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გენდერული  მეინსტრიმინგის

დანერგვა მუნიციპალიტეტებში

სტრატეგიული  გზამკვლევი 

ადგილობრივი  ხელისუფლებისთვის

ქუთაისი

2018

სტრატეგიულიგზამკვლევი ადგილობრივი ხელისუფლე
ბისთვისშემუშავდაფონდი„სოხუმის“პროექტის„ვიშეგრა
დისქვეყნებისგამოცდილებაადგილობრივდონეზეთანაბა
რი,ინკლუზიურიდადემოკრატიულიმმართველობისათვის“
ფარგლებში.

პროექტის მიმდინარეობისას ჩატარდა სასწავლო ვიზი
ტებიჩეხეთსადაუნგრეთში, მრავალკომპონენტიანიკვლე
ვებიდასაზოგადოებრივიდასაექსპერტოკონსულტაციები
გენდერული პოლიტიკისა და ევროინტეგრაციის საკითხებ
ზე. შესწავლილ იქნა ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება
გენდერული მეინსტრიმინგის, ადგილობრივი მართვის რე
ფორმებში საზოგადოების მონაწილეობის და პოლიტიკური
რეფორმების ადვოკატირების კუთხით. ქართულ, რუსულ
და ინგლისურ ენებზე გამოიცა კრებული „გენდერული მე
ინსტრიმინგიადგილობრივთვითმმართველობაში“,რომელ
შიცშევიდა9მოხსენებაპოლონეთში,უნგრეთში,ჩეხეთში,
სლოვაკეთსადასაქართველოში,მათშორისაფხაზეთშიჩა
ტარებულიკვლევებისშედეგები.
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დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (იმე
რეთში,სამეგრელოსადაგურიაში)მოეწყოსაინფორმაციო
შეხვედრები,დებატებიდამრგვალიმაგიდები,სადაცადგი
ლობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, გენდე
რული თანასწორობის საბჭოს წევრები გაეცნენ გენდერუ
ლიმეინსტრიმინგისარსსდამისიდანერგვისმნიშვნელობას
(ფოტოებიიხილეთპუბლიკაციაში).

თბილისში გაიმართა კონფერენცია საერთაშორისო და
ადგილობრივიარასამთავრობოორგანიზაციების,სახელმწი
ფო სტრუქტურების და დასავლეთ საქართველოს მუნიცი
პალიტეტების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ექსპერ
ტებმა პოლონეთიდან, უნგრეთიდან, ჩეხეთიდან, სლოვაკე
თიდანდა საქართველოდან წარმოადგინეს პრეზენტაციები
გადაწყვეტილებისმიღებისდონეზესაზოგადოებისჩართუ
ლობის,გენდერულიმეინსტრიმინგის,მონაწილეობითიბიუ
ჯეტირებისდასხვააქტუალურსაკითხებზე.

პროექტის დასასრულს, მიღებული გამოცდილების სა
ფუძველზე, შემუშავდა სტრატეგიული გზამკვლევი ადგი
ლობრივიხელისუფლებისთვის.გზამკვლევისავტორიაფონ
დი„სოხუმის“თბილისისწარმომადგენლობისხელმძღვანე
ლიეკატერინეგამახარიაექსპერტიადამიანისუფლებების
საკითხებში,არასამთავრობოორგანიზაციებისდამოუკიდე
ბელიკონსულტანტიდამწვრთნელი,ანალიტიკურიმოხსენე
ბების,დამხმარესახელმძღვანელოებისავტორი.
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წი ნა სიტყ ვა ო ბა

ადგილობრივი თვითმმართველობა მოქალაქეებთან ყვე
ლაზე ახლო მდგომი სახელისუფლებო რგოლია და სწორედ
ამ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებები ახდენენ უშუალო
ზეგავლენას მოქალაქეთა ყოველდღიურცხოვრებაზე. ადგი
ლობრივდონეზე შემუშავებულიდა განხორციელებული ნე
ბისმიერი სტრატეგია თუ პროგრამა განსხვავებულად მოქ
მედებსქალებზედამამაკაცებზე.ხშირიაშემთხვევა,როდე
საცგოგონებიდაქალებისპეციფიკურიპრობლემებისწინაშე
დგებიანამათუიმმომსახურებისმიღებისასდამუნიციპალი
ტეტები,რომლებიცთავიანთიპოლიტიკით,პროგრამებითდა
მოქმედებებით უნდა ცდილობდნენ პოზიტიური ცვლილებე
ბისმოხდენასმოსახლეობისცხოვრებაზე,საზოგადოებისკე
თილდღეობაზეორიენტირებულიპროგრამებისდაგეგმვისას,
საგანგებოდუნდაგანიხილავდნენსაკითხებს,თურამდენად
არისგათვალისწინებულიქალებისადამამაკაცებისსაჭიროე
ბებიდაპრიორიტეტებიადგილობრივპოლიტიკაში.

მოსახლეობის ყველა ჯგუფის, მათ შორის ქალებისა და
გოგონების პრობლემების შესწავლა, უთანასწორობასთან
ბრძოლა,ჩართულობითი,თანასწორი,სამართლიანიდაან
გარიშვალდებულიმმართველობისდამკვიდრება, ასევეთა
ნაბრად, ქალთადა მამაკაცთა განვითარების ხელშემწყობი
სოციალური და ფიზიკური გარემოს შექმნა წარმოადგენს
ადგილობრივიხელისუფლებისუმთავრესამოცანასდა,ამავ
დროულად,დიდგამოწვევასარსებულრეალობაში.ამდენად,
მნიშვნელოვანიამუნიციპალიტეტებშიგენდერულადორიენ
ტირებულიპოლიტიკისგატარებადაგენდერულიმეინსტრი
მინგისდანერგვა.
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სტრატეგიულიგზამკვლევიშემუშავებულიავიშეგრადის
ფონდისმიერმხარდაჭერილიპროექტის„ვიშეგრადისქვეყ
ნების გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინ
კლუზიურიდადემოკრატიულიმმართველობისათვის“ფარ
გლებში.მასშიინტეგრირებულიასაქართველოს,მათშორის
აფხაზეთისდავიშეგრადისოთხიქვეყნის(უნგრეთი,პოლო
ნეთი,ჩეხეთი,სლოვაკეთი)გამოცდილებისშედეგადდაგრო
ვილიექსპერტულიმოსაზრებებიდარეკომენდაციები.

გზამკვლევი წარმოადგენს დამხმარე მეთოდოლოგიურ
სახელმძღვანელოს,რომელიცხელსშეუწყობსადგილობრივ
ხელისუფლებასგენდერზეორიენტირებულიპოლიტიკისდა
ნერგვაში.მასშიმოცემულიაიმსაკითხთანუსხა,რომელთა
გათვალისწინება მნიშვნელოვანია გენდერული მეინსტრი
მინგისგასატარებლადადგილობრივპოლიტიკაში.


აღნიშნულისტრატეგიულიგზამკვლევისასარგებლოიქ

ნება:
•	 ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების

თვის,განსაკუთრებითმათთვის,ვინცჩართულიაადგილობ
რივიპოლიტიკისფორმირების,პროგრამებისდაგეგმვისდა
განხორციელების,ბიუჯეტისშედგენისდასხვამნიშვნელო
ვანიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში;

•	 გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობოორგანიზაციებისადასამოქალაქოსექტო
რისწარმომადგენლებისთვისყველაიმჯგუფისთვის,ვინც
აქტიურადმუშაობსგენდერისსაკითხებზედამონიტორინგს
უწევს გენდერული თანასწორობის მისაღწევად საქართვე
ლოსმიერნაკისრივალდებულებებისშესრულებას;

•	 ადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისსაკი
თხებზეპასუხისმგებელიპირებისთვისე.წ.გენდერულიმრჩევ
ლებისადაგენდერულისაბჭოებისწარმომადგენლებისთვის;
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•	 ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების
თვის: განსაკუთრებითიმსტრუქტურებისთვის,რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან დეცენტრალიზაციის რეფორმე
ბისგატარებაზედაგენდერულითანასწორობისპოლიტიკის
დამკვიდრებაზესახელმწიფოში;

•	 საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორების
თვის,რომლებიც მხარსუჭერენდა ხელსუწყობენ გენდე
რულითანასწორობისმიღწევასსაქართველოში;

•	 ექსპერტებისადაკონსულტანტებისთვის,რომლებიც
თანამშრომლობენადგილობრივხელისუფლებასთანგენდე
რულითანასწორობისმიღწევის,ქალთაუფლებებისდაცვის
დასხვასოციალურსაკითხებზე.

გზამკვლევისმიზნებიდაამოცანები

გზამკვლევი წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლე
ბის წარმომადგენლებისთვის მეთოდოლოგიურ, დამხმარე
სახელმძღვანელოდოკუმენტს,რომელიცმიზნადისახავს:

 ადგილობრივი ხელისუფლების მოხელეთათვის იმ
მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვეთას და  წარმოჩენას,
რომელთაგათვალისწინებააუცილებელიაგენდერულიმეინ
სტრიმინგისგანსახორციელებლადდაგენდერულიპოლიტი
კისგასატარებლადადგილობრივდონეზე;

 ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტებს გენდერული თა
ნასწორობის მისაღწევად საერთაშორისო ხელშეკრულებე
ბითდაკონვენციებითნაკისრივალდებულებებისშესრულე
ბაში;

 შექმნასერთიანიმიდგომა,რომლისგათვალისწინება
ნებისმიერიტიპისთუსიდიდისმუნიციპალიტეტსდაეხმარე
ბასაკუთარიგენდერულიპოლიტიკისფორმირებაში,გენდე
რულისტრატეგიისდაგენდერზეორიენტირებულისამოქ
მედოგეგმისშემუშავებასადაცხოვრებაშიგატარებაში,გენ
დერულიბიუჯეტისდანერგვაში.
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სტრატეგიულიგზამკვლევისამოცანებია:

 გახდეს მუნიციპალიტეტებისთვის გზამკვლევი გენ
დერზე ორიენტირებული პოლიტიკის და პროგრამების შე
მუშავებისპროცესში;

 დაეხმაროსადგილობრივხელისუფლებასსტრატეგი
ულიმიმართულებებისჩამოყალიბებაში,გენდერულიპოლი
ტიკისგანსახორციელებლად;

 ხელიშეუწყოსგენდერულითანასწორობისდაქალთა
გაძლიერების საკითხების ინტეგრაციას ადგილობრივი ხე
ლისუფლებისგანვითარების ყველაპროგრამაშიდა მომსა
ხურებისმიწოდებისპროცესში;

 დაინერგოს გენდერული ანალიზი ადგილობრივი
პროგრამების შემუშავების, დაგეგმარების და განხორციე
ლებისას,როგორცსავალდებულოწინაპირობა;

 ამაღლდესადგილობრივიხელისუფლებისწარმომად
გენელთა ცნობიერება გენდერული მეინსტრიმინგის საკი
თხებზედამისმნიშვნელობაზე.

გენ დე რი სა და გენ დე რუ ლი 
მე ინ სტრი მინ გის არ სი

გზამკვლევისმნიშვნელობისდამასშიასახულისაკითხე
ბისუფროკარგადგაგებისადააღქმისთვის,ქვემოთმოცე
მულიაგენდერისიმძირითადიკონცეფციებისგანმარტებე
ბი,რომელსაცეფუძნებააღნიშნულიდოკუმენტი.

გენდერი  სქესის სოციალურიდა კულტურული ინტერ
პრეტაციაა, ანუ ის, რასაც საზოგადოება აღიქვამს ქალურ
დამამაკაცურთვისებებად.სოციალურისქესიწარმოადგენს
კაცსადაქალსშორისგანსხვავებას,რომელიცგანპირობე
ბულიაარაბიოლოგიური,არამედსოციალურიმოცემულო
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ბით (სპეციფიკური სოციალურიფუნქციები საზოგადოება
ში,კულტურულისტერეოტიპებიდაა.შ.).შეიძლებაითქვას,
რომ ჩვენ ვიბადებით კონკრეტული ბიოლოგიური სქესით,
მაგრამ ვსწავლობთ გენდერს, ე. ი. იმას, თუ რას ნიშნავს,
იყოკაციანქალი.გენდერულიგანსხვავებისმაგალითიაის,
რომ ქალებისაგან ზოგადად მოელიან ძირითად პასუხის
მგებლობასსახლისსაქმეებზე,ხოლომამაკაცებისგანარა.
გენდერი მოიცავს არა მარტო იმდამახასიათებელ ნიშნებს
დათვისებებს,რომლებსაცჩვენმამაკაცურადანქალურად
ვთვლით,არამედიმასაც,რისგაკეთებასმოელიანკაცებისა
დაქალებისაგან:რაროლებისადაამოცანებისშესრულება
ეკისრებათმათ,როგორიქცევაამათგანმოსალოდნელი.მა
გალითად,ქალებისადამამაკაცებისგანმოელიანგარკვეულ
სფეროებშიმუშაობას,გარკვეულთემებზეფიქრს,გარკვე
ულღირებულებებსდაა.შ.1გენდერიიქმნებასაზოგადოების
მიერდაეპოქებისადაკონტექსტისგათვალისწინებითმუდ
მივცვლილებასგანიცდის.

გენდერული თანასწორობა ჰარმონიული, სოციალური
სამართლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადო
ების ერთერთი არსებითი მახასიათებელია. გენდერული
თანასწორობა ნიშნავს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს აქვთ
თანაბარიპირობებიდაცხოვრებისეულიშანსებითავიანთი
პოტენციალისსრულირეალიზაციისათვის,თანაბრადმონა
წილეობენპოლიტიკური,ეკონომიკური,სოციალური,კულ
ტურულიგანვითარებისპროცესებშიდათანაბრადსარგებ
ლობენ საზოგადოებრივი სიკეთეებით, შესაძლებლობები
თადარესურსებით.გენდერულითანასწორობაარნიშნავს
ქალისადამამაკაცისიგივეობას,პირიქითდემოკრატიულ
პლურალისტურსაზოგადოებაშიაღიარებულია,რომადამი

1 გენდერული ტრენინგი პედაგოგებისათვის, რედაქტორები:
მარიამმიქაშავიძე,ქეთისაყვარელიძე,2004
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ანებსაქვთსხვადასხვაღირებულებადამიზანი,სხვადასხვა
საჭიროებადაცხოვრებისწესი,მიუხედავადამისა,მათიინ
ტერესებითანაბრადუნდაიყოსგათვალისწინებულიყველა
დონეზე,ისინიუნდასარგებლობდნენთანაბარიუფლებები
თადაშესაძლებლობებითდაჰქონდეთერთნაირიპასუხის
მგებლობებიდავალდებულებები2.

გენდერულისტერეოტიპები არის საზოგადოებაში გაბა
ტონებულიშეხედულებაქალისადამამაკაცისროლებისშე
სახებ,ანუროგორიუნდაიყოსდაროგორუნდაიქცეოდეს
ქალიდამამაკაციამათუიმსაზოგადოებაში.საზოგადოების
შეხედულებების მიხედვით, ხშირად მიიჩნევა, რომ ოჯახის
საქმეები და შვილების აღზრდა ქალის საქმეა, ხოლო მამა
კაცსოჯახისმარჩენალისროლიაკისრია.შესაბამისად,ქა
ლისდამამაკაცისსოციალურსქესსანუგენდერსთვითსა
ზოგადოებაქმნის,რომელიცდამოკიდებულიაამსაზოგადო
ებისფასეულობებსადაკულტურულნორმებზე.

გენდერულინიშნითდისკრიმინაციანიშნავსსქესისნიშ
ნითადამიანებისუთანასწოროდაუსამართლომოპყრობას,
მათგამიჯვნასდა შეზღუდვას,რაცშეიძლებაგამოიხატოს
ადამიანისუფლებებისდათავისუფლებებისგანსხვავებული
აღიარებით, შესაძლებლობების არათანაბარი წარმოჩენით,
შესუსტებითან/დასრულიუარყოფით.

სექსუალურიშევიწროებასაჯაროსივრცეშისქესისნიშ
ნითდისკრიმინაციისერთერთიფორმაა,რომელიცგენდე
რულიუთანასწორობისპირდაპირიპროდუქტია.ყოველდღი
ურადთითქმისყველაქალიხდებარაიმეფორმითსექსუა

2ხომერიკილელა,გენდერიდაპოლიტიკა:ინტენსიურისემინარი
სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრატურისათვის, თბილისი, სო
ციალურმეცნიერებათაცენტრი,2006,გვ.48
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ლურიშევიწროებისმსხვერპლი.საჯაროსივრცეშისექსუა
ლურიშევიწროებაგულისხმობსადამიანთანარასასურველ
ნებისმიერი სახის ინტერაქციას, რომელიც გამოწვეულია
მისი გენდერული იდენტობით (ან ნაგულისხმევი გენდერუ
ლიიდენტობით),სექსუალურიორიენტაციითანგენდერული
თვითგამოხატვითდამიზნადისახავსანიწვევსმსხვერპლის
გაბრაზებას, შეწუხებას, შეშინებას,დამცირებას ან/დაიწ
ვევს შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი, ძალადობრივი
ან/დამტრულიგარემოსშექმნას.3

გენდერულად დანაწევრებული მონაცემები  გენდერუ
ლიკუთვნილებისმიხედვითდახარისხებულისტატისტიკური
მონაცემები,რომლებიცამათუიმ ინფორმაციასგვაწვდის
ცალკექალთადაცალკეკაცთაჯგუფისშესახებ.

გენდერულითანასწორობისსამოქმედოგეგმააღწერსიმ
მოქმედებებს და ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორ
ციელდეს კონკრეტულ სფეროში გენდერული თანასწორო
ბისმისაღწევად(მაგ.,ჯანდაცვის,განათლების,ძალადობის
წინააღმდეგბრძოლის,საზოგადოებრივიტრანსპორტისდა
ა.შ.სფეროებში).

გენდერულიმონიტორინგიარისმიმდინარეპროგრამის,
პროექტის, ღონისძიებების დაგეგმვის, განხორციელების,
მიღწეულიშედეგებისგენდერულითვალსაზრისითსისტემა
ტიურიდაობიექტურიშეფასება,რაცგულისხმობსგენდე
რულითანასწორობისმიზნებისდაინდიკატორებისგათვა

3 სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, საკანონმდებლო
პრაქტიკის ანალიზი, კავშირი „საფარი, თბილისი, 2017 გვ. 45.
ხელმისაწვდომია
http://sapari.ge/wpcontent/uploads/2017/02/კვლევა
სექსუალურიშევიწროება.pdf
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ლისწინებითმონაცემებისშეგროვებას,რათაგადამოწმდეს,
თურამდენადმოხდადაგეგმილიღონისძიებებისგანხორცი
ელებადადასახული მიზნების მიღწევა. გენდერული მონი
ტორინგიხელსუწყობსგამოვლენილპრობლემაზედაუყოვ
ნებლივრეაგირებასდაცვლილებებისდროულშეტანას.

გენდერული ანალიზი გენდერული მეინსტრიმინგის სა
წყისი ეტაპია. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებას და
გეგმებისგანსაზღვრასწინუნდაუსწრებდესმოცემულკონ
ტექსტშიგენდერულითანასწორობისმდგომარეობისანალი
ზი.გენდერულიანალიზისდროსხდებაისეთიინფორმაციის
შეგროვებადაგაანალიზება,როგორიცარისსაზოგადოება
ში ქალთა, მამაკაცთა, გოგონებისადაბიჭებისროლებიდა
პოზიცია,შრომისდანაწილება(როგორცსაოჯახომეურნეო
ბებში,ასევეშრომისბაზარზე),რესურსებისადმიმათიხელ
მისაწვდომობისდაკონტროლისხარისხიდაა.შ4.

გენდერული ბიუჯეტი არ წარმოადგენს განსხვავებულ
ბიუჯეტებსქალისადამამაკაცისათვის,ისგულისხმობსსა
ბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების გათვალისწი
ნებას.გენდერულიბიუჯეტიარისფინანსურიმექანიზმითა
ნასწორობისპოლიტიკისგანსახორციელებლად.5

გენდერულისაჭიროებებიიმისგათვალისწინებით,რომ
ქალებისადამამაკაცებისროლებისაზოგადოებებშიზოგა

4გენდერულიანალიზი,პრინციპებიდაელემენტები,გენდერული
ინსტრუმენტები, SIDA, მარტი 2015, ხელმისაწვდომია ინგლისურ
ენაზე(Genderanalysis–principlesandelements,Gendertoolbox,SIDA
march,2015availableat)
https://www.sida.se/contentassets/a3f08692e731475db106fdf84f2fb9bd/
gendertoolanalysis.pdf
5ჩარიტაჯაში,გენდერულიბიუჯეტი/სემინარისმასალები,თბი
ლისი,2004
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დად განსხვავებულია, მათი საჭიროებებიც, შესაბამისად,
განსხვავდება.შეიძლებაგამოიყოსორიტიპისსაჭიროება:

პრაქტიკული საჭიროებები, რომლებიც წარმოიქმნება
საზოგადოებისმხრიდანქალებისადამამაკაცებისთვისგან
სხვავებულიდა სპეციფიკური გენდერულიროლების მიწე
რისგამო,მაგ.,ქალებიდედები,რომლებიცწარმოადგენენ
ოჯახებშიაუნაზღაურებელიშრომისგანმახორციელებლებს,
საბაზისოსაჭიროებებისპროვაიდერებს,შვილების,მოხუცე
ბულების,ავადმყოფებისმომვლელებს.ნებისმიერიმუნიცი
პალურიპროგრამისთუსამოქმედოგეგმისგანსაზღვრისას,
მნიშვნელოვანიაყველაფაქტორისგათვალისწინება.

სტრატეგიულისაჭიროებებიდაკავშირებულიასაზოგა
დოებაში ქალთა დაქვემდებარებული/სუბორდინირებული
როლისდაძლევასთანდამათპოლიტიკურდაეკონომიკურ
გაძლიერებასთან.მაგალითად,ისეთიპირობებისშექმნა,სა
დაცქალებსთანაბარიხელმისაწვდომობაექნებათსამუშაო
ადგილებისადაგანათლებისადმი.უზრუნველყოფილიიქნება
თანაბარმნიშვნელოვანისამუშაოსთვისთანასწორიანაზღა
ურებადარესურსებისადმიხელმისაწვდომობა,სექსუალური
შევიწროებისდაოჯახშიძალადობისაგანდაცვადაპრევენ
ცია,რეპროდუქციულსაკითხებშიარჩევანისთავისუფლება
და ა.შ. აღნიშნული საჭიროებებისდაკმაყოფილება გამოიწ
ვევს საზოგადოებაშიღრმადფესვგადგმულიტრადიციების
დაჩვევებისეტაპობრივტრანსფორმაციას.6

გენდერული ზემოქმედების შეფასება უზრუნველყოფს
პოლიტიკისუფრომეტეფექტიანობას,რადგანაცისადამი
ანები,ვისაცპასუხისმგებლობააკისრია,ფიქრობენქალებსა
დამამაკაცებზეპოლიტიკისზემოქმედებისგანსხვავებებზე.

6 Glossary of gender and development terms, Toolkit on mainstreaming gen-
der equality in EC Development Cooperation  available at https://ec.europa.eu/
europeaid/sites/devco/files/toolkit-mainstreaming-gender-section-3_en.pdf
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ესსაშუალებასაძლევსპოლიტიკოსებს,უფროზუსტადგან
საზღვრონ კონკრეტული პოლიტიკის ზემოქმედება, ასევე,
შეადარონდაშეაფასონარსებულისიტუაციადატენდენცი
ები.მნიშვნელოვანიაგენდერულიზემოქმედებისშეფასების
გამოყენება კანონმდებლობაში, პოლიტიკურ გეგმებსა და
პროგრამებში, ბიუჯეტებში, ანგარიშებსა და არსებულ სა
ხელისუფლებოპოლიტიკაში.აუცილებელიაგანისაზღვროს,
ვისთვისაა განკუთვნილი შემუშავებული პოლიტიკა ან/და
მომსახურება, რა სახის ზემოქმედებას მოახდენს ის საზო
გადოებისცალკეულჯგუფზე,მაგალითად,ახდენსთუარა
ერთერთი ჯგუფისთვის გათვალისწინებული შედეგები გა
უთვალისწინებელ და არასასურველ ზემოქმედებას მეორე
ჯგუფზე? ან რამდენად უზრუნველყოფს აღნიშნული პო
ლიტიკაქალებისადამამაკაცებისთანასწორობისმიღწევას
პოლიტიკაში,ეკონომიკაშიდასაზოგადოებრივცხოვრებაში
და,აღნიშნულიდანგამომდინარე,უნდადაიგეგმოსპრობლე
მისმოგვარებისგზები.7

გენდერულიაუდიტიიძლევაშესაძლებლობას,შეფასდეს
რამდენადეფექტიანადარისინსტიტუციონალიზებულიგენ
დერული თანასწორობა ადგილობრივი ხელისუფლების პო
ლიტიკაში, პროგრამებში, ორგანიზაციულ სტრუქტურებში
და სამართალწარმოებაში (მათ შორის გადაწყვეტილებების
მიღებისპროცესში)დაშესაბამისბიუჯეტებში.გენდერული
აუდიტი, არსებითად, „სოციალურ აუდიტს“ წარმოადგენს
და განეკუთვნება „თვისებრივი/ხარისხობრივი აუდიტის“

7 საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული
მონიტორინგიდაანალიზი,საქართველოსპარლამენტისეროვნული
ბიბლიოთეკა(ელექტრონული),ხელმისაწვდომიაhttp://www.nplg.
gov.ge/gsdl/cgibin/library.exe?e=d0000000off0civil2civil201
10100000prompt10.%2E4400l11en0010ka
50003preferences000001110utfZz80001111utfZz810&cl
=CL1.10.4.1&d=HASHe2f8f2495518109196790c.2&gt=1
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კატეგორიას,რომელიცგანსხვავდებატრადიციული„ფინან
სურიაუდიტისგან“.ისიკვლევს,თურამდენადეფექტიანია
გენდერული მეინსტრიმინგის შიდაორგანიზაციული პრაქ
ტიკა, ავლენს მნიშვნელოვან ხარვეზებს და გამოწვევებს,
იძლევა პრაქტიკულ რეკომენდაციებს გაუმჯობესებისა და
ინოვაციისთვის.გენდერულიაუდიტიხელსშეუწყობსადგი
ლობრივი ხელისუფლების ორგანიზაციული შესაძლებლო
ბებისგაზრდაში,რათამანშეძლოს,ერთიმხრივ,საკუთარი
მოქმედებების გენდერული პერსპექტივიდან შესწავლა და,
მეორემხრივ,გენდერულითანასწორობისმისაღწევადძლი
ერიდასუსტიმხარეებისგამოვლენა.8

გენდერულიმეინსტრიმინგიწარმოადგენსქალთადამა
მაკაცთაპრიორიტეტებისადასაჭიროებებისსისტემურინ
ტეგრაციასპოლიტიკისფორმირების,განხორციელების,მო
ნიტორინგისადაშეფასებისპროცესში,გენდერულითანას
წორობისხელშეწყობისმიზნით.ნებისმიერიგადაწყვეტილე
ბისმიღებასწინუნდაუსწრებდესქალებსადამამაკაცებზე
ამ გადაწყვეტილებით გამოწვეული მოსალონდელი შედეგე
ბისდაგარემოებების ანალიზი. გარდა ამისა, გასათვალის
წინებელია,რომ „გენდერული მეინსტრიმინგი“ არ გულის
ხმობსმხოლოდდამხოლოდადგილობრივდონეზეგადაწყვე
ტილებისმიღებისპროცესშიქალთარაოდენობისზრდისკენ
მიმართულ პოლიტიკას, თუმცა ესეც მნიშვნელოვანი ფაქ
ტორია. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტია ქალთა მონაწილეო
ბისხარისხიდაპირობები.თავისიპოლიტიკისშემუშავები
სას, ადგილობრივი ხელისუფლება საგანგებოდუნდა ითვა
ლისწინებდესსაზოგადოებაშიარსებულუთანასწორობასდა

8 ევროპული ინსტიტუტი გენდერული თანასწორობისთვის
(EuropeanInstituteforGenderEqulaity),ხელმისაწვდომიაინგლისურ
ენაზე http://eige.europa.eu/gendermainstreaming/methodstools/
genderaudit
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ცდილობდესმისშემცირებასშესაბამისისტრატეგიებისდა
პროგრამებისშემუშავებისდაგანხორციელებისგზით.გენ
დერულიმეინსტრიმინგიპროცესიადაარამიზანი.ესარის
თანმიმდევრული, თანასწორობისა და სამართლიანობისკენ
მიმართული პროცესი, რომელიც განვითარებაზეა ორიენ
ტირებული. ქალის და მამაკაცის ინტერესები და სპეციფი
კურისაჭიროებებიუნდაიყოსინტეგრირებულიმუნიციპა
ლიტეტისმუშაობისყველაეტაპზე,ხოლოქალთაჯგუფებს,
ადგილობრივ ხელისუფლებაში თუ სამოქალაქო სექტორში
მოღვაწე ქალებს უნდა შეექმნას შესაძლებლობა, თავიანთი
სიტყვათქვანმუნიციპალურიპოლიტიკისთუპროგრამების
შემუშავებაში,დაგეგმვასადამიღებაში.

გენდერზეორიენტირებულიადგილობრივიხელისუფლე
ბა  ე. ი. ქალებზედამამაკაცებზეთანაბრადორიენტირე
ბულიადგილობრივიხელისუფლებაგულისხმობსქალები
სადამამაკაცების,გოგონებისადაბიჭებისგანსხვავებული
საჭიროებების, ინტერესების, მათ წინაშე მდგარი პრობ
ლემების გათვალისწინებას, მმართველობის ყველა ეტაპზე
 ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავებისას, კონკრეტული
პროგრამებისდაპროექტებისდაგეგმვის,ბიუჯეტისგანაწი
ლების,მოსახლეობისთვისადგილობრივიმომსახურებისმი
წოდებისადაგანხორციელებულისაქმიანობისმონიტორინ
გისდროს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის

 და ნერ გვის და გა ტა რე ბის გზე ბი 

ადგილობრივიხელისუფლებისპოლიტიკაშიგენდერული
მეინსტრიმინგის გატარება მუნიციპალიტეტების მხრიდან
საჭიროებსკომპლექსურ,ერთმანეთთანმჭიდროდდაკავში
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რებულგენდერულადმგრძნობიარემიდგომებსადამოქმე
დებებს,რომელთაგათვალისწინებადაჯეროვნადგანხორ
ციელება საფუძველს ჩაუყრის სასურველ ცვლილებებს და
უზრუნველყოფს სამართლიან, თანასწორ, დემოკრატიულ,
მოსახლეობის ყველა ჯგუფის სპეციფიკურ საჭიროებებზე
ორიენტირებულ,კარგადგილობრივმმართველობას.

გზამკვლევშიგამოყოფილიაადგილობრივიხელისუფლე
ბისსაქმიანობისოთხიძირითადიმიმართულებადაგამოკ
ვეთილიაძირითადისაკითხები,რომელთაგათვალისწინებაც
ხელსშეუწყობსროგორცგენდერულიმეინსტრიმინგისდა
ნერგვასადგილობრივპოლიტიკაში,ასევეზოგადადგენდე
რულითანასწორობისმიღწევასადგილობრივხელისუფლე
ბაში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის  საქ მი ა ნო ბის 
4 ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა

1. მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური განვითარება
გენდერულითანასწორობისმიმართულებით;

2. მომსახურებისმიწოდება;
3. გენდერულიბიუჯეტი;
4. ადგილობრივმმართველობაშიმოსახლეობისმონაწი

ლეობა.



18

1. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით

სტრატეგიულიმიმართულება1.1.გენდერზეორი
ენტირებულისტანდარტებიადგილობრივხელი
სუფლებაში:
 გენდერულითანასწორობის უზრუნველყოფის სამარ

თლებრივი ბაზა (დადგენილებებიდა შიდა მარეგულირე
ბელიდებულებები);
 გენდერულითანასწორობისსტრატეგიისდაშესაბამი

სისამოქმედოგეგმისარსებობა;
 სქესისნიშნითდანაწევრებულიმონაცემებისშეგროვე

ბისდაანალიზისპრაქტიკაროგორცადგილობრივიხე
ლისუფლებისბენეფიციარების,ასევემისითანამშრომლე
ბისშესახებ;
 გენდერულიანალიზისგანხორციელებადაამანალიზ

ზე დაყრდნობით ადგილობრივი პოლიტიკის, პროგრამე
ბისდაგენდერულიბიუჯეტისშემუშავება.

ადგილობრივი
ხელისუფლების
გენდერულად
მგრძნობიარე

სამართლებრივი
რეგულაციები

გააჩნია თუ არა ადგილობრივ ხელი
სუფლებას გენდერულითანასწორობის
სტრატეგია,სამოქმედოგეგმა?

რამდენად არის ასახული გენდერული
თანასწორობისსაკითხებიადგილობრი
ვი ხელისუფლების პოლიტიკურდოკუ
მენტებში,ნორმატიულაქტებში?

რამდენად ისმის ადგილობრივი ხელი
სუფლების თანამდებობის პირთა რი
ტორიკაში გენდერული თანასწორობის
მხარდასაჭერიგანცხადებები?
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სტრატეგიული მიმართულება 1.2. კადრების შერ

ჩევის,ატესტაციისდასამსახურშიაყვანისდროს

გენდერულისპეციფიკისგათვალისწინება:

 პოტენციურიკანდიდატებისათვისსაკვალიფიკაციო
მოთხოვნათადასამუშაოაღწერილობისჩამონათვალში
გენდერულიმგრძნობელობისდაგენდერულადორიენ
ტირებულიმმართველობისზოგადიპრინციპებისცოდ
ნისჩართვა;
 შესარჩევკომისიაში,პოტენციურკადრებთანგასა

უბრებისასგენდერულსაკითხთაექსპერტების,სამოქა
ლაქოსაზოგადოებისსხვაწარმომადგენლებისჩართვა;
 კანდიდატებისსაატესტაციო/საკონკურსოსაკითხ

თანუსხაშიგენდერულისაკითხებისგათვალისწინება;
 ადგილობრივ ხელისუფლებაში მუშაობისთვის კონ

კურენტუნარიანიდაკვალიფიციურიქალიკანდიდატე
ბისმონაცემთაბაზისშექმნა.

საკითხები გასათვალისწინებელიკითხვები

კანდიდატების
შერჩევა

სამსახურში
აყვანისას

ხდებათუარაქალიკანდიდატებისმიერ
კონკურსშიმონაწილეობისწახალისება,
ვაკანტური პოზიციის შესახებ განცხა
დების/ინფორმაციისგავრცელებისას?

შესულია თუ არა გენდერული თანას
წორობის შესახებ კანონის და ზოგა
დადგენდერულისაკითხებისსაბაზისო
ცოდნაკანდიდატისკვალიფიკაციისამ
სახველჩამონათვალში?
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აწარმოებს თუ არა ადგილობრივი ხე
ლისუფლება ვაკანსიაზე შემოსული გა
ნაცხადების, განსაკუთრებით  კონკუ
რენტუნარიანიდაკვალიფიციურიკან
დიდატების, გენდერულად დანაწევრე
ბულმონაცემთაბაზას?

რამდენადგენდერულადდაბალანსებუ
ლიაკანდიდატებისშესარჩევიკომისია?
არიანთუ არა მათშორის ექსპერტები
გენდერისსაკითხებში?

არისთუარასაჯარომოხელისსაატეს
ტაციოანდასაქირავებელიკანდიდატის
გასაუბრებისასსაკითხთანუსხაშიშეყ
ვანილიგენდერისსაკითხები?

სტრატეგიული მიმართულება 1.3. არადისკრიმინა
ციულისამუშაოპირობებითუზრუნველყოფა:
 ქალი და მამაკაცი დაქირავებული საჯარო მოხელის

თვისპროფესიულიგანვითარების,კვალიფიკაციისამაღ
ლებისდაკარიერულიზრდისთანაბარიშესაძლებლობის
უზრუნველყოფა;
 სექტორების მიხედვით დაქირავებულ ადგილობრივ

მოხელეთათვისგენდერისსაკითხებზე,მათშორისგენდე
რულიანალიზისშესახებტრენინგებისჩატარება;
 ადგილობრივხელისუფლებაშიმომუშავესაჯარომო

ხელეთაშესახებგენდერულადდანაწევრებულიმონაცემე
ბისშეგროვება,მათშორისხელმძღვანელდაგადაწყვეტი
ლებისმიღებისპოზიციებზედასაქმებულთაშესახებმონა
ცემთაშეგროვებისწარმოებადაამმონაცემებისანალიზი;
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 უსაფრთხო,დისკრიმინაციისადასექსუალურიშევიწ
როებისგანთავისუფალისამუშაოგარემოსშექმნა;
 დისკრიმინაციის და სექსუალური შევიწროების წინა

აღმდეგ შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმების
არსებობა.

დაქირავებული
საჯარო
მოხელის

განვითარება,
კვალიფიკაციის
ამაღლებისდა
კარიერული

ზრდის
შესაძლებლობა

არსებობს თუ არა ქალისა და მამაკაცის
თანასწორობის უზრუნველსაყოფი სტან
დარტები/ინსტრუქციები ადგილობრივ
ხელისუფლებაში?

რამდენად ზრუნავს ადგილობრივი ხელი
სუფლებადასაქმებულებისგენდერულსა
კითხებშიცნობიერებისამაღლებაზე?რო
გორ?

იხარჯება თუ არა ადგილობრივ საჯარო
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების
თვის განკუთვნილი ფონდიდან სახსრები
ტრენინგებზე?
ამ ტრენინგებიდან რამდენი ტრენინგი
ეძღვნებაგენდერისსაკითხებს?

ტარდება თუ არა ტრენინგები გენდერის
საკითხებზე?ვისუტარდებადარასიხში
რით?

ფასდებათუარაადგილობრივხელისუფ
ლებაში გენდერული ცოდნის დონე?  და,
შედეგებიდანგამომდინარე,ხდებათუარა
შესაბამისირეაგირება?
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აწარმოებს თუ არა ადგილობრივი ხელი
სუფლება გენდერულად დანაწევრებული
მონაცემების შეგროვებას ტრენინგებში
მონაწილეთაშესახებანუმონაწილემამა
კაციდაქალებისრაოდენობა?

არსებობსთუარასხვაობამამაკაცდაქალ
მონაწილეთარაოდენობაში?რატომ?

რასაკეთებსადგილობრივიხელისუფლება
ქალებისდაწინაურებისწახალისებისთვის?

დაწინაურებულ კადრს შორის რამდენია
ქალიდამამაკაცი?

აქვთთუარაქალებსდამამაკაცებსდაწი
ნაურებისთანაბარიშესაძლებლობები?

ხდება თუ არა გენდერული თავისებურე
ბებისგათვალისწინებაქალთაკარიერული
ზრდისას?

უსაფრთხოდა
დისკრიმინაცი
ისგანთავისუ
ფალისამუშაო

პირობები

სარგებლობენთუ არა ქალებიდა მამა
კაცები თანაბარი სარგებლით/ბენეფი
ტებითდასაქმებისას(დაზღვევადაა.შ.)?

უზრუნველყოფილია თუ არა თანაბარი
სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურება
ქალებისთვის?

ეძლევათუარაფეხმძიმექალსთავისუ
ფალი დრო სამედიცინო შემოწმებების
გასავლელად?
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ხელმისაწვდომიათუარაქალისადამა
მაკაცისთვის თანაბრად დეკრეტული
შვებულება?

არსებობსთუარამეძუძურიდაჩვილი
შვილების დედებისთვის დამატებითი
დროისაღებისშესაძლებლობა?

არისთუარაშეფასებული/გაანალიზე
ბული მუნიციპალიტეტში ბავშვთა მო
ვლის დაწესებულებების საჭიროება და
რამდენად ხდება მათი საჭიროებისა
მებრუზრუნველყოფა?

არსებობსთუარასექსუალურიშევიწ
როებისწინააღმდეგშიდაინსტიტუციუ
რირეაგირებისმექანიზმებიადგილობ
რივხელისუფლებაში?

უწყობს თუ არა ადგილობრივი ხელი
სუფლება სექსუალური შევიწროების
შესახებცნობიერებასამაღლებასსაკუ
თარუწყებაში?

სტრატეგიულიმიმართულება1.4.ქალთათანაბარი
წარმომადგენლობისუზრუნველყოფაგადაწყვეტი
ლებისმიმღებპოზიციებზე
 შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების ან სამოქმედო

გეგმებისარსებობა,მათშორისინსტიტუციურიმექანიზ
მებისდანერგვა,რაცმიმართულიაგადაწყვეტილებისმი
ღების პოზიციებზე ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი
მონაწილეობისუზრუნველსაყოფად;
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 ადგილობრივ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მი
ღებისპოსტებზემომუშავექალთადამამაკაცთარაოდე
ნობრივი მონაცემების რეგულარულად შეგროვება, ანა
ლიზიდაამინფორმაციისყოველწლიურიგასაჯაროვება;
 ადგილობრივ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მი

ღებისპოსტებზექალთამონაწილეობისწასახალისებლად
ეფექტიანიმექანიზმებისდანერგვა;
 მედიასაშუალებებითპოლიტიკურდასაჯაროპოსტებ

ზემომუშავექალებისშესახებსაზოგადოებაშიინფორმა
ციის გენდერული სტერეოტიპების გარეშე გავრცელება
საჯარომოხელექალებისკვალიფიკაციასადაპოლიტი
კურმიღწევებზეაქცენტებისგამახვილებით.

ქალთა
წარმომადგენლობა
ხელმძღვანელ
პოზიციებზე

გააჩნია თუ არა ადგილობრივ ხელი
სუფლებას გენდერულად დანაწევრე
ბული მონაცემები მუნიციპალურ ერ
თეულში ამომრჩეველთა რაოდენობის
შესახებ?

რამდენი(%)ქალიკანდიდატიიყრიდა
კენჭს წარმომადგენლობითორგანოში
მოსახვედრად?

რამდენი ქალი და მამაკაცი იკავებს
ლიდერულ და გადაწყვეტილების მიმ
ღებთანამდებობებს ადგილობრივ ხე
ლისუფლებაში (მერი, მოადგილეები,
საკრებულოსთავმჯდომარე, მოადგი
ლეები, კომისიის და დეპარტამენტე
ბის ხელმძღვანელები, მოადგილეები
დაა.შ.)?
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თუ არსებობს ამ უთანასწორობის გა
მომწვევიმიზეზებისანალიზი?

რამდენად წახალისებულია გადაწყვე
ტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალების
დანიშვნა?რასახითხდებაქალისწახა
ლისებაანსტიმულირება?

არსებობსთუარამუნიციპალიტეტებში
გენდერული თანასწორობის მისაღწე
ვად წამახალისებელი ზომების გამოყე
ნებისპრაქტიკა?რასახით?

რამდენადაქტიურადმონაწილეობენქა
ლები გადაწყვეტილების მიღების პრო
ცესშიდაახდენენთუარაგავლენასგა
დაწყვეტილებისმიღებაზე?

შეესაბამება თუ არა ბავშვთა მოვლის
სერვისების რაოდენობა ქალთა საჭი
როებას?  (მაგ., საკმარისი ბაღები, მო
მუშავედედებისთვისსაღამოსაათებში
ბავშვების მოვლის სერვისები, ბავშვის
და დედის ოთახი ადგილობრივი ხელი
სუფლებისუწყებაშიდაა.შ.)

თანამშრომლობსთუ არა ადგილობრი
ვიხელისუფლებამედიასაშუალებებთან
გენდერული თანასწორობის პოპულა
რიზაციისთვალსაზრისით?
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სტრატეგიული მიმართულება 1.5. გენდერული თა
ნასწორობისუზრუნველყოფისინსტიტუციური მე
ქანიზმებისგაძლიერება:
გენდერული თანასწორობის საბჭოს/გენდერზე პასუ

ხისმგებელიპირისშეუფერხებელიფუნქციონირებისთვის
საბიუჯეტოთანხებისგამოყოფა;
გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი სტრუქ

ტურისთუთანამდებობისპირებისგადამზადების,გენდე
რულსაკითხებშიკვალიფიკაციისგაზრდისკურსებისადმი
ხელმისაწვდომობა, შესაბამის საგანმანათლებლო სემინა
რებშიჩართვადასხვაქვეყნებისწარმატებულიგამოცდი
ლებისგაცნობის/შესწავლისშესაძლებლობა;
ცენტრალურხელისუფლებასთანარსებულსაბჭოებთან

(პარლამენტი,მთავრობა)სისტემატიურითანამშრომლო
ბადამათგანმეთოდოლოგიურიდახმარებისმიღება;
მუნიციპალიტეტების გენდერული თანასწორობის საბ

ჭოებს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ინ
სტიტუციონალიზაციაქსელისჩამოყალიბებისგზით.

გენდერული
თანასწორობის
ინსტიტუციური
მექანიზმები

ჩამოყალიბებულიათუარაკონკრეტულ
მუნიციპალიტეტში გენდერული თანას
წორობისსაბჭო(გთს)?

არსებობსთუარაგენდერულსაკითხზე
პასუხისმგებელითანამდებობისპირი?

არსებობს თუ არა გენდერული თანას
წორობის საბჭოს და გენდერულ საკი
თხებზე პასუხისმგებელი პირების მუ
შაობის დებულება, მკაფიოდ განსაზ
ღვრული ფუნქციებით და უფლებამო
ვალეობებით?



27

რა სახით ხდება მუნიციპალური გენ
დერული თანასწორობის საბჭოს თა
ნამშრომლობადა მუშაობის კოორდი
ნაცია ცენტრალურ გენდერული თა
ნასწორობისსაბჭოსთან?

გენდერულსაკითხებზემუშაობაწარ
მოადგენს გენდერის საკითხებზე პა
სუხისმგებელი პირების ძირითად მო
ვალეობას,თუ სხვაფუნქციებთან შე
თავსებითხდება?

ჩატარებიათთუარაგენდერზეპასუ
ხისმგებელ პირებს (გენდერული თა
ნასწორობის საბჭოს წევრებს) შესა
ბამისი ტრენინგები გენდერულ საკი
თხებზე?ფლობენთუ არა გენდერულ
თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პი
რები შესაბამის ცოდნას გენდერულ
საკითხებზე?

ხდებათუარაამუწყებებთანკონსულ
ტაციები ადგილობრივი პოლიტიკის
დაგეგმვის, განსაზღვრისთუ მიღების
დროს?

ხორციელდებათუარაგენდერულსა
კითხებზე პასუხისმგებელი პირების
დასაბჭოსმიერადგილობრივიპროგ
რამების განხორციელების პროცესის
მონიტორინგიდაშედეგებისშეფასება
გენდერულიკრიტერიუმებით?
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რამდენად აქტიურია საბჭოსა და გენ
დერზე პასუხისმგებელი პირების თა
ნამშრომლობა ქალთა უფლებებზე და
გენდერზე მომუშავე სამოქალაქო სექ
ტორისწარმომადგენლებთან?

ახდენენთუარაგენდერულსაკითხებში
ადგილობრივი ხელისუფლების თანამ
დებობის პირების ცნობიერების ამაღ
ლებისხელშეწყობას?რასახით?

ხდებათუარაგანხორციელებულისაქ
მიანობისშესახებ(მიღწევებიდაგამოწ
ვევები)ინფორმაციისგაცვლასხვადას
ხვა მუნიციპალიტეტს შორის? რა სა
ხით?

ეწყობა თუ არა გენდერული თანასწო
რობის საბჭოების წარმომადგენლების
ერთიანი შეხვედრები? ვისი მხარდაჭე
რით?

2. მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა

სტრატეგიულიმიმართულება2.1.ადგილობრივხე
ლისუფლებაში გენდერულად დანაწევრებული მო
ნაცემთაბაზისშექმნამოსახლეობისთვისსაჭირო
ებაზედაფუძნებულიმომსახურებისგასაწევად
 გენდერულად დანაწევრებული მონაცემთა შეგრო
ვებისთვის მეთოდოლოგიის და სახელმძღვანელო ინ
სტრუქციების  შემუშავებადადამტკიცება მუნიციპა
ლურერთეულებშიმოსახლეობისსაჭიროებებისგასა
ანალიზებლად;
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 გენდერულადდანაწევრებულიმონაცემებისშეგროვე
ბაარამხოლოდმოსახლეობისსქესის,ასაკის,ადგილ
მდებარეობის(ქალაქი,სოფელი),არამედსხვაკატეგო
რიების მიხედვით (მაგ., მარტოხელა დედა, შშმ ქალი,
მრავალშვილიანიდედადაა.შ.);
 შესაბამისი ადამიანური და ფინანსური რესურსების
განსაზღვრამონაცემთაშესაგროვებლადდაშესაბამი
სიკადრისსათანადოდმომზადებაგენდერულიკუთხით
მოპოვებულიინფორმაციისგასაანალიზებლადდამო
სახლეობისგენდერულისაჭიროებებისგამოსაკვეთად;
 გენდერულადდანაწევრებულიმონაცემთაშეგროვების
ეფექტიანისისტემისჩამოყალიბება,ინფორმაციისგაა
ნალიზებადამისიგამოყენებამუნიციპალურიპროგრა
მებისდაგეგმვისდაგანხორციელებისყველაეტაპზე;
 რეგულაციის,დირექტივისანმემორანდუმისარსებო
ბა,რომელიცგანსაზღვრავსინფორმაციისმიწოდების
მექანიზმსმუნიციპალიტეტებიდანსაქართველოსსტა
ტისტიკისეროვნულსამსახურში.

მომსახურების
დაგეგმვადა
მიწოდება

ახორციელებსთუ არა მუნიციპალიტე
ტიგენდერულადდანაწევრებულიმონა
ცემებისშეგროვებას?

არსებობენთუარაადგილობრივხელი
სუფლებაში  მონაცემთა შეგროვებაზე
პასუხისმგებელიპირები?აქვთთუარა
მათშესაბამისიკვალიფიკაციადაცოდ
ნაგენდერულიანალიზისგანსახორცი
ელებლად?

უტარდებათ თუ არა ტრენინგები გენ
დერის,გენდერულიანალიზისშესახებ?
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ხდება თუ არა მომსახურების დაგეგმვა
ისეთი სპეციფიკური გენდერული კატე
გორიების გათვალისწინებით, როგორიც
არისმუნიციპალურერთეულშიმარტო
ხელა დედების, მრავალშვილიანი დედე
ბის,დასაქმებულიდადაუსაქმებელიქა
ლების/დედების,შშმადამიანებისდაა.შ.
რაოდენობადამათისაჭიროებები?

ხდებათუარაქალებისდამამაკაცების
პრობლემების, შესაძლებლობების და
საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვებადაამაზედაყრდნობითმომ
სახურებისმიწოდებისდაგეგმვა?

ხდება თუ არა მიწოდებული მომსახუ
რების ზეგავლენის ანალიზი ქალებზე
დამამაკაცებზე?

სტრატეგიულიმიმართულება2.2.გენდერულითა

ნასწორობისსამოქმედოგეგმისშემუშავება,დამ

ტკიცება:

 მოსახლეობის საჭიროებების გენდერული ანალიზი 
რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში გენდერულადდა
ნაწევრებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, გენდერული
უთანასწორობისდასტერეოტიპებისშესწავლასდამოსახ
ლეობაშიარსებულიპრობლემებისშეფასებასგენდერული
მრავალფეროვნებისდასპეციფიკურობისგათვალისწინე
ბით;
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 სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას მისაღწევი მიზნე
ბის და ამოცანების  დასახვა, სამიზნე ჯგუფების გამოკ
ვეთა,იდენტიფიცირებულიპრობლემებისგადასაწყვეტად
კონკრეტული მოქმედებების განსაზღვრა, შემუშავებული
მოქმედებებისგანსახორციელებლადფინანსურიდა ადა
მიანურირესურსისგამოყოფადაგენდერულიინდიკატო
რებისდაშესრულებისვადებისგამოკვეთა.

გენდერული
თანასწორობის
სამოქმედო

გეგმა

გროვდება თუ არა მუნიციპალურ ერ
თეულშიგენდერულადდანაწევრებული
მონაცემები?

ხდება თუ არა მოსახლეობის საჭირო
ებების განსაზღვრა გენდერული მრა
ვალფეროვნებისდასპეციფიკურიკრი
ტერიუმების გათვალისწინებით (მაგ.,
დასაქმებული და დაუსაქმებელი დე
დების, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების,
მარტოხელადედების, ხანდაზმული ქა
ლების,შშმპირებისრაოდენობადასა
ჭიროებებიდაა.შ.)?

ვინ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში
არსებული ინფორმაციის გენდერულ
ანალიზს? აქვსთუ არა მას შესაბამისი
კვალიფიკაცია?ხდებათუარაინფორ
მაციის ანალიზზე პასუხისმგებელი პი
რებისმომზადებაგენდერისდაგენდე
რულიანალიზისსაკითხებში?
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რამდენადაქტიურადარიანჩართულე
ბიგენდერულსაკითხებზეპასუხისმგე
ბელიპირებიდაგენდერულითანასწო
რობის საბჭოს წარმომადგენლები გენ
დერული საჭიროებების გამოკვეთაში
და გენდერული სამოქმედო გეგმის შე
მუშავებაში?

ითვალისწინებენთუარაადგილობრივი
ხელისუფლების კონკრეტული სფეროს
დეპარტამენტებიდა კომისიები გენდე
რულასპექტებსდაგენდერულითანას
წორობისპრინციპებსსაკუთარისაქმი
ანობისდაგეგმვისას?

სტრატეგიული მიმართულება: 2.3. გენდერული მო
ნიტორინგისგანხორციელება
 მუნიციპალიტეტისმიერგანხორციელებულიმოქმედე

ბებისეფექტიანობისდაშედეგიანობისშესაფასებლადწი
ნასწარგანსაზღვრულიგენდერულიინდიკატორებისარ
სებობა:
გენდერულადდანაწევრებულიმონაცემების(რაოდენობ
რივიდა ხარისხობრივი მონაცემები) შეგროვება სამიზნე
ჯგუფის/ბენეფიციარების შესახებ, რომლებზეც არის/
იყომიმართულიკონკრეტულიმოქმედება;
 მიწოდებული სერვისისგან მოსალოდნელი შედეგებიდა
ამშედეგისხარისხისგანსაზღვრა;
დასახულიამოცანისმიღწევისკონკრეტულივადები.
 მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის/ჯგუფის

მიერგენდერულისაკითხებისკარგადცოდნა;
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 გენდერულითანასწორობისპრინციპისგათვალისწინე
ბამონიტორინგისმეთოდებისგანსაზღვრისდაანგარიშის
მომზადებისპროცესში;
 მონიტორინგისშედეგებისგათვალისწინებამიმდინარე

დასამომავლომოქმედებებისგანსახორციელებლად.

გენდერული
მონიტორინგი

ხდება თუ არა მიწოდებული მომსახუ
რებისშეფასებარაოდენობრივიდახა
რისხობრივი ინდიკატორების გათვა
ლისწინებით?

არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში
მოსახლეობისთვისმიწოდებულიმომსა
ხურებისმონიტორინგზეპასუხისმგებე
ლიპირიანპირთაჯგუფი?

არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში
გენდერულიმონიტორინგისჩატარების
მეთოდოლოგია?

რამდენად გაცნობიერებულნი არიან
მონიტორებიგენდერულსაკითხებში?

უტარდებათთუარამონიტორინგზეპა
სუხისმგებელ პირებსტრენინგები გენ
დერული მონიტორინგის განხორციე
ლების და გენდერული ანალიზის საკი
თხებში?რასიხშირით?

ხდებათუარამონიტორინგისშედეგების
გათვალისწინებასამომავლოპროგრამე
ბისდამომსახურებისდაგეგმარებისას?
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3. გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი

სტრატეგიულიმიმართულება3.1.გენდერზე
ორიენტირებულიბიუჯეტისშედგენა
 გენდერული საბიუჯეტო პოლიტიკის დაკავშირება
გენდერულითანასწორობისდაქალთაუფლებებისდაც
ვისმიზნებთან;
 საბიუჯეტო რესურსების გადანაწილება გენდერული
თანასწორობისეროვნულსამოქმედოგეგმასთანშესაბა
მისობაში;
 სტანდარტულიგენდერულიბიუჯეტისინსტრუმენტე
ბისგამოყენება:

- გენდერულადდანაწევრებულიმონაცემებისარსებობა;
- ბიუჯეტისშედგენადაფულადისახსრებისგანაწილება

მოსახლეობის გენდერულისაჭიროებებისკვლევისდა
შეფასებისშედეგებზედაყრდნობით;

- ბიუჯეტის დაგეგმვისას მოსახლეობის მონაწილეობის
უზრუნველყოფა

- მოსახლეობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომად
გენლებისაზრისგათვალისწინებაიმასთანდაკავშირე
ბით,თურამდენადპასუხობსარსებულიადგილობრივი
პოლიტიკა და პროგრამები მოსახლეობის გენდერულ
საჭიროებებსდარომელიმოქმედებებიაპრიორიტეტუ
ლიმათთვის;

- აქამდეგახარჯულისაბიუჯეტოსახსრებისგენდერული
ზეგავლენისშეფასება;

- საბიუჯეტოპოლიტიკაშიაუცილებელიპირობისარსე
ბობა,რომლისმიხედვითაცგანისაზღვრებასაბიუჯეტო
რესურსებისზღვრულიმინიმალურიწილი,რაცგამოი
ყოფაგენდერზეორიენტირებულპროგრამებზე.
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გენდერული
ბიუჯეტირება

არსებობსთუარამუნიციპალიტეტში
გენდერულ თანასწორობაზე და გენ
დერულ საჭიროებებზე ორიენტირე
ბულისაბიუჯეტოპოლიტიკა?

არის თუ არა გენდერული თანასწო
რობა რეგლამენტირებული შესაბა
მისიჩანაწერისსახითადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯე
ტის შესახებ კანონში ან ადგილობ
რივი ხელისუფლების მიერ მიღებულ
სხვანორმატიულაქტში?

შეესატყვისებათუარაადგილობრივი
საბიუჯეტორესურსებისგანაწილება
იმვალდებულებებს,რომლებიცაღე
ბული აქვს სახელმწიფოს სიღარიბის
დაძლევის დაგენდერულითანასწო
რობისმიღწევისფარგლებში?

რამდენად ასახავს ადგილობრივი
პროგრამები და მათ განხორციელე
ბაზე გამოყოფილი საბიუჯეტო სახ
სრებიქალებისადამამაკაცებისგან
სხვავებულდასპეციფიკურსაჭირო
ებებსდაპრიორიტეტებს?
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ხდებათუარაიმისშეფასება,თურამ
დენად უწყობს ხელს მუნიციპალური
პროგრამებიდამათგანხორციელებაზე
ბიუჯეტითგამოყოფილისახსრებიგენ
დერულიუთანასწორობისდაძლევასთუ
პირიქით?

ხდება თუ არა ბიუჯეტის სახსრების მი
მართვა ქალთა სპეციფიკური პრობლემე
ბის მოსაგვარებლად, მაგ.,  არსებობსთუ
არა ქალთაჯანმრთელობაზე მიმართული
პროგრამები (ქალის ძუძუს ან საშვილოს
ნოს ყელის კიბოს სკრინინგი), ქალთადა
საქმებაზეორიენტირებულიპროგრამები,
ბავშვთამოვლისსერვისებისპროგრამები,
ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგმი
მართულიპროგრამებიდაა.შ.?

გროვდება თუ არა მონაცემები, რამდენი
ქალი და მამაკაცი იღებს სარგებელს ად
გილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული
სერვისებისგან(ჯანდაცვა,სოფლისმეურ
ნეობის განვითარება, დასაქმების ხელშე
წყობა,სკოლამდელიდაზოგადიგანათლე
ბადაა.შ.)?

რამდენად ითვალისწინებს მუნიციპალი
ტეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე
სახსრების გამოყოფისას ქალების და მა
მაკაცებისგანსხვავებულსაჭიროებებსდა
პრიორიტეტებს?
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სტრატეგიულიმიმართულება3.2.საბიუჯეტოსახ

სრებისგამოყენებისმონიტორინგიდაშეფასება

 სქესის მიხედვით დანაწევრებული  საზოგადოებრივ
კეთილდღეობაზემიმართულისაჯაროხარჯებისანა
ლიზირაცგულისხმობსიმისგაანალიზებას,თურამ
დენადმოუტანასარგებელიქალებს,მამაკაცებს,გო
გონებსადაბიჭებსსახელმწიფოსმიერმოწოდებულმა
მომსახურებამ.
 გენდერულად დანაწევრებული ბენეფიციართა შე
ფასებები მოწოდებული მომსახურებისდა ბიუჯეტის
პრიორიტეტებისშესახებ,რაცგულისხმობსქალებისა
დამამაკაცებისმოსაზრებებისშეგროვებასდაგაანა
ლიზებას,თურამდენადშეესაბამებოდამიწოდებული
მომსახურებამათსაჭიროებასდარამდენადშეესატყ
ვისებამუნიციპალურიხარჯებიმათპრიორიტეტებს;
 გენდერზე ორიენტირებული საბიუჯეტო ხარჯების
მიზნობრიობის შეფასება  იმის გადამოწმება და შე
ფასება, რამდენად მიზნობრივად მოხდა ბიუჯეტში
გათვალისწინებულიფინანსურირესურსისგახარჯვა
დამიეწოდათუარაკონკრეტულისერვისისმიმწოდე
ბელსგანსაზღვრულიფინანსურირესურსი (სკოლას,
ბაღს,ჯანდაცვისსტრუქტურასდაა.შ.);
 ბიუჯეტისზემოქმედებისგენდერულიანალიზიდა
ხარჯულისაბიუჯეტოსახსრებისგავლენისშესწავლა
დაშეფასებაქალებსადამამაკაცებზე;
 ადგილობრივი შემოსავლების გენდერული ანალიზი 
ქალებისდამამაკაცებისგანსხვავებულიგავლენაად
გილობრივშემოსავლებზე.
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ბიუჯეტის
გენდერული
მონიტორინგი
დაგენდერული
ზემოქმედების

შეფასება

ხდება თუ არა ადგილობრივი თვით
მმართველობისსაფინანსოსამსახურის
თანამშრომლების მომზადება გენდე
რულ საკითხებში? რამდენად ხშირად
უტარდებათ ტრენინგები გენდერული
ანალიზისდამონიტორინგისსაკითხებ
ზე?

ხორციელდებათუარაბიუჯეტისმონი
ტორინგი?რასიხშირით?

ტარდება თუ არა მუნიციპალურ ერ
თეულში ბენეფიციართა გამოკითხვა?
გროვდებათუარაამგამოკითხვისშე
დეგების შესახებ გენდერულად დანა
წევრებულიმონაცემები?

აისახებათუ არა ადგილობრივითვით
მმართველობის ყოველწლიური ბიუჯე
ტისანგარიშშიგენდერულიუთანასწო
რობისდასაძლევადგანხორციელებული
მოქმედებებიდამიღწეულიშედეგები?

მოაქვსთუარამუნიციპალიტეტისმიერ
ბიუჯეტითდაფინანსებულმომსახურე
ბას თანაბარი სარგებლობა ქალებისა
დამამაკაცებისთვის?

შეესატყვისებოდათუარამიწოდებული
მომსახურებებიქალებისადამამაკაცე
ბის საჭიროებებს და პრიორიტეტებს
კონკრეტულმუნიციპალიტეტში?
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მოხდათუარაბიუჯეტითგათვალისწი
ნებული სახსრების კონკრეტული მომ
სახურებისთვის გახარჯვა და გადანა
წილდათუარაესფინანსებითანაბრად
ქალებზედამამაკაცებზე?

რა გავლენა მოახდინა კონკრეტულმა
მოქმედებამ ქალებზე და მამაკაცებზე?
იყოთუარაისგანსხვავებული?

ახორციელებსთუ არა მუნიციპალიტე
ტიიმისანალიზს,რაგავლენასახდენს
ქალის და მამაკაცის ოჯახში არათანა
ბარივალდებულებებიადგილობრივშე
მოსავლებზე?

4. ად გი ლობ რივ მმარ თვე ლო ბა ში მო სახ ლე ო ბის 

მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 

სტრატეგიულიმიმართულება4.1.მოსახლეობისთა
ნაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი პოლიტიკის
ფორმირებაში
 სამოქალაქო საზოგადოების, თემის აქტიური წარმო

მადგენლების ჩართულობა მუნიციპალური სამოქალაქო
მრჩეველთადაგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისმუ
შაობაში;
 საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე

თვითმმართველობის ინფორმირებადა გადაწყვეტის ერ
თობლივიგზებისძიება;
 მისაღებ გადაწყვეტილებებზე მოსახლეობის მხრიდან

წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება, საკ
რებულოს შეხვედრებზე მათი გაზიარება ან წერილობით
წარდგენა.
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მუნიციპალიტეტის
პოლიტიკის
ფორმირების
პროცესი

როგორხდებამუნიციპალურერთეულ
შიპოლიტიკისფორმირებისპროცესი?

არის თუ არა შექმნილი სამოქალაქო/
საზოგადოებრივისაბჭოები?გენდერუ
ლითანასწორობისსაბჭოები?

მოსახლეობის რა რაოდენობა მონაწი
ლეობს ამ საბჭოების მუშაობაში? არის
თუ არა უზრუნველყოფილი ქალებისა
და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეო
ბა?

არიან თუ არა მათ შორის ქალთა უფ
ლებებისანგენდერულითანასწორობის
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები
ანექსპერტებიგენდერისსაკითხებში?

ხდება თუ არა გენდერულად დანაწევ
რებული ინფორმაციის შეგროვება მო
სახლეობისგან შემოსული წინადადებე
ბის,პეტიციებისშესახებ?

რა სიხშირით ტარდება ადგილობრივი
ხელისუფლებისთანამდებობისმხრიდან
მოსახლეობასთან ინფორმაციული შეხ
ვედრები? ხდება თუ არა შეხვედრებში
მონაწილემოსახლეობისშესახებგენდე
რულადდანაწევრებული ინფორმაციის
შეგროვება (ქალი, კაცი, ასაკი, დასაქ
მებული,დაუსაქმებელი,ქალაქის,სოფ
ლისმცხოვრებიდაა.შ.)?
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არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტ
ში სამოქალაქო ბიუჯეტის პრაქტიკა
(მოსახლეობის მიერ შემოთავაზებული
პროგრამებისდაფინანსება)?

სტრატეგიული მიმართულება 4.2. ადგილობრივი

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება მოსახლე

ობისწინაშე

 თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტურობის ანა
ლიზიდაშესაძლოკორექტირება,გადაწყვეტილება
თამიღებისგამჭვირვალობისუზრუნველყოფა;
 საკრებულოსსხდომებზემოსახლეობისჩართულობა,
ინფორმაციული შეხვედრების მოწყობა, თვითმმარ
თველობაშიღიაკარისდღისმოწყობა;
 მიმდინარეპროექტებისადამიღებულიგადაწყვეტი
ლებების აღსრულებაზე საზოგადოებრივი მონიტო
რინგი;
 ადგილობრივი მედიასაშუალებების აქტიურითანამ
შრომლობაადგილობრივხელისუფლებაში,საკრებუ
ლოსსხდომებისგაშუქება,მიმდინარემუნიციპალუ
რიპროგრამებისშესახებმოსახლეობისინფორმირე
ბადა მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული საკითხე
ბისგაშუქება.

ანგარიშვალ
დებულების
უზრუნველ

ყოფა

არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში
ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოსახ
ლეობისმონაწილეობისსტრატეგია?
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ფლობსთუარამუნიციპალიტეტიმუ
ნიციპალურ ერთეულში გენდერულად
დანაწევრებულ მონაცემებს მოსახლე
ობის შესახებ (მაგ., ქალაქში და სოფ
ლადმცხოვრებიქალი,კაცი,ასაკი,და
საქმებული,დაუსაქმებელიმოსახლეო
ბისრაოდენობადაა.შ.)?

რასახითხდებამოსახლეობისჩართვა
მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის ფორ
მირებაში?

რა სიხშირით ტარდება მოსახლეო
ბასთან შეხვედრები მუნიციპალური
პროგრამების დაგეგმვის და განხორ
ციელებულიპროგრამებისშესახებან
გარიშებისგაზიარებისმიზნით?

ხდებათუარაგენდერულადდანაწევ
რებულმონაცემთაშეგროვებაამშეხ
ვედრებზემონაწილემოსახლეობისშე
სახებ?

თანამშრომლობსთუარამუნიციპალი
ტეტიადგილობრივმედიასაშუალებებ
თან?
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შეხვედრები პრაღაში (ჩეხეთი) 
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შეხვედრები ბუდაპეშტში (უნგრეთი) 
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შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

წყალტუბო

ქუთაისი
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შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

ლანჩხუთი

ოზურგეთი
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შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

ბაღდათი

ზუგდიდი

თერჯოლა
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შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

ტყიბული

ვანი

ფოთი

ზესტაფონი 
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საერთაშორისო კონფერენცია 
(თბილისი)
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ტელეგადაცემები
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ntk| 27 29 02   

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

fdnjh-itvlutytkb - trfnthbyt ufvf[fhbf

ghjtmnbc lbhtmnjhb - fkkf ufvf[fhbf

htlfmnjhb - kfkb ityutkbf

lbpfbyb - kbf rjcnfdf
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