საქმეების უმეტესობას, სოციალურ ინ
ფრასტრუქტურასა და საბაზისო მომსახურებებზე 
შეზღუდული წვდომა კიდევ უფრო ამცირებს მათ 
შანსს, მიიღონ ანაზღაურებადი სამუშაო, ჩაერთონ 
შემოსავალზე ორიენტირებულ აქტივობებში და 
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში, რომ არაფერი ვთქვათ გადაადგილების 
შესაძლებლობისა და თავისუფალი დროის გამო
ყენების შეზღუდვაზე. 

საერთაშორისო საზოგადოება და არასამთავრობო 
ორგანიზაციები,  ცენტრალურ და ადგილობრივ 
მთავრობასთან თანამშრომლობით, სხვადასხვა 
ინიციატივას ახორციელებდნენ, რომელთა მი
ზანს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქა
ლების ჩართულობის/მონაწილეობის გაზრდა 
წარ მოადგენს, მათ შორის დაგეგმარებისა და 
ბი უჯეტირების (ადგილობრივ დონეზე) ეტაპზე, 
თუმცა არსებობს გარკვეული ხარვეზებიც: 
კვლავ დგას გრძელვადიანი სტრატეგიული 
მიდგომის ნაკლებობა ქალების (ეკონომიკური) 
გაძლიერების კუთხით, ხარვეზებია  მოთამაშეებს 
შორის კოორდინაციაში, ინიციატივების და
გეგმვა ყოველთვის არ ხდება სათანადო დო
ნეზე და საჭიროებათა შეფასების კვლევებზე 
დაყრდნობით. სხვადასხვა სახის ინტერვენციაში 
გენდერული საკითხების გათვალისწინება არა
თანმიმდევრულად ხდება და, საერთო ჯამში, 
ძალისხმევა არასაკმარისია.

საქართველოს 4 რეგიონში ქალთა თვითდახმარების 
50ზე მეტი ჯგუფისა და თემზე დაფუძნებული 
ორგანიზაციის შექმნით მიღებული გამოცდილება 
აჩვენებს, რომ არსებობს სოლიდური და ჯერ 
კიდევ გამოუყენებელი პოტენციალი,რომელსაც 
დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია ადგილობრივ 
განვითარებასა და შემოსავლის მომტან სასო
ფლოსამეურნეო წარმოებაში: აქტიური ქა ლე ბის 

გა ზრდილი მონაწილეობა ადგილობრივ და 
გეგმვაში, ბიუჯეტის შედგენისა და გადაწყვე
ტილების მიღების პროცესებში, ქალების მიერ 
მართული იმ ადგილობრივი პროექტების პირ
დაპირ განხორციელება, რომლებიც მიზნად 
ისახავენ სოციალური ინფრასტრუქტურის გა
უმ ჯობესებას ან ხელს უწყობენ ქალების უნა
რებისა და შე საძლებლობების განვითარებას 
შემოსავლის მომ ტანი სოფლის მეურნეობის 
წარმოებაში ჩარ თვისთვის, კიდევ უფრო მეტ 
კვლევასა და მხარ დაჭერას საჭიროებს.

გენდერული ბიუჯეტირება და ადგილობრივ 
დო ნეზე დაგეგმვის პროცესში ქალების მონა
წილეობა  იმედისმომცემი პროცესია, რომლის 
მხარდაჭერაც საჭიროა მეტად მდგრადი და გენ
დერულად თანასწორი შედეგების მისაღებად. 
მი უხედავად ამისა, ჯერჯერობით შეუძლებელია 
გენ დერული ბიუჯეტირების ადგილობრივი მცდე
ლობების შეფასება, რადგან ადგილობრივი ბი
უჯეტის დაგეგმვისას ქალებისა და კაცების საჭი
როებების უფრო თანასწორად გათვალისწინება ჯერ 
კიდევ ადგილობრივი მთავრობის „პოლიტიკური 
ვალდებულებების“ ეტაპზეა. შერჩეული მუნი
ცი პა ლიტეტების ადგილობრივ ბიუჯეტში მცირე 
ცვლილებები განხორციელდა, თუმცა გენდერული 
ბიუჯეტირების მცდელობები ჯერ კიდევ ვერ ასახავენ 
სისტემურ მიდგომას.

მუნიციპალიტეტებში არსებული გენდერული 
საკითხების სამეთვალყურეო ჯგუფების ჩანა
ცვლება: არსებობა იმედის მომცემია, თუმცა 
ხსენებულ პო ზი ციებზე მომუშავე პერსონალის 
უფლებამო სილებისა და ცოდნის ნაკლებობა 
გენდერული თანასწორობის შედეგების მიღწევას 
აფერხებს. მუნიციპალიტეტებში არსებულ ინსტი
ტუციურ მე ქანიზმებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ 
ცოდნა, შესაძლებლობა და ძალაუფლება, რათა 
შეეძლოთ გენდერული მეინსტრიმინგი. გენდერული 
თანასწორობის კანონში ცვლილებები შევიდა 
2017 წლის ივლისში. აღნიშნული ცვლილებები 
ძალაში შევიდა 2017 წლის მუნიციპალური 
არჩევნების შემდეგ. ცვლილებების თანახმად, 
მუნიციპალიტეტის მერი განსაზღვრავს გენ დე
რული თანასწორობის საკითხვებზე პასუხის
მგებელ საჯარო მოხელეს. აღნიშნული საჯარო 
მოხელეების შესაძლებლობების გაძლიერებას 
კანონი არ ითვალისწინებს, მაგალითად, მცირე 
სააგენტოების მეშვეობით, რომლებიც რძეს 
ადგილობრივი ქალებისგან იბარებენ, შეიძლება 
კარგ მოდელად ჩაითვალოს, რომლის გადატანაც 
ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მდგრადობის საკითხების 
გათვალისწინებით, რეკომენდებული იქნებოდა. 
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სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი გან ვი
თარების სისტემების გენდერული შეფასების კვლევა 
განხორციელდა „ეისითის“ მიერ, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის (UN Women), სამხრეთ კავკასიაში 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სა აგენტოსა და ავსტრიის განვითარების სააგენ ტოს 
ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით. კვლე
ვის ჩატარების ვადები მოიცავდა პერიოდს 2015 
წლის აგვისტოდან 2016 წლის თებერვლამდე. 
კვლევის გეოგრაფიული არეალი იყო აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკა და ხუთი რეგიონი: 
ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხეჯავახეთი, 
კახეთი და სამეგრელო. მოგვიანებით ანგარიშში, 
ანალიტიკური გადასინჯვის შედეგად, უახლესი 
ცვლილებები იქნა შეტანილი პროექტის „ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ 
საწყისი ფაზის ფარგლებში. პროექტს სამხრეთ 
კავკასიაში შვეიცარიის განვითარებისა და თანა
მშრომლობის სააგენტო აფინანსებს. წინა კვლევის 
მონაცემების გასა ახლებლად არ ჩატარებულა რა
ოდენობრივი კვლევა.

კვლევაში წარმოდგენილია ცენტრალური და 
ად გილობრივი მთავრობისა და ძირითადი დო
ნორების მიერ სოფლის მეურნეობასა და ად
გილობრივ განვითარებასთან დაკავშირებული 
არსებული პოლიტიკის, განხორციელებული პრო
გრამებისა და სისტემების უახლესი ანალიზი 
გენ დერულ ჭრილში. რაოდენობრივი კვლევის 
მონაცემების, ჩაღრმავებული ინტერვიუებისა და 
ფოკუს ჯგუფების გამოყენებით, კვლევა გვთა
ვაზობს სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები მოსახ
ლეობის დემოგრაფიული სიტუაციის ანალიზს და 
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს შრომის 
გენდერულ დაყოფას სოფლის მეურნეობის 
პრო დუქციის ღირებულებათა ჯაჭვში, ასევე, იმ 
კულ ტურულ, სოციალურ და კონტექსტისთვის 
სპეციფიკურ ბარიერებს, რომლებიც აფერხებენ 
ქალების აქტიურ ჩართულობას სოფლის მეურ
ნეობის ბიზნესსა და ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. და ბოლოს, 
კვლევაში წარმოდგენილია რეკომენდაციები 
შესა ბამისი სამინისტროებისა და ადგილობრივი 
მთავრობებისთვის პოლიტიკის შემუშავებასა და 

შესავალი

ოპერაციულ თუ ინსტიტუციურ ცვლილებებთან 
დაკავშირებით. ამას გარდა, რეკომენდაციები მო
ცემულია პარტნიორებისთვისაც თავიანთ პროგ
რამულ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელთა 
მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი პარტნიორების 
დახმარება პოლიტიკისა და მომსახურების მიწო
დების გასაუმჯობესებლად. 
 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტო მხარს უჭერდა სხვადასხვა ინიციატივას, 
რომელთა მი ზანსაც წარმოადგენდა სასოფლო და 
სამეურნეო განვითარება აჭარის, ქვემო ქართლის, 
სამცხეჯავახეთის, კახეთის, იმერეთის, რაჭალეჩ
ხუმის, ქვემო სვანეთის, სამეგრელოზემო სვა
ნეთისა და მცხეთამთიანეთის რეგიონებში. ამ 
შემთხვევებში გენდერი განხილული იყო, როგორც 
გამჭოლი სა კითხი. ავსტრიის განვითარების სა
აგენტომ ქვე მო ქართლში რეგიონულ და ადგი
ლობრივ დეცენ ტრალიზაციაში წვლილი შეი ტანა. 
აღნიშნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს შესაძლებლობების ხელშეწყობით,  
ადგილობრივი თემებისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარებას კონკრეტულ კომპონენტებში 
ეხმარებოდა. ავსტრიის განვითარების სააგენტომ 
ასევე მხარი დაუჭირა სამოქალაქო საზოგადოების 
ინიციატივების ადგილობრივ დონეზე წახალისებას 
სატყეო სექ ტორის რეფორმების პროგრამის 
ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, 
სამეგრელოზემო სვანეთის, სამცხე ჯავახეთის, 
რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, ქვემო 
ქართლის, მცხეთამთიანეთისა და კახეთის 
რეგიონებში. გენდერული თანასწორობა განი
ხილებოდა, როგორც გამჭოლი საკითხი. გაე
როს ქალთა ორგანიზაცია ქვემო ქართლის, ში
და ქართლისა და სამეგრელოს რე გიონებში 
აქტი ურად მუშაობს და მხარს უჭერს იძულებით 
გადაადგილებულ, კონფლიქტების შედეგად 
დაზა რალებულ და ეთნიკური უმცირესობების 
წარ მო მადგენელ ქალთა ჯგუფებს. აღნიშნული 
პარ ტნიორების ინტერესებში შედის თავიანთი 
პარტნიორების მიერ გამოყენებული მიდგომების 
ეფექტურობისა და ხარვეზების შეფასება უფრო 
ფართო კონტექსტში, რეგიონული და ადგილობრივი 
განვითარების პრო ცესებისა და სისტემების კუთხით. 
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კვლევითი პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, 
გა მოყენებულ იქნა მონაცემთა მოპოვების გან
სხვავებული მეთოდები. ტრიანგულაციის მიდგო
მა გულისხმობდა პირველად და მეორად მონა
ცემთა მოპოვებას და, ასევე, თვისებრივი და 
რა ო დენობრივი მეთოდების გამოყენებას. მნიშვნე
ლოვანია, რომ ერთი და იმავე საკითხთან დაკავ
შირებით, მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა 
მეთოდი იქნა გამოყენებული; ამავდროულად, ერ
თი და იმავე მეთოდით ხდებოდა სხვადასხვა სა
კითხთან დაკავშირებული  მონაცემების შეგროვება: 
საკაბინეტო კვლევა მეტ ინფორმაციას იძლევა 
ეროვნულ დონეზე წარმოებულ პოლიტიკასა და 
მექანიზმებზე, რაოდენობრივი კვლევა და ფო
კუს ჯგუფები კი მონაცემებს გვაწვდის რეგიონულ 
დონეზე. ძი რითად რესპონდენტებთან ჩატარებუ
ლი ინტერ ვიუები ინფორმაციას გვაწვდის, როგორც 
ცენ ტრალურ, ისე რეგიონულ დონეზე. საკაბინეტო 
კვლევამ საშუალება მოგვცა, გაგვეანალიზებინა, 
თუ რამდენად არის გენდერული თანასწორობის 
პრინ ციპები გათვალისწინებული სოფლის მეურნე

1.	შეფასების	მეთოდოლოგია
ობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და 
პროგრამებში. ძირითად რესპონდენტებთან ჩა
ღრმა ვებულმა ინტერვიუებმა საშუალება მოგვცა, 
საფუძვლიანად გაგვეგო, თუ რა გამოწვევების 
წინაშე დგას მოსახლეობა, რომელიც სოფლად 
ცხოვრობს, ხოლო ფოკუს ჯგუფებთან ჩატარებული 
ინტერვიუების წყალობით, გავიგეთ ქალების 
ჩარ თულობაზე ორიენტირებული პროგრამების 
ბენეფიციარების შეხედულებები. საბოლოოდ, 
რა ო დენობრივი კვლევის საშუალებით, მივი
ღეთ ვრცელი ინფორმაცია ადგილობრივი მოსახ
ლე ობის საჭიროებების შესახებ, რეგიონული და 
გენდერული განსხვავებების შესახებ სოფლის 
მეურნეობის წარმოებაში, ადგილობრივ დონე
ზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართუ
ლო ბაზე, ასევე კრედიტის, მომსახურებებისა და 
ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობაზე. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 
კვლევის დიზაინის მოკლე აღწერილობა კვლევის 
ყველა კომპონენტისთვის: 

ცხრილი #1 
სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასების კვლევის დიზაინი

მეთოდი საკაბინეტო კვლევა თვისებრივი კვლევა თვისებრივი კვლევა რაოდენობრივი 
კვლევა

ტექნიკა

შესაბამისი 
ლიტერატურის 

/ მეორადი 
მონაცემების 
მიმოხილვა

ჩაღრმავებული 
ინტერვიუები

ფოკუსური ჯგუფური 
დისკუსიები

პირისპირ 
ინტერვიუები

სამიზნე ჯგუფი  ძირითადი 
რესპონდენტები

სოფლად მცხოვრები 
ქალები და კაცები

სამიზნე რეგიონების 
მოსახლეობა

შერჩევის ზომა  30 ინტერვიუ1 16 ფოკუს ჯგუფი 2400 ინტერვიუ

შერჩევის 
მეთოდი  მიზნობრივი შერჩევა მიზნობრივი შერჩევა სტრატიფიცირებული 

კლასტერული შერჩევა

კვლევის 
არეალი 

თბილისი და 
საქართველოს 6 
სამიზნე რეგიონი

საქართველოს 6 
სამიზნე რეგიონი

საქართველოს 6 
სამიზნე რეგიონი

ჩაღრმავებული 
ინტერვიუების/
დისკუსიების 
ხანგრძლივობა

 3040 წუთი 22,5 საათი 4045 წუთი

განახლებული 
ვერსია 16 ინტერვიუ2

1 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი N4. 
 ძირითადი რესპონდენტების ჩამონათვალი 

2 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი N5. 
ძირითადი რესპონდენტების ჩამონათვალი.
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გენდერული თანასწორობის 
ძირითადი მიმოხილვა 
საქართველოში 
1994 წელს საქართველომ მოახდინა ქალთა მი
მართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფ ხვ რის 
კონვენციის რატიფიცირება. გენდერული თანას
წორობა ასახულია საქართველოს კონსტიტუციაში, 
ისევე როგორც სხვადასხვა მუხლში, პოლიტიკაში, 
სტრატეგიასა თუ სამოქმედო გეგმაში, რომლებიც 
მოიცავენ: ადამიანთა უფლებების სტრატეგიას, 
გენდერული თანასწორობის კანონსა და მის სა
მოქმედო გეგმებს, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
მიმართულ კანონსა და მის სამოქმედო გეგმებს, 
კანონს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ და მის 
სამოქმედო გეგმებს, სამოქმედო გეგმას ქალების, 
მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ და შრომის 
კოდექსს. 

საქართველოს (2014) მი სამართით ქალთა მი
მართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 
(CEDAW) უკანასკნელი დასკვნითი დაკვირვებები 
განსაკუთრებულ ყუ რადღებას ამახვილებს სოფ
ლად მცხოვრები ქალების საჭიროებებზე, პრიო
რიტეტებსა და ეკონომიკურ გაძლიერებაზე. „კო
მიტეტი საქართველოს რეკომენდაციას აძ ლევს 
მასზედ, რომ უზრუნველყოს სოფლად მცხოვრები 
ქალებისთვის ადეკვატური ხელმი საწვდომობა 
სოციალურ, ჯანდაცვის და სხვა ძირითად 
სამსახურებსა და ეკონომიკურ შესაძლებ ლობებზე, 
ისევე, როგორც უზრუნველყოს პო ლიტიკურ და 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მო  ნაწილეობის თა
ნაბარი შესაძლებლობა, გან სა კუთრებით სოფლის 
მეურნეობის სექტორში. კომიტეტი ასევე იძლევა 
რეკომენდაციას, რომ  საქართველომ უზრუნველყოს 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ბავშვების 
ოთახის, თავშესაფრებისა და სხვა მომსახურებების 
არსებობა სასოფლო რაიონებში. ის ასევე ურჩევს   
საქართველოს წარადგინოს სქესის მიხედვით 
მიწის საკუთრების მონაცემები შემდეგ პერიოდულ 
ანგა რიშში”.3 ამჟამად საქართველოს მთავრობა 
მუშაობს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

2.	 წინაპირობა

აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის განხორციელების 
შესახებ მე6 პერიოდულ ანგარიშზე. ანგარიში კო
მიტეტს 2018 წლის სექტემბერში წარედგინება.

მიუხედავად გენდერულ თანასწორობასთან და
კავშირებული საკანონმდებლო და პოლიტიკის 
შემუშავების კუთხით არსებული მნიშვნელოვანი 
პროგრესისა,  მათი განხორციელებისა და ზეგავ
ლენის მოხდენის მიმართულებებით გამოწვევები 
კვლავ რჩება. გლობალური გენდერული განსხვა
ვების 2017 წლის მონაცემების მიხედვით,  სა
ქარ თველო 144 ქვეყანას შორის 94ე ადგილს 
იკავებს იმის მიხედვით, თუ რამდენად კარ გად 
იყენებს „ქალთა შესაძლებლობების რესურ
სებს ეკონომიკურ, საგან მანათლებლო, ჯანმრთე
ლობისა და პოლიტიკურ ინდიკატორებზე და
ყრდნობით”4. 2012 წელს ქალ თა ეკონომიკური 
შესაძლებლობების ინდე ქსში, სადაც 100 აღნიშნავს 
ხელსაყრელ გარე მოს, საქართველოს მაჩვენებელი 
იყო 54.5. ინ დექსში წარმოდგენილ 128 ქვეყანას 
შორის, სა  ქართველო 59ე ადგილზეა5. ”ქალთა 
ეკონო მიკური შესაძლებლობები განიმარტება, 
როგორც კანონთა, რეგულაციების, ჩვეულებებისა 
და და მოკიდებულებების წყება, რომელიც ქალს 
საშუ ალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს შრომის 
ბაზარზე კაცებთან გათანაბრებული პირობებით, 
როგორც თანამშრომელმა ან როგორც ბიზნესის 
მფლობელმა. ინდექსი შემდეგი კომპონენტებისგან 
შედგება: ზოგადი ბიზნესგარემო, ქალთა სოცია
ლური და სამართლებრივი სტატუსი, ფინანსებზე 
ხელ მი საწვდომობა, შრომის კანონმდებლობა 
და და საქმება”.6 საქართველოს 159 ქვეყანას 
შორის 76ე ადგილი აქვს მინიჭებული გენდერული 
უთანასწორობის ინდე ქსში, რომელსაც 
ყოველწლიურად აქვეყნებს გაე როს განვითარების 
პროგრამა. გენდერული უთა ნასწორობის ინდექსი 
შედგენილი მაჩვენებელია, რომელიც ზომავს 
გენდერულ უთანასწორობას რეპრო დუქციულ 
ჯანმრთელობაში, ქალთა გაძლი ე რებასა და 
ეკონომიკური მდგომარეობაში.7 გლო ბალური 
გენ დერული ინდექსის, ქალთა ეკო  ნომიკური 
შესა ძლებლობის ინდექსისა და გენ დერული 

3 CEDAW დასკვნითი კომენტარი მეოთხე და მეხუთე
 ერთიანი პერიოდული ანგარიშებზე, 
 CEDAW /C/GEO / CO / 45, პუნქტი 33, ივლისი 2014 წ.
4 მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, მსოფლიო
 გენდერული განსხვავების ანგარიში, 2017 წ.
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
5 Economist Intelligence Unit, ქალთა ეკონომიკური
 შესაძლებლობები, გლობალური
 ინდექსი და რეიტინგი,  2012 წ.

6 ნანი ბენდელიანი, გენდერული თანასწორობა
 საქართველოში საერთაშორისო ინდექსებსა და
 რეიტინგებზე დაყრდნობით, CSS, UNFPA, 2012 წ.7 
 http://hdr.undp.org/en/composite/GII
7 გაეროს განვითარების პროგრამა, გენდერული
 უთანასწორობის ინდექსი, 2016 წ.
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უთანასწორობის ინდექსის მიხედვით ეკონომიკური 
შესაძლებლობები ქალებისთვის სა ქართველოში 
შეზღუდულია.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მრავალი სტრა
ტეგია და კანონი, რომლებიც გენდერული თანას
წორობის შესახებ ნორმებს შეიცავს, რეალობა 
აჩვენებს, რომ: ა) გენდერულ თანასწორობასთან 
დაკავშირებით ნაკისრ ვალდებულებებს არა აქვს 
დროში განსაზღვრული მიზნები, საბაზისო მო
ნა ცემები და ინდიკატორები პროგრესის შესა
ფასებლად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გენდე
რული თანასწორობის საკითხების შესა ხებ ახალი 
ეროვნული სამოქმედო გეგმები8  ამ თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული; ბ) მწი
რია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ვალდე
ბუ ლებების განსახორციელებლად; არსე ბობს 
გა   დაჭარბებული მოლოდინი, რომ ამ ვალდებუ
ლე ბათა შესრულებას ფინანსურ დახმარებას დო
ნორები გაუწევენ; და გ) მიუხედავად ბოლო წლებ
ში გარკვეული გაუმჯობესებისა, ბევრ სფეროში 
არ ხდება სქესის მიხედვით კლასიფიცირებული 
მონაცემების შეგროვება და/ან გაანალიზება.
 
საქართველოში ჩატარებული ბოლოდროინდელი 
კვლევის მიხედვით, ქალთა ორგანიზაციების წა
რ    მომადგენლები აღნიშნავენ, რომ საქარ თვე
ლოს მთავრობა იღებს კანონებსა და სხვა დო
კუმენტებს, თუმცა არ გამოყოფს თანხას მა თი 
გან ხორციელებისათვის: „ჩვენს ქვეყანაში პო
ლიტიკური ნება არ არსებობს. [...] კანონი მიიღეს, 
მაგრამ სახელმწიფო არ გამოყოფს თანხებს 
მისი განხორციელებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ 
ეს მისთვის პრიორიტეტი არ არის. თუმცა, […] 
მოხარული იქნება, თუ დაფინანსებას მაგალითად 
„სიდა“ გამოყოფს“.9 

ცენტრალურ დონეზე გენდერული თანასწორობის, 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალა
დობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 
კომი სია წარმოადგენს ინსტიტუციურ მექანიზმს 
ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოში გენდერუ
ლი თანასწორობის დამკვიდრებისა და ქალთა 
გაძლიერებისათვის. კომისია 2017 წლის 2 

ივლისს მთავრობის №286 დადგენილებით ჩა
მოყა ლიბდა. მასში შედიან ყველა შესაბამისი სა
მინისტროს, სახალხო დამცველის აპარატის, 
იური დიული დახმარების სამსახურის, საზო გა
დო ებრივი მაუწყებლის, პარლამენტის გენდე
რუ ლი თანასწორობის საბჭოსა და უზენაესი 
სა  სამართლოს წარმომადგენლები. კომისიის მან
დატი ვრცელდება გენდერულ თანასწორობაზე, 
ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძა ლა
დობაზე, ასევე ქალებზე, მშვიდობასა და უსა
ფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბ ჭოს რე
ზოლუციების განხორციელებასთან დაკავში რებულ 
სხვა საკითხებზე. საქართველოს პარლამენტის 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ძირითად 
ორგანოს, რომელიც უფლებამოსილია უზრუნველ
ყოს გენდერული თანასწორობის კანონისა და 
მისი სამოქმედო გეგმის განხორციელების კო
ორდინაცია და მონიტორინგი, ევალება გენდერული 
კუთხით შეასრულოს კანონმდებლობის ანალიზი, 
შეიმუშაოს ცვლილებები და მოქმედებები გენ
დერული თანასწორობის მიღწევის პროცესის 
დასაჩქარებლად, ასევე აკონტროლოს და შეა
ფასოს გენდერული თანასწორობის მიღწევის 
პროგრესი10. ომბუდსმენს / სახალხო დამცველს11  
და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებს 
ევალებათ დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღ
მოფხვრა.12 გენდერული თანასწორობის შესახებ 
კა ნონში შეტანილი, 2017 წელს დამტკიცებული 
ცვლილებები მუნიციპალიტეტებს გენდერული თა
ნასწორობის მუნიციპალური საბჭოების შექმნას 
ავალდებულებს. მერები ვალდებულნი არიან, და
ნიშნონ საჯარო მოხელე, რომელსაც დაეკისრება 
პასუხისმგებლობა გენდერული თანასწორობის სა
კითხებზე13. 

საქართველოს მთავრობაში არ ყოფილა სისტე
მატიზებული მიდგომა სამოქმედო გეგმების ლო
კალიზების, ანუ ადგილობრივ დონეზე მათი 
გან ხორ ციელების მიმართ, ხელისუფლების ადგი
ლობრივ ორგანოებთან პარტნიორობით. გენ
დერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალა
დობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მო   მუშავე უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ამ 
პრო  ცესისადმი სისტემური მიდგომის შემუშავებაზე. 

8  ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქალებსა, მშვიდობასა 
და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების განსახორციელებლად, ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა ქალთა მიმართ ძალადობასთან 
და ოჯახში ძალადობასთან საბრძოლველი და 
მსხვერპლთა დასაცავი ზომების განხორციელების 
შესახებ, გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 
გეგმა (ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 
ნაწილი). ყველა აღნიშნული გეგმა მოიცავს 2018
2020 წლების პერიოდს.

9 ჯაფარიძე ელენე, გენდერული თანასწორობის
 პოლიტიკის შეფასება საქართველოში ქალთა
 ორგანიზაციების მიერ, CSS, 2012 წ.
10 საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის
 შესახებ, მუხლი 12, 2010 წ.
11 იქვე, მუხლი 14, 2010 წ.
12 იქვე, მუხლი 13, 2010 წ.
13 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს
 კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 2016 წ.
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3276687
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გენდერული თანასწორობის 
პრინციპები სოფლის მეურნეობის 
პოლიტიკაში 
გენდერული თანასწორობის კანონით დადგენი
ლი პრინციპების გათვალისწინება სოფლის მე
ურ ნეობასა და ადგილობრივი განვითარების პო
ლიტიკაში ნაკლებად ხდება. დასკვნა ეყრდნობა 
კანონმდებლობის, ძირითად რესპონდენტებთან 
ჩა  ტარებული ინტერვიუებისა და შესაბამისი ლი ტე
რატურის მიმოხილვას: 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრა ტე  
გიაში, რომელიც 20152020 წლებისთვისაა შე
მუ  შავებული, საქართველოში სოფლის მეურნე
ობის სექტორის განვითარებაა წარმოდგენილი და 
გათვალისწინებულია განვითარების შვიდი მთა ვარი 
მიმართულება14. წინამდებარე ანგარიშში ამ შვი დი 
მიმართულებიდან ბევრი საკითხია განხილული, 
ესენია: ფერმერთა ცოდნის გაღრმავება, სოფლის 
მეურნეობის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული 
განათლების გაუმჯობესება, კოოპერატივების ჩა
მოყალიბების მხარდაჭერა, კრედიტების სისტემის 
განვითარება, კოორდინაციის გაძლიერება სო
ფლის მეურნეობის სამინისტროს, დონორ ორ
გა ნიზაციებსა და სხვა მოთამაშეებს შორის, ირი
გაციის სისტემების გაუმჯობესება, მარცვლეული 
კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვისა და ვეტე
რინარული სერ ვისების მხარდაჭერა. სტრატეგიაში 
გენდერი შვი დიდან 2 მიმართულებაშია ნახსენები: 
მიმართულება 1. აგრარულ სექტორში დასაქმე
ბულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და
მიმართულება 2. ინსტიტუციური განვითარება. 
კო ოპერატივების განვითარება პირველ მიმარ
თულებაში იგეგმება და მასში ნათქვამია, რომ 
კოოპერატივების განვითარება გააუმჯობესებს ქა
ლების ჩართულობას სოციალურ და ეკონომიკურ 
აქტივობებში. როგორც ქვემოთ ვნახავთ, გენ
დე რული სტერეოტიპები ხელს უშლიან ქალების 

3.	ძირითადი	მიგნებები	
და	დასკვნები

ჩართულობას კოოპერატივებში და თუ არ მოხდა 
კოოპერატივებში გენდერული დისბალანსის 
პრო  ბ ლემის მოგვარება, ეს სტრატეგია ქალების 
სოციალურ და ეკონომიკურ აქტივობაზე მნიშვნე
ლოვან გავლენას ვერანაირად ვერ მოახდენს. 
საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და სქესის მი
ხედვით დაყოფილი მონაცემების მოპოვება მე ორე 
მიმართულებაში შედის. 

გენდერული თანასწორობის 20182020 წლების 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა (საქართველოს 
მთავრობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამო
ქმედო გეგმის ნაწილი) შეიცავს დებულებებს 
სოფლის მეურნეობით და ინტერესებული ან ამ 
სფეროში ჩართული ქალების ცოდნისა და კვა
ლიფიკაციის ამაღლების, კოოპერატივებში და 
ზოგადად აგრობიზნეს აქ ტივობებში მეტი ქალის 
მონაწილეობის შესახებ. სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სტრატეგია ამ მუხლების მხოლოდ 
იმ ნაწილს მოიცავს, რომელიც ქალების კო
ოპერატივებში ჩართვას ეხება, ანუ ეს სტრატეგია 
ნაწილობრივ ჰარმონიზებულია გენდერული თანას
წორობის შესახებ ეროვნულ სამოქმედო გეგმასთან, 
რომლის მიხედვითაც, სოფლის მეურნეობის სა
მინისტრო პასუხისმგებე ლია ამ დებულებებზე.15 

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგა
ნი ზაციის ექსპერტებმა შეიმუშავეს გარკვეული 
რე კო მენდაციები სოფლის მეურნეობის განვი
თარების 20152020 წლების სტრატეგიის ერო
ვნულ სამოქმედო გეგმაში გენდერული საკი
თხების გათვალისწინებისთვის, რადგან თვითონ 
სტრატეგიაში ცვლილებების შეტანა უკვე შეუძ
ლებელია, თუმცა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში 
მხოლოდ ორი რეკომენდაციაა განმარტებული. 
ერთი წარმოადგენს ზოგად რეკომენდაციას გენ
დერული კუთხით განცალკავებული მონაცემების 
მოპოვების შესახებ დებულება 2.2.1ში, რომელიც  

14 ამ დოკუმენტის შექმნის ინიციატორი იყო სურსათისა და
 სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ევროკავშირისა
 და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ
 დაფინანსებული პროექტის  „ENPARD სოფლის
 სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება“

 ფარგლებში. დოკუმენტის დასრულებაში ბევრი მხარე
 იყო ჩართული და შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იგი
 კოლექტიური მუშაობის ნაყოფია. 
15 OXFAMის რეკომენდაციები გენდერული
 მეინსტრიმინგისთვის სოფლის მეურნეობის
 განვითარების სტრატეგიაში,  2015 წ. 
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ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემუშავებას ეხება, 
ხოლო მეორე სპეციალური რეკომენდაცია შეეხება 
მეტი ქალის ჩართვას კოოპერატივებში (დებულება 
1.6.6). სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორ
განიზაციის ექსპერტების მიერ შემუშავებული ზო
გადი რეკომენდაციები ასეთია:16 

� საჭიროების შეფასებების ყველა კვლევა, რო
მელიც განხორციელდება, უნდა იყოს გენდერულ 
საკითხებზე სენსიტიური;

� ყველა ქალისთვის უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს რეალური წვდომა ინფორმაციასა და აქ
ტივობებზე;

� სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მი წა ზე 
საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას ქა ლთა 
უფლებები საკუთარ ქონებაზე არ იყოს უგუ ლე
ბელყოფილი;

� უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ მოპოვებული 
ინფორმაცია და წარმატების განმსაზღვრელი 
ფაქტორები ასახავდნენ საზოგადოების ყველა 
წევრის სიტუაციას ინტერვენციამდე და მას შემ
დეგ;

� უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ქალი ექსპერტების 
დასაქმება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, 
განსაკუთრებით მმართველ პოზიციებზე. 

პოლიტიკის შემუშავებაზე (სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული 
განვითარების სამინისტრო) პასუხისმგებელი სა
მი ნისტროების ან იმ ორგანიზაციების წარმო მა
დგენლებთან(სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია) ჩა
ტარებულმა ინტერვიუებმა, რომლებიც სამინის
ტროებს ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფენ, 
აჩვენა, რომ გენდერული თანასწორობის სა
კა ნონმდებლო დებულებები არ არის გათვა
ლისწინებული რეგიონული, აგრარული ან 
ეკო  ნომიკური განვითარების პოლიტიკის შე
მუშა ვების პროცესში. კახეთის, ქვემო ქართლის, 
სამეგრელოს, სამცხეჯავახეთისა და შიდა ქარ
თლის 20142021 წლების რეგიონული გან
ვითარების სტრატეგიებში დეტალურადაა წარ
მოდგენილი ადგილობრივი პრობლემები, მათ 
შორის, გზებისა და საირიგაციო სისტემების 
მდგო მარეობის გაუმჯობესება და მათი გადაჭრის 
კონკრეტული გზები, თუმცა გენდერული თანას
წორობის საკითხები თითქმის სრულიად უგულებე

ლყოფილია. სამცხეჯავახეთისა და შიდა ქართლის 
სტრატეგიები სრულებით არ ითვალისწინებენ ქა
ლებისა და კაცების განსხვავებულ საჭიროებებსა 
და როლს რეგიონულ განვითარებაში, ხო ლო 
კახეთის რეგიონული განვითარების სტრატე
გიის დოკუმენტში ნახსენებია გენდერული თა
ნას წორობის გამოწვევები, რომლებიც ორი მი
მართულებითაა წარმოდგენილი: გენდერული 
კუთხით არსებული განსხვავება ხელფასებს შო
რის და მიგრაციის ფემინიზაცია. ქვემო ქარ
თლისა და სამეგრელოს სტრატეგიებში მოცემუ
ლია ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიმღებ 
ორგანოებში მოღვაწე ქალების შესახებ, ასე ვე 
მოცემულია მიზანი 14 – „გენდერული თანასწო
რობის მხარდამჭერი აქტივობების დაგეგმვა და 
განხორციელება“, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად 
საჭირო ღონისძიებები დაკონკრეტებული არ 
არის. ძირითად რესპონდენტებთან ჩატარებული 
ინტერვიუს თანახმად, რეგიონული განვითარების 
გეგმები ეყრდნობა ადგილობრივი მთავრობის 
მიერ მომზადებულ მონაცემებს. რეგიონული გან
ვითარებისა და ინფრასტრუქტურისა  სამინი
სტრო არანაირ კონტროლს არ ახორციელებს 
ადგილობრივ გეგმებში გენდერული საკიხების 
გათვალისწინების უზრუნველსაყოფად. შესაბამისი 
სამოქმედო გეგმები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს: 
მათში გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება (მაგალითად, გზების მშენებლობა, 
ირიგაცია და წყლის მიწოდება კახეთში). არცერთი 
რეგიონული გეგმა არ ითვალისწინებს გენდერულად 
განცალკავებული მონაცემების მოპოვებას. 

აგრარული ცოდნისა და გამოცდილების გავრცე
ლების 20182019 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში 
მოცემულია კარგად გააზრებული გეგმა, რომელიც 
მიზნად ისახავს ფერმერების ცოდნის გაზრდას. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დოკუმენტში არ არიან 
ნახსენები ქალები, იმ თავშიც კი, სადაც ლაპარაკია 
მომხმარებლებისთვის დიფერენცირებული სერვი
სე ბის მიწოდებაზე.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიექცეს 
იმ პირების გენდერული ცნობიერების დონეს, 
რომლებიც გენდერული თანასწორობის შესახებ 
კანონებისა და რეგულაციების ჰარმონიზებასა 
და განხორციელებაზე არიან პასუხისმგებლები. 
ცენტრალური უწყებების ზოგიერთ თანამშრომელს 
კარგად არ აქვს გაცნობიერებული გენდერული 

16 დონო აბდურაზაკოვა, აროა სანტიაგო ბაუტისტა,
 რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობის განვითარების
 20152020 წლების სტრატეგიაში და მის სამოქმედო
 გეგმაში გენდერის მეინსტრიმინგისათვის, სურსათისა
 და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის რეგიონული
 ოფისი ევროპასა და ცენტრალურ  აზიაში, 2015 წ.
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თანასწორობისა და ამ თემის აქტუალობის სა
კითხი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ახ
სენა ქალების მიერ მართული რამდენიმე 
სე რ  ვი სი, როგორც მაგალითი იმისა, რომ ამ სე
რვი  სებში გათვალისწინებულია გენდერული თა
ნასწორობის საკითხი. იგივე მაგალითი იქნება 
გამოყენებული იმის აღქმის დასასაბუთებლად, რომ 
მათი სამინისტრო მხედველობაში იღებს კანონს 
გენდერული თანასწორობის შესახებ და შესაბამის 
სამოქმედო გეგმებს,  თუმცა სამინისტროსა და 
ექსტენციის სერვისებში დასაქმებული ქალე ბის 
რაოდენობა  გენდერული საკითხების გათვა ლის
წინებისთვის საკმარისი მტკიცებულება არ არის, 
განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს ქალები არ არიან 
გათვითცნობიერებულნი გენდერული თა ნაწორობის 
საკითხებში ან სამინისტროში მაღალ თანამდებობებს 
არ იკავებენ და, შესაბამისად, არ მონაწილეობენ 
გადაწყვეტილების მიღების პრო ცესში. 

სოფლის განვითარების სტრატეგია 20172020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრა
ტეგია შემუშავდა ევროკავშირის პროგრამა 
ENPARDის (ევროკავშირის სამეზობლო პარ
ტნიო რობა სოფლის მეურნეობის და სოფლის 
განვი თარებისათვის), გაეროს განვითარების 
პრო გრა  მისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის 
მეურ ნეობის ორგანიზაციის დახმარებით. 
სტრატე გიის სამიდან ერთერთი პრიორიტეტია 
სოციალური პირობებისა და ცხოვრების სტანდარ
ტების გაუმჯობესება. ამ პრიორიტეტული სფეროს 
მე3 ამოცანა ყურადღებას ამახვილებს სოფლის 
მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და 
ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდაზე ადგი
ლო ბრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და 
მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში. ეს ამო
ცანა უნდა განხორციელდეს სსიპ სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ქალთა 
უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობასთან 
დაკავშირებული სულ მცირე ექვსი ღონისძიების 
და 10 საინფორმაციო შეხვედრის ჩატარების მეშ
ვეობით.17 

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 
სტრატეგია 20162020
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 
სტრატეგია 2015 წელს იქნა მიღებული. იგი მიზ
ნად ისახავს მცირე და საშუალო საწარ მო ე ბი
სათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, მათი 

17 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია
 20172020 წწ, სამოქმედო გეგმა 2017 წ. 
 http://gov.ge/ruraldevelopment/

კონკურენტუნარიანობის და ინოვაცი ების შესაძ
ლებლობების ამაღლებას, რის შედე გადაც მოხ
დება შემოსავლების და სამუშაო ადგი ლების 
ზრდა. სტრატეგია მოიცავს ხუთ სტრატე გიულ 
მიმართულებას, რომელთა მიზანია საკანონმდე
ბლო გარემოს გაუმჯობესება, ფინანსებზე ხელმი
საწვდომობის გაზრდა, მცირე და საშუალო მეწა
რმეობის უნარების განვითარება და სამეწარმეო 
კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა, ასევე ექსპო
რტისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. 3.9 პრი
ორიტეტის სახით სტრატეგიაში საგანგებოდ არის 
აღნიშნული ქალთა მეწარმეობის წახალისება. 
ამ პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება 
სამეწარმეო საქმიანობაში ქალთა ჩართულობის 
მხრივ ნაკლოვანებათა შეფასება და საჭირო
ებათა ანალიზი, რაც მიზნად ისახავს შედეგებზე 
დაყრდნობით სპეციფიკური მიდგომის ჩამოყა
ლიბებას. გარდა ამისა, სტრატეგია შექმნის 
პლატ ფორმას მეწარმეობაში ჩართულ ქალთა 
თანამშრომლობის ხელშესაწყობად. მთავრობას 
ჯერ არ გადაუდგამს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები სტრა
ტეგიის ამ ნაწილის განსახორციელებლად.

გენდერული თანასწორობის პრინციპები 
ადგილობრივ პოლიტიკასა და პროგრამებში 
ადგილობრივი განვითარების პროგრამები და 
ბიუჯეტები ხშირად „გენდერულად ბრმაა“ და არ 
ითვალისწინებს ქალებისა და კაცების პოტენციურად 
განსხვავებულ საჭიროებებს. ეს მიგნება ეფუძნება 
ლიტერატურისა და კვლევის შედეგად მოპოვებული 
ინფორმაციის მიმოხილვას: 

ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკა ყველაზე კარ
გად აისახება ადგილობრივ ბიუჯეტებში, ასევე 
სპეციალურ პროგრამებში, როგორებიც არის სოფ
ლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელსაც რეგი
ონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო ახორციელებს, მცირემიწიან ფერ
მერთა მხარდაჭერის პროგრამა და პროგრამა 
„აწარმოე საქართველოში“, რომლებსაც ეკონო
მიკისა და მდგრადი განვითარების სამი ნისტრო 
ახორციელებს, ასევე სოფლის მეურნე ობის სა
მინისტროს ხელმძღვანელობით განხორციე ლე
ბული შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მხარდაჭერის 
პრო გრამა, რომელიც საქართველოში 2009 
წლიდან ხორციელდება, 2017 წელს შეჩერდა 
მთავ რობის მიერ და გაკეთდა განცხადებები, 
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რომ პროგრამა გაუმჯობესებული სახით 2019 
წლიდან აღდგებოდა. სოფლის მხარდაჭერის 
პროგ რამა ფინანსურ დახმარებას უწევდა ინფრა
სტრუქტურის განვითარებას. თუმცა, თავდა პირ
ველი კვლევის ფარგლებში ჩატარებული გამო
კითხვის თანახმად, ზოგადად მოსახლეობა არ 
იყო სათანადოდ ინფორმირებული პროგრამის 
შესახებ: გამოკითხული მოსახლეობის ნახევარზე 
მეტს (51.8%) არ სმენოდა მის შესახებ და ინ
ფორმირებული მხოლოდ მოსახლეობის ერთი 
მესამედი (35.5%) იყო.18  ინფორმირებულთაგან 
ორი მესამედი (67.7%) არ მონაწილეობდა პრო
გრამის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში. 
არ ყოფილა აღმოჩენილი სტატისტიკურად მნი
შვნელოვანი გან სხვავებები მამაკაცებისა და ქა
ლების პასუხებს შორის.

სამწუხაროდ, არ არსებობს სქესის მიხედვით 
კლა  სიფიცირებული მონაცემები იმ შეხვედრებში 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით, რომლებზეც 
მიიღებოდა გადაწყვეტილებები იმის თაობაზე, თუ 
როგორ უნდა ყოფილიყო პროგრამის სახსრები 
გამოყენებული. თუმცა ინტერვიუებმა ძირი
თად რესპონდენტებთან გამოავლინა, რომ შეხ

ვედ რების მონაწილეთა უმრავლესობას მამა
კაცები წარმოადგენდნენ. „ასეთ შეხვედრაზე 
მო ულოდნელად შევიდა ქალი. ოთახი სავსე იყო 
კაცე ბით. მათ სთხოვეს ქალს, დაეტოვებინა ოთახი“ 
(ქალი, 36 წლის, თბილისი).

ვინაიდან პროგრამა შეწყდა, კვლევის უახ ლეს ვერ
სიაში მასზე ყუარდღება არ არის გამახვი ლე ბული.

ამას გარდა, რესპონდენტების 60.4%ს არა
სდროს სმენია რეგიონში განხორციელებული იმ 
პროგრამების შესახებ, რომელთა მიზანიც გან
ვითა რებაზე მიმართული აქტივობების  ინფრა
სტრუქტურის რეაბილიტაციისა და აგრობიზნესის 
მხარდაჭერაა. რესპონდენტთა იმ 30%დან, ვისაც  
ამ პროგრამების შესახებ სმენია, მათგან გარ
კვეული მხარდაჭერა მხოლოდ 6.5%მა მიიღო. 
ამგვარი პროგრამების ბენეფიციარებს შორის 
გენდერული განსხვავებები არ დაფიქსირებულა, 
თუმცა დაფიქსირდა რეგიონული განსხვავებები 
 მხარდაჭერის შესახებ ინფორმირებულობისა 
და მასზე ხელმისაწვდომობის მიხედვით, შიდა 
ქართლი სხვა რეგიონებს ჩამორჩება. 

18 დარჩენილ 15%ს არ ჰქონდა პასუხი. 

გრაფიკი #1 
განხორციელებული განვითარების პროგრამების შესახებ ცნობიერების დონე რეგიონების მიხედვით

გსმენიათ თუ არა თქვენს რეგიონში განხორციელებული პროგრამების შესახებ, რომელთა 
მიზანია განვითარების სხვადასხვა აქტივობის განხორციელება  ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია, აგრობიზნესის მხარდაჭერა და ა.შ.? 
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გრაფიკი #2 
განხორციელებული განვითარების პროგრამების შესახებ ცნობიერების დონე სქესის მიხედვით

გრაფიკი #3 
მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც მხარდაჭერას იღებს განვითარების სხვადასხვა 
პროგრამიდან, რეგიონების მიხედვით

იღებთ თუ არა/მიგიღიათ თუ არა რაიმე სახის მხარდაჭერა ასეთი ტიპის პროგრამებიდან, 
როგორც ინდმეწარმეს ან საინიციატივო ჯგუფის/კოოპერატივის წევრს? 

გენდერული თანასწორობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებში 
სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებში ქალები ძალიან 
ნაკლებად არიან ჩართულები გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში. მიგნება ეყრდნობა რაოდე
ნობრივი კვლევისა და ფოკუს ჯგუფების შედეგად 
მოპოვებულ ინ ფორ მაციას. 

ქალების მცირე რაოდენობაა ჩართული გადა
წყვე  ტილების მიღების პროცესში. კვლევის რეს

პონ დენტების 87.7%ის თანახმად, ისინი არ 
არიან ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გა
დაწყვე ტილების მიღების პროცესში. მათი უმ
რავლესობა ‒ 78.4% არ არის დაინტერესებული, 
ხოლო 15.1% ფიქრობს, რომ მათი ჩართულობა 
არაფერს შეცვლის, რადგან მათ ხმას ცვლილება 
არ შეუძლია. ამ კუთხით გენდერული განსხვავებები 
არ დაფიქსირებულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესებში მონაწილეობისგან თავის შეკავებაზე 
ქალებისა და კაცების თანაბარი რაოდენობა საუბ
რობს.
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გრაფიკი #4 
სხვადასხვა/თემთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არჩართვის 
მიზეზები რეგიონების მიხედვით

რატომ არ ხართ ჩართული ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? 
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გრაფიკი #5 
სხვადასხვა/თემთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არჩართვის 
მიზეზები რესპონდენტის სქესის მიხედვით

იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის მხო
ლოდ 12%ია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვე
ტილებების მიღების პროცესში ჩართული, 
გასა კვირია, რომ რესპონდენტების 47.1%
ის აზრით, გადაწყვეტილების მიღებისას ზოგ
ჯერ ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის აზ
რის გათვალისწინება. 5.6% ფიქრობს, რომ 

ადგილობრივი მოსახლეობის აზრს გადაწყვე
ტილების მიღებისას ყოველთვის ითვალისწინებენ 
და მხოლოდ 25.7% ფიქრობს, რომ მათ აზრს 
გავლენის მოხდენა არ შეუძლია. ადგილობრივ 
დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე 
ქალების ზეგავლენასთან დაკავშირებით შეხე
დულებები მსგავსია.
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გრაფიკი #6 
როგორ ფიქრობთ, ხდება თუ არა ადგილობრივი ქალების აზრის გათვალისწინება სათემო საკითხებზე 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?
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ერთი მხრივ, რესპონდენტების დაახლოებით 50% 
აცხადებს, რომ მათი აზრი გათვალისწინებულია, 
მეორე მხრივ, ისინი ამბობენ, რომ გადაწყვე ტი
ლების მიღების პროცესში არ მონაწილეობენ. 
ასე თი საპირისპირო სურათის მიღება შეიძლე
ბა განპირობებული იყოს პასუხებზე ე.წ. „სოცია
ლური სასურველობის“ ზეგავლენით, როდესაც 
რესპონდენტი ცდილობს, ისეთი პასუხი გასცეს, 
როგორიც მისი აზრით მისაღები იქნება ინტერვი
უერისათვის. ეს შეიძლება იმითაც იყოს გამო წვე
ული, რომ რესპონდენტები ნაკლებად ინფორ
მირებულები არიან გადაწყვეტილებების შესახებ და 
არ აქვთ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მოსაზრებები. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ქალების ნაკლებად ჩართულობის 
მიზეზები 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალების ნა
კლებად ჩართულობის ერთერთ მიზეზად შეიძლე
ბა ტრადიციული გენდერული სტერეოტიპები ჩა
ი თვალოს. მიგნება ეყრდნობა ფოკუს ჯგუფის, 
ასევე ძირითად რესპონდენტებთან ჩატარებული 
ინტერვიუების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას: 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები ინფორმირებულები 
არიან, რომ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვე ტი
ლებებს ძირითადად კაცები იღებენ. მათი შე
ფასებით, ადგილობრივი მთავრობის 80%ს კაცები 
შეადგენენ, თუმცა არათანაბარ განაწილებას პრო
ბლემად არც ქალები აღიქვამენ და არც  კაცები. 
კაცი მონაწილეები თანხმდებიან, რომ ქალები 
უნდა იყვნენ ჩართულები გადაწყვეტილების მი
ღების პროცესში, თუმცა, მათი მოსაზრებით, ქა
ლის მთავარი მოვალეობა ბავშვების აღზრდა და 

საოჯახო საქმეების შესრულებაა. ეს კი მათ სხვა 
აქტივობებისთვის ნაკლებ დროს უტოვებს. როგორც 
ფოკუს ჯგუფის ერთერთი რესპონდენტი აღნიშნა ვს: 

გენდერული თანასწორობა ახლა აქტუალურია.
მერე ბავშვებს ვინ გაზრდის? ქართული ტრა
დიციები არ უნდა დავკარგოთ, თუმცა ეს არ ნი
შნავს, რომ ქალები არ უნდა იყვნენ სათემო სა
კითხებში ჩართულები. რაღაც მიზეზების გამო ეს
სიტუაცია [ქალების სუბორდინირებული პოზიცია
საზოგადოებაში]დრამატულადარისწარმოჩენილი,
დამძიმებულია[ამბობენ]რომქალიდაჩაგრულია
და მისი გააქტიურებაა საჭირო (ფოკუს ჯგუფის
დისკუსია,ბათუმი).

ამასთან ერთად, ფოკუს ჯგუფების კაცი მონაწილეები 
ფიქრობენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახის 
პრობლემას ვინ წარუდგენს გადაწყვეტილების 
მიმღებ ორგანოებს: ქალი თუ კაცი, მაგრამ ვინაიდან 
ქალები ძირითადად საშინაო საქმეებით არიან 
დაკავავებული, უმჯობესია, ეს კაცმა გააკეთოს, რა
დგან ის „ნებისმიერ შემთხვევაში გადის სახ ლიდან“. 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ის ქალები, რომ ლებიც 
არ არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში და არ არიან მსგავსი საკითხებით და
ინტერესებულნი, ამ პოზიციას ეთანხმებიან. გან
სხვა ვებულია ფოკუს ჯგუფების მონაწილე იმ 
ქალების პოზიცია, რომლებიც სხვადასხვა პრო
გრამის განხორციელებასა და განხილვებში აქ
ტიურ მონაწილეობას იღებენ. ისინი თვლიან, რომ 
მათი როლი მნიშვნელოვანია, მათ შეუძლიათ 
ზეგავლენის მოხდენა, რის დასადასტურებლადაც 
კონკრეტული შემთხვევებიც არსებობს, თუმცა უნდა 
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აღინიშნოს, რომ ამგვარი გამოცდილების მქონე 
ქალების რიცხვი ფოკუს ჯგუფებში საკმაოდ მცირე იყო.

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიებმა მკაფიოდ აჩვენა, 
რომ ქალები, ქალის როლის საკუთარი აღქმიდან 
გამომდინარე, უმეტესწილად პასიურები არიან 
სათემო გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავ
შირებით, რაც სრულად ემთხვევა ფართოდ გავ
რცელებულ სტერეოტიპებს, რომელთა მიხედვითაც 
ქალი სახლში უნდა იჯდეს და ბავშვებს უვლიდეს, 
ხოლო სახლს გარეთ ოჯახის ინტერესებს მისი 
ქმარი წარმოადგენს. ამ სტერეოტიპების გამო, ქა
ლები თავს იკავებენ სახლს გარეთ ინიციატივების 
გამოჩენისგან. ასე რომ, გენდერული სტერეოტიპები 
ზღუდავენ ქალის საშუალებას  იმოქმედოს. 

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ერთერთი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის 
აღქმით, გენდერული ბალანსის მოთხოვნები მათ 
აქტივობებში „ხელოვნურია“. მისი აზრით, სამუშაო 
უნდა შესრულდეს საზოგადოებრივ დონეზე, 
რათა საზოგადოების ყველა წევრს მიეწოდოს 
ინფორმაცია გენდერული თანასწორობის შესახებ.  
ბიზნესის მხარდამჭერი გრანტების თანაბრად 
გადანაწილების მცდელობა ქალებსა და კაცებზე 
კი აღიქმებოდა, როგორც ა) ძალიან რთული, 
რადგან ბიზნესაქტივობების არსებული გენდერული 
გადანაწილება არათანაბარია და ამ სფეროში 
უფრო მეტი კაცია ჩართული, ვიდრე  ქალი 
და ბ) არაეფექტური, რადგან ეს აქტივობების 
ხარისხის ხარჯზე, გენდერული თანასწორობის 
მხრივ არსებულ სიტუაციას „მხოლოდ 1%ით“ 
გააუმჯობესებდა. ამგვარი მსჯელობა ადას ტუ
რებს დადებითი ქმედებისა და გენდერული მე
ინ სტრიმინგის შეზღუდულ გაგებას. მსგავსი 
მო  სა ზრებები გამოთქვა ზოგიერთი დონორი ორ
განიზაციის წარმომადგენელმაც. (ინტერვიუები ძი
რითად რესპონდენტებთან).  

გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში ქალების ნაკლებად 
ჩართულობის პრობლემის დაძლევის 
ადგილობრივი ინიციატივები  
დაფიქსირებულია  ადგილობრივი ინიციატივები, 
რომლებიც მიზნად ისახავენ გადაწყვეტილების მი
ღების პროცესში ქალების ნაკლებად ჩარ თულობის 
პრობლემის აღმოფხვრას. მიგნება ეყრდნობა 
შესაბამისი ლიტერატურის მიმოხილვასა და ინ
ტერვიუებს ძირითად რესპონდენტებთან:

1. თვითდახმარების ჯგუფები და გენდერული 
ბი უჯეტირება 
თვითდახმარების ჯგუფების შექმნის ერთერთი 
ყველაზე მასობრივი ინიციატივა ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდ „ტასოს“ 
ეკუ თვნის და იგი მხარდაჭერილია გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის მიერ. ამ ინიციატივის მი ზანი 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალების 
ნაკლებად ჩართულობის პრობლემის მო გვარებაა. 
ინიციატივის ფარგლებში, სულ 52 ჯგუფი შეიქმნა: 
13  შიდა ქართლში, 20  ქვემო ქართლში 
და 19  სამეგრელოში. ამ ჯგუფების წევრები 
ძირითადად ქალები არიან. ისინი ახორციელებენ 
ისეთ აქტივობებს, რო გორიცაა: საქონლის ვაქ
ცინაცია, სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის 
ინფრასტრუქტურული საქმიანობა, როგორიცაა სა
ბა ვშვო ბაღებისა და საგანმანათლებლო ცენტრების 
შენობების რემონტი, თავისუფალი დროის გასა
ტარებელი აქტივობები, როგორიცაა  პოეზიის 
საღამოები. ჯგუფების უზრუნველყოფა მოხდა 
სამუშაო გა რემოთი ან აღჭურვილობით  ოფისით, 
კომპიუ ტერითა და ინტერნეტით. ამ რეალური 
შედეგების გარდა, ინიციატივის სხვა მიღწევად 
შე იძლება ჩაითვალოს ის, რომ ბენეფიციარები 
თემის განვითარების საქმეში უფრო გააქტიურდნენ 
და ამ მიზნის მისაღწევად ძალები გააერთიანეს. 
უფრო მეტიც, ამ ჯგუფების ზოგიერთმა წევრმა 
სათემო ჯგუფები ჩამოაყალიბა, რომლებიც მცირე 
პროექტების განსახორციელებლად  დაფინანსებას 
სხვა წყაროებიდან იღებენ. მაგალითად სოფელ 
ორსანტიაში, სამეგრელოს რეგიონში (ინტერვიუები 
ძირითად რესპონდენტებთან), თვით დახმარების 
ჯგუფების ჩამოყალიბების პრო ცესი 2010 წლიდან 
2015 წლამდე, ორ ფაზად გრძელდებოდა. ამჟამად 
აღნიშნულ ჯგუფებში 340 წევრია გაერთიანებული. 
თვითდახმარების, სათემო და ადგილობრივი 
მთავრობის ჯგუფებმა სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი 
გაიარეს. ეს ქალები  ადგილობრივი მმართველობისა 
თუ ბიუჯეტირების საკითხებში გათვითცნობიერდნენ 
და საკუთარ პოზიციებს აქტიურად იცავენ. ისინი 
ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ „ოდესმე საკუთარ 
ბაღს დატოვებდნენ და თავიანთი მოსაზრებების 
საჯაროდ გამოხატვას დაიწყებდნენ“ (ინტერვიუ
ძირითადრესპონდენტთან).

ამასთან ერთად, თვითდახმარების ჯგუფების ზო
გიერთი წევრი სათემო კომიტეტებში გაწევრიანდა 
და ადგილობრივ/სოფლის მოსახლეობასა და 
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ადგილობრივ მთავრობას შორის მედიატორის 
ფუნქციას ასრულებს. ისინი აგროვებენ ინფორმაციას 
ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებისა და 
ინიციატივების შესახებ, შემდეგ ამ ინფორმაციას 
გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებს აწვდიან 
და ზრუნავენ, რომ მოსახლეობის საჭიროებები 
მხედველობაში იქნას მიღებული. შედეგად, ად
გილობრივი ქალები გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში აქტიურად ჩაერთნენ.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 
ფონდმა „ტასომ“, ბიუჯეტის გენდერული კუთხით 
შესადგენად, ადგილობრივი საკრებულოებისა 
და გამგეობის წევრებისგან დაკომპლექტებული 
სამუ შაო ჯგუფები ჩამოაყალიბა. ეს ინიცი ატივა 
მხარს უჭერდა საქართველოს ხუთ მუნიციპა ლი
ტეტში მუნიციპალური დადგენილების ძალაში 
შესვლას, რამაც ამ მუნიციპალიტეტებში გენ დერუ
ლი ბიუჯეტირების სამუშაო ჯგუფების ჩამოყა
ლიბებისთვის სამართლებრივი საფუძველი 
შე ქმნა. მუნიციპალური სამუშაო ჯგუფები და სა
თე მო კომიტეტები ერთობლივად მუშაობენ ადგი
ლობ რივ ბიუჯეტებში გენდერული საკითხების 
გათვალისწინებისთვის. 

გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს ბიუჯეტის 
იმგვარ დაგეგმვას, პროგრამირებასა და შედგენას, 
რომ გათვალისწინებული იყოს გენდერული თა
ნასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის სა
კითხები. ამასთან, გენდერული ბიუჯეტირება 
მო იაზრებს გენდერული კუთხით არსებული 
ხარვე ზების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრას 
ქალთა საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური 
პროგრამების დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების გზით, 
ან ზოგად პროგრამებში ქალებისა და კაცების 
განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებით, 
ან ორივე ამ საშუალების გამოყენებით.  შესაძლოა, 
ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი გადაწყვეტილების 
მიმღებ უწყებებს დაეხმაროს ხარვეზების იდენტი
ფიცირებასა და მოცემულ ბიუჯეტში დაფინანსების 
ხელახლა გადანაწილებაში, მათ საშუალება უნდა 
მიეცეთ დაინახონ, თუ რა ზეგავ ლენა ექნება გენდე
რულ ბიუჯეტირებას ქალებსა და კაცებზე19.

იმ მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ბიუჯე
ტები, რომლებშიც გენდერული ბიუჯეტირება გა
ნ ხორციელდა  გორი, ზუგდიდი, მარნეული, 
თე  თრიწყარო  მოწყვლადი მოსახლეობის მხარ
და  ჭერას ითვალისწინებენ, ხოლო ზუგდიდის 
შემ თხვევაში, მხარდაჭერა ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლი ქალებისთვისაა  გათვალისწინებული20. 
გენ დერული ბიუჯეტირების ფარგლებში, გო
რის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სოციალურად 
მო   წყვლადი მარტოხელა დედებისთვის 400
დან 700 ლარამდე სპეციალური და ფი ნან სე
ბა გამოიყო(ინტერვიუები ძირითად რეს პონდენ
ტებთან). გენდერული ბიუჯეტირების ინი ციატივის 
განხორციელება 4 რეგიონში საწყის ეტაპზეა. ამ
ჟამად ბიუჯეტის სისტემური რესტრუქტუ რიზაციის 
ნაცვლად, იგი უფრო არარეგულარული ბიუჯე ტი
რების მსგავსია. 

2. ქალთა ოთახები
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი 
და „ტასოს“ მიერ განხორციელებული პროექტების 
თითქმის პარალელურად, შვეიცარიის განვი თა
რების და თანამშრომლობის სააგენტოს და ფი
ნან სებითა და სხვა ორგა ნიზაციებთან თანამ
შრომ ლობით, “Merci Corps“მა, 2012 წელს, 
სამცხეჯავახეთსა და ქვემო ქართლში სოფლის 
განვითარების მიმართულებით გენდერული მე
ინ სტრიმინგის პირდაპირი აქტივო ბები წამო იწყო 
(დაგეგმილია აქტივობების გაგრძე ლება 2021 
წლის მარტამდე). აქტივობების მიზანი გადა
წყვეტილების მიღების პროცესში ქალების და
ბალი ჩართულობისა და მუნიციპალურ სერ
ვისებზე შეზღუდული წვდომის პრობლემის 
აღმო ფხვრა იყო. მას შემდეგ ქალთა ოთახების 
რიცხვი, რომლებიც აჭარაში, ქვემო ქართლსა და 
სამცხეჯავახეთის რეგიონებში ჩამოყალიბდა, 19ს 
შეადგენს (2 კვლავ ჩამოყალიბების პროცესშია). 
ეს ოთახები: ა) განთავსებულია მუნიციპალიტეტის 
შენობაში, ბ) მათ ემსახურებათ მუნიციპალიტეტის 
მიერ და ფინანსებული მენეჯერი და გ) აღჭურვილია 
კომპიუტერებით, ინტერნეტით, ბიბლიოთეკითა 
და ბავშვთა კუთხეებით. ამგვარად, იმ ქალებს, 
რომ ლებიც მუნიციპალიტეტში საკუთარ საქმეზე 

19 ე. სეფაშვილი, გენდერული თანასწორობა და მისი
 განხორციელება გენდერული ბიუჯეტირების გზით, 2010 წ.

20 ბინის ქირისთვის ყოველთვიურად 200 ლარია
 გამოყოფილი. 
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მიდიან, საშუალება აქვთ, გამოიყენონ ეს ოთახები 
და კონსულტაციები მიიღონ მუნიციპალიტეტის 
მომსახურებების თაობაზე. ამას გარდა, ქალთა 
ოთახები ქალებისთვის თავშეყრის ადგილიცაა. 
მათ ხომ, კაცებისგან განსხვავებით, ხშირად არ 
აქვთ საჯარო ადგილი შეკრებისთვის. კაცები კი 
ტრადიციულად, უბანში, ღია ცის ქვეშ მოწყობილ 
თავშეყრის ადგილას იკრიბებიან, რომელსაც 
სასაუბრო ენაზე „ბირჟა“ ეწოდება (ინტერვიუები 
ძირითად რესპონდენტებთან). 20132016 წლებში 
ამ ოთახებმა ოთხი ათასზე მეტ ქალს უმასპინძლა 
და აქ 1767 ქალს ჩაუტარდა ტრენინგი.21 

გენდერული თანასწორობა დროის გამოყენების 
ჭრილში 
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქალები მამა
კაცებზე მეტ დროს ანდომებენ როგორც საოჯახო 
საქმეებს, ისე სასოფლოსამეურნეო საქმიანობას.  

დროის ბიუჯეტი  იმ დროის გამოთვლა, რასაც 
ინდივიდი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საქმის 
შესრულებაზე ხარჯავს, ეფექტურ ინსტრუმენტად 
ითვლება მოსახლეობაში გენდერული თანასწო
რობის პრობლემის აღმოსაჩენად (სეფაშვილი, 
2008). ჯერჯერობით საქართველოში ორი ასეთი 
კვლევა ჩატარდა. ერთერთი კვლევის მიხედვით, 
კაცებს ქალებზე ორჯერ მეტი თავისუფალი დრო 
აქვთ (ქალი და კაცი საქართველოში, 2006). 
მეორე კვლევის თანახმად, დასაქმებული ქალების 
ყოველდღიურად 77% დამატებით 2 საათზე 
მეტს ხარჯავს სახლის საქმეებზე. ქალების მიერ 
შესრულებული უსასყიდლო სამუშაოს ოდენობა 
კაცებისას 13ჯერ აღემატება (სეფაშვილი, 2008).

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ქალებისა და კაცების 
მიერ ცალცალკე შევსებული დროის ცხრილი 
საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის, თუ როგორ 
აღიქვამენ ქალები და კაცები საკუთარი და 
პარტნიორის დროის გადანაწილებას. ყველა 
რეგიონში ქალები იმ საოჯახო საქმეების შესრუ
ლებაში არიან ჩართულნი, რომლებსაც კაცები არ 
ასრულებენ. ამავდროულად, დამატებით ქალები 

მსხვილფეხა საქონელსაც უვლიან. კაცებს ავალიათ 
იმ გარკვეული საქმეების შესრულება, რომლებსაც 
ქალები არ ასრულებენ. ესენია: ზამთრისთვის შეშის 
შეგროვება ან სახლში დაზიანებული ნივთების შე
კეთება. დროის გამოყენების ცხრილებმა, რომ
ლებიც მონაწილეებმა ფოკუს ჯგუფების შეხ
ვედრისას შეავსეს, ცხადყო, რომ ქალები კაცებზე 
დიდხანს შრომობენ და ძირითადად უსასყიდლო 
საოჯახო საქმეების შესრულებაზე. დღის განმავ
ლობაში შრომაზე დახარჯული სა ათების რაოდენობა  
რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. სამეგრელოში 
განსხვავება ქალისა და კაცის მიერ დახარჯულ 
დროს შორის 2.5 საათი, ქვემო ქართლში  3 
საათი, აჭარაში  3.5 საათი, სამცხეჯავახეთში  4 
საათი, ხოლო კახეთში  8 საათია. კაცები ქალებზე 
მეტს მხოლოდ შიდა ქართლში შრომობენ, სადაც 
განსხვავება 2 საათს უდრის (იხ. დანართი #2). 
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მონაცემების განზოგადება 
შეუძლებელია, რადგან ისინი თითოულ რეგიონში 
ერთ ან ორ ფოკუს ჯგუფშია მოპოვებული.

თუმცა, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შემ
დე გი დასკვნების გაკეთებაა შესაძლებელი: კა
ცები წლის განმავლობაში ოდნავ უფრო მეტ სა
მუშაო დღეს ხარჯავენ სასოფლოსამეუ რნეო 
კულ ტურების ღირებულებათა ჯაჭვთან დაკავში
რებულ აქტივობებზე (98.15), ვიდრე  ქალები 
(84.29), თუმცა მონაცემები რეგიონების მიხედვით 
განსხვავდება: აჭარაში ქალები უფრო მეტი 
დღის (92.2) განმავლობაში მუშაობენ, ვიდრე  
კაცები (85.5); სხვა რეგიონებში კი კაცები და ქა
ლები თითქმის ერთნაირად შრომობენ. კახეთში 
კაცები გაცილებით მეტ დღეს (91.34) ასრულებენ 
სასოფლოსამეურნეო კულტურების ღირებულებათა 
ჯაჭვთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, ვიდრე  
ქალები (54.76). ყველაზე დიდი განსხვავება 
კი შიდა ქართლში დაფიქსირდა, სადაც კაცები 
წელიწადში 146.86 დღეს ასრულებენ სასოფლო
სამეურნეო კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვთან 
დაკავშირებულ სამუშაოებს, ხოლო ქალები შრომაში 
88.45 დღეს ატარებენ. სეზონური მშრომელების 
სამუშაო დღეების რაოდენობა მნიშვნელოვნად ვერ 
ცვლის სურათს, რადგან ასეთების რიცხვი მცირეა: 
17.00 სამუშაო დღე  კაცი და 15.90 სამუშაო დღე  
წელიწადში  ქალი სეზონური მშრომელებისთვის. 

21  მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა,  შედეგების 
ვიზუალიზაცია: ინფოგრაფიკები, 2016 წ.

  http://alcp.ge/pdfs/1c255e93504a50c732fb2
  8f202c227c9.pdf
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მეცხოველეობის ღირებულებათა ჯაჭვში ქალების 
მიერ დახარჯული სამუშაო დღეების რაოდენობა 
წლიურად 259.96 დღეს შეადგენს, ხოლო კაცების 
შემთხვევაში ეს რიცხვი გაცილებით მცირე  165.77 
დღეა. ყველა რეგიონში ქალი უფრო მეტ დროს 
ხარჯავს მეცხოველეობასთან დაკავშირებულ 
აქტივობებზე, ვიდრე  კაცი. ყველაზე დიდი 
სხვაობა  წელიწადში 130 დღე კახეთის რეგიონში 
დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე მცირე  წელიწადში 
30 დღე სამცხეჯავახეთის რეგიონში.

მეცხოველეობისა და მიწათმოქმედების ღირებუ
ლებათა ჯაჭვზე დახარჯული სამუშაო დღეების 
რაოდენობის მიხედვით, საქართველოს ყველა 
რეგიონში ქალები უფრო მეტს შრომობენ სასო
ფლოსამეურნეო მიმართულებით, ვიდრე კა
ცები. კაცები წლის განმავლობაში 263.92 დღეს 
ატა რებენ შრომაში, ხოლო ქალები  344.25 დღეს 
(80.33 დღე სხვაობა წელიწადში). ამასთან ერთად, 
ქალები სხვადასხვა საოჯახო საქმესაც ასრულებენ, 
რაც სხვაობას კიდევ უფრო ზრდის. ყველაზე დიდი 
სხვაობა ქვემო ქართლში დაფიქსირდა, მას აჭარის 
რეგიონი მოსდევს, ხოლო ყველაზე მცირე სხვაობა 
შიდა ქართლის რეგიონშია აღრიცხული. 

ცხრილი #2 
მეცხოველეობისა და მიწათმოქმედების ღირებულებათა ჯაჭვზე დახარჯული სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში 
(x365 დღეზე).

აჭარა კახეთი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი სამცხე
ჯავახეთი
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კაცი 85.5 162,96 91,34 166,82 146.86 198,22 106.31 187,02 118.13 237,37 69.17 94,31

ქალი 92.2 279,56 54.76 294,54 88.45 262,61 111.78 323,50 114.86 323,50 65.07 144,97

ისეთი საოჯახო საქმეები, როგორებიცაა საჭმლის 
მომზადება, სარეცხისა და ჭურჭლის რეცხვა და 
უთოობა, ქალის მოვალეობაში შედის. კვლევის 
სამიზნე რეგიონებში არ გამოვლენილა ჭურჭლის 
სარეცხი მანქანის ფლობის შემთხვევა (ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილეებზე დაყრდნობით). ქალები 
ამბობენ, რომ ჭურჭლის რეცხვა და უთოობა მუ
დმივად მათ უწევთ და ამას „დაუსრულებელ 
სამუშაოს“ უწოდებენ. იგივე შეიძლება ითქვას 
საჭმლის მომზადებაზეც, თუმცა, ქალებს ეს საქმე 
უფრო მეტად ეხალისებათ, რადგან ამით ოჯახის 
წევრებსაც და საკუთარ თავსაც სიამოვნებას 
ანიჭებენ. გამოკითხული რესპონდენტების 5%ს 
სახლში სასმელი წყალი არ აქვს, ხოლო  14.5%ს 
ხელი  არასასმელ წყალზეც არ მიუწვდება. სა
შუალო პროცენტული მაჩვენებელი ყველა რე

გიონს არ წარმოადგენს, რადგან ქვემო ქართლის 
რეგიონში მოსახლეობის დიდი ნაწილი  სახლს 
შიგნით წყლის სისტემის არარსებობას უჩივის, 
ასეთი რესპონდენტების წილი 73.3%ია. სხვა რე
გი ონებში პროცენტული მაჩვენებლები მცირეა, თუ 
არ ჩავთვლით სამეგრელოს რეგიონს, სადაც რეს
პონდენტთა 9.5%ს სახლში წყლის სისტემა არ აქვს. 

ლიტერატურის მიმოხილვისა და ფოკუს ჯგუფების 
შედეგების მიხედვით, ნარჩენების გადაყრა ტრა
დიციულად ქალის მოვალეობაა. კაცები ამ სა
მუშაოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ასრულებენ, 
თუ სანაგვე ურნა სახლიდან შორსაა და მანქანით 
ტრანსპორტირებაა საჭირო, თუმცა ეს კვლევის 
მონაცემებით  ნაწილობრივ დასტურდება, რადგან 
რესპონდენტების მხოლოდ 35.6% აცხადებს, 
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22 მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა, გენდერული
 პერსპექივა მცირე მოცულობის მესაქონლეობაზე
 აჭარაში, 2015 წ, გვ 16
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რომ ნაგავს თვითონ ყრის და მათი უმრავლესობა 
ქალია. 28.3% ფიქრობს, რომ ნაგავს ოჯახის ყველა 
წევრი თანაბარი სიხშირით ყრის, ხოლო 20.0%ის 
თქმით, ამ სამუშაოს ქმარიც ასრულებს და ცოლიც. 
პასუხებში გენდერული განსხვავებები დაფიქსირდა: 

• მათგან (28.3%), ვინც ფიქრობს, რომ ნაგავს 
ოჯახის ყველა წევრი თანაბრად ყრის, 60% ქა
ლია და 40%  კაცი;

• მათგან (20%), ვინც ფიქრობს, რომ ნაგავს ქმა
რიც ყრის და ცოლიც, დაახლოებით 55.1% ქა
ლია და 44.9% კაცი;

• მათგან (35.6%), ვინც ამბობს, რომ ნაგავს თა
ვად ყრის, 71.1% ქალია და 28.9%  კაცი. ეს 
განსხვავება ქალისა და კაცის ქცევას შო რის 
არ სებულ რეალურ განსხვავებად უნდა ჩაი თვა
ლოს, რითაც დასტურდება, რომ ნაგვის გადაყრა 
ძირითადად ქალის მოვალეობაა. 

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ქალები 
კაცებთან შედარებით უფრო მეტად ასრულებენ 
როგორც სასოფლოსამეურნეო, ისე საოჯახო 
სა მუშაოებს, რაც მათ ნაკლებ თავისუფალ დროს 
უტოვებს, თუმცა ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების დიდი 
უმრავლესობის განცხადებით, ქალებს იმდენივე 
თავისუფალი დრო აქვთ, რამდენიც  კაცებს. ამავ
დროულად, ფოკუს ჯგუფების მონაწილე კაცების 
აზრით, ქალის მოვალეობა, გაზარდოს ბავშვები და 
მისდიოს „ქართულ ტრადიციებს“  ეს გენდერული 
როლების განაწილების ტრადიციული აღქმაა.  

სასოფლოსამეურნეო აქტივობებში დროისა და 
როლების გენდერული განაწილების მსგავსი სუ
რათი გვხვდება 2008 და 2009 წლებში (ALCP 
(მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა),  Mer
cy corps, 2011; შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტო გენდერული ანალიზი, 
2011) ჩატარებული კვლე ვებისა და ფოკუს ჯგუფების 
საშუალებით მი ღე ბულ შედეგებზე დაყრდნობით 
მომზადებულ დოკუმენტებში. ქალისა და კაცის 
პროდუქტიული როლები მეტნაკლებად თანაბრად 
არის გადანა წილებული, თუმცა საოჯახო საქმეების 
შესრულება უფრო მეტად ქალებს აკისრიათ. იგივე 
შედეგები აჩვენა 2015 წელს ALCPს მიერ აჭარაში 
ჩატარებულმა კვლევამ ქალებზე22. 

ამ კვლევას დამატებითი ღირებულება აქვს, რადგან 
მკაფიოდ აჩვენებს გენდერულ განსხვავებებს 
დროის განაწილების კუთხით სოფლის მეურნეობასა 
და საოჯახო საქმეებში. ქალები მამაკაცებზე მე
ტად არიან ჩართულნი მეცხოველეობის ღი რე
ბულებათა ჯაჭვში. ზოგიერთ რეგიონში ეს მიწათ
მოქმედების ღირებულებათა ჯაჭვსაც ეხება. 
ორივე ღირებულებათა ჯაჭვზე დახარჯული დღე
ების მთლიანი რაოდენობა ყველა რეგიონში 
დაუბალანსებელია. აქედან გამომდინარე, ქალებს 
ნაკლები დრო რჩებათ სათემო ან გასართობ 
აქტივობებში ჩართვისთვის. ფოკუს ჯგუფების კაც 
მონაწილეებს კარგად არ აქვთ გაცნობიერებული 
ქალის შრომისა და დახარჯული დროის ფასი. 
მაგალითად, მათი აღქმით, საოჯახო ტექნიკა 
 სარეცხი მანქანა და მტვერსასრუტი ქალებს 
სრულიად ათავისუფლებს შრომისგან, თითქოს 
საოჯახო საქმეები ადამიანური ჩარევის გარეშე 
სრულდებოდეს. ეს მაგალითი კარგად აჩვენებს, 
რომ ადამიანები არასწორად აფასებენ იმ საქმეებს, 
რაშიც თავად პირადად არ მონაწილეობენ. შე
საბამისად, ეს კიდევ ერთი არგუმენტია იმისთვის, 
რომ ქალები აუცილებლად იყვნენ ჩართულნი 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რადგან 
კა ცებს არ შეუძლიათ მათი ინტერესების სრულ
ფასოვნად წარმოდგენა. კაცის გაზრდილი ჩარ
თულობა უსასყიდლო საოჯახო საქმეებში კიდევ 
ერთ მიზანს/ამოცანას წარმოადგენს, რომელსაც 
არასამთავრობო ორგანიზაციები მთელ მსოფ ლი
ოში, მათ შორის საქართველოშიც, უწევენ ადვო
კატირებას. 

შრომის გენდერული გადანაწილება აგრარულ 
საქმიანობებში  
შრომის გენდერული გადანაწილება გვხვდება 
აგრარულ საქმიანობებში. ეს მიგნება ეფუძნება 
ფოკუს ჯგუფისა და კვლევის მონაცემებს:

პროდუქტიული დავალებები გაყოფილია ქალებსა 
და კაცებს შორის. ზოგადად, ქალები უვლიან 
საქონელს და ფრინველებს, მაშინ როცა კაცები 
პატრონობენ ვენახსა და სკებს. 

ფოკუს ჯგუფის წევრებმა წარმოადგინეს შრომის 
გენდერული გადანაწილების ორი არგუმენტი: 
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კაცები ასრულებენ ფიზიკურად მძიმე სამუშაოებს; 
საქმეს, რომელსაც  ძლიერი ფიზიკური ამტანობა 
სჭირდება (მსგავსი მიგნებები მივიღეთ 2011 წელს, 
ბაზრის გაერთიანებები სიღარიბის წინააღმდეგ), 
მაშინ, როცა ქალები ასრულებენ შედარებით 
მსუბუქ სამუშაოებს. მეორე არგუმენტი იყო ის, რომ 
კაცები და ქალები ასრულებენ ისეთ სამუშაოებს, 
რაც უკეთ გამოსდით. ორივე მათგანი შეიძლება 
მიჩნეულ იყოს ისეთ არგუმენტებად, რომლებიც 
ამყარებენ გენდერულ ნორმებსა და სტერეოტიპებს. 
იგივე არგუმენტებია გამოყენებული აგრარულ 
საქმიანობებში შრომის გადანაწილებისას: ქა
ლის ბუნება უკეთ ეწყობა მოსავლის გადარჩევას, 
რა დაგანაც ისინი უკეთ ასრულებენ  დეტალურ სა
მუ შაოს, რომელიც მოთმინებას მოითხოვს. რეს
პონ დენტები ამტკიცებენ, რომ კაცებს არ გააჩნიათ 
საკმარისი „ნებისყოფა“ მსგავსი რუტი ნული სამუშა
ოების შესასრულებლად. 

 ქალებს უკეთ გამოსდით მოწველა, ხილის
გადარჩევა,ქალებიუფროსწრაფადაკეთებენ
ამას; ქალებისთვის ეს უფრო ადვილად
შესასრულებელისაქმეა;

 ქალებსუკეთგამოსდითრეცხვა;
 ქალებმა უკეთ იციან, როგორ გააშრონ/

ჩამოკიდონ თეთრეული (ფოკუსური ჯგუფური
დისკუსიები).

ქალებისთვის მძიმე სამუშაოს მხარდასაჭერად, 
აჭარაში „Mercy Corps“ის პროექტების ფარგლე
ბში, რომელიც  შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით გან
ხორციელდა, მცირე რძის შემ გროვებელი რამ
დენიმე ცენტრი გაიხსნა. შედეგად, ქალებს შეუ
ძლიათ საღი რძის ჩაბარება და მათ არ უწევთ 
ყველის ამოყვანა ან სხვა რძის პროდუქტების 
დამზადება, ბაზარში სიარული და  პროდუქციის 
გასაყიდად დროის ხარჯვა. ამან გამოათავისუფლა 
მათი დრო, შეამსუბუქა მათი სამუშაო დატვირთვა და 
როგორც ერთერთმა ძირითადმა რესპონდენტმა 
აღნიშნა, დონორები დადებით გამოხმაურებას 
ღებულობენ პროექტში ჩართული ქალებისგან 
(ინტერ ვიუ ძირითად რეს პონ დენტთან, ALCP ვებ
გვერდი).

აგრარულ სექტორში  სამუშაო ძალის გენდერული 
გადანაწილების მიმართ დამოკიდებულება ოჯახე
ბში გამჯდარ სტერეოტიპებს ეფუძნება. ქალები 
აღიქმებიან ფიზიკურად სუსტ, ხოლო კაცები 
ძლიერ არსებებად და მიიჩნევა, რომ კაცს და 
ქალს სხვადასხვა სამუშაო უკეთესად გამოსდით. 
აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ მტკიცებულებას ასუსტებს 

ჩვენი მიგნება: კერძოდ, თითქმის ყველა რეგიონში 
ქალები კაცებზე უფრო მეტს მუშაობენ, ქალების 
მიერ გაწეული სამუშაო დღეების რაოდენობა სა
შუალოდ წელიწადში 80 დღით აღემატება კა
ცების მიერ ნამუშევარ დღეებს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ქალები მიიჩნევიან სუსტებად, ისინი ყველა 
რეგიონში კაცებზე მეტს მუშაობენ.

გენდერული განსხვავებები პროდუქტიული 
რესურსების ხელმისაწვდომობის საკითხში 
ქალები და კაცები გასხვავებულად განიცდიან იმ 
სიძნელეებს, რაც რესურსების ხელმისაწვდომობისას 
ხვდებათ. ეს მიგნება ეფუძნება კვლევისა და ფოკუს 
ჯგუფის მონაცემებს: 

კვლევის მიხედვით, მიზნობრივი რეგიონების  ქვემო 
ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, სამცხეჯავახეთი, 
აჭარა და სამეგრელოზემო სვანეთი  მოსახლეობის 
დაახლოებით 90% ფინანსურ სირთულეებს  გა
ნიცდის. რესპონდენტების 43,9% ძლივს ახერ
ხებს საკვების ყიდვას; დაახლოებით 25%ს არ 
აქვს კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები, 
თუმცა აქვს სირთულეები ტანსაცმლის შეძენასთან 
დაკავშირებით. გამოკითხულთა დანარჩენ 25%ს 
შეუძლია მხოლოდ იაფი საკვებისა და ტანსაცმლის 
შეძენა, მაგრამ არ შეუძლია საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკის ან უფრო ძვირადღირებული ნივთების 
ყიდვა. გამოკითხული ოჯახების 35%ში ოჯახის 
მთავარ მარჩენალ ძალას ქალები წარმოადგენენ. 
განსხვავებები, სადაც ოჯახის მართვის სადავეებს 
ზოგან  კაცები, ზოგან კი ქალები ფლობენ, ასახულია 
შემდგომ პასუხებში: ოჯახების 54.2%, სადაც ქალია 
მთავარი მარჩენალი, აცხადებს, რომ  ძლივს 
ყიდულობს საკვებს, განსხვავებით იმ ოჯახების 
39.3%ისგან, სადაც მთავარი მარჩენალი კაცია. იმ 
ოჯახების 25.8%ს, რომლებსაც ქალი მართავს და 
იმ ოჯახების 30.7%ს, რომლებსაც კაცი მართავს, 
უჭირთ ტანსაცმლის შეძენა. ამას გარდა, იმ ოჯახების 
15.9%ს, სადაც მთავარი მარჩენალი  ქალია და 
იმ ოჯახების 23.1%ს, სადაც მთავარი მარჩენალი 
კაცია, შეუძლია იაფი საკვებისა და ტანსაცმლის 
შეძენა, მაგრამ არ შეუძლია  საყოფაცხოვრებო 
ტექ ნიკის ან უფრო ძვირადღირებული ნივთების 
ყიდვა. ეს განსხვავებები გვიჩვენებს, რომ ოჯახები, 
რომ ლებსაც ქალები უძღვებიან, უფრო მეტად გა
ნიცდიან გაჭირვებას.

გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა აგრარულ 
პროდუქტებს ოჯახის მოხმარებისთვის აწარ
მო ებს. მოსახლეობის მხოლოდ მცირე პროცენტი 
აწარ მოებს იმაზე მეტ რაოდენობას, რაც ოჯახის 
მოხმა რებას სჭირდება (გასაყიდად). მოცემულია 
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მთლი ა ნი მოსავლის პროცენტული მაჩვენებელი, 
რაც  ოჯახის მოხმარების საჭიროებას სცილდება: 
 
• კარტოფილი  5.6% ხუთ რეგიონში და 37.1%  

სამცხეჯავახეთში; 
• ხილი  ალუბალი, ქლიავი, ატამი  5.2% 

ხუთ რეგიონში და 15.5% სამეგრელოზემო 
სვანეთში. 

• ხილი ვაშლი 3.7% ხუთ რეგიონში და 11.4% 
სამეგრელოზემო სვანეთში; 

• კაკალი, ნუში  3.2% ხუთ რეგიონში და 13.5% 
სამეგრელოზემო სვანეთში. 

გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მეც
ხო ველეობის პროდუქტებს საკუთარი მოხმარე
ბისთვის აწარმოებს. გასაყიდად ზოგიერთ პრო
დუქტს მოსახლეობის მხოლოდ 12% აწარმოებს. 
მცირე გამონაკლისებია რძე და რძის პროდუქტები, 
რომლებიც გასაყიდად ყველა რეგიონში მოსახ
ლეობის 7.6%ს გააქვს (სამცხეჯავახეთში 18.3% 
უწევს რეალიზაციას). 

მოსახლეობის დაახლოებით 15%ს გააჩნია ფერმის 
შენობები და 5.9%ს აქვს ტრაქტორი. მცირე 
განსხვავებაა სქესის ჭრილში: ფერმის შენობის 
საკუთრებაზე უფლებას ქალების 15.2% და კაცების 
14% აცხადებს; ტრაქტორის საკუთრებაში ქონაზე 
უფლებას ქალების 5.7% და კაცების 6% აცხადებს. 

გამოკითხული ქალების 80% ჩართულია სასოფლო
სამეურნეო საქმიანობაში. შესაბამისად, ისინი 
შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ფერმერები. 
ამ ქალების 63%ს ხელი მიუწვდება სხვადასხვა 
ფერმერულ საშუალებასა (შენობები, სათავსოები) 
და ტექნიკაზე (ტრაქტორი). მათ შორის 21% ფლობს 
აღნიშნულ საშუალებებს, ხოლო 79% ქირაობს ან 
უსასყიდლოდ იყენებს. 

ქალები განიცდიან პრობლემებს მიწის ხელმი
საწვდომობასთან დაკავშირებით: „მიწაზე და სხვა 
აგრარულ რესურსებზე წვდომა თეორიულად კა
ცებსა და ქალებს თანაბრად აქვთ, პრაქტიკა 
კი გვიჩვენებს, რომ ქალებს უფრო ნაკლები 
ალბათობით გააჩნიათ იმ ქონების კანონიერად 

დაცვის საშუალება, რაც მათ სახელზეა რეგის
ტრირებული და არის მართვის საკითხები, რაც 
ასოცირდება ტრადიციულ როლებთან და გავ
ლენის მომხდენ ურთიერთობებთან”23. გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციამ ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელ ქალებთან  კვლევა ჩაატარა, 
რომლის დროსაც ასევე გამოვლინდა, რომ 
ყველა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 
ქალი აღნიშნავს მიწის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებულ პრობლემებს24. სხვა კვლევის 
მიხედვით,  კაცებს აქვთ ფერმების 70%, მაშინ, 
როცა საქართველოში ქალების საკუთრებაში ფერ
მების 30%ია25.

ფოკუს ჯგუფების განხილვისას დგინდება, რომ 
პროდუქტიულ რესურსებთან წვდომა, რომლებიც 
ბაზრის მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი 
დო ნის წარმოების საშუალებას იძლევა, ძირი
თადად პრობლემას წარმოადგენს. ამის დასტუ
რია: საძოვარი ტერიტორიებისა და სასუქის სიმ
ცირე,  ასევე შესაბამისი ცოდნის ნაკლებობა, თუ 
როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება. პრობ
ლემას წარმოადგენს ტექნიკის ნაკლებობა და 
მოძველებული ტექნიკაც. ფოკუს ჯგუფების გან
ხილვისას დაფიქსირდა საირიგაციო სისტემებისა 
და სარწყავი წყლის ნაკლებობის პრობლემაც, რის 
მიზეზადაც სიძვირე სახელდება.

როგორც კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რესპონ
დენტები პრობლემებს მიწის დამუშავებასთან და
კავშირებით ყველა რეგიონში აფიქსირებენ, თუმცა 
ძირითადი პრობლემები რეგიონების მიხედვით 
განსხვავდება. საბოლოო ჯამში კი სარწყავი წყლის 
ხელმისაწვდომობა, უფრო მცირე მასშტაბით და   
სასოფლოსამეურნეო მიწის ხელმისაწვდომობა ყვე
ლა რეგიონში უმთავრესი პრობლემაა. სასოფლო
სამეურნეო მიწის ნაკლებობა განსაკუთრებით 
პრობ ლემურია აჭარაში, სამეგრელოსა და ქვემო 
ქართლში, რასაც რესპონდენტების დაახლოებით 
20% აცხადებს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე დაბა
ლია კახეთში, სადაც რესპონდენტების მხოლოდ 
2.4% საუბრობს სასოფლოსამეურნეო მიწის 
ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე. ასევე, ყველა 
რეგიონში სირთულეს  წარმოადგენს მიწის დასა

23  სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, 
ქვეყნის გენდერული შეფასება. სოფლის მეურნეობისა 
და სოფლის განვითარება საქართველოში, გვ.43, 
2013 წ.

24  ეთნიკურ უმცირესობათა ევროპული
  ცენტრი, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 

ქალების საჭიროებების კვლევა საქართველოში, 
მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა 
და ევროკავშირის პროექტისთვის: ინოვაციური 
ინიციატივა გენდერული თანასწორობისათვის, 2014 წ.

25  აღმოსავლეთ სამეზობლოში სოფლის მეურნეობისა
  და სოფლის განვითარების გენდერული გზამკვლევი,
  2014 წ.
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მუშავებელი ტექნიკის ხელმისაწვდომობა, რაც, 
ძირითადად, განპირობებულია მაღალი ღირებუ
ლებით(განსაკუთრებით აღინიშნება შიდა ქართლსა 
და კახეთში, რომლებსაც მოსდევს სამცხეჯავახეთი 
და აჭარა) და  ტექნიკის ხელმისაწვდომობაზე 
დიდ ხანს ლოდინით(ეს საკითხი განსაკუთრებით 
მწვავედ დგას კახეთსა და სამცხეჯავახეთში).  
რესპონდენტების მცირე რაოდენობამ განაცხადა, 
რომ ის ტექნიკა, რაც  მიწის დამუშავებისთვისაა 
ხელმისაწვდომი, მოძველებულია, თუმცა აჭარასა 
და შიდა ქართლში, რესპონდენტების 1015%მა 
განაცხადა, რომ მათთვის ეს ტექნიკა საერ თოდ 
არ არის ხელმისაწვდომი. სასუქებით, ჰერბი
ციდებით, ფუნგიციდებით, ინსექტიციდებითა და 
სხვა ქიმიკატებით სარგებლობა,  მაღალი ფასის 
გამო, ყველა რეგიონში ასევე შეზღუდულია. ქვე
მო ქართლის რესპონდენტები ამ პრობლემას 
ყველაზე ნაკლებად ასახელებენ (5.1%), მაშინ, 
როცა აჭარასა და შიდა ქართლში მასზე რესპონ
დენტების დაახლოებით ნახევარი საუბრობს. 

ამ უკანასკნელ რეგიონში, თითქმის 20% ასევე 
აღნიშნავს, რომ აღნიშნული ქიმიური დანამატები 
არ არის სასურველი ხარისხის, სხვა რეგიონებში 
კი ეს მაჩვენებელი დაბალია. მხოლოდ მცირე 
რაოდენობის რესპონდენტები საუბრობენ კვალი
ფი ციური აგრონომის რჩევებისა და სამუშაო ძალის 
არქონის პრობლემაზე, მაშინ, როცა ბაზრის ხელ
მისაწვდომობის პრობლემა ძირითადად აჭა
რაში გამოვლინდა (რესპონდენტების 16.6%ის 
მიერ). ბაზართან წვდომა გართულებულია შემ
დეგი მიზეზების გამო: ა) ცუდი გზები (მიუხედავად 
იმისა, რომ მთავარი გზები არის კარგ მდგო
მარეობაში, სოფლის დამატებითი გზები  მწყობ
რიდანაა გამოსული) და ბ) სახსრების არქონა 
ტრასპორტირებისთვის და ბაზრებში პროდუქციის 
გასაყიდი დახლების დაქირავებისთვის. სარწყავი 
წყლის ხელმისაწვდომობის პრობლემა სამცხე
ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და შიდა 
ქართლში 3550%მა დააფიქსირა. ეს პრობლემა 
ნაკლებად აწუხებთ აჭარასა და სამეგრელოში.

ცხრილი #3 
მიწის დამუშავებასთან დაკავშირებული პრობლემები (15% ზე ზევით პროცენტები აღნიშნულია ფერადად)
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არანაირი 35.2% 45.8% 15.0% 33.2% 9.0% 25.6%

სასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკლებობა 17.9% 18.5% 2.4% 20.1% 12.5% 11.4%

ჩვენს რეგიონში მიწის დასამუშავებელი ტექნიკა ხელმისაწვდომი 
არ არის 11.4% 4.0% 0.0% 1.3% 15.4% 5.8%

ჩვენს რეგიონში არ არის საკმარისი მიწის დასამუშავებელი 
ტექნიკა/ გვიწევს დაცდა 4.7% 14.3% 17.4% 8.9% 13.5% 15.2%

მიწის დასამუშავებელი ტექნიკა მოძველებულია/ თანამედროვე 
ტექნიკა არ არის ხელმისაწვდომი 1.1% 5.1% 1.7% 1.4% 1.6% 1.8%

მიწის დასამუშავებელი ტექნიკის დაქირავება  საკმაოდ ძვირია 16.7% 10.3% 32.0% 11.0% 41.4% 23.6%

რეგიონში სასუქები, ჰერბიციდები, ფუნგიციდები, ინსექტიციდები 
და სხვა ქიმიკატები ხელმისაწვდომი არ არის 3.8% 1.8% 4.0% 1.4% 11.6% 9.7%

სასუქები, ჰერბიციდები, ფუნგიციდები, ინსექტიციდები და სხვა 
ქიმიკატები  ძალიან ძვირია 48.9% 35.2% 42.4% 5.1% 56.1% 25.1%

ხელმისაწვდომი სასუქები, ჰერბიციდები, ფუნგიციდები, 
ინსექტიციდები და სხვა ქიმიკატები სასურველი ხარისხის  არ 
არის

7.2% 3.6% 4.1% 0.4% 18.5% 1.8%

რეგიონში კვალიფიციური აგრონომის კონსულტაცია 
ხელმისაწვდომი არ არის 0.7% 2.7% 0.8% 0.9% 0.5% 5.0%

სარწყავი წყლის შეზღუდული ხელმისაწვდომობა 8.0% 4.2% 46.7% 43.8% 47.2% 35.2%

წვდომა ბაზართან 16.6% 0.0% 2.2% 4.6% 0.0% 6.3%

სამუშაო ძალის არ ქონა 1.5% 1.3% 0.0% 4.0% 0.5% 1.6%
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კაცებსა და ქალებს შორის ამ პრობლემებთან და 
კავშირებით სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვა
ობები არ იქნა გამოვლენილი. 

ცხრილში მოცემული მონაცემები ასევე აისახება 
გამოკითხული მოსახლეობის საჭიროებებში და 
მოიცავს  მათაც, ვისაც სურს, რომ მომავალში ჩარ
თული იყოს შემოსავლებზე გათვლილ აგრარულ 
საქმიანობებში:
1. მეტი მიწა:
• სამეგრელო  23.2%;
• შიდა ქართლი 22. 5%.
• ქვემო ქართლი 20.6%;
• სამცხეჯავახეთი 17.6%;
• აჭარა  17.3%;
• კახეთი  3.3%.

2. უკეთესი წვდომა მიწის დასამუშავებელ ტექნი
კასთან:
• შიდა ქართლი 48.6%;
• სამცხეჯავახეთი 34.3%;
• კახეთი  32.1%;
• აჭარა  23.8%
• სამეგრელო  23.2%;
• ქვემო ქართლი  14.5%.

3. სასუქების, ჰერბიციდების, ფუნგიციდების, ინსექ
ტიციდების და სხვა ქიმიკატების უკეთესი წვდომა: 
• შიდა ქართლი 63.7%;
• აჭარა  41.9%;
• კახეთი  37.8%;
• სამეგრელოზემო სვანეთი  33.9%;
• სამცხეჯავახეთი 19.1%;
• ქვემო ქართლი  3.9%.
4. ირიგაციის ხელმისაწვდომობა:
• შიდა ქართლი 58.3%;
• ქვემო ქართლი  46.9%;
• კახეთი  45.3%;
• სამცხეჯავახეთი 38.6%;
• აჭარა  16.0%;
• სამეგრელოზემო სვანეთი  5.3%.

გამოკითხული მოსახლეობის დაახლოებით 20% 
აცხადებს, რომ მათ შემოსვალები არა სასოფლო

სამეურნეო გზით, არამედ ხელფასების სახით აქვთ, 
დაახლოებით 10% კი თვითდასაქმებულია. მო
ნაცემები გვაჩვენებს, რომ გენდერული სახელფასო 
უთანასწორობა აშკარაა: საშუალო წლიური ხელ
ფასი კაცებისთვის 4000 ლარია, მაშინ, რო
ცა ქალებისთვის ის 3000 ლარს შეადგენს. სა   
შუა ლო წლიური შემოსავალი კაცებისთვის, 
თვით  დასაქმების შემთხვევაში,  4000 ლარია, მა
შინ, როცა ქალებისთვის ის 2000 ლარია.  

ექსპერტების აზრით (ძირითად რესპონდენტებთან 
ინტერვიუების დროს), სოფლებში სიღარიბის 
დაძლევა, მდგრადი საარსებო წყაროებისა და 
შემოსავალზე ორიენტირებული საქმიანობების 
შექმნა კომპლექსური საკითხებია. სხვა თემებთან  
ერთად, ის მოითხოვს  ქცევაში ცვლილებასა და 
სურვილს,  გაღებულ იქნას გარკვეული რის კები 
იმისთვის, რომ პროდუქციის გაყიდვის მი ზნით  
წარმოება გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს აგრა
რუ ლი ბიზნესი და/ან შეიქმნას და გაერთიანება 
მოხდეს კოოპერატივებთან, თუმცა მსგავსი სა
ხის შემოსავალზე ორიენტირებულ აგრარულ 
საქმიანობებში ჩართვას მხოლოდ გამოკითხულთა 
20.9% გეგმავს. მათ შორის, ვინც  მიწის დამუშავე ბის 
გაფართოებას ფიქრობს, 40.3% ქალია და 59.7% 
 კაცი. ზოგიერთი კი (5.5%) ამ საჭიროებების მო
საგვარებლად  სესხების აღებას გეგმავს.

ძირითადად, სესხის აღება ქალებისთვის უფრო 
რთულია, ვიდრე კა ცებისთვის, რადგანაც ქალებს 
უფრო ნაკლებად აქვთ საკუთრებაში მიწა ან სახლი, 
რომელიც შეიძლება გამოდგეს ბანკისთვის ფინან
სურ უზრუნველყოფად26. საქართველოში ქალები 
არიან უფრო ხშირად ქონების თანამფლობელები 
(მა გალითად, მეწილეები თავიანთი მშობლების ქო
ნების ან გაყრის შემთხვევაში მიღებული ქონების), 
ვიდრე  მესაკუთრეები27.

ფერმერული საქმიანობის დასაფინანსებლად სეს
ხის აღებაზე  კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების 
მხო ლოდ 9.3% საუბრობს. კაცებსა და ქალებს შო
რის სტატისტიკური მნიშვნელობის განსხვავება არ 
არის გამოვლენილი. ამ სესხების 49% აღებულ 
იქნა  ტექნიკის შესაძენად; 20.9%  საქონლის 

26 საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია,
 ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და
 გამოწვევები,  2014 წ. 
 საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, ფინანსებზე
 ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქალთა მფლობელობაში
 არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის
 განვითარებად ქვეყნებში, 2011 წ. 

27 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ხელმისაწვდომობა
 ქალებისათვის: არსებული ბარიერები და
 შესაძლებლობები, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 
 2013 წ.
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შესაძენად, 17%  საოპერაციო/სამართავი ხარ
ჯები სთვის, ხოლო დარჩენილი 13% გაყოფილი 
იქნა სხვა ხარჯებზე. რესპონდენტების 5.3 % 
ფიქრობს, რომ სასოფლოსამეურნეო კრედიტები 
თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის კაცებისა და 
ქალებისთვის. ამ პასუხში სტატისტიკურად მნი
შვნელოვანი სხვაობა აღმოჩენილი არ იქნა. 

ინტერვიუები ძირითად რესპონდენტებთან გვი
ჩვე ნებს, რომ მოსახლეობის უმეტესობა სოფლის 
მეურნეობის ან ფერმერული მეურნეობის განვი
თარებით ძირითადად დაინტერესებული არ არის; 
მათ სურთ, რომ ჰქონდეთ მუდმივი სამუშაო, მა
გალითად, მშენებლობის, განათლების ან სამე
დიცინო სფეროში, რადგანაც ეს უფრო სტაბილური 
შემოსავლის წყარო იქნება. აღნიშნული მიგნება 
განმტკიცებულია სხვა კვლევის შედეგებითაც, 
რომ ლებიც გვიჩვენებს, რომ ქალებს სოფლად 
ხელფასზე  მუშაობა ურჩევნიათ. აღი ნიშნა, რომ 
„ქალებს ურჩევნიათ ანაზღაურებადი სამუშაო,
მათ არ უნდათ საქონლის მოვლით იყვნენ
დაკავებულნი, რაც ძალიან რთული და ძვირად
ღირებულისაქმეა”.28 

ძირითადი რესპონდენტები ასევე აღნიშნავენ, რომ, 
სამწუხაროდ, სოფლის მოსახლეობა არ იჩენს დიდ 
ინტერესს მიწის დამუშავების ან მესაქონლეობის 
ახალი და განსხვავებული მეთოდების შესწავლის 
მიმართ. უმეტესობა, ვინც ესწრება შეხვედრებს 
კოლეჯებში ან ინფორმაციას ცოდნისა და გამოცდი
ლების გავრცელების სამსახურის მეშვეობით 
იღებს, სკეპტიკურადაა განწყობილი ქართველი 
და უცხოელი სპეციალისტების პრეზენტაციების მი
მართ. ერთერთმა ძირითადმა რესპონდენტმა  მისი 
გამოცდილება ამ სიტყვებით ჩამოაყალიბა”[…] 
მნიშვნელოვანია,რომჩვენმივაღწიოთმოსახლე
ობამდედა გავაგებინოთ,რომ მათახალიცოდნა
სჭირდებათ[...]ხალხიარისჯიუტი,არუნდაცვლი
ლებადაფიქრობს,რომყველაფერიისევისეუნდა
დარჩეს,რადგანაცწლებიასეკეთდებოდა“.

ფოკუს ჯგუფების შეხვედრებმა გვიჩვენა, რომ ის 
ფერმერები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩარ
თულები შემოსავალზე გათვლილ საქმიანო ბებში, 
ასევე დაინტერესებულნი არიან უფრო ღრმა, 
პროგრესული ცოდნის მიღებით  და, ასევე, მათთვის 
საინტერესო სფეროში პრაქტიკული უნარჩვევების 
შეძენით. ისინი, ვინც არ არიან ჩართულები შე

მოსავლებზე ორიენტირებულ საქმიანობებში, არ 
არიან დაინტერესებულნი ცოდნის გაღრმავებით, 
რადგანაც ასეთ განვითარებაში ხელშესახებ მო
გებას ვერ ხედავენ, მათ ეშინიათ სიახლეების და/
ან ასევე განიცდიან ფინანსების ნაკლებობას, რომ 
მოახდინონ ინვესტირება ბიზნესის განვითარების 
კუთხით. 

გენდერული თანასწორობა 
ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვის 
გადაწყვეტილების მიღებაში
ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვის გადაწყვეტილე ბის 
მიღება თანაბრად ვლინდება კაცებსა და ქალებ ში, 
თუმცა მცირედი გენდერული დისბალანსი მაინც 
გარკვეულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით 
შეიმჩნევა. ეს მიგნება ეფუძნება ფოკუს ჯგუფისა და 
კვლევის შედეგების მონაცემებს. 

ფინანსური გადაწყვეტილებების  მიღების უნარი  
არის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინ
დიკატორი, რომელიც  რესურსების წვდომაზე 
მიუთითებს. კვ ლევის რესპონდენტების ერთი 
მესამედი (31.8%) ფიქრობს, რომ ოჯახის ყვე
ლა  წევრი თა ნა ბრად ღებულობს ასეთ გა
დაწყვეტილებას. თი თქმის ამდენივე (27.1%) ფი
ქრობს, რომ გადაწყვეტილებას იღებს ორივე:  
ქმარიც და ცოლიც, ხოლო დარჩენილი 30.0% 
ფიქრობს, რომ მხოლოდ თავად იღებს გადა
წყვეტილებას. გენდერული სხვაობა პასუხებში არ 
გამოვლენილა. 

მოსავლის ღირებულებათა დარიცხვის ჯაჭვის 
შემ დგომი ელემენტები  ოჯახის წევრებს შორის 
მეტნაკლებად გადანაწილებულია: გადაწყვიტონ, 
სად და რა კულტურა მოიყვანონ, დაამუშავონ მიწა, 
დათესონ, მართონ ზრდის პროცესი, ასევე მოსავ
ლის აღებისა და აღების შემდგომი საქმიანობები 
(შენახვა, დაფასოება, ტრასპორტირება). გამო
კითხულ რეს პონდენტთა დაახლოებით ერთი 
მესამედი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებები მი
იღება  ოჯა ხის ყველა წევრის მიერ. მეორე ერთი 
მესამედი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება 
ცოლისა და ქმრის მიერ ერთობლივად, ხოლო 
დარჩენილი რესპონდენტების ერთი მესამედი 
ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილებებს თავად იღე
ბენ. გენდერული სხვაობები ამ  პასუხებში არ 
გამოვლინდა. 

28 მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა, გენდერული
 პერსპექივა მცირე მოცულობის მესაქონლეობაზე
 აჭარაში, 2015 წ, გვ 16
 http://alcp.ge/pdfs/c7218a86c744485334e555e0c10
 ed14c.pdf 
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მესაქონლეობის ღირებულებათა დარიცხვის 
ჯაჭვში გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ 
რომელი საქონელი უნდა იყოლიონ, ოჯახის წევრები 
თანაბრად იღებენ. გამოკითხულ რესპონდენტთა 
დაახლოებით ერთი მესამედი აცხადებს, რომ 
გადაწყვეტილებები მიიღება  ოჯახის ყველა წევ
რის მიერ. მეორე ერთი მესამედი ამბობს, რომ 
გადაწყვეტილებები მიიღება ცოლისა და ქმრის 
მიერ ერთობლივად, ხოლო 20% ფიქრობს, რომ 
გადაწყვეტილებებს თავად იღე ბენ. გენდერული 
სხვაობები ამ  პასუხებში არ გამოვლინდა.  ფოკუს 
ჯგუფის მონაცემები ამტკი ცებს, რომ ამ მიგნებებში 
არ არის გენდერული სხვა ობები  კაცებიც და 
ქალებიც ამბობენ, რომ ისინი გადაწყვეტილებებს 
ერთობლივად იღებენ. 

თუმცა სიტუაცია  განსხვავებულია მესაქონლეობის 
ღირებულებათა დარიცხვის ჯაჭვის სხვა სეგმენტში, 
რადგანაც ქალები უმეტესად  საქონლის სადგომსა 
და ჯანმრთელობაზე, მის კვებაზე, წველასა და 
რძის პროდუქტების დამზადებაზე ზრუნავენ. რეს
პონდენტების 20% აცხადებს, რომ მხოლოდ თა
ვად იღებს გადაწყვეტილებებს ამ საკითხებზე და ამ 
20%დან 70% ქალია. 

გენდერული სხვაობა გამოვლინდა შემდეგი კი
თხვის პასუხებშიც: ვინ წყვეტს, როგორ დაი
ხარჯოს სასოფლოსამეურნეო შემოსავალი. იმ 
რესპონდენტებს შორის, ვინც განაცხადა, რომ თვი
თონ იღებს გადაწყვეტილებას, 57.8%  კაცია და 
42.2%  ქალი. 

პრობლემები სერვისების 
ხელმისაწვდომობის კუთხით 
მოსახლეობა, რომელიც  სოფლად ცხოვრობს, ზო
გიერთი ძირითადი სერვისის ხელმისაწვდომობის 
კუთხით  პრობლემას განიცდის. ეს მიგნება ეფუძნება 
კვლევისა თუ ფოკუს ჯგუფის მონაცემებს და, ასევე, 
მთავარი რესპონდენტების ინტერვიუებს:   

• მოსახლეობის 30.9%ს არ აქვს წვდომა ნაგავ
საყრელთან და

• მოსახლეობის 72.4%ს არ აქვს წვდომა კანა
ლიზაციის სისტემასთან

საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა ნარჩენების 
მართვის სტრატეგია (20162030) და შესაბამისი 
სა მოქმედო გეგმა 20162030 წლებისათვის. მიმდი
ნარეობს სამუშაოები ახალი რეგიონული ნაგავსაყ
რელების ასაშენებლად.

დამატებით, სამცხეჯავახეთის მოსახლეობის 28% 
აცხადებს, რომ არ გააჩნია წვდომა საზოგადოებრივ 
ტრანსპორტზე. სხვა რეგიონებში კი ეს პრობლემა  
მცირე პროცენტულობით გამოვლინდა: 0.4%იდან 
აჭარაში, 5.7%მდე  ქვემო ქართლში.  

სხვა სერვისები, როგორებიცაა ბანკები, საავა
დმყოფოები, სკოლები, სურსათის მაღაზიები და 
ა.შ. ხელმისაწვდომია გონივრული დაშორებებით. 
მოსახლეობა კარგად იღებს ამ სერვისებს. განსხვა
ვება ქალებსა და კაცებს შორის პასუხებში არ 
გამოვლინდა. 

საბავშვო ბაღების მიუწვდომლობა რესპონდენტების 
30.8%მა აღნიშნა. ამ რესპონდენტების 52.7% 
ქალია და 47.3%  კაცი. პროცენტულობა განსხვავ
დება რეგიონების მიხედვით. საბავშო ბაღების 
არარსებობის საკითხი მწვავედ დგას ქვემო  ქარ
თლსა და სამცხეჯავახეთში.

• 62.1%  ქვემო ქართლში
• 57.1%  სამცხეჯავახეთში
• 34.1%  აჭარაში
• 22.1%  შიდა ქართლში
• 12.7%   სამეგრელოზემო სვანეთში
• 7.2%  კახეთში

საბავშვო ბაღების სიტუაცია თითქმის ყველა მი
ზნობრივ რეგიონში შემაშფოთებელია, განსა კუ
თრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ საბავშვო 
ბაღების მშენებლობა  სოფლის ბიუჯეტებში და/
ან სო ფლის მხარდაჭერის პროგრამებში მი
ნი  მალურად არის წარმოდგენილი. სოფლის 
მხარ დაჭერის 2014 წლის პროგრამების მიხე
დვით,  საბავშვო ბაღებისა  და სკოლების მშე
ნებ  ლობა/რეაბილიტაცია შეადგენდა მთელი 
და გეგ  მილი ინვესტიციების 7.18%ს. როგორც 
ზემოთ იქნა ნაჩვენები, ქალები იშვიათად არიან 
წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმღებ ორ
განოებში ან შეხვედრებში, რა დროსაც  სოფლის 
ბიუჯეტი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
იგეგმება. ამგვარად შეიძლება აიხსნას ის 
ფაქტი, თუ რატომ არ არის საბავშვო ბაღები 
პრიორიტეტული. უფრო მეტიც, გამოკითხულთა 
96.9% აცხადებს, რომ წარმოდგენილი საბავშვო 
ბაღები 5 წელზე მეტია არსებობს და მიუთითებენ, 
რომ თითქმის ბოლო 5 წლის განმავლობაში ახალი 
საბავშვო ბაღი არ გახსნილა. კვლევის თანახმად,  
საბავშვო  ბაღების არარსებობა ზღუდავს ქალების 
იმ დროს, რომელიც მათ შეუძლიათ  ოჯახს 
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გარეთ ანაზღაურებად სამუშაოს მიუძღვნან29. 
სოციალური ინფრასტრუქტურის შეზ ღუდული 
წვდომა, განსაკუთრებით კი  საბავშვო ბაღების, 
არა მხოლოდ სოციალურ საკითხად უნდა იქნას 
მიჩნეული, არამედ ეკონომიკურ  საკითხადაც, რად
გან ეს პოტენციურ დაბრკოლებას წარმოადგენს  
ქალების შესაძლებლობებისთვის   შემოსავალი 
შეუქმნან საკუთარ თავსა და ოჯახებს.
 
ვეტერინარული სერვისების 
ხელმისაწვდომობა
აღინიშნება თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი 
ვეტერინარების ნაკლებობა, ვეტერინარული სერ
ვისების მიუწვდომლობა იშ ვია თად იყო ნახსენები 
რესპონდენტების მიერ. ეს მიგნება ეფუძნება 
კვლევისა და ფოკუს ჯგუ ფის მონაცემებს, ასევე 
ინტერვიუებს ძირითად რეს პონდენტებთან.

ძირითადი რესპონდენტები, ისევე, როგორც რეს 
პონ   დენტები სხვადასხვა კვლევიდან (აჭა რის, 
სამცხეჯავახეთის ანგარიშები, 2015), ვეტე რი
ნარულ სერვისებთან და კავშირებულ პრობლე
მებზე საუბრობენ: 

1. ზოგადად პროფესიონალების ნაკლებობაა, 
გან საკუთრებით განახლებული ცოდნითა და 
უნარებით; 

2. მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს არ შე
უძლია ამ სერვისებში ფულის გადახდა; 

პირველი პრობლემა დაკავშირებულია განათ
ლების შესაძლებლობასთან. არსებული ვეტერი
ნარების უმეტესობამ განათლება  წლების წინ 
მიიღო და ახლებური ცოდნა და ინოვაციური უნა
რები არ გააჩნია. ამავდროულად, მიუხედავად 
მწირი ვეტერინარული პროგრამებისა, მაინც 
არიან გარკვეული რაოდენობის ახალი თაობის/
ახალგაზრდა ვეტერინარები. თუმცა მიუხედავად 
ვეტერინართა სიმცირისა, თავისი სპეციალობით 
მუშაობას კურსდამთავრებულთა 40% იწყებს. 
ვეტერინარები ხშირად  ფერმებსა და აფთიაქებში 

მუშაობენ. ამის სავარაუდო მიზეზი შეიძლება  
ზემოთაღნიშნული მდგომარეობა იყოს. კერძოდ, 
ის  რომ მოსახლეობა ვეტერინარების როლს ვერ 
აღიქვამს და მათ სერვისებზე მოთხოვნა  ძალიან 
დაბალია. ასევე, ვეტერინარების აზრით, მათ აქვთ 
რთული და დაბალანაზღაურებადი სა მუშაო.

მეორე პრობლემა ნაწილობრივ დაკავშირებულია 
ფერმერებში ვეტერინარული სერვისების აუცილებ
ლობაზე ინფორმაციის ნაკლებობასთან. ამას 
გარდა, მოსახლეობის ნაწილს ვეტერინარულ 
სერვისებში თანხის გადასახდელად შეზღუდული 
რესურსები აქვს. ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა: 
„მაშინაც, როცა ვეუბნები ფერმერებს, რომ მათი 
ცხოველები მკურნალობის გარეშე დაიხოცებიან, 
ისინი მომსახურებაზე მაინც უარს ამბობენ“ (ინტერ
ვიუები ძირითად რესპონდენტებთან. აჭარის, 
სამცხეჯავახეთის ანგარიშები, 2015). ეს პრობლემა 
კვლე ვის მონაცემებშიც აისახა: ვეტერინარული 
კონსულ ტაციის ხარჯები მესაქონლეობაში  ხარჯებს 
შო რის ყველაზე დაბალია. მასზე ყოველწლიურად 
საშუალოდ 2.38 ლარი იხარჯება, სხვა ხარჯები კი  10 
ლარიდან იწყება და 316 ლარამდე ადის. კახეთის 
მოსახლეობა ვეტერინარულ კონსულტაციებში ყვე
ლაზე ცოტა თანხას ხარჯავს, რაც წლიურად 0.62 
ლარს შეადგენს.

ვეტერინარული სერვისების ხელმისაწვდომობის 
პრობლემის მიუხედავად, არც კვლევის და არც 
ფოკუს ჯგუფის მონაცემებმა არ გამოავლინა ის, 
რომ ადგილობრივი მოსახლეობა წუხს ამ სერ
ვისების ნაკლებობაზე. მიუხედავად ამისა, კვალი
ფიციური ვეტერინარების ნაკლებობა და მათი 
სერვისების ხარჯები პრობლემად უნდა იყოს 
მიჩნეული, განსაკუთრებით ქალებისთვის. რად
გან ძირითადად ისინი ზრუნავენ  საქონელზე, ფრინ
ველებსა და სხვა შინაურ ცხოველებზე. “ქალები
წველიან ძროხას. აქედან გამომდინარე, ისინი
აკვირდებიან მათ სიმპტომებს; ქალებმა იციან
ყველაფერი მათ შესახებ“ (ინტერვიუ ძირითად 
რესპონდენტთან).

29 საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა
 ასოციაცია, ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და
 გამოწვევები, 2014 წ.  http://www.economists.ge/en/
 publications/23womenseconomicopportunities
 andchallenges
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შეზღუდული წვდომა აგრარულ 
განათლებასთან
აგრარულ განათლებასთან წვდომა  შეზღუდულია. 
ამას გარდა, გოგონები დაბრკოლებებს აწყდებიან 
იმის გამო, რომ არსებობს  სტერეოტიპული აღქმა, 
თუ რომელი სამუშაოა ქალებისთვის შესაფერისი.
ეს მიგნება ეფუძნება კვლევისა და ფოკუს ჯგუფის 
მონაცემებს, ლიტერატურის მიმოხილვასა და ინ
ტერ ვიუებს ძირითად რესპონდენტებთან.

მიუხედავად პროფესიულტექნიკური განათლების 
შესახებ კანონის მიღების დაყოვნებისა, მნი შვნე
ლოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სიტუაციის გამო
სასწორებლად. საერთაშორისო დონორებმა (შვე
იცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სა აგენტომ, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორა
ციამ და ევროკავშირმა) განახორციელეს ინვესტი
ციები პროფესიულტექნიკური სასწავლებლების 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და, ამავე 
დროს, სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის სოფლის 
მეურ ნეობაში, ახალი პროგრამების შემუშავების 
მიზნით. პროფესიულტექნიკური განათლების 
პრო გრამები წამოწყებული იქნა მეცხოველეობის, 
ვეტერინარული მომსახურების, მევენახეობის, ხი
ლის გადამუშავებისა და ბიო სოფლის მეურნეობის 
მოდულურ სისტემაში.

ჩვენს მიზნობრივ რეგიონებში აგრარული პროგ
რამები კერძო ტენიკური და პროფესიული 
სასწავლებლების მთლიანი პროგრამების 5%ს 
და საზოგადოებრივი სექტორის 8%ს მოიცავს (იხ. 
დანართი #3). ძირითადი რესპონდენტების მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ქვეყანაში 
სამი თუ ოთხი საზოგადოებრივი კოლეჯია, რო
მელთა მთავარი მიმართულებაც აგრარული სფე
როა. 

მოსახლეობის დაახლოებით 30% ტექნიკურ და 
პროფესიულ სასწავლებლებში განათლების სერ
ვისების მისაწვდომობას კარგად აფა სებს, 28.7% 
დამაკმაყო ფილებლად მიიჩნევს. დაახლოებით 8% 
ფიქრობს, რომ განათლების ხელმისაწვდომობა 
ტექნიკურ და პროფესიულ სასწავლებლებში ცუდია. 
კა ხეთის მოსახლეობა ყველაზე ნაკლებადაა დაკმა
ყო ფილებული: ამ რეგიონის თითქმის ნახევარი 
სერვისების ხელმისაწვდომობით კმაყოფილი  
არ არის. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ კა ხე

თის რეგიონში აგრარულ მიმართულებაზე კონ
ცენტრირებული ყველაზე მეტი კოლეჯია, მათი 
სერვისები ამომწურავი არ არის. მოსახლეობის 
30.7% ფიქრობს, რომ წვდომა ტექნიკურ და 
პროფესიულ განათლებასთან ბოლო 5 წლის 
განმავლობაში გაუმჯობესებულია, მცირედ ნაკ
ლები (26.4%) ფიქრობს, რომ არ შეცვლილა 
და დაახლოებით 4% მიიჩნევს, რომ წვდომა 
შემცირდა. ტექნიკური და პროფესიული განათ
ლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებათან და
კავშირებით, რეგიონების მიხედვით სხვაობებია: 
აჭარაში ამ გაუმჯობესებას მოსახლეობის 43.0% 
ეთანხმება,  შიდა ქართლში  28%, სამეგრელოში  
26.4% და ქვემო ქართლში  24%. გენდერული 
სხვაობები პასუხებში არ იქნა გამოვლენილი. 

კოლეჯები, რომლებიც აგრარულ პროგრამებს 
სთავაზობენ, სტუდენტების მოზიდვას ცდილობენ, 
თუმცა ისინი ხშირად  სირთულეებს აწყდებიან. 
იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც აგრარულ 
საქმიანობას თავის ოჯახში ეწევა ან  მცირე ზომის 
ფერმას ფლობს, სწავლით დაინტერესებულია, 
მაგრამ დრო არ აქვს. ისინი, ვინც არ არიან 
ჩართულები მცირე ზომის აგრარულ საქმიანობებში 
და  დრო აქვთ, დაინტერესებულნი არ არიან. ზო
გიერთმა კოლეჯმა დაინტერესებული და დროის 
არქმონე პირებისთვის მოკლე კურსების შეთა
ვაზება დაიწყო. დონორი ორგანიზაციების მხარ
და ჭერით, კოლეჯებმა საფუძველი ჩაუყარეს 
ახა ლი ტიპის სწავლებას, სადაც პრაქტიკული 
კომპო ნენტებია გაზრდილი, მაგალითად ვეტერი
ნარებისთვის. როგორც სწავლების ერთერთ 
კომპონენტს, მომავალი სპეციალისტები სწავ
ლობენ, როგორ უნდა აიღონ და გამოიკვლიონ 
სისხლის ანალიზი. ეს სასარგებლო, მაგრამ 
რთულად განსახორციელებელი მიდგომაა, 
რად განაც სპეციალურ სასწავლო ფერმებს, 
აღჭურ ვილობას და ა.შ. საჭიროებს. კიდევ 
ერთ სირთულეს წარმოადგენს სტუდენტების 
ტრანსპორ ტირება, რომლებიც შეიძლება შორი
დან დადიან. ეს მიგნებები მიუთითებს უფრო 
მეტი პრაქტიკული, მოკლევადიანი აგრარული 
კურსებისა და, ასევე, ცოდნისა და გამოცდილების 
გავრცელების სამსახურის საჭიროებაზე, რომელიც 
ახლო ტერიტორიაზე მიზნობრივ მოსახლეობას 
პრაქტიკულ ცოდნას აწვდის და კონსულტაციებს 
სთავაზობს. 
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კოლეჯის წარმომადგენლებთან ინტერვიუ გვი
ჩვენებს, რომ ვეტერინარული ფაკულტეტი სტუდე
ნტებს შორის პოპულარულია. ეს იმედისმომცემი 
ინფორმაციაა. ვეტერინარი სტუდენტების დაახლო
ებით 30% ქალია, თუმცა ფერმერობას უფრო 
ნაკლები ქალი სწავლობს. გოგონების განათლების 
სფეროში ნეგატიურ როლს გენდერული სტერე
ოტიპები თამაშობს. როგორც ერთერთმა რესპო
ნდენტმა აღნიშნა, „ჩვენ გვყავდა ერთი საკმაოდ
იმედისმომცემი გოგონა, რომელიც ქეითერინგის
საქმეს სწავლობდა, მაგრამ როგორც კი რეს
ტორანშიპრაქტიკებიდაიწყო,მამამისმაგააპრო
ტესტა. ამბობდა: ჩემს გოგოს არაფერი ესაქმება
რესტორანშიო!“. მსგავსი სტერეოტიპები კოლეჯის 
მასწავლებლებსაც აქვთ. ისინი მიიჩნევენ, რომ 
გარკვეული სპეციალობები შესაფერისი ან კაცი
სთვისაა ან  ქალისთვის. კაცი ვეტერინარები 
მიიჩნევენ, რომ მათი სამუშაო მძიმეა და ჭუჭყიანი, 
ამიტომაც ის ქალებისთვის შეუფერებელია (ინტერ
ვიუები ძირითად რესპონდენტებთან).

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარე
ბის 20152020 წლის სტრატეგიული ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა ასევე მოიცავს სტუდენტების 
მოტივაციის გაზრდას და ინოვაციური სწავლების 
განვითარებას პრაქტიკისა და ახალი სასწავლო 
გეგმის მეშვეობით.30  

გენდერული თანასწორობა ცოდნისა 
და გამოცდილების გავრცელების 
სამსახურის მიმართულებით
ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების სამსა
ხურის შესახებ რესპონდენტების უმეტესობა არ 
არის ინფორმირებული. ამ სერვისების შესახებ 
უფრო ნაკლებმა ქალმა იცის, ვიდრე  კაცმა. ეს 
მიგნება ეფუძნება ლიტერატურის მიმოხილვას, 
კვლევის მონაცემებსა და ინტერვიუებს ძირითად 
რესპონდენტებთან. 

კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 12.7% ფიქრობს, 
რომ ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების 
ცენტრები არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი 
კაცებისა და ქალებისთვის. ასევე, უფრო მეტი კაცი, 
ვიდრე ქალი აცხადებს, რომ ინფორმირებულია 

ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების 
სამსახურის თაობაზე. იმ 10.2%დან, ვისაც სმენია 
მსგავსი ცენტრების შესახებ, თითქმის ათიდან ექვსი 
(57.8%) იყო კაცი და ათიდან ოთხი (42.2%)   ქალი. 
გამოკითხულთა მხოლოდ 1.4%მა (33 ადამიანი) 
განაცხადა, რომ მათი კონსულტაციებით უმეტესად 
სასოფლოსამურნეო კულტურების კულტივაციის 
მიმართულებით სარგებლობენ. 

ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების 
სამსახურები სხვაგვარად წოდებული საინფორ
მაციოსაკონსულტაციო სერვისცენტრები,  2013 
წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 
დაარსდა და საქართველოს ყველა რეგი ონში 
მოქმედებს. თითოეული ოფისი ოთხი სპეცია
ლისტით უნდა იყოს დაკომპლექტებული: აგრო
ნომით, ვეტერინარით, მექანიკოსით, საინფორ
მა ციო ოფიცრით და მენეჯერით/ჯგუფის 
ლი   დე   რით, თუმცა ყოველთვის ასე არ ხდება; ოფი
სები სპეციალისტების, განსაკუთრებით კი ვეტერი
ნარების, ნაკლებობას განიცდიან. მართალია, ამ 
საქმეს სხვა სპეციალისტები ითავსებენ, მაგრამ მათ  
შესაბამისი გამოცდილება აკლიათ. ზოგჯერ ისინი 
უკავშირდებიან ცენტრალურ კვლევით ცენტრს, 
რომელიც თბილისში მდებარეობს, თუმ ცა ეს 
კონსულტაციისა და დახმარების პროცესს აფერხებს. 
კონსულტაციებისა და ტრენინგების მიწოდებაზე, 
ისევე როგორც ადგილობრივი მო სახლეობიდან 
მათი  აგრარულ საქმიანობის ირ გვლივ ინფორ
მაციის შეგროვებაზე, პასუხისმგებელნი არიან 
ცენტრების თანამშრომლები, თუმცა ფოკუს ჯგუფის 
ზო გიერთ  წევრს არ აქვს ინფორმაცია ცოდნისა და 
გამოცდილების გავრცელების ცენტრის თაობაზე. 
კვლევის მიხედვით, მიზნობრივი რეგიონის მო
სახლეობის უმეტესობას ასევე არ აქვს მსგავსი 
ინფორმაცია (84.6%). 

მათ შორის ვისაც სმენია, მაგრამ არ დასწრებია 
ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების ცენტრის 
პრეზენტაციებს, თითქმის 40% (38.4%) არ არის 
დაინტერესებული, დაახლოებით იმავე რაოდენობას 
(37.3%) კი დრო არ აქვს დასასწრებად. მათ 
შორის, ვინც არ იყო დაინტერესებული, უმეტესობა 
(60.5%) ქალია. მათ შორის, ვისაც არ ჰქონდა 
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დრო, უმეტესობა (68.7%) კაცია. ისინი, ვინც 
დაესწრნენ ტრენინგებს, დაინტერესებულნი იყვნენ 
სასოფლოსამურნეო კულტურების კულტივაციითა 
და მესაქონლეობით. კონსულტაციები თითქმის  
თანაბრად წარმოადგინეს აგრონომებმა და ვე
ტერინარებმა (49.8% და 36.7%). თითქმის 
გამონაკლისის გარეშე, მონაწილეებმა ტრენინგები 
შეაფასეს რო გორც სასარგებლო და ძალიან 
სასარგებლო. 

ცოდნისა და გამოცდილების გავრცელების მომსახუ
რების შესახებ ახალი სტრატეგია 2017 წლის 
დეკემბრის ბოლოს დამტკიცდა. სტრატეგია მიზნად 
ისახავს ამ მომსახურების მთელი საქართველოს 
მასშტაბით გაუმჯობესებას.

გენდერული თანასწორობა 
კოოპერატივებში ჩარ თულობის 
მიმართულებით 
კოოპერატივებში ცოტა ადამიანია ჩართული, წევ
რებს შორის ქალები უფრო მცირე რაოდენობით 
არიან წარმოდგენილნი, ვიდრე  კაცები. ეს მიგნება 
ეფუძნება ფოკუს ჯგუფისა და კვლევის მონაცემებს, 
ასევე ინტერვიუებს ძირითად რესპონდენტებთან. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, განვითარების 
მხარდამჭერ სხვადასხვა პარტნიორთან ერთად, 
კოოპერატივების განვითარების მიზნით, მხარი 
უნდა დაუჭიროს სპეციალურ პროგრამებს. კო
ოპე რატივები მიიჩნევა ერთერთ საუკეთესო 
გზად ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისა 
და ფერ მერების განსავითარებლად. შედეგად, 
საქართველოში უფრო და უფრო მეტი კოოპერატივი 
იქმნება, თუმცა ამ იდეას კვლავ ხშირად აქვს 
წინაღობები. ჩვენი ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები, 
კოოპერატივების მიმართ დამოკიდებულებებისა და 
მათი ჩართულობის თვალსაზრისით, შეიძლება ორ 
ჯგუფად დავყოთ: ა)  ისინი, ვინც არიან ჩართულები 
და ხედავენ მის დადებით მხარეებს და ბ) ისინი, ვინც 
არ არიან ჩართულები და ხედავენ მის უარყოფით 
მხარეებს. დისკუსიებმა გამოავლინა, რომ მათ, ვინც 
არ არიან ჩართულები, ეშინიათ საკუთარი ქონების 
კოოპერატივში ჩადების, რადგანაც არ არიან 
დარწმუნებულები, რომ კოოპერატივის დატოვების 
შემთხვევაში, საკუთრებას უკან მიიღებენ. სი
ნამდვილეში, კოოპერატივის წესების თანახმად, 
წევრებს შეუძლიათ მიიღონ საკუთარი ქონება უკან, 

როგორც კი ისინი  გასვლას გადაწყვეტენ. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჩვენ შევძელით ამ ინფორმაციის 
ფოკუს ჯგუფებიდან მიღება, რადგანაც ქალები, 
რომლებიც ადგილობრივი განვითარების საკით
ხებში არიან აქტიურები, სპეციალურად იყვნენ 
შერჩეულნი დისკუსიებში მონაწილეობისთვის. 
ეს ქალები არასამთავრობო ორგანიზაციების 
პრო ექტების ფარგლებში („ტასო“, კავკასიის 
გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციის 
ქსელი, და ა.შ.) სხვადასხვა საქმიანობაში არიან 
ჩართულები და ამავდროულად ჩართულები არიან 
კოოპერატივებშიც. 

მიუხედავად კოოპერატივების განვითარების 
პო  ზიტიური ეფექტებისა ქალების სოციალური 
და ეკონომიკური ჩართულობისთვის, რაც რე
გი  ონული განვითარების სტრატეგიაშია მოხსე
ნიებული, კოოპერატივების კანონში გენდერი 
მაინც არ არის წამყვანი ფაქტორი და ნათელია, 
რომ შექმნის პროცესში ქალები ისეთი მასშტა
ბით არ არიან ჩართულები, როგორც  კაცები. 
კოოპერატივების სააგენტოს მიერ მოწო
დებული ინფორმაციით, საქართველოში 1291 
კოოპერატივია რეგისტრირებული, რომ ლებ შიც 
30%ზე მეტი ქალი შედის (აღინიშნა ინტერ ვიუების 
დროს). ფოკუს ჯგუფის წევრები, ისევე, როგორც 
ძირითადი რესპონდენტები,  აღიარებენ, რომ კო
ოპერატივებში უფრო ცოტა ქალია  ჩართული; ამას 
ალბათ საფუძვლად უდევს იგივე მიზეზი, რომელიც 
გადაწვეტილების მიმღებ ორგანოებში ქალების 
ნაკლებობას უკავშირდება. საქართველოში არ
სებობს მტკიცე შეხედულება, რომ ქალი უნდა 
დარჩეს სახლში და  ბავშვებს მიხედოს, რაც 
ნაკლებ დროს აძლევს მას სხვა საქმეებისთვის. 
უფრო მეტიც, მიზნობრივი რეგიონების ზოგიერთ 
ნაწილში, ტრადიციული გენდერული როლები 
ზღუდავს ქალს, რომ ოჯახს გარეთ ჰქონდეს ღია და 
თავისუფალი კომუნიკაცია კაცებთან. მაგალითად, 
ახალქალაქში, ეთნიკურად სომხურ გარემოში, 
ქალებს უფლება აქვთ კაცებთან ოჯახის გარეთ 
კომუნიკაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჰქონდეთ, 
თუ ისინი  ოჯახის კაც წევრთან ერთად იმყოფებიან. 
ასეთი შეზღუდვები თითქმის შეუძლებელს ხდის 
ქალების მონაწილეობას საზოგადოებრივ პრო
ცესებში.  გადაადგილების თავისუფლება, რო
გორც გენდერული თანასწორობის ერთერთი ინ
დიკატორი, დარღვეულია.  კვლევის მონაცემები, 
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რომლებიც ოჯახის მარჩენალ ქალსა და ოჯახის 
მარჩენალ კაცებს შორის ტრანსპორტირების 
ხარჯებში არსებულ განსხვავებებს უკავშირდება, იმ 
ფაქტის  დამატებით მტკიცებულებას წარმოადგენს, 
რომ ქალები უფრო ნაკლებად მგზავრობენ, ვიდრე 
 კაცები.   ტრასპორტირების დაახლოებითი წილი 
საერთო ხარჯებში ოჯახის მარჩენალი კაცებისთვის  
6.52%ს შეადგენს, ოჯახის მარჩენალი ქალების
თვის კი  4.96%ს. 

კვლევის შედეგები არ გვიჩვენებს გენდერულ 
განსხვავებებს კოოპერატივებში ჩართულობის 

თვალსაზრისით, რადგანაც მოსახლეობის მხოლოდ 
მცირე პროცენტი ადასტურებს კოოპერატივის 
წევრობას. იმ მოსახლეობის, როგორც კაცების, 
ასევე ქალების  რაოდენობა, რომლებიც არ წარ
მოადგენენ კოოპერატივების წევრებს, 95.8%ს 
შეადგენს. იმ ადამიანთა 2.3%, ვინც კოოპერატივს 
შეუერთდა, აცხადებს, რომ ის აღარ ფუნქციონირებს, 
მოქმედი კოოპერატივის წევრებს მხოლოდ გა
მოკითხულთა 0.8% წარმოადგენენ. ეს მცირე 
რაოდენობა არ იძლევა რაიმე დასკვნის გაკეთების 
საშუალებას ქალებისა და კაცების ჩართულობის  
განსხვავებებზე. 
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ქვემოთ მოყვანილი რეკომენდაციები  სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეს ეხება და დაჯგუფებულია 
ქვესათაურების მიხედვით:

გენდერული თანასწორობა ეროვნულ 
და ლოკალურ დონეებზე
1. სამინისტროებმა უნდა გაითვალისწინონ გენ

დერული ანალიზის განხორციელება/შიდა 
პოლიტიკებისა და ოპერაციების, მათ შორის 
შიდა გენდერული შესაძლებლობების, თვით
შეფასება. თვითშეფასების მიზანია ხარვეზების 
გამოვლენა და გენდერული თანასწორობის 
კუთხით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა 
პოლიტიკებსა და პროცედურებში. 

2. ასევე რეკომენდებულია, რომ სამინისტროებმა 
მოახდინონ გენდერული თანასწორობის კო
ნ ცეფციის ინსტიტუციონალიზაცია და გენ დე 
რული თანასწორობის კუთხით თავიანთი პერ
სონალის დატრენინგება, მათ შორის ცო დნისა 
და გავრცელების სამსახურების პერ სონალის 
დატრენინგებაც. 

3. სამინისტროებმა უნდა შეაგროვონ და გა
აანალიზონ  სქესის მიხედვით კლასიფი ცი
რებუ ლი მო ნაცემები ყველა იმ საქმიანობის 
შე სახებ, რომლებსაც ისინი ინიცირებენ ან ას
რულებენ. რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის რე
კო მენდაცია იქნებოდა, რომ შეეგროვებინა 
სოფლის განვითარების პროგრამაში მო ნა
წილეთა სია სქესის მიხედვით, რათა უფრო 
მეტი ქალი ჩაერთო ასეთ შეხევდრებში და მათი 
საჭიროებები და პრიორიტეტები დაეფარა.  

4. მუნიციპალური და სოფლის ადგილობრივი 
მთავრობა უნდა დაეხმაროს არსებულ და 
მომავალ გენდერულ მრჩევლებს მუშაობაში 
და წაახალისოს მათი ახალი ინიციატივები 
გენდერული თანასწორობის მიღწევის სა
კითხში. მუნიციპალური და სოფლის ადგი
ლობრივი მთავრობა უნდა ცდილობდნენ 
ცნო  ბადობის გაზრდას და  ქალების წახა
ლი სებას, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ 
ად გილობრივად განხორციელებულ პრო
გ რამებში, გენდერულად სენსიტიურ ბიუჯე
ტირებაში, სოფლის პრიორიტეტების დასახვაში 
და ა.შ. 

4.	რეკომენდაციები

დონორ/განვითარების მხარდამჭერ  
პარტნიორებთან კოორდინაცია 
5. საჭიროა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს 

შორის საერთო კოორდინაციის გაუმჯო
ბესება, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
ინტერვენციის დუბლირება ან გადაფარვა. 
რეკომენდებულია, გამოყენებული იქნას 
არსე ბული კოორდინაციის მექანიზმები იმ 
ინტერ ვენციების შესახებ ინფორმაციის გა
ცვლის გა  საუმჯობესებლად, რომლებიც ემსა
ხურება  გენ დერულ თანასწორობას სოფ
ლის მეურნეობის სფეროში და სოფლის 
განვითარებაში. ამ ინტერვენციებს შორისაა 
გენდერის თემატური ჯგუფი (გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის თა ოსნობით) და 
დონორთა კოორდინაციის განყო ფილება 
(საქართველოს მთავრობის მეთაურობით). 
დონორთა კოორდინაციის გან  ყოფილებას 
ასევე შეუძლია ხარვეზების იდენ ტიფიცირება 
(ტექნიკური მხარდაჭერა და საჭირო 
დაფინანსება) ეროვნული და ლოკალური 
სტრატეგიების განხორციელებაში, ასევე 
სოფლის მეურნეობისა და რეგიონული 
განვითარების გეგმებში. 2017 წელს ჩამო
ყალიბდა ქალთა ეკონომიკური გაძლი
ერებისადმი მიძღვნილი გენდერის თემატური 
სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფის თანა
თავმჯდომარეები არიან გაეროს განვითარების 
პროგრამა და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. 
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხებ
ზე სამუშაო ჯგუფის მიზანია საქართვე
ლოს მთავ რობისთვის დახმარების გაწევა 
გენდერული თანასწორობის მიღწევაში ქალთა 
ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ყურადღების 
გამახვილებით  ქვეყნის კანონმდებლობაში 
შეტანილი მდგრადი განვითარების მიზნების 
(განსაკუთრებით 1ლი, მე4, მე5 და მე8 
მიზნების), ადამიანის უფლებათა შესაბამისი 
საერთაშორისო დოკუმენტების (მაგალითად, 
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის, პეკინის 
სამოქმედო პლატფორმის, ქალთა სტატუსის 
კომიტეტის შეთანხმებული დასკვნებისა 
და ა.შ.), ასევე შესაბამისი ეროვნული 
სტრატეგიების, გეგმებისა და პოლიტიკის 
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გათვალისწინებით. სამუშაო ჯგუფის მიზანია 
ინფორმაციის გაცვლის გაფართოება და 
განვითარების მხარდამჭერ იმ პარტნიორებს 
შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, რომ
ლებიც ადვოკატირებას უწევენ და მხარს 
უჭერენ საქართველოს მთავრობას ზემოხსე
ნებული მიზნების მიღწევაში.სამუშაო ჯგუფი 
რეგულარულ შეხვედრებს მართავს. 

6. გენდერულ თანასწორობაზე ტრენინგების მეშ
ვეობით დონორი/განვითარების მხა რდა
მჭერი ორგანიზაციების შიდა შესაძლე
ბლობების გაძლიერება, ისევე როგორც 
იმ სხვა ორგანიზაციების, რომლებიც პრო
გრამებს ადგილობრივ დონეზე ახორ ცი
ელებენ. ტრენინგების დახმარებით, ინცი
ატივები, რომლებიც  დაფინანსებული ან 
გან ხორ ციელებულია, გააძლიერებს ქალებს 
და განამტკიცებს გენდერული თანასწორობის 
შე დეგებს. 

გენდერული სტერეოტიპების მართვა
7.  მთავრობამ და განვითარების მხარდამჭერმა 

პარტნიორებმა, ადგილობრივი არასამთავ
რობო ორგანიზაციების ჩათვლით, ცნობა
დობის გაზრდის ინიციატივები (ეროვნული 
კამპანიები და ასევე ინიციატივები, რომლებიც 
გათვლილი იქნება სპეციფიკურ რეგიონებზე) 
პრიორიტეტული უნდა გახადონ, რაც  
გენდერული თანასწორობის სარგებელს და
ანახებს, როგორც კაცებს,  ასევე  ქალებს. 
მათ ასევე უნდა წაახალისონ ქალების აქტიური 
ჩართულობა საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, 
მათი როლი გადაწყვეტილების მიღებაში და 
წვლილი ადგილობრივი/სოფლის საზოგა დო
ების ჩამოყალიბებაში და ა.შ.

8. მნიშვნელოვანია ქალებისა და გოგონების გა
ნათლების წახალისება აგრარულ სექტორში 
და იმ ინიციატივების მხარდაჭერა, რომელიც 
მოუხსნის გოგონებს უამრავ ბარიერს ამ 
ტიპის განათლების პროგრამაში ჩასართავად, 
დაწყებული გენდერული სტერეოტიპების მარ
თვიდან, დამთავრებული ფინანსური მხარ
დაჭერითა და სტუდენტური სესხების შეთა ვა
ზებით.

მიზნობრივი ინიციატივების 
შემუშავება და განხორციელება 
ადგილობრივ განვითარებაში 
ქალებისა და კაცების  უფრო 
თანაბარი და აქტიური ჩართულობის 
მიმართულებით  
9. შესაბამისმა სამინისტროებმა განვითარების 

მხარდამჭერ პარტნიორებთან ერთად სოფ
ლის მეურნეობის განვითარება უნდა წა
ახალისონ. ეს ქმედება მოითხოვს ფერმე
რების კვალიფიკაციის გაზრდას, მათზე 
მო რგებული ტრენინგების ან კოლეჯის პრო
გრამების მეშვეობით, ასევე ცოდნისა და 
გამოცდილების გავრცელების ცენტრების 
ხა  რისხისა თუ მისაწვდომობის, ასევე რესუ
რსებთან ხელმისაწვდომობის გაზრდას.  
ამგვარი ქმედებები  გათვალისწინებულია 
სა  ქარ  თველოს სოფლის მეურნეობის გან
ვითარების 20152020 წლების   ეროვნულ 
სა  მოქმედო გეგმაში, თუმცა  გეგმა არ მოიცავს 
გენდერული თანასწორობის მიდგომას. 

10. შრომის განაწილების მიმართულებით არსე
ბული გენ დე რული თანასწორობის ხარვეზებისა 
და გენდერული სტერეოტიპების, ასევე იმ 
არაპროპორციულობის სამართავად, რო მე 
ლიც მძიმე ტვირთად აქვთ ქალებს რე პრო
დუქციულ თუ პროდუქტიულ საქმეში,  გან
ვითარების მხარდამჭერმა ორგანიზაციებმა და  
პროექტების განმახორციელებელმა სხვა პი
რებმა უნდა შეიმუშავონ თავიანთი პროექტები 
საკმაოდ მკაფიო გენდერული მიზნებითა 
და ინდიკატორებით, ასევე სპეციალური 
ინიციატივები, რომლებიც წაახალისებს 
ქა ლების ჩართულობას არატრადიციულ/
კაცისთვის დამახასიათებელ, შემოსავალზე 
ორიენტირებულ საქმიანობებში. ასევე 
უნდა იქნას წახალისებული კაცების პასუხის
მგებლობების ზრდა აუნაზღაურებელ ზრუნ
ვასა და საოჯახო საქმეში. სპეციალური 
საგანმანათლებლო/ცნობადობის გაზრდაზე 
ორიენტირებული კამპანიები შემუშავებული 
უნდა იქნას სხვადასხვა დაინტერესებული 
მხარის მიერ, მათ შორის არიან საქართველოს 
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განათლების სამინისტრო და განვითარების 
მხარდამჭერი ორგანიზაციები, რომლებიც 
ახალისებენ ქალების როლს აგრარულ 
ბიზნესსაქმიანობებში (მაგალითად თხილის 
ღირებულებათა დარიცხვის ჯაჭვში) და კაცების 
როლს ოჯახში. 

11. ცოდნისა და გამოცდილების გამავრცე ლებელმა 
სამსახურებმა კონსულტაციები მესა ქონ
ლეობისა და მოსავლის ღირებულებათა 
დარიცხვის ჯაჭვის მიმართულებით იმგვარად 
უნდა უზუნველყონ,  რომ არც კაცები და არც 
ქალები არ იყვნენ დაჩაგრულები რომელიმე 
ტიპის რჩევის მიღებაში. სოფლის მეურნეო
ბის სამინისტრომ, ცოდნისა და გამოცდილების 
გამავრცელებელ სამსახურებთან და სხვა  
განვითარების მხარდამჭერ პარტნიორებთან 
ერთად, უნდა წაახალისოს ცოდნისა და 
გამოცდილების გამავრცელებელი სამსა
ხურების გამოყენება, განსაკუთრებით კონ
სულტაციების მიღება ქალების მხრიდან.  

12. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო, რომელიც ჩართულია მცი
რემიწიან მესაკუთრეთა მხარდაჭერის პრო
გრამაში, მესაქონლეობის ღირებულებათა 
დარიცხვის ჯაჭვის კუთხით, ქალებზე უფრო 
მეტად ორიენტირებული უნდა იყოს. ამით 
ისინი შეძლებენ მხარი დაუჭირონ ქალებს  
ტექნიკის მიწოდებაში და განსაკუთრებით 
წყლით მო მარაგებაში, რათა მათ საქონლის 
მოვლისას გაიადვილონ გაწმენდითი 
სამუშაოები. ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული 
მიზნების დასახვა და ქალთა შორის 
მცირემიწიან მესაკუთრეთა პროგრამების 
წახალისება.  

13. ქალებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია 
საკანონმდებლო წინაპირობაზე, წევრობასა 
და პოტენციურ სარგებელზე მდგრადი 
კო ოპერატივების პირობებში, სოფლად 
შემოსავლის შექმნის/ბიზნესის წარმოების 
კუთხით. იმ ქალების საჭიროებების შეფა
სებამ, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 
გაწევრიანებით, საჭირო უნარების განმა
ვითარებელი ინიციატივებისთვის საფუძველი 
უნდა შექმნას. ეს ქმედება გააღრმავებს და
გეგმვის, წარმოების მართვისა და ვაჭრობის 
შესაბამის ცოდნასა და უნარებს.

14. სესხების ხელმისაწვდომობა ქალებისთვის 
მთავრობის დახმარებით უნდა იქნას გა
უმჯობესებული. უნდა შემუშავდეს სპეცი ა
ლური პროგრამა, რათა შეიქმნას სასურველი 
გარემო ქალებისთვის კრედიტის მისაღებად, 

სანაცვლოდ გაიზრდება თვითდასაქმების შე
სა ძლებლობები. თუ გავითვალისწინებთ, 
რომ ხშირ შემთხვევაში სესხის მისაღებად უზ
რუნ ველყოფაა საჭირო, მიწისა და ქონების 
რეგისტრაციის პროცესში საჭირო რესურსები 
ქალებისთვისაც თანაბრად ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს. 

15. სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისა
წვდომობა, განსაკუთრებით კი საბავშვო 
ბაღების, უნდა იქნას გაუმჯობესებული, რათა 
ქალებს შეუმსუბუქდეთ აუნაზღაურებელი 
შრომის ტვირთი. ასეთ სერვისებთან ხელ
მისაწვდომობა მათ მისცემს უფრო მეტ 
თავისუფალ დროს, რომ ჩაერთონ შემო
სავალზე ორიენტირებულ საქმიანობებსა 
და ანაზღაურებად სამსახურებში. მაგალი
თად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები, 
რომლებიც განხორციელდა საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრას
ტრუქტურის სამინისტროს მიერ, ასეთი მიზნე
ბისთვის უნდა იქნას გამოყენებული.

  
ქალების მხარდამჭერი/მათზე 
ორიენტირებული ინიციატივები 
16. კარდაკარ განვითარების ისეთი ინტერვენციები, 

რომლებიც მიმართული იყო ქალების (და 
კაცების) გაძ ლიერებისკენ, მათ შორის, 
მაგალითად, სო ციალური მობილიზაცია, 
რამაც შედეგად  თვით დახმარების 
ჯგუფები ჩამოაყალიბა, კვლავაც უნდა 
გაგრძელდეს. თვითდახმარების ჯგუფების 
მხარდაჭერა კარგი მიდგომა იქნება ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, მათი 
შესაძლებლობის განსავითარებლად და 
უნარების გასაძლიერებლად, ასევე ქა
ლების დაკავშირება აგრარული ცოდნისა და 
გამოცდილების გამავრცელებელ სერვისებთან, 
ფინანსურ სერვისებთან და ბაზრებთან უნდა 
იქნას გამოკვლეული. ასეთი მცდელობები 
მიზნად ისახავს მდგრადი შემოსავლის შექმნას 
ქალებისთვის და მათ მიერ. 

17. ჩართული ქალების მხარდაჭერა (თვით დახ
მარების ჯგუფებში, სათემო ორგანიზაციებსა 
და ადგი ლობრივ არასამთავრობო ორგანი
ზაცი ებში) გენდერულ ბიუჯეტირებასა 
და საადვოკატო უნარებზე  ცოდნის 
გასაძლიერებლად, რათა მათ გავ ლენა 
მოახდინონ ადგილობრივ დაგე გმა 
რებასა და ბიუჯეტირებაზე. ქალების სა
ჭიროებების ასახვა ადგილობრივ ბიუჯეტებში 
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მნიშვნელოვნად განავითარებს პირობებს, 
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხსა 
და ბაზართან წვდომას. 

18. გენდერული ბიუჯეტირება მიჩნეულია, 
როგორც გენდერული თა ნასწორობის 
ეფექტური საშუალება. საჭი როა, კარგად 
იქნას შედგენილი  გენდერული ბიუჯეტირების 
ყველა ინიციატივა, როგორც ეროვნულ, 
ასე ვე ლოკალურ დონეზე და  მოხდეს ამ 

პრაქტიკის ინსტიტუციონალიზაცია ყველა 
სამი ნისტროში, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩათვლით. 
დამატებით, შესაბამისი სამინისტროებისა 
და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ქა
ლე ბისთვის გამოიყოს სპეციალური ბიუჯეტი 
აგრარულ  სექტორში მათი ჩართულობის მხარ
დასაჭერად. 
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ცხრილი #4 
ძირითადი რესპონდენტების სია

# ძირითადი 
რესპონდენტი ორგანიზაცია ადგილმდე

ბარეობა შესაბამისი პირი ჩატარებული 
ინტერვიუების რბა

1 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია

 ქალთა ფონდი 
და მეხსიერების 
კვლევის ცენტრი 

“ტასო”
თბილისი

მარინა თაბუკაშვილი  
გენერალური დირექტორი
ცისანა გოდერძიშვილი  

პროექტის მენეჯერი
2 ინტერვიუ

2 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია

ფერმერთა 
ასოციაცია თბილისი

თამუნა თორია – 
აღმასრულებელი 

დირექტორი
1  ინტერვიუ

3 სახელმწიფო 
უწყება

სასოფლო
სამეურნეო 

კოოპერატივების 
განვითარების 

სააგენტო

თბილისი

გიორგი მიშველაძე  
სასოფლოსამეურნეო 

კოოპერატივების 
განვითარების სააგენტოს 

უფროსი

1  ინტერვიუ

4 სახელმწიფო 
უწყება

ადგილობრივი 
თვითმმართველობა ზუგდიდი

გიორგი გასაშვილი 
 ქალაქ ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის 
ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 
სამსახურის ეკონომიკური 

სტრატეგიისა და 
საინვესტიციო პოლიტიკის 
განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი

1  ინტერვიუ

5 სახელმწიფო 
უწყება

ადგილობრივი 
თვითმმართველობა

სამცხე
ჯავახეთი

ილია ზარდიაშვილი 
 ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 

ადმინისტრაციული 
სამსახურის უფროსი

1  ინტერვიუ

6 სახელმწიფო 
უწყება

ადგილობრივი 
თვითმმართველობა გორი

გიორგი წვერავა  გორის 
რაიონის გამგეობის 
გამგებლის პირველი 

მოადგილე
ლალი გიგაშვილი  ქალაქ 
გორის მუნიციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო 
საბიუჯეტო სამსახურის 

ბუღალტერიის 
განყოფილების უფროსი

2 ინტერვიუ

7 საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია(FAO)

თბილისი

რატი შავგულიძე  FAOს 
წარმომადგენლობა 

საქართველოში, ეროვნული 
პოლიტიკის მრჩეველი
იამზე მირაზანაშვილი  

FAOს წარმომადგენლობა 
საქართველოში, 

პროგრამის ასისტენტი

2  ინტერვიუ

8 საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

შვეიცარიის 
განვითარებისა და 
თანამშრომლობის 
სააგენტო (SDC)

თბილისი

სოფია სვანაძე  
მრჩეველი გენდერის 
და მმართველობის 

საკითხებში, სახელმწიფო 
პროგრამის ოფიცერი

ბექა თაგაური პროგრამის 
უფროსი, ტექნიკური 
თანამშრომლობა, 

საქართველო
თამუნა წივწივაძე  

პროგრამის უფროსი 
ოფიცერი

2 ინტერვიუ

9 საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია თბილისი თამარ საბედაშვილი  

პროგრამის სპეციალისტი 1  ინტერვიუ
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# ძირითადი 
რესპონდენტი ორგანიზაცია ადგილმდე

ბარეობა შესაბამისი პირი ჩატარებული 
ინტერვიუების რბა

10 სახელმწიფო 
უწყება

რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
თბილისი

ნინო გიგუაშვილი  
გენდერულ საკითხებზე 

საკონტაქტო პირი
1 ინტერვიუ

11 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია

ქალთა 
საინფორმაციო 

ცენტრი
თბილისი მაია რუსეცკი 

დირექტორი 1  ინტერვიუ

12 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია

ICCN 
(კონფლიქტებისა და 
მოლაპარაკებების 
საერთაშორისო 

კვლევითი ცენტრი)

თბილისი

მაია შარვაშიძე  ქალთა 
ოთახების კოორდინატორი

ნანა ბერეკაშვილი 
მოწვეული პროფსორი 

GIPAსა და ილიას 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, ICCN
ის (კონფლიქტებისა 

და მოლაპარაკებების 
საერთაშორისო კვლევითი 

ცენტრი) ყოფილი 
წარმომადგენელი

1  ინტერვიუ

13
ცოდნისა და 

გამოცდილების 
გამავრცელებელი

სამსახურები

საინფორმაციო 
საკონსულტაციო 

ცენტრი
თბილისი

შალვა კერესელიძე – 
რეგიონული კოორდინაციის 

სამსახურის უფროსი
1  ინტერვიუ

14
ცოდნისა და 

გამოცდილების 
გამავრცელებელი

სამსახურები

საინფორმაციო 
საკონსულტაციო 

ცენტრი
რეგიონში

სამეგრელო
სამცხე

ჯავახეთი

იანა ემუხვარი  სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 

სამეგრელოზემო 
სვანეთის რეგიონული 

სამმართველოს უფროსი 
სპეციალისტი

მერაბ ნასყიდაშვილი 
 სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს, სამცხე
ჯავახეთის რეგიონული 

სამმართველოს მთავარი 
სპეციალისტი

2  ინტერვიუ

15 პროფესიული 
სასწავლებელი

განათლებისა 
და მეცნიერების 

სამინისტრო
თბილისი

ირინა წეროძე – პროფ. 
სასწავლებლების 

დეპარტამენტის უფროსი
1  ინტერვიუ

16 პროფესიული 
სასწავლებელი

პროფესიული 
სასწავლებლები 

რეგიონებში

კახეთი
სამცხე

ჯავახეთი
სამეგრელო

ბელა ავალიშვილი 
 პროფესიული 

სასწავლებლის დირექტორი
თეონა ხუფენია 
 პროფესიული 

სასწავლებლის რექტორი
ნათელა პაპუნაშვილი 

 პროფესიული 
სასწავლებლის დირექტორი

3  ინტერვიუ

17
ცოდნისა და 

გამოცდილების 
გამავრცელებელი

სამსახურები

ვეტერინარი და /ან 
აგრონომი რეგიონში

კახეთი
სამცხე

ჯავახეთი

ზურაბ ნასყიდაშვილი  
ვეტერინარი

ზურაბ ოქრუაშვილი  
ვეტერინარი

2  ინტერვიუ

18
ALCP (მცირე 

კავკასიის  
ალიანსების 
პროგრამა)

Mercy Corps თბილისი ჰელენ ბრედბარი გუნდის 
ლიდერი 1 ინტერვიუ

19

საბაზრო 
შესაძლებლობები 

საარსებო 
პირობების 

გასაუმჯობესებლად 
(MOLI Project)

HEKS/EPER კახეთი სტეფან იოსი  გუნდის 
ლიდერი პრეზენტაცია



44სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი
განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

# ძირითადი 
რესპონდენტი ორგანიზაცია ადგილმდე

ბარეობა შესაბამისი პირი ჩატარებული 
ინტერვიუების რბა

20

ერგნეთში 
დაბრუნებულთა 

საცხოვრებლებისა 
და შემოსავლის 

წყაროების 
აღდგენა (შიდა 

ქართლი)

დანიის 
ლტოლვილთა საბჭო თბილისი გაი ჰოვი  პროგრამის 

მენეჯერი 1 ინტერვიუ

21
დანიის 

ლტოლვილთა 
საბჭო, გენდერული 

საკითხები

დანიის 
ლტოლვილთა საბჭო თბილისი

თამარ ბოლქვაძე  
მონიტორინგისა და 
შეფასების ოფიცერი 
/ GMS რეგიონული 
კოორდინატორი 

1 ინტერვიუ

22

დაუცველი 
ოჯახების 

განსახლებისა და 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციის 

პროექტი 
სამეგრელოში 
(დასავლეთ 

საქართველო)

დანიის 
ლტოლვილთა საბჭო ზუგდიდი მზევინარ ჯოჯუა  საარსებო 

წყაროების მენეჯერი 1 ინტერვიუ

ინტერვიუების 
საერთო 

რაოდენობა
30 
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გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women)
საქართველოს წარმომადგენლობა

კავსაძის ქ. #3, ოფისი 11, 0179
თბილისი, საქართველო

ტელ: (995 32) 222 06 04
(995 32) 222 08 70
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