
ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის 
საქართველოში

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია წარმოადგენს გაე როს 
სა  აგენტოს, რომლის საქმიანობა გენდერული თა  ნას 
წორობის დამკვიდრებისა და ქალთა გაძლი ერებისკენაა 
მიმართული. იგი ეხმარება საქარ თვე ლოს მთავრობას 
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში, რათა 
უზრუნველყოფილი იყოს ყველა ქალის ეკონომიკური 
გაძლიერება და ქვეყნის განვითარებით მიღწეული პო
ზიტიური შედეგებით სარ გებლობა. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტი „ერთობლივი 
ძალისხმევა  ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის 
საქართველოში“, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამი
ნის ტროს მხარდაჭერით, 2017 წლის დეკემბერში 
დაიწყო. პროექტის მიზანია,გენდერულ საკითხებზე 
ორი  ენტირებული კერძო სექტორისა და ხელშემწყობი 
სახელმწიფო საკანონმდებლო თუ ეკონომიკური გარე მოს 
დახმარებით, ქალებმა საკუთარი ეკონომიკური უფლებების 
რეალიზება სრულად მოახდინონ. საგან გებო ყურადღება 

ინფორმაცია პროექტზე

• კომპანიებს, რომლებშიც მრავალფეროვანი სა მუ
შაო ძალა მუშაობს, 27%-ით მეტი მოგება აქვთ 
და მათ მომხმარებელთა კმაყოფილება 39%-ით 
მა ღალია (წყარო: „სამუშაო ადგილის გელაპის 
კუ მუ  ლაციური კვლევები“)

• პროდუქტიულობა თითო მშრომელის მიხედვით 
შეიძლება თითქმის 40%-ით გაიზარდოს, თუ 
აღ მო იფხვრება ქალი მშრომელებისა და მენეჯე
რების მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმა 
(წყარო: მსოფლიო ბანკი)

• ქალები და მამაკაცები „შრომის ბაზარზე რომ 
იდენ ტურ როლებს ასრულებდნენ, 2025 წლის
თვის მსოფლიო ეკონომიკას 28 ტრილიონი აშშ 
დოლარი დაემატებოდა (წყარო: მაკკინზის გლო
ბალური ინსტიტუტი)

გლობალური მაგალითები

საქართველოში არსებული 
მდგომარეობა

• საქართველოში ქალთა ეკონომიკური აქტიუ რო
ბის მაჩვენებელი კაცებთან შედარებით 29%-ით 
ნაკლებია (წყარო: CRRCსაქართველო გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად)

• საქართველოში ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალ
თა მონაწილეობის დაბალი დონე  მშპს 12%-ით 
ამცირებს (წყარო: მსოფლიო ბანკი)

ეთმობა სახელმწიფო უწყებების შე საძლებლობების  გა
ძ ლიერებას იმგვარი კანონების, სტრატეგიებისა და 
პრო გრამების შემუშავებაგანხორ ცი ელებისთვის, რომ
ლებშიც გენდერული საკითხები უფრო მეტად იქნება 
გათ ვალისწინებული და რომელ თა უშუალო სამიზნეებს 
ქალები ან მათი ცხოვრების ცვლილება წარმოადგენს. 

ქალთა გაძლიერების პრინციპების დახმარებით, პრო
ექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონო მი კუ რი 
გაძ ლიერებისთვის საქართველოში“ კომპანი ებს ინ
ფორ მაციას აწვდის ბიზნეს საქმიანობაში გენ   დე  რული 
თა ნასწორობის მნიშვნელობის შესახებ და ეხმა  რება 
მათ სამომავლო ქმედებების განსაზღვრასა თუ განხორ
ციელებაში. აღნიშნული საქმიანობა სამო ქა ლაქო განვი
თარების სააგენტოსა და სახალ ხო დამ ცველის აპარატთან 
პარტნიორობით ხორციელ დება.

თემის დონეზე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა 
და ფონდ „ტასოსთან“ თანამშრომლობით, პროექტი 
ხელს უწყობს ქალების შრომითი უნარჩვევების გაუმ
ჯო  ბე სებასა და მათ წვდომას იურიდიულ, ფინანსურ თუ 
ეკო ნომიკურ სერვისებზე. მეწარმე ქალებს, რომლებიც 
ბიზნესსაქმიანობაში უკვე ჩართულები არიან, პროექტი  
უფრო მსხვილ ბიზნესებთან და კორპორაციულ საწარ მოო 
ჯაჭვებთან აკავშირებს.



შედეგები 
1. მოიმატებს კერძო საწარმოებს შორის კორპორაციული 
მდგრადობის გენდერული ასპექტის გაგება, გაიზრდება 
კერ ძო საწარმოების უნარი ქალთა გაძლიერების პრინცი
პების განხორციელების შესახებ
2. მთავრობასა თუ სხვა მხარეებს, კერძო სექტორთან 
პარტნიორობით, საერთაშორისო სტანდარტების დანერ
გვასა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის ხელშემ
წყობი გარემოს შექმნაში დახმარება გაეწევათ
3. გაიზრდება ქალების, განსაკუთრებით კი ყველაზე მო
წყვლა დი ქალების, ღირსეული სამუშაოს მოძიების უნარები 
და შესაძლებლობები.ქალთა საწარმოები ბაზარზე უფრო 
აქტიურები გახდება.

განხორციელების სტრატეგია 
პროექტის მიზნების მიღწევის გზაზე გაეროს ქალთა ორ
განიზაცია პროექტის საქმიანობების კოორდინირებისა და 
ურთიერთკავშირის უზრუნველყოფას ცდილობს. 
პროექტის განხორციელების სტრატეგია, რომელსაც სა
ფუ ძვლად  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გლობალური 
გამოცდილება და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების 
სფეროში პროგრამული ინიციატივები უდევს, ყურადღებას 
შემდეგ ძირითად სფეროებზე ამახვილებს: (1) ფაქტებსა 
და მონაცემებზე დამყარებული ადვოკატირება პოლი
ტიკის გენდერული საკითხების გათვალისწინებით შექმნი
ს თვის; (2) გენდერული ანალიზი გენდერული საკითხე ბის 
მეინსტრიმინგის ხელშეწყობის მიზნით; (3) შესაძლებ
ლო ბათა განვითარება; (4) სხვადასხვა დაინტერესებული 
მხა რის დიალოგი სახელმწიფოკერძო პარტნიორობების 
შესახებ; და (5) ქალთა გარიყული ჯგუფების სოციალური 
მობილიზება.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი 
საკონტაქტო პირი: იენი რატილაინენი, პროგრამის სპეციალისტი 
ელ.ფოსტა: jenni.ratilainen@unwomen.org 
ტელ.: (+995) 32 222 06 04 / 222 08 70 
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0179, კავსაძის ქ. 3, ოფისი 11
ვებგვერდი: http://georgia.unwomen.org

ფაქტებსა და მონაცემებზე 
დამყარებული ადვოკატირება

გენდერული 
ანალიზი

შესაძლებლობათა 
განვითარება

სხვადასხვა 
დაინტერესებული 
მხარის დიალოგი

სოციალური მობილიზება

პროექტის განხორციელებას მხარს უჭერს 
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


