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1. წი ნა სიტყ ვა ო ბა

მუნიციპალური ბიუჯეტის მონიტორინგის, ანალიზის
დაგენდერულობის შეფასების მეთოდოლოგიური სახელ
მძღვანელო (გზამკვლევი) შემუშავებულია ქალთა ფონდი
„სოხუმის“მიერ;განხილულიადამოწონებულია(დამტკი
ცებულია) ქუთაისის გენდერული საბჭოს სხდომაზე 2015
წელს.ისწარმოადგენსსარეკომენდაციოხასიათისსახელ
მძღვანელო დოკუმენტს, რომელიც შეიძლება, გამოყენე
ბულიიქნასგენდერულისაბჭოებისმიერ,ასევესხვადას
ხვა საზოგადოებრივი გაერთიანების, ორგანიზაციის, ან
დაინტერესებულისაინიციატივოჯგუფისმიერმუნიციპა
ლურიბიუჯეტისგენდერულჭრილშიგაანალიზებისთვის,
მისიგენდერულობისშეფასებისთვის.

მისასალმებელი იქნება, თუ მას ადგილობრივი ხელი
სუფლებისორგანოები(მერია,საკრებულო)გამოიყენებენ
მათმიერშემუშავებულიბიუჯეტისპროექტის,ანუკვემი
ღებულიდაშესრულებულიბიუჯეტისგენდერულობისშე
ფასებისთვის.

საზოგადოება უფლებამოსილია განახორციელოს თა
ვის რაიონში, ქალაქში, რეგიონში, ქვეყანაში მიღებული,
როგორცადგილობრივი,ისეეროვნულიდონისბიუჯეტე
ბისდამათიცალკეულიმუხლებისმონიტორინგი.ესუფ
ლებაგამომდინარეობსშემდეგისაერთაშორისოდაეროვ
ნულისამართლებრივინორმებიდან,აქტებიდანანმათთან
გათანაბრებულიდოკუმენტებიდან:

1. საქართველოსკონსტიტუცია,თავიII,მუხლი24;

2. საქართველოსევროკავშირთანასოცირებულიწევრო
ბისშესახებშეთანხმება,17ივლისი,2014წ.;

3. საქართველოსკანონი„გენდერულითანასწორობისშე
სახებ“(26მარტი,2010წ);
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4. დეკლარაცია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხ
ვრის შესახებ, მუხლი 1, გაერთიანებული ერების გე
ნერალური ასამბლეა, 23 თებერვალი, 1994 წელი
A/RES/48/104.

5. კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმი
ნაციისაღმოფხვრისშესახებ,გაერთიანებულიერების
ორგანიზაცია,მუხლი2.

6. საქართველოსკანონიდისკრიმინაციისყველაფორმის
აღმოფხვრისშესახებ,12მაისი,2014წ.
საქართველოსსამოქალაქოსაზოგადოებაბოლოდროს

საკმაოდგააქტიურდა.გაძლიერდამათიინტერესიისეთი
საკითხების მიმართ, როგორიცაა გენდერული ბალანსი,
გენდერულიბიუჯეტიდაა.შ.

 აღსანიშნავია,რომ ძალიან მწირია გენდერული ბიუ
ჯეტისანალიზთანდაკავშირებული,საზოგადოებისფარ
თო ფენებისთვის ხელმისაწვდომი, პრაქტიკაში ადვილად
გამოყენებადი მეთოდოლოგიური ლიტერატურა, სახელ
მძღვანელოები,რათამათიმეშვეობითობიეტურადშეფას
დეს არსებული მდგომარეობა და საზოგადოებას მიეწო
დოსსწორი,ობიექტურიინფორმაცია.

სწორედაღნიშნულინაკლისოდნავმაინცშევსებასემ
სახურებაჩვენიმცდელობა,შეიქმნასგზამკვლევისტიპის
მოკლე მეთოდური სახელმძღვანელო (მოხარული ვიქნე
ბით,თუმკითხველები შემოგვთავაზებენთავიანთშენიშ
ვნებსდაწინადადებებს.ისინიგათვალისწინებულიიქნება
სახელმძღვანელოსშემდგომგამოცემაში).

სახელმძღვანელო მომზადდა ფონდი „სოხუმის“ პრო
ექტის „გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები  ქალ
თაროლისამაღლებარეგიონებშისოციალურიცვლილე
ბებისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება UN
Womenისმხარდაჭერით.
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2. ძი რი თა დი ცნე ბე ბი გენ დე რის და 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ

ამთავშიმოყვანილიაიმტერმინებისადაკატეგორიე
ბისმოკლეგანმარტება,რომელსაცშევხვდებითმოცემულ
მეთოდოლოგიურსახელმძღვანელოში.
•	 გენდერიასახავსქალებსადაკაცებსშორისბიოლოგი

ურ,სოციალურდაკულტურულგანსხვავებებს,ცხოვ
რებისადასაქმიანობისსხვადასხვასფეროებშიროლე
ბისგანაწილებას.ესკიხშირადშორსარისგონივრუ
ლი, სამართლიანი თანასწორობისგან და დისკრიმინა
ციულიარომელიმესქესისწარმომადგენელისათვის.

•	 გენდერულითანასწორობა(ბალანსი),ისეთიმდგომარე
ობაა,რომელიცსქესობრივინიშნითარზღუდავსქალს
და კაცს დაროდესაც საზოგადოება მიემართება არა
დისკრიმინაციული,ჰარმონიულითანაარსებობისკენ.

•	 გენდერული ბიუჯეტი, იგივე გენდერულად მგრძნობია
რე,ანგენდერულადორიენტირებულიბიუჯეტი(რაც
ერთიდაიგივეა),არისდოკუმენტი,რომელშიცდაბალან
სებულია სხვადასხვა სოციალურსქესობრივი ჯგუფის
წარმომადგენელთამოთხოვნილებებიდაინტერესები.

•	 გენდერულადმგრძნობიარებიუჯეტიარნიშნავსცალ
ცალკე ბიუჯეტს ქალებისა და კაცებისათვის, სადაც
თითოეულ მათგანზე თანხები თანაბრადაა განაწილე
ბული,პირიქით,ისუზრუნველყოფსგენდერულიცნო
ბიერების დამკვიდრებას, გენდერული პრინციპების
გატარებას, საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა
პრიორიტეტების, საჭიროებების სამართლიანად გათ
ვალისწინებასბიუჯეტისშესაბამისმუხლებშიშემოსავ
ლებისადახარჯებისდაგეგმვისას.
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ხშირად 50/50ზე განაწილებული ბიუჯეტიც კი შე
იძლება, არ იყოს სამართლიანი. მაგალითად, ჯანდაცვის
სფეროში,ქალისრეპროდუქციულიუნარიმისიჯანმრთე
ლობისათვის დამატებითი ხარჯების გაწევას მოითხოვს.
ამასთან, გათვალისწინებული არ არის აუნაზღაურებელი
შრომისწილი,რომელსაცსაზოგადოებაშიქალებიასრუ
ლებენ(მაგ.საოჯახოსაქმე,ზრუნვაშვილებსადაოჯახის
სხვაწევრებზე,განსაკუთრებით,მათიავადმყოფობისშემ
თხვევაში),რაცხაზსუსვამსგენდერულუთანასწორობას.

•	 ბიუჯეტი წარმოდგება ინგლისური სიტყვიდან, რომე
ლიცნიშნავსჩანთას,ტყავისტომარას.სახელმწიფობი
უჯეტიქვეყნისფულადისახსრებისფონდია,რომელიც
იქმნებასახელმწიფოხარჯებისდასაფარავად.ესარის
სახელმწიფო შემოსავლებისა და ხარჯების გაწერის
ფორმა(ნუსხა,ბალანსი).იგიგამოიყენებაასევემოსახ
ლეობის სოციალურეკონომიკური მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გენდერული ანალიზისა და
გენდერული მგრძნობიარობის შეფასებისას, გასათვალის
წინებელია 2000 წლის სექტემბერში მიღებული, გაეროს
ათასწლეულისდეკლარაციაშიდასახულირვამიზანი:

1. უკიდურესისიღარიბისადაშიმშილისაღმოფხვრა;
2. საყოველთაოპირველადიგანათლებისმიღწევა;
3. ქალთადა კაცთა გენდერულითანასწორობის ხელშე

წყობა და ქალთა უფლებებისა და შესაძლებლობების
გაძლიერება;

4. ჩვილბავშვთასიკვდილიანობისშემცირება;
5. დედათაჯანმრთელობისგაუმჯობესება;
6. შიდსის,მალარიისადასხვადაავადებებისწინააღმდეგ

ბრძოლა;
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7. მდგრადიეკოლოგიურიგარემოსდაცვა;
8. განვითარებისთვის გლობალური პარტნიორობის

გაღრმავება.
 როგორც ვხედავთ, რვა მიზნიდან, ოთხი უშუალოდ
ეხებაგენდერულადმგრძნობიარეთემებს.

3. ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი

(მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 
ნა წი ლის ექ სპრეს -ა ნა ლი ზი გენ დე რულ ჭრილ ში

მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი 
ნა წი ლის ექ სპრეს -ა ნა ლი ზი გენ დე რულ ჭრილ ში)

ადგილობრივიბიუჯეტებისგენდერულობისმონიტო
რინგისა და შეფასების საერთაშორისო გამოცდილება
გვიჩვენებს,რომესსამუშაოები,სასურველია,ჩატარდეს
ცალკესაშემოსავლოდაცალკეხარჯვითინაწილებისათ
ვის.ასეთიმიდგომაუფროსრულყოფილსურათსიძლევა.
თუმცა,პრაქტიკაშიხშირადბიუჯეტებისგენდერულიას
პექტების მონიტორინგიდა შეფასება ერთიანადაც კეთ
დება.

წინამდებარემეთოდოლოგიაშიშემოთავაზებულიამუ
ნიციპალურიბიუჯეტებისსაშემოსავლოდახარჯვითინა
წილებისერთიანიგამარტივებულიექსპრესანალიზიფო
კუსჯგუფების ჩატარების გზით. ამისთვის რეკომენდე
ბულია აღნიშნულ საკითხებში კარგად ინფორმირებული,
საზოგადოების სხვადასხვა ფენების და ტერიტორიული
ერთეულების (ქალაქისსხვადასხვაუბნის) კომპეტენტურ
წარმომადგენელთა შერჩევა ორი ჯგუფისთვის, თითოე
ულში 1011 ადამიანის შემადგენლობითდა ამჯგუფების
დამოუკიდებელიმუშაობისორგანიზება.

 ფოკუსჯგუფების წევრები წინასწარ გაეცნობიან წი
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ნამდებარე მეთოდოლოგიას, ფოკუსჯგუფების ჩატარების
წესებს,კარგადშეისწავლიანსამიზნემუნიციპალიტისბიუ
ჯეტს,ქალაქის/რაიონისსტატისტიკურდაინფორმაციულ
ბაზას. ამის შემდეგ, საგულდაგულოდ შერჩეული, კარგად
მომზადებულიმოდერატორებისფასილიტაციითჩატარდე
ბაორიფოკუსჯგუფი.მიღებულიმასალებისგამოყენებით
დაიწერებაორიანგარიში,ერთიბიუჯეტისსაშემოსავლო
ნაწილზე, ხოლო მეორე  ხარჯვითზე. შემდგომ, რეკომენ
დებულია ანგარიშების გაცვლა და ორი ალტერნატიული
საერთოანგარიშისმომზადება.ამანგარიშებშიუნდააისა
ხოს,რამდენადარისმუნიციპალურიბიუჯეტიგენდერულად
მგრძნობიარე;რაგენდერულიასპექტებიაბიუჯეტშიასახუ
ლიდარაარა(ანუგენდერულობისთვალსაზრისითრახარ
ვეზებიიქნაგამოვლენილიბიუჯეტისანალიზისდროს).

მუნიციპალურიბიუჯეტისგენდერულიანალიზისასგა
სათვალისწინებელია:
 რაპროირიტეტებიადასახულისაბიუჯეტოწელს,რამ
დენადგენდერულიაისინიდაუზრუნველყოფილიათუ
არასაკმარისირესურსებით;
 რამდენად არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი
საქმიანობა გენდერულად მგრძნობიარე ისეთი კონ
კრეტულიმიმართულებებით,როგორიცაა:

ქალაქში/რაიონში უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცი
რება(რამდენიაქალაქშისამუშაოსმაძიებელიკაცი,ქალი)

ქალების(განსაკუთრებითდედების),სხვაფენებისჯან
მრთელობის დაცვის საკითხები. რამდენი ქალი, კაცი,
ბავშვი,მოხუცივერმიიღებსდახმარებასმუნიციპალი
ტეტისჯანდაცვისპროგრამიდან;

პროფესიულიგანათლებისდაკვალიფიკაციისამაღლე
ბის გარეშე დარჩენილი ახალგაზრდების რაოდენობა,
მათშორისგოგონები,ბიჭები/კაცები,ქალები;
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მუნიციპალიტეტის მზრუნველობის მიღმა დარჩენილი
ხანდაზმულიქალიდაკაცი;

რამდენადიზრდებასაპენსიოფონდიწინაწელთანშედა
რებით;

რა მექანიზმებს იყენებს მუნიციპალიტეტი ქალებსა და
კაცებსშორისსამართლიანითანასწორობისწასახალი
სებლად;

კერძო ბიზნესში და საჯარო სამსახურებში მომუშავე
ადამიანების რიცხვი, მათი ხელფასების ფონდი გენდე
რულჭრილში;

მოთხოვნილებები სკოლამდელ დაწესებულებებზე (სა
ბავშვობაღებზე)დადაუკმაყოფილებელიოჯახებისდა
სახმარებლადდაგეგმილიღონისძიებები(რა%სწარმო
ადგენსესნაწილი.რამდენიქალივერიწყებსმუშაობას
ამმიზეზით).

ასეთივე მიდგომებით გაანალიზდება თვითმმართვე
ლობისადასამოქალაქოსაზოგადოებისთვისსაინტერესო
სხვამიმართულებები.

4. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი 
ანა ლი ზის დროს გა მოვ ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა 
და ხარ ვე ზე ბის გან ზო გა დე ბა და ნუს ხის შედ გე ნა, 

მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბა, გო ნივ რუ ლი 
წი ნა და დე ბე ბის შეგ რო ვე ბა

მუნიციპალური ბიუჯეტის მონიტორინგის დროს გა
მოვლენილიშენიშვნები,ნაკლოვანებებიდახარვეზებიაუ
ცილებლადფიქსირდება,ლაკონურად ჩამოყალიბდება მა
თინუსხადაშემდგომშიმოხდებამისიგამოქვეყნება,რათა
ხელმისაწვდომი გახდეს მოსახლეობის ფართო ფენების
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თვის, ყველადაინტერესებული ადამიანისთვის. მუნიციპა
ლური ბიუჯეტის მონიტორინგისას გამოვლენილი ნაკლო
ვანებებისშესახებმოსახლეობისთვისინფორმაციისმიწო
დება გამოიწვევს მისი დიდი ნაწილის გააქტიურებას, მათ
გამოხმაურებებს. გენდერულ საბჭოში წამოვა კითხვები,
რეპლიკები,წინადადებები,რომლებიცუნდადაფიქსირდეს
სპეციალურწიგნში(ჟურნალში)დაკარგადდამუშავდეს.

განსაკუთრებითუნდაგამოიყოსდაგაანალიზდესგენ
დერულიდისბალანსისმკაფიოდგამომხატველიინფორმა
ციადამასზედაყრდნობითმომზადდესრეკომენდაციები,
უპირველესად, გენდერულ საბჭოზე განსახილველად. მე
ტი ყურადღება უნდა მიექცეს ინოვაციურ, გენდერულად
მგრძნობიარე წინადადებებსა და რეკომენდაციებს. მაგა
ლითად, ინგლისში სამოქალაქო სექტორმა მასმედიასთან
ერთადმიაღწიახელისუფლებისმიერბავშვიანიმომუშავე
ქალების ხელფასების (შემოსავლების) დაბეგვრისგან გან
თავისუფლებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებას.მსგავ
სიინიციატივისრეალიზებასაქართველოშიბევრიგენდე
რულისაკითხისგადაწყვეტასშეუწყობსხელს.

5. მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი 
ანა ლი ზის შე დე გე ბის გა მო ტა ნა/ გან ხილ ვა 

გენ დე რულ საბ ჭო ზე, მი სი გენ დე რუ ლი 
მგრძნო ბე ლო ბის შე ფა სე ბა და, მო სახ ლე ო ბი დან 
შე მო სუ ლი წი ნა და დე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუნიციპალური ბიუჯე
ტის მონიტორინგის მასალები, ფოკუსჯგუფების ანგა
რიშები, მოსახლეობისგან შემოსული გამოხმაურებები,



12

წინადადებებიდარეკომენდაციები,დეტალურადდაყუ
რადღებითუნდაიქნესგანხილულიგენდერულისაბჭოს
მიერ.ამგანხილვისამოცანააბიუჯეტისგენდერულიას
პექტებისშესახებმსჯელობა,დისკუსიისგამართვამო
სახლეობისგან შემოსული დამატებითი საჭიროებების,
წინადადებების,სხდომაზეწამოჭრილისხვასაკითხების
ირგვლივ.

სხდომაზემონაწილეობისმისაღებადმოიწვევენდამო
უსმენენმოსახლეობისგანშემოსულიდამატებითიწინადა
დებებისავტორებს,მედიისწარმომადგენლებს.გენდერუ
ლისაბჭოძირითადსაკითხებზემსჯელობისადადისკუსი
ისშემდეგ,თვითონშეაფასებსბიუჯეტისგენდერულობას,
დახვეწს რეკომენდაციებს, შემდგომი რეაგირებისთვის
გადასცემსთვითმმართველობისორივეშტოსსაკრებუ
ლოსადამერიას/გამგეობას,მათკომპეტენტურსამსახუ
რებს,ყველადონისდეპუტატებს,არასამთავრობოორგა
ნიზაციებს.გენდერულისაბჭოსმიერგანხილულიბიუჯე
ტისმონიტორინგისმასალებიისევგამოქვეყნდებამასმე
დიის საშუალებით, მათ გადაეცემათ გენდერული საბჭოს
მიერმომზადებულიპრესრელიზები.ესსაშუალებასმის
ცემსყველას,ვისაცამისსურვილიექნება,თავისიწვლილი
შეიტანოსიმაში,რომმუნიციპალურიბიუჯეტიუფრომე
ტადგენდერულიგახდეს.

გენდერული საბჭოს მუშაობა მოცემულ საკითხებზე,
რათქმა უნდა, ამით არ მთავრდება: მანთვალყური უნ
და მიადევნოს ამ რეკომენდაციების სხვადასხვა დონეზე
განხილვას/გაცნობიერებას,ბიუჯეტისშედგენისარსებუ
ლიპრაქტიკისტრანსფორმაციას/სრულყოფას,ბიუჯეტ
შიგენდერულიასპექტებისმკაფიოდასახვისმიღწევასდა
მათრეალიზებას.
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ბიუჯეტისგენდერულიანალიზისდროსევროპისქვეყ
ნებში გამოიყენება გენდერულად მგრძნობიარე ინდიკა
ტორები,მათშორისაა:

დედებისსიკვდილიანობა10000დაბადებულზე;
ბავშვთასიკვდილიანობა10000დაბადებულზე;
5წლამდებავშვთასიკვდილიანობა10000
დაბადებულზე.
საქართველოში ამას უნდა დაემატოს აბორტების რა

ოდენობა.ამკუთხითარსებულიმდგომარეობისანალიზი,
მათირაოდენობისშემცირებისთვისგაწეულიხარჯებიიქ
ნებაგენდერულადუფრომეტადმგრძნობიარებიუჯეტის
მაჩვენებელი და ეს ქვეყანაში არსებული სავალალო დე
მოგრაფიულისიტუაციისგაუმჯობესებასშეუწყობსხელს.

საინტერესოასუფთაწყლითდასანიტარულიგაყვანილო
ბებითმოსახლეობისუზრუნველყოფისინდექსები.ესინდიკა
ტორებიპირდაპირკავშირშიაჯანდაცვისპროგრამებთან.

ევროპაში ერთერთ ძირითად კომპლექსურ ინდიკა
ტორადგამოიყენებაგენდერულითანასწორობისინდექსი.
იგიგამოხატავსქალისდაკაცისმდგომარეობასსამიკრი
ტერიუმისმიხედვით:ეკონომიკურიაქტივობა,განათლება
დაძალაუფლება.ინდექსისძირითადიმაჩვენებელია100.

2007წლისმონაცემებითესინდექსიშვედეთშიიყო89;ეს
პანეთში77;ყირგიზეთში57,ხოლოსაქართველოში65ის
ტოლიიყო(ამინდიკატორსდავუბრუნდებითმე7თავში).

 ბიუჯეტის გენდერული მგრძნობიარობის ერთერთი
საგულისხმო ინდიკატორია, ასევე, ქალისდა კაცის მიერ
გამომუშავებულიშემოსავლებისთანაფარდობა.საგადასა
ხადოსამსახურებისგან აღებულიბოლოწლების მონაცე
მებისმიხედვითგაანგარიშებულიინდიკატორებიგვიჩვე
ნებსამსაკითხშიქალაქშიარსებულიპრობლემისსიდიდეს
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(სიმწვავეს)დამისგადასაჭრელადთვითმმართველობების
მიერგადადგმულინაბიჯებისადეკვატურობას.ესინდიკა
ტორიშვედეთშიარის0.84(ესმაჩვენებელიევროპისქვეყ
ნებშიყველაზემაღალია);აზერბაიჯანში0.66,ხოლოსა
ქართველოში0,33ისტოლია(ყველაზედაბალი).

 ამ ინდიკატორებით სარგებლობა მუნიციპალური ბი
უჯეტებისგენდერულობისშესამოწმებლადსაქართველო
შიცთავისუფლადარისშესაძლებელი(განხილულიამეთო
დოლოგიისმე7თავში).

6. მას მე დი ი სა და სა ზო გა დო ე ბის პე რი ო დუ ლი 
ინ ფორ მი რე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი 

ანა ლი ზის  და შე ფა სე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ

მოცემული აქტივობის ამოცანაა მუნიციპალური ბი
უჯეტის მეტი გენდერული მგრძნობელობის მისაღწევად
მიმდინარემუშაობისშესახებსაზოგადოებისინფორმირე
ბულობისდონისგაზრდა,აღნიშნულსაკითხებზემათთან

მუდმივი კომუნიკაციის და თანამშრომლობის რეჟიმის
შენარჩუნება,მუშაობისპროცესშიადგილობრივიხელისუფ
ლებისდამისიშესაბამისისამსახურებისაქტიურიჩართვა.

წამოჭრილისაკითხებისგარშემოგენდერულისაბჭოს
მიერ შემუშავებული და თვითმმართველობის ორგანოე
ბისთვის გადაცემული რეკომენდაციების რეალიზაციის
თაობაზე მედიამ უნდა მოაწყოს თოქშოუები; გამოაქვეყ
ნოსპასუხისმგებელიპირებისინტერვიუები,სადაცუნდა
გაჟღერდეს პრობლემების გადაჭრის ვადები; ხელი შეუ
წყოსადგილობრივიხელისუფლებისორივეშტოსმერი
ასა და საკრებულოს კონსტიტუციურ თანამშრომლობას
მათი შესრულებისთვის; საჭიროების შემთხვევაში, ადგი
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ლობრივდაცენტრალურბიუჯეტებსშორისსოციალური
ფუნქციების გადანაწილებას, ამისათვის მუნიციპალიტე
ტისგააქტიურებასდაა.შ.

საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწო
რობის საბჭოსდა მასმედიის აქტიურითანამშრომლობა
აუცილებელია. მხოლოდ მათი ერთობლივი, დაუღალა
ვი შრომის შედეგად მიიღწევა ადგილობრივი ბიუჯეტის
ეფექტურობა და ტრანსფარენტულობა, რესურსების
განაწილებაში გენდერული თანასწორობის მაქსიმალუ
რიგათვალისწინება,სოციალურისამართლიანობისდამ
კვიდრება. ამ თანამშრომლობას აუცილებლად მოჰყვება
რეალურიშედეგები.



7. ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში სა ზო გა დო ე ბის მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის 

ამ სახ ვე ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის 
ლო ბი რე ბა გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მი ერ 

ფოკუსჯგუფების ანგარიშების მედიასაშუალებების
მეშვეობით გამოქვეყნებისა და მოსახლეობის ფართო
ფენებში მისი განხილვის შედეგად სამოქალაქო სექტო
რის მიერდამატებითმოწოდებულიგენდერული ხასია
თის პრობლემების, მათიგადაჭრის წინადადებებისადა
რეკომენდაციებისდეტალური განხილვა, არაუგვიანეს
ერთი თვის ვადაში, საბჭოს წევრებისთვის წინასწარი
გაცნობის შემდეგ, უნდა მოხდეს გენდერულ საბჭოზე,
სადაც კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ ამ რეკომენდაციე
ბის აქტუალობაზე, მათი განხორციელების შესაძლებ
ლობებზე, საჭირო რესურსების არსებობაზე, მისცემენ
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მასსაბოლოოფორმასდამიიღებენგადაწყვეტილებასამ
რეკომენდაციებისსაკრებულოსადამასმედიისთვისგა
დაცემისთაობაზე.

გენდერულისაბჭოსწევრისაკრებულოსდეპუტატები
გაუწევენადვოკატირებასდალობირებას,რომმუნიციპა
ლურიბიუჯეტებისფორმირების,განხილვისადადამტკი
ცებისპროცესში ესრეკომენდაციები მაქსიმალურადიქ
ნასგათვალისწინებული.

შემდგომ,გენდერულისაბჭოსმორიგსხდომებზე,მის
წევრებს, რეკომენდაციების შემუშავების მონაწილე სა
მოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, მოსახლეობას
უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია თვითმმართველობის ორ
განოებშიმათიგანხილვისმიმდინარეობისთაობაზე.ბიუ
ჯეტისდამტკიცებისშემდეგკი,გენდერულისაბჭოსწევ
რებსდასაზოგადოებას,მედიას,ყველადაინტერესებულ
პირსპერიოდულადმიეწოდებაინფორმაციაგენდერული
ბიუჯეტისიმპლემენტაციისშესახებ,იმრეალურიცვლი
ლებებისთაობაზე,რომლებიცმოჰყვებაჩატარებულსაქ
მიანობას.

 გენდერული საბჭოდააკვირდება გენდერული განვი
თარების დინამიკას და პერიოდულად შეაფასებს (გაზო
მავს)მასგენდერულადმგრძნობიარეინდიკატორებისგა
მოყენებით.გენდერულმასაბჭომშეიძლება,ისარგებლოს
ინდიკატორების2ჯგუფით:

ჯგუფი I: გენდერული თანასწორობის ინდექსი (მისი
მაქსიმალურიდონეა100%, ხოლომინიმალური  1%). ეს
მაჩვენებელიკომპლექსურიადაიანგარიშებაგენდერული
მგრძნობიარობისსამიმაჩვენებლისმიხედვით:
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 ქალისდაკაცისეკონომიკური აქტიურობისშედარე
ბითიმაჩვენებლითისწარმოადგენსქალაქშიანრა
იონში ქალების და კაცების მიერ გამომუშავებული
შემოსავლების (წლის განმავლობაში გაცემული ხელ
ფასებისდაბიზნესშიმიღებულიფულადისარგებლის,
მოგებისდაანაზღაურების)თანაფარდობას (იხ.თან
დართული ანალიტიკური ცხრილი და მონაცემების
ანალიზი);

 გენდერული განათლების რეიტინგით  ის წარმოად
გენს ქალებისდა კაცების პროფესიულიგანათლების
(მიღებულს ქალების და კაცების მიერ) თანაფარდო
ბას;

 ქალაქში, რაიონში და ქვეყანაში ქალის გენდერული
ძალაუფლების ინდექსი  ის წარმოადგენს გადაწყ
ვეტილების მიმღებ სხვადასხვა დონის ორგანოებში,
სახელმწიფო და კერძო სექტორის მაღალ თანამდე
ბობებზე ქალის მოღვაწეობის პროცენტულმაჩვენე
ბელს.

ჯგუფიII:სოციალურისფეროსგენდერულადმგრძნო
ბიარეინდიკატორებიესარისბავშვებისდადედებისსიკ
ვდილიანობა(10000დაბადებულზე)დაშედგებასამიმაჩ
ვენებლისგან:

1.ბავშვთასიკვდილიანობა10000დაბადებულზე;
2.დედებისსიკვდილიანობა10000დაბადებულზე;
3.5წლამდებავშვებისსიკვდილიანობა10000
დაბადებულზე.

იანგარიშებააბსოლუტურიმაჩვენებლები.მაგალითის
თვის, უკომენტაროდ, მოყვანილია ჯანდაცვის მსოფლიო
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ორგანიზაციის ჯამური მონაცემებით (სიკვდილიანობის
ფაქტებისშეჯამებით)მიღებულიციფრები:შვედეთში9;
რუსეთში99;ყაზახეთში346;საქართველოში130;სომ
ხეთში66.

ქალაქშიარსებულიმდგომარეობისანალიზისთვისშე
საძლებელია ერთ სულ მოსახლეზე წყლის, გაზის, ელექ
ტროენერგიისმოხმარებისადამისთვისსაინტერესოსხვა
მაჩვენებლების გამოყენება. მონაცემების მოპოვება და
ანალიზიმარტივია.

აღნიშნულიდანგამომდინარე,მუნიციპალურიბიუჯე
ტისფორმირებისას მიზანშეწონილია, ამ ინდიკატორების
გამოყენებით,ბოლოსამიწლისმონაცემებისგაანალიზება,
დინამიკისადატენდენციის გარკვევა, ხოლო სამომავლო
გეგმებითკიმათიგაუმჯობესებისდაპრობლემებისეტა
პობრივი გადაჭრისთვის აუცილებელი ქმედებების (აქტი
ვობების)გათვალისწინება.მაშინადგილობრივიბიუჯეტი
ნამდვილადიქნებაგენდერულადმგრძნობიარე,რასაცევ
როკავშირისქვეყნებიგასულისაუკუნის80ანიწლებიდან
განსაკუთრებულყურადღებასაქცევენ.

8. მა გა ლი თის გან ხილ ვა:  
გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის ანა ლი ზი  
ქ. ქუ თა ი სის ეკო ნო მი კის სფე რო ში 

განვიხილოთ ერთი მაგალითი (იხილეთ ანალიტიკური
ცხრილი), რომელშიც კარგადაა გამოხატული ქუთაისში
კაცებისდაქალებისეკონომიკურიაქტივობადაზოგიერ
თიგენდერულადმგრძნობიარეასპექტი.

უპირველესად, კარგად უნდა გავეცნოთ ანალიტიკურ
ცხრილს.
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P.S.ყველაზემგრძნობიარეგენდერულასპექტებსგვიჩ
ვენებენ ეკონომიკის სფეროში დასაქმებული ქალებისა და
კაცების შემოსავლებისთანაფარდობები დარაოდენობრივი
მაჩვენებლები.

ანალიტიკური ცხრილი
ამცხრილში20122014წწ.ქუთაისისეკონომიკისსფე

როშიდასაქმებულიქალებისდაკაცებისმიერბიუჯეტში
გადახდილისაშემოსავლოგადასახდებისმეშვეობითასა
ხულია გენდერული ასპექტები (მოგეხსენებათ, დასაქ
მებულებისგანდაკავებული საშემოსავლო გადასახდები
გაცემული ანაზღაურების, ან მიღებული შემოსავლების
პირდაპირპროპორციულიადამის1/5ს,ანუ20%სშე
ადგენს)
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მოცემულანალიტიკურცხრილშისისტემატიზებულია
საქართველოსსაგადასახოსამსახურისმიერქ.ქუთაისზე
მოწოდებულიინფორმაცია.იგიკაცებისდაქალებისმი
ერბოლო3წლისგანმავლობაშიგადახდილსაშემოსავლო
გადასახდებსეხება.ესცხრილიბევრსაინტერესოგენდე
რულასპექტსგვიჩვენებს,კერძოდ:

ა) ქ. ქუთაისში ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
სახელმწიფო აღრიცხვაში მოხვედრილ ადამიანებს შო
რის გამოიკვეთა, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში
ქალების აქტიურობა მზარდია. 2012 წელთან შედარე
ბით, არასაბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე დაქი
რავებული ქალების საშუალო ანაზღაურებამ 20132014
წლებში შეადგინა 107,2%, ანუ ეს მაჩვენებელი 7%ით
არისგაზრდილი.

ბ) ამავე პერიოდში ბიზნეს სექტორში დამოუკიდებ
ლად მომუშავე ქალების საშუალო შემოსავლების ზრდა
კი5,7%სშეადგენს.მართალია,ისზემოთმოყვანილმაჩ
ვენებელთანშედარებითოდნავნაკლებია, მაგრამ, სამა
გიეროდ, ანაზღაურებების აბსოლუტური მაჩვენებელი
2ჯერმეტიაიმაზე,ვიდრედაქირავებულსექტორშიმო
მუშავექალბატონებიღებულობენ(იხ.ცხრილი).

რახდებამამაკაცებისშემთხვევაში:იგივემაჩვენებე
ლი მამაკაცებში, შესაბამისად, ასეთია: არასაბიუჯეტო
სექტორში დაქირავებული მამაკაცების ანაზღაურებამ
2014წელს,2012თანშედარებით,იკლოთითქმის20%ით,
მაშინ,როცაბიზნესსექტორშიკაცების,როგორცფიზი
კური პირების შემოსავლებმა 8,7%ით იმატა.ზრდაუმ
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ნიშვნელოადამხოლოდ3პროცენტულიპუნქტითმეტია
ქალებთანშედარებით.ამავედროს,თუკაცებისშემოსავ
ლებისრაოდენობაარასაბიუჯეტოსექტორშიდაქირავე
ბული ქალების ანაზღაურებაზე თითქმის 2ჯერ მეტია,
ბიზნესსექტორშიგანსხვავებანაკლებია.კაცებისშემო
სავლებიაქ21%ითაღემატებაქალებისშემოსავლებს(ეს
დასკვნაგაკეთებულიასაშემოსავლოგადასახდებისშესა
ხებმიღებულიინფორმაციიდან).

ბიზნესსექტორში ქალების და კაცების შემოსავლე
ბისშეფარდებაწლებისმიხედვითთითქმისარიცვლება.
არასაბიუჯეტო სექტორში დაქირავებული კაცებისა და
ქალებისანაზღაურებაშიამშეფარდებასგაუმჯობესების
ტენდენციააქვსდაის2014წელს,2012თანშედარებით,
27%ითგაზრდილია.

გ)გენდერულადგანსაკუთრებითმგრძნობიარემაჩვე
ნებელიაის,რომორივესექტორშიდასაქმებულიკაცების
რაოდენობა1,6ჯერმეტია,ვიდრექალებისა.ამავდროუ
ლად,აღსანიშნავიაისიც,რომბოლოწლებისგანმავლო
ბაში სიტუაცია უკეთესობისკენ იცვლება, დასაქმებული
ქალებისრაოდენობაიზრდებადაგანსხვავებულობანელ
ნელამცირდება(იხ.ცხრილი).
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დასკვნა:

გამოჩნდა,რომმოცემულსექტორებშიგენდერული
ასპექტებიარცადგილობრივდონეზედაარცცენტრი
დან არ იმართება. აშკარად შეიმჩნევა, რომ გენდერუ
ლიპროცესებითვითდინებაზეამიშვებულიდაშედეგებს
მხოლოდთავისუფალიბაზარიდადღემდეშემორჩენილი
სტერეოტიპები განსაზღვრავენ, თავისი პლუსებით და
მინუსებით.

რეკომენდაციები:

 როგორც არასაბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული
ქალებისდა კაცების შემოსავლების შესახებ არსებული
მონაცემები გვიჩვენებს, გენდერული ასპექტები უფრო
გამოკვეთილადუნდადაარეგულიროსშრომითმაკანონ
მდებლობამ. საჭიროა ადგილობრივ დონეზე ამ კანონ
მდებლობის იმპლემენტაციის პერიოდული მონიტორინ
გი.

გენდერულმასაბჭომამსაკითხებისდაასევე,კანონ
მდებლობაში სათანადო ცვლილებების განხორციელების
ადვოკატირებაუნდაგააძლიეროს.

შენიშვნა:

სამწუხაროდ, ვერ მივიღეთ მონაცემები მშობიარობის
დროს დედებისა და ბავშვების სიკვდილიანობის შესახებ.
ასევე,განსაზღვრულდროშივერიქნამოპოვებულისხვა
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მონაცემები,რამაცფონდ„სოხუმს“არმისცასაშუალება,
კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობითდა ამ მეთოდო
ლოგიითგამოეყვანაქუთაისშიგენდერულითანასწორო
ბისინდექსი.



vbcfvfhsb|

m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 29 02   afmcb| 27 13 68

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

ghjtmnbc lbhtmnjhb - fkkf ufvf[fhbf

ghjtmnbc rjjhlbyfnjhb - vthb utkfidbkb 

htlfmnjhb - tvf rfvrbf

lbpfbyb - kbf rjcnfdf

vtsjlehb cf[tkv.qdfytkj itflubyf - fke ufvf[fhbfv

vtsjlehb cf[tkv.qdfytkj ufvjbwf UN woman abyfycehb 

v[fhlfzthbs= ghjtmnbc - @utylthekb cfrjyceknfwbj 

cf,zjt,b - mfksf hjkbc fvfqkt,f cjwbfkehb 

wdkbkt,t,bcfsdbc htubjyt,ib# afhukt,ib
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