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პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის პროექტის 
„რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ 
ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 
ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა ცოდნის, უნარებისა და 
ორგანიზების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა მიაღწიონ ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ 
საარჩევნო პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ საჭიროებებს. 
პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაში 
ხორციელდება.

პუბლიკაცია არ შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც შესაბამის საკითხთან მიმართებაში სავალდებულო 
ხასიათის სახელმძღვანელო. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ასახოს საერთაშორისო გამოცდილებისა 
და დამოუკიდებელ კვლევათა შედეგები კონკრეტული მიმართულებით, რითაც დაინტერესებულ 
მხარეებს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარება. დოკუმენტის ამოცანაა 
მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი თვითმმართველობებს, გენდერული ბიუჯეტირების არსებული 
მექანიზმების გამოყენებისას საბიუჯეტო უფლებამოსილება ეფექტიანად განახორციელონ.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, რომელიც 

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. პუბლიკაციის შინაარსზე 

პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის 

მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან თვალსაზრისი.
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შესავალი1

ფისკალურ პოლიტიკასა და საჯარო ფინანსების მართვისას გენდერული მეინსტრიმინგი სულ უფრო 

აქტუალური ხდება. არაერთი მტკიცებულების თანახმად, გენდერული თანასწორობა ეკონომიკურ ზრდას 

აუმჯობესებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ მისი სარგებელი საზოგადოების წევრებს შორის სამართლიანად 

არ ნაწილდება. ინკლუზიური ზრდის ხელშეწყობა ყველასთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას 

გულისხმობს, რაც შესაბამისი კონცეფციით განისაზღვრება. ქალთა დასაქმებისა და განათლების 

ხელმისაწვდომობა საოჯახო მეურნეობებში სიღარიბის ალბათობას ამცირებს, ამ რესურსების ფლობა 

კი პოზიტიურად ზემოქმედებს შიდა მეურნეობებში ადამიანურ კაპიტალსა და შესაძლებლობებზე. 

ფართო გაგებით, ინკლუზიური ზრდა გულისხმობს ეკონომიკური ზრდის შედეგად მიღებული 

კეთილდღეობის რაც შეიძლება მეტად განაწილებას. თუმცა, სანამ არ დადგინდება ინკლუზიური ზრდის 

გენდერული განზომილებები, ვიდრე ინკლუზიური ზრდის პოლიტიკის კონცეფციები მიზნად ქალთა 

და მამაკაცთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და გენდერული ღიობის შემცირებას არ დაისახავს, 

ეკონომიკური ზრდის სარგებელი მათ შორის თანაბრად ვერ განაწილდება. ასეთ დროს ნაკლებად 

სარწმუნოა მსჯელობა იმის შესახებ, რომ ეკონომიკური ზრდა ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას. 

ინკლუზიური ზრდა, დანახარჯების ეფექტიანობასთან ერთად, თანამედროვე ფისკალური პოლიტიკის 

ერთ-ერთი ამოცანაა. იგი ეხმარება ფისკალური პოლიტიკის ფუნქციის რეალიზებას - რესურსების 

ეფექტიან განაწილებასა და კეთილდღეობის სამართლიან გადანაწილებას. 

ფისკალურ პოლიტიკას კი, თავის მხრივ, დასახული მიზნების მიღწევისა და გადაწყვეტილებათა 

აღსრულებისთვის საჯარო ფინანსების მართვის შესაბამისი ინსტრუმენტები სჭირდება.

პროგრამული ბიუჯეტირება და მისი შედეგებზე ორიენტირება, საშუალოვადიანი საბიუჯეტო ჩარჩო 

- საჯარო ფინანსების მართვის ის ინსტრუმენტებია, რომელთაც დანახარჯების ეფექტიანობისა და 

ინკლუზიური ზრდის პროცესში თავიანთი წვლილი შეაქვთ. გენდერული ბიუჯეტირება კი განიხილება 

პროგრამული ბიუჯეტის შემადგენელ ნაწილად, შესაბამისად, საჯარო ფინანსების მართვის ისეთ 

ინსტრუმენტად, რომელიც წარმატებულად უნდა გამოიყენებოდეს ინკლუზიური ზრდის, როგორც 

ფისკალური პოლიტიკის მიზნის მიღწევისთვის.

ამიტომაც გენდერულად პასუხისმგებლიანი საჯარო ფინანსების მართვა (gender responsive PFM) - 

გულისხმობს გენდერის ფაქტორის გათვალისწინებას საბიუჯეტო პოლიტიკაში, როგორც შემოსავლების, 

ისე დანახარჯის კუთხით - მათი განსაზღვრის, აღსრულების, ანგარიშგების, კონტროლის, მონიტორინგისა 

და შეფასებისას. 

კარგად სტრუქტურირებულ ფისკალურ პოლიტიკასა და საჯარო ფინანსების მდგრად მართვას გენდერული 

თანასწორობის ხელშეწყობა შეუძლია.

ამავე დროს, საჯარო ფინანსების მართვის მონაწილეები (აღმასრულებელი ხელისუფლება, 

წარმომადგენლობითი ორგანოები და სხვ.) გენდერთან და გენდერულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული 

საკითხების არსში კარგად უნდა ერკვეოდნენ.

1 https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries?fbclid=I-

wAR3j9bJL-jJZjb7-X-G0iiY4kGkDxUN5cpG_nQEtRkwS-zBtQyln6ZPFjdM

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries?fbclid=IwAR3j9bJL-jJZjb7-X-G0iiY4kGkDxUN5cpG_nQEtRkwS-zBtQyln6ZPFjdM
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries?fbclid=IwAR3j9bJL-jJZjb7-X-G0iiY4kGkDxUN5cpG_nQEtRkwS-zBtQyln6ZPFjdM
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მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს შემდეგ საკითხებზე: რამდენად არის ჩამოყალიბებული 

ფისკალური პოლიტიკა, საჯარო ფინანსების მართვის პრაქტიკა და შესაბამისი ინსტრუმენტები 

საიმისოდ, რომ ხელი შეუწყოს გენდერული თანასწორობის მიზნების განხორციელებას და შესაბამისი 

რესურსების განაწილებას. 

დოკუმენტის პირველ თავში განხილულია გენდერული ბიუჯეტირების არსი და უპირატესობები, 

სამართლებრივი საფუძვლები და მისი განხორციელებისთვის საჭირო ეტაპები და კომპონენტები. 

მეორე თავი ეთმობა ადგილობრივი თვითმმართველობების როლს გენდერულ ბიუჯეტირებაში, 

გამოკვეთილია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე მათი აღსრულებისთვის საჭირო 

ძირითადი საკითხები; განხილულია ის კვლევები, სადაც ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში გენდერული ბიუჯეტირების თემატიკაა წარმოჩენილი და გაანალიზებული. 

მესამე თავში მოცემულია ცალკეული, ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის არსებითი 

სექტორები და მათი გენდერული მნიშვნელოვნება.



დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 
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თავი 1 
რა არის გენდერული ბიუჯეტირება2

არსი და განმარტება
ბიუჯეტი არ არის გენდერულად ნეიტრალური, მაგრამ შეიძლება იყოს გენდერულად ბრმა.3 

Budgets are not gender-neutral but gender-blind

» გენდერული ბიუჯეტირება აერთიანებს ორ საკითხს, რომლებიც, ჩვეულებრივ, ერთმანეთთან არ 

ასოცირდება. ესენია: გენდერული თანასწორობა და საჯარო ფინანსების მართვა. 

» გენდერული ბიუჯეტირება გენდერული თანასწორობის მიმართულებით განსაზღვრულ პოლიტიკას-

თან საბიუჯეტო სახსრების გადანაწილების შესაბამისობის საუკეთესო მექანიზმია. ის, თავის 

მხრივ, გულისხმობს გენდერზე ორიენტირებული საბიუჯეტო პროცესის ფორმირებას, გენდერული 

თანასწორობის ასპექტების ჩართვას ქვეყნის საბიუჯეტო პროცესში და საბიუჯეტო რესურსების 

ისეთ გადანაწილებას, რომელიც ხელს შეუწყობს გენდერული პერსპექტივების ინტეგრირებას 

ყველა სფეროსა თუ სექტორში.

» გენდერული ბიუჯეტირება, ფართო გაგებით, შეიძლება მოიცავდეს როგორც გენდერულ თანასწო-

რობასთან დაკავშირებული ფისკალური პოლიტიკის მიღებას, ისე გენდერულად პასუხისმგებლიანი 

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემას. 

» ევროსაბჭოს (2009) განმარტებით, „გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს გენდერული მეინსტ-

რიმინგის გათვალისწინებას საბიუჯეტო პროცესში. აგრეთვე, ბიუჯეტის შეფასებას გენდერულ 

ჭრილში, გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირებას საბიუჯეტო პროცესის ყველა დონეზე და 

შემოსავლებისა და ხარჯების გადანაწილებას გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის“. 

გენდერული მეინსტრიმინგი კი არის გენდერის, როგორც ანალიზის კატეგორიის ინტეგრირების 

პროცესი პოლიტიკის დაგეგმვის ყველა საფეხურზე; ნებისმიერ სფეროსა და მართვის ყველა 

დონეზე გენდერული თანასწორობის ხედვის გათვალისწინება გავლენების შეფასებისას შესაბამისი 

ქმედებების, მათ შორის, კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვის/შემუშავების/

განხორციელებისას.

» ერთ-ერთი განმარტებით4, გენდერული ბიუჯეტირება არის სწორი, სწორად განსაზღვრული 

ბიუჯეტირება („gender budgeting is just good budgeting“); ეს არის ბიუჯეტირება, რომელიც სწორად 

ითვალისწინებს დადებით გარეფაქტორებს - „ექსტერნალიებს“. ისინი ქალთა შესაძლებლობების 

გაუმჯობესების საფუძველზე წარმოიშობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა - ჯანდაცვა, განათლება 

და დასაქმება. კვლევები ცხადყოფს, რომ პოლიტიკა და პროგრამები, რომლებიც შემუშავებულია 

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის, ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალ 

მაჩვენებლებს განაპირობებს. (Stotsky, 2006).

 

2 გენდერულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით იხილეთ: 1. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია 

„სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში“ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/393-2018-04-17-09-38-15  

2. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია „სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი“ http://pbo.

parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/559-2020-01-22-08-24-26 

3 https://www.ndi.org/sites/default/files/Manual%20for%20Training%20on%20Gender%20Responsive%20Budgeting.pdf

4 https://www.imf.org/External/pubs/ft/wp/2006/wp06232.pdf 

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/393-2018-04-17-09-38-15
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/559-2020-01-22-08-24-26
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/559-2020-01-22-08-24-26
https://www.ndi.org/sites/default/files/Manual%20for%20Training%20on%20Gender%20Responsive%20Budgeting.pdf
https://www.imf.org/External/pubs/ft/wp/2006/wp06232.pdf
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უპირატესობები5

» ეკონომიკური ზრდისა და კეთილდღეობის გაძლიერება

მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონიტორინგის ანგარიშმა (2007 წ.) აჩვენა, 
რომ გენდერულ თანასწორობას მაღალი ეკონომიკური ღირებულება აქვს და ხელს უწყობს განვითარებას. 
ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ქალთა შესაძლებლობების გაფართოება მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს ამ პროცესში და აუცილებელია, გენდერული თანასწორობის საბოლოო მიზანი ზოგადად აღია-
რებულ მიზნად გარდაიქმნას. ეს, თავის მხრივ, ტექნიკურ ექსპერტიზასა და დაფინანსებას მოითხოვს. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა (IMF) 2013 წელს ჩაატარა კვლევა - „ქალები, სამუშაო და 
ეკონომიკა: გენდერული თანასწორობის მაკროეკონომიკური სარგებელი“. 2013 წელს გამოქვეყნებულ 
კვლევაში შეფასებულია ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის დანაკარგები (GDP per capita), რომელიც შრომის 
ბაზარზე არსებულმა გენდერულმა დიფერენციაციამ გამოიწვია. მაშასადამე, გენდერული საკითხები 
მაკროეკონომიკის საკვანძო საკითხია. 

ეს და სხვა კვლევები ადასტურებს, რომ შრომის ბაზარზე თანაბარი შესაძლებლობები, წარმოების 
საშუალებებსა და ნედლეულზე თანაბარი წვდომა, არსებული რესურსების უკეთ ათვისებასა და 
ქალთა საკუთრებაში არსებულ კომპანიებში შემოსავლების ზრდას განაპირობებს. რაც ნიშნავს, რომ 
გენდერულად პასუხისმგებლიანი საბიუჯეტო ინიციატივების დანერგვა, საბოლოო ჯამში, გააუმჯობესებს 
მოსახლეობის კეთილდღეობას და ქვეყნების ეკონომიკის ზრდას წაადგება.

» სახელმწიფო დანახარჯებისა და საჯარო პოლიტიკის ეფექტიანობის ზრდა

გენდერული ბიუჯეტირებისას ყურადღება ექცევა გენდერული პოლიტიკის საკითხებს, გენდერზე 
დაფუძნებული ანალიზი კი ქალ და მამაკაც ბენეფიციართა შორის რესურსების ეფექტურ განაწილებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებაში გვეხმარება. ასევე, მის გავლენაზე საჯარო პოლიტიკასა და 
სახელმწიფო დანახარჯებზე. 

ეს ყველაფერი უფლებამოსილ პირებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებას 
უადვილებს და ხელს უწყობს სახელმწიფო სახსრების ეფექტურად გამოყენებას. თავის მხრივ, 
გენდერული ბიუჯეტირებისას გენდერული უთანასწორობის გამოვლენა განაპირობებს შესაბამის 
ცვლილებებს კანონმდებლობასა და პოლიტიკაში, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გენდერული ბალანსის 
გასაუმჯობესებლად.

» გენდერული სამართლიანობა/თანასწორობა

გენდერული თანასწორობა გენდერული თანასწორობის ზოგადი პრინციპების განუყოფელი ნაწილია, 
რაც გამორიცხავს უთანასწორობას ან შეზღუდვებს ადამიანის უფლებათა ნებისმიერ კონტექსტში. 
გენდერული სამართლიანობა ქალთა და მამაკაცთათვის საბოლოო შედეგების გათანაბრებას 
მოითხოვს, ეს კი იმის აღიარებას ნიშნავს, რომ ქალთა და მამაკაცთა მოთხოვნილებები, ინტერესები 
და უპირა ტესობები სხვადასხვა ჯგუფებში შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. თავის მხრივ, 
ზემოხსენებული ფაქტორები უბიძგებს ქალებს და მამაკაცებს, ისარგებლონ მათთვის სასურველი 
პოლიტიკით და საბიუჯეტო ასიგნებებით. 

გენდერული თანასწორობის სფეროში შეუძლებელია მხოლოდ ერთი სქესისთვის არსებობდეს 
სასურველი შედეგი. სწორედ ამიტომ, გენდერულად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკის მიზანია, ქალებსა და 
მამაკაცებს შორის თანასწორობის დამკვიდრება ყველა სფეროში. საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, 
გენდერულად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკა და ბიუჯეტი ხელს უნდა უწყობდეს შესაბამისი სერვისების 

გაუმჯობესებას, ასევე, სხვა პოლიტიკის განხორციელებას. 

5 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20

grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
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» ნაბიჯები ადამიანის უფლებების აღსრულებისკენ

გენდერული პოლიტიკა პირდაპირ უკავშირდება ადამიანის უფლებათა აღსრულებას, გენდერული 
ურთიერთობები კი სრულადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად იცავენ ქვეყანაში მათ. 
ზემოაღნიშნული, რიგი ობიექტური, სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორებით განი-
საზღვრება. მაგალითად, ეკონომიკურად დაბალგანვითარებულ ქვეყნებში შესაძლოა, ფორმალურად 
არსებობდეს გენდერული თანასწორობის პრაქტიკა: ამ შემთხვევაში, ქალებისა და მამაკაცებისთვის 
თანაბარი შესაძლებლობები დე იურე დარეგულირებულია, მაგრამ დე ფაქტო არ არსებობს რესურსი, 
შემუშავდეს კონკრეტული ზომები ამ დებულებათა ცხოვრებაში გასატარებლად. 

გენდერული ბიუჯეტირება ცდილობს, გაზომოს სხვაობა/ღიობი (gap) პოლიტიკურ ვალდებულებებს 
შორის ადამიანის უფლებებისა და ქალთა უფლებების შესაბამის ინსტრუმენტებთან მიმართებაში 
(აღნიშნული მოიცავს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW) 
კონვენციას, რესურსების განაწილების ადეკვატურობასა და პოლიტიკის შედეგებს).

» პოლიტიკის მიზნების მონიტორინგი

გენდერული ბიუჯეტირება უზრუნველყოფს იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც დააკვირდება, რამდენად 
გაუმჯობესდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი/ეროვნული ვალდებულებები, ასევე, პოლიტიკის სხვა 
მიზნები ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის კუთხით. გენდერული ბიუჯეტირება ხაზს უსვამს სხვაობას/
ღიობს (gap) საერთაშორისო ვალდებულებებსა (როგორიცაა პეკინის დეკლარაცია, პოლიტიკის ეროვნული 
დოკუმენტები) და იმ სახელმწიფო დანახარჯებს შორის, რომლებიც მიმართულია გენდერულად 
სპეციფიკური ბენჩმარკებისა და მიზნების მისაღწევად.

ამასთან, გენდერული მეინსტრიმინგის დაგეგმვაში, ბიუჯეტირებაში, მონიტორინგისა და შეფასების 
სისტემებში ინტეგრირება შესაბამისი ინსტრუმენტებით, სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი 
ორგანიზაციებიდან მიღებული დახმარებების ეფექტიანობის ზრდის საშუალებაცაა. გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის შეფასებით, დონორთა დახმარების ეფექტურობის ასამაღლებლად, გენდერული 
ბიუჯეტირება უნდა გამოიყენონ დაგეგმვის, ბიუჯეტირების, მონიტორინგისა და შეფასებისას - როგორც 
საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ პროცესებთან მიმართებაში; ასევე, როგორც მაკოორდინირებელი 
მექანიზმი ყველა იმ არხის დასაფარად, საიდანაც დახმარებები შემოედინება.

» კარგი მმართველობის მექანიზმები

კარგი მმართველობის ძირითადი მახასიათებლებია: მონაწილეობა, კანონის უზენაესობა, 
გამჭვირვალობა, რეაგირება, შეთანხმებული ორიენტირება, თანასწორობა, პროდუქტიულობა, 
ეფექტიანობა, ანგარიშვალდებულება და სტრატეგიული ხედვა. ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი 
მონაწილეობა ყველა ამ პროცესის მთავარი წინაპირობაა. უფრო მეტიც, კარგი მმართველობა 
უმჯობესდება პოლიტიკის გამჭვირვალობითა და მასში საზოგადოების ფართო მონაწილეობით. 
გენდერული ბიუჯეტირების მეთოდის დახმარებით, მოქალაქეთა მრავალფეროვანი ჯგუფების 
განსხვავებული აზრი მმართველობის ყველა ეტაპზეა წარმოდგენილი. ქალების, მამაკაცების, 
გოგონებისა და ბიჭებისათვის პროდუქტის მიწოდებისა და მომსახურების სამართლიანად და 
პასუხისმგებლიანი გზით გაუმჯობესება შესაძლებელია განვიხილოთ, როგორც კარგი მმართველობის 
ცნების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი.

» ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესება

გამოყოფილი თანხების ხარჯვაზე დაკვირვებით, გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესში 
ზრდის როგორც ანგარიშვალდებულებას, ასევე გამჭვირვალობას. მეტიც, ხელს უწყობს გენდერული 
ნიშნით გადანაწილებულ მონაცემებზე წვდომას. ასევე, წვდომას პროგრამებსა და ზოგადად, ბიუჯეტის 
შესახებ ინფორმაციაზე.
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გავლენების საერთაშორისო პრაქტიკა6

» გაუმჯობესებული საბიუჯეტო პროცედურები

რამდენიმე ქვეყანამ სპეციალური საკანონმდებლო ცვლილებები მიიღო ბიუჯეტირებაში გენდერული 

პერსპექტივის გასათვალისწინებლად. მაგალითისთვის, ავსტრიასა და ბელგიაში გენდერული 

ბიუჯეტირება საბიუჯეტო კანონში სპეციალური ცვლილებების გზით შემოიღეს. შოტლანდიამ შემოიღო 

თანასწორობაზე გავლენის ანგარიში, სადაც ხაზგასმულია უმთავრესი პოლიტიკის რეფორმების, 

სახელმწიფო დანახარჯებისა და შემოსავლების გავლენა გენდერულ თანასწორობაზე.

» გაღრმავებული ცოდნა, სტატისტიკა და გაუმჯობესებული ინდიკატორები

კონკრეტული გენდერული საკითხების სიღრმისეული კვლევის შედეგად, როგორიცაა - მშობლის 

სტატუსის ეკონომიკური ღირებულება ან ხანდაზმულ ქალთა და მამაკაცთა ფინანსური მდგომარეობა, 

შვედეთმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა არსებული გენდერული უთანასწორობის შესახებ ინფორმაცია 

და სპეციალური დანართები დაურთო ბიუჯეტს. 

» გადაწყვეტილების მიღებისა და ანგარიშგების გაუმჯობესებული საფუძვლები

გენდერული ბიუჯეტირების გავლენის ხაზგასასმელად ბევრმა ქვეყანამ მიიღო გენდერული ბიუჯეტირების 

ანგარიშგების ფორმები, როგორც საბიუჯეტო დოკუმენტაციის შემადგენელი. ეს მნიშვნელოვნად 

აძლიერებს ცალკეულ მტკიცებულებებს საბიუჯეტო დებატების პროცესში. საფრანგეთში ბიუჯეტზე 

გენდერული თანასწორობის გავლენის შესახებ წლიური ანგარიში დგება, როგორც საბიუჯეტო 

დოკუმენტაციის შემადგენელი. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში გენდერული ბიუჯეტის ანგარიშგება 

ქალაქის საკრებულოს ყოველწლიურად ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარედგინება და გენდერული 

ბიუჯეტის აუდიტის შესახებ ანგარიში დგება, როგორც წლიური ბიუჯეტის შესახებ აუდიტის ანგარიშის 

დანართი. ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ქალაქის საკრებულოს წევრები საბიუჯეტო განხილვებსა 

და ბიუჯეტის შესახებ აუდიტის ანგარიშზე დებატებისას იყენებენ.

» გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად გაუმჯობესებული დანახარჯები

სახელმწიფო სერვისებისა და ბიუჯეტის დეტალური ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია 

ინფორმირებული პოლიტიკის გადაწყვეტილებათა მიღება, რაც აძლიერებს სახელმწიფო ხარჯების 

ეფექტიანობასა და მათ გავლენას გენდერულ თანასწორობაზე. ალბანეთში, მაგალითად, ქალთა და 

მამაკაცთა თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სოციალური სარგებლის სისტემის 

რეფორმირება მოხდა; ავსტრიამ შემოიღო შრომის ბაზრის პროგრამებზე სახელმწიფო დანახარჯების 

სპეციფიკური მიზნები, რათა ეფექტურად გაუმკლავდეს შრომის ბაზრის უთანასწორობას (დეკრეტული 

შვებულების შემდეგ შრომის ბაზარზე ქალების ხელახალი ინტეგრაცია და ტექნიკურ სფეროებში 

მომუშავე ქალების წახალისება).

» გადასახადების, საგადასახადო შეღავათებისა და საგადასახადო სუბსიდირების 

გაუმჯობესებული მოდელი

შემოსავლებზე გენდერის გავლენის სპეციფიკური ანალიზი შემოსავლების სქემის გაუმჯობესების 

საფუძველს იძლევა. მაგალითისთვის, დიდ ბრიტანეთში შემოსავლებზე გენდერის ზეგავლენის 

სპეციფიკური ანალიზის შედეგად შეიცვალა ბავშვის მოვლის საგადასახადო სუბსიდირების სქემა: 

ოჯახის მარჩენლის ნაცვლად (ე.წ. breadwinner) თანხა მოვლის პროცესში უშუალოდ ჩართულ პირს 

მიეცემა.

6 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20

grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
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აუცილებელი წინაპირობები

გენდერული ბიუჯეტის წარმატებით შემუშავებისა და განხორციელების აუცილებელი 
წინაპირობებია:

» პოლიტიკური ნება

გენდერული ბიუჯეტი გრძელვადიანი სტრატეგიაა და მთავრობის პოლიტიკურ პრიორიტეტებსა და 
გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედებს. არ შეიძლება მისი სწრაფად დანერგვა - პროცესს პოლიტიკური 
პარტიების ლობირება სჭირდება. 

გენდერულ ბიუჯეტთან დაკავშირებული ინიციატივები სხვადასხვა სამსახურის კომპეტენციას მოიცავს, 
ამიტომ ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გარეშე ვერც ერთი 
პროექტი წარმატებული ვერ იქნება. როგორც უმაღლეს პოლიტიკურ, ასევე, ადგილობრივი ხელისუფლების 
ყველა დონეზე გაცხადებული და ნათლად გამოხატული პოლიტიკური ნება, გენდერული ბიუჯეტის 
დანერგვისა და სოციალური თანასწორობის ძირითად გზად გვევლინება.

» გაცნობიერება 

გენდერული ბიუჯეტი უფრო წარმატებულია, თუ ხელისუფლებას და საზოგადოების ფართო ფენებს მისი 
მიზნები კარგად აქვთ გააზრებული. თავად ბიუჯეტის მიზანი რომელიმე გენდერული სეგმენტისათვის 
მეტი თანხის გამოყოფა კი არა, დისკრიმინირებული ჯგუფების სოციალური და ეკონომიკური 
მდგომარეობის შეცვლაა.

» გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური 
გარემოს არსებობა

მოწინავე ქვეყნების მაგალითზე, საჭიროა არსებობდეს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც საშუალებას იძლევა, ნათლად გამოიკვეთოს გენდერული 
თანასწორობის პრიორიტეტული სფეროები, ჩამოყალიბდეს სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები, 
განისაზღვროს პასუხისმგებელი ორგანოები და შეფასების ძირითადი ინდიკატორები.

» თანამონაწილეობა/საჯარო უწყებების მაღალი ჩართულობა

გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებაში მონაწილეობენ: აღმასრულებელი ხელისუფლება, სამოქალაქო 
საზოგადოება, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და სხვა ინსტიტუტები. თანამონაწილეობა 
გულისხმობს მხარეთა შორის კონსულტაციებს - საბიუჯეტო და გენდერის საკითხებში მომუშავე 
ექსპერტების ფართო ჩართულობით.

» ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის მონაწილეობა

გენდერული მიდგომების ეფექტურობისთვის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და მოსახლეობამ 
ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ გაწეული მომსახურებისა და მოსახლეობის საჭიროებების ანალიზთან 
ერთად, პოლიტიკური სტრატეგიის მონიტორინგიც უნდა განახორციელონ.

» მეტი ინფორმირებულობა

გენდერული ბიუჯეტის დასამკვიდრებლად მნიშვნელოვანია გენდერული თანასწორობის პოპულარიზაცია, 
როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის 
- ტრენინგებით, კონფერენციებით, სემინარებითა და ამ საქმიანობაში ჩართული ექსპერტების, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით.

» არსებული გენდერული უთანასწორობის შეფასება: სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორები

საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე გამოყოფენ ინდიკატორებს განათლებისა და ჯანდაცვის, 
სამუშაო ბაზრისა და სიღარიბის შესაფასებლად. განათლების სფეროში არსებული გენდერული 
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უთანასწორობა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ და კურსდამთავრებულ ქალთა და 
მამაკაცთა რაოდენობით იზომება. ჯანდაცვის სფეროში კი აღნიშნულ თანაფარდობას სიცოცხლის 
ხანგრძლივობისა და ჯანდაცვის დაფინანსების საფუძველზე ანგარიშობენ. რაც შეეხება შრომითი 
ბაზრის შესწავლას, შრომის ანაზღაურებასთან მიმართებაში გენდერულ განსხვავებასა და ჯამურ 
დასაქმებაში ქალთა და მამაკაცთა რაოდენობის გარდა, მნიშვნელოვანია აუნაზღაურებელი შრომის 
ზეგავლენაც: შრომის ბაზარზე აქტიურობასთან ერთად, ქალები ოჯახის სხვა წევრებზეც ზრუნავენ, რაც 
შესაძლოა, უარყოფითად აისახოს მათ პროდუქტიულობაზე და შრომის ანაზღაურებისას არსებული 
უთანასწორობის მიზეზი გახდეს. 

» შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები/სქესის მიხედვით მოპოვებული მონაცემები

შესაბამისი ანალიზისთვის აუცილებელია მონაცემთა არსებობა. როგორც წესი, აღნიშნული მხოლოდ 
სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების გენდერულად დაჯგუფებას კი არ მოიცავს, 
თითოეული პრიორიტეტული სფეროსა თუ სექტორის დაწვრილებით კვლევასა და შესწავლასაც 
უკავშირდება. მაგალითად, მხოლოდ დასაქმებულთა წილობრივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით 
შეუძლებელია დადგინდეს დასაქმების სახეები და შესაბამისად, გენდერული უთანასწორობის მიზეზთა 
დადგენაც რთულდება. ამ შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა 
შრომითი კონტრაქტის ტიპი, სამუშაო დროის მოქნილობა, სამუშაოს სეგრეგაცია, უთანასწორობა 
შრომის ანაზღაურებისას და ა.შ. 

საფუძვლები და მარეგულირებელი ნორმები

საერთაშორისო დონეზე 
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები SDG 2030 

მდგრადი მომავლისათვის ახალი გლობალური დღის წესრიგის SDG 2030 მიღებით გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ყველა წევრმა სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, დააჩქაროს თავისი 
მოსახლეობის ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი განვითარება. 

აღსანიშნავია, რომ „დღის წესრიგი - 2030“ ხუთ ძირითად საკვანძო პრინციპს მოიცავს, რომელთაგან 
ერთ-ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: „არავინ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ - ყველას უნდა 
შეეძლოს შიმშილისა და სიღარიბის გარეშე ცხოვრება. არავინ უნდა დარჩეს პროცესებს მიღმა ან 
მოწყდეს სოციალურ განვითარებას“. 

როგორც ცნობილია, „დღის წესრიგი - 2030“ აერთიანებს მდგრადი განვითარების 17 მიზანს, 169 
ამოცანას და 232 ინდიკატორს. მეხუთე მიზანი უკავშირდება გენდერულ თანასწორობას, ქალებისა 
და გოგონების გაძლიერებას და რამდენიმე ამოცანას მოიცავს7. ესენია: 

» მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში თითოეული ქალისა და გოგონას მიმართ დისკრიმინაციის 
ყოველგვარი ფორმის აღმოფხვრა (5.1); 

» თითოეული ქალისა და გოგონას მიერ საჯარო და კერძო სფეროებში ძალადობის ყველა ფორმის, 
მათ შორის ტრეფიკინგის, სექსუალური და სხვა ტიპის ექსპლუატაციის აღმოფხვრა (5.2); 

» ქალთა მიმართ ყოველგვარი მავნე პრაქტიკის ამოძირკვა (5.3); 

» პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა სრული და ეფექტიანი 
მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა დონეზე თანასწორი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფა (5.5); 

7 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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» სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვასა და რეპროდუქციულ უფლებებზე 

საყოველთაო წვდომა მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებზე საერთაშორისო 

კონფერენციის შეთანხმებული სამოქმედო პროგრამით და პეკინის სამოქმედო პლატფორმით. 

ასევე, მათ გადასინჯვა კონფერენციების დასკვნითი დოკუმენტებით (5.6); 

» რეფორმები, რათა ქალებს ეკონომიკურ რესურსებზე მიენიჭოთ თანასწორი უფლებები. ასევე, 

შეეძლოთ მიწისა და სხვა სახის ქონების, ფინანსური სერვისების, მემკვიდრეობისა და ბუნებრივი 

რესურსების ფლობა და კონტროლი ეროვნული კანონების შესაბამისად (5.A); 

» მოწინავე ტექნოლოგიების, კერძოდ, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენების ზრდა ქალთა გაძლიერების ხელშესაწყობად (5.B);

» გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის, ქალებისა და გოგონების შესაძლებლობების 

მხარდაჭერისთვის ჯანსაღი პოლიტიკისა და შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება- გაძლიერება 

(5.C).

შესაბამისად, მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზანი განსაზღვრავს სახელმწიფო ხელისუფლების, 

მათ შორის, ადგილობრივი ხელისუფლების როლს ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის მიღწევისა 

და ქალთა გაძლიერებისათვის.

საინტერესოა sdg index-ის ანგარიშის მიხედვით8, მეხუთე მიზანთან დაკავშირებული საქართველოს 

მაჩვენებელი, რომლის თანახმადაც, საქართველოში ინდექსის შესაბამისი მაჩვენებლის ზომიერი 

ზრდის მიუხედავად, ძირითადი გამოწვევები კვლავ ძალაშია.

პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო პლატფორმა9

ეს არის ე.წ. „დღის წესრიგი ქალთა უფლებების გაძლიერებასთან დაკავშირებით“. დოკუმენტის 
მიზანია, ეკონომიკაში, სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, 
კერძო და საჯარო ცხოვრების ყველა სფეროში, ქალთა მონაწილეობის შემაფერხებელი ყოველგვარი 
დაბრკოლების მოხსნა, რაც გულისხმობს ქალსა და მამაკაცს შორის ოჯახში, სამუშაო სივრცეში, ფართო 
ეროვნულ და საერთაშორისო საზოგადოებებში ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობის განაწილების 
პრინციპის დამკვიდრებას. ეს ნიშნავს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს შორის საერთო ძალისა და 
პასუხისმგებლობის პრინციპი უნდა დამყარდეს სახლში, სამუშაო ადგილზე და ფართო ეროვნულ და 
საერთაშორისო საზოგადოებებში.

პეკინის დეკლარაციასა და სამოქმედო პლატფორმაში გაცხადებულია, რომ ქალებსა და მამაკაცებს 
შორის თანასწორობა მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური სამართლის 
უზრუნველყოფისთვის. ის თანასწორობის, განვითარებისა და მშვიდობის აუცილებელი და ფუნდამენტური 
საფუძველია. 

სამოქმედო პლატფორმა ქალთა თემატიკასთან დაკავშირებულ 12 მნიშვნელოვან სფეროს მოიცავს: 
ქალები და სიღარიბე; ქალთა განათლება და ტრენინგი; ქალები და ჯანდაცვა; ქალთა წინააღმდეგ 
ძალადობა; ქალები და შეიარაღებული კონფლიქტები; ქალები და ეკონომიკა; ქალები ხელისუფლებასა 
და გადაწყვეტილების მიღებაში; ქალთა წინსვლის ინსტიტუციური მექანიზმები; ქალთა უფლებები; 

ქალები და მედია; ქალები და გარემო; გოგონები.

8 https://www.sdgindex.org/ 

9 http://www.genderequality.ie/en/GE/Pages/BeijingPlatform 

https://www.sdgindex.org/
http://www.genderequality.ie/en/GE/Pages/BeijingPlatform
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პეკინის სამოქმედო პლატფორმიდან აღსანიშნავია შემდეგი ჩანაწერი: თავი IV „ფინანსური 

შეთანხმებები: 34510 ... სამოქმედო პლატფორმის სრული და ეფექტური განხორციელება .... მოით-

ხოვს პოლიტიკისა და პროგრამების შესახებ საბიუჯეტო გადაწყვეტილებების პროცესში გენდერული 

პერსპექტივის ინტეგრირებას, ისევე, როგორც ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანასწორობის 

პროგრამების ადეკვატურ დაფინანსებას“. 

„ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის 
შესახებ“ ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭო (CEMR)11 12 

ქარტიის თანახმად, „ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლება სრულად უნდა ითვალისწინებდეს 

გენდერულ ასპექტებს თავის პოლიტიკაში, ორგანიზაციასა და პრაქტიკაში. დღევანდელ და მომავლის 

მსოფლიოში მამაკაცებს და ქალებს შორის რეალურ თანასწორობას ეკონომიკური და სოციალური 

წარმატებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს - არა მხოლოდ ევროპულ ან ეროვნულ დონეზე, 

არამედ ჩვენს რეგიონებში, ქალაქებსა და ადგილობრივ თემებში“.

ქარტიის პრინციპებში განსაზღვრულია, რომ:

» „გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა ქალებსა და 

მამაკაცებს შორის თანასწორობის მისაღწევად; 

» ადგილობრივმა და რეგიონულმა ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ისეთი სტერეოტიპებისა და 

დაბრკოლებების აღმოფხვრას, რომლებიც ხელს უწყობს ქალთა სტატუსისა და მდგომარეობის 

მიხედვით დისკრიმინაციას და პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებში 

ქალებისა და მამაკაცების როლების არათანასწორ ევოლუციას წარმოშობს;

» აუცილებელია გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირება ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუ-

ფლების ყველა საქმიანობაში - ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანასწორობის გასაძლიერებლად;

» აუცილებელია გენდერული პერსპექტივის გათვალისწინება იმ წესების, მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების შედგენისას, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურობაზე 

ახდენს გავლენას. მაგალითად, „გენდერული მეინსტრიმინგის“ და „გენდერული ბიუჯეტირების“ 

გამოყენება. ამ მიზნით უნდა გაანალიზდეს და გაითვალისწინონ ქალთა გამოცდილება 

ადგილობრივ ცხოვრებაში, მათ შორის, საცხოვრებელი და სამუშაო პირობები;

» შესაბამისად უზრუნველყოფილი სამოქმედო გეგმები და პროგრამები ქალებსა და მამაკაცებს 

შორის თანასწორობის ზრდის აუცილებელი ინსტრუმენტია;

» ადგილობრივმა და რეგიონულმა ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშავოს თანასწორობის სამოქმედო 

გეგმები და პროგრამები, სათანადო ფინანსური და ადამიანური საშუალებებით და მათი 

განხორციელებისთვის საჭირო რესურსით“.

10  https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf 

11  https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_geo.pdf

12 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ინფორმაციით (http://nala.ge/

post/256296-saqartvelos-otxi-municipaliteti-adgilobriv-cxovrebasi-qalta-da-mamakacta-tanasworobis-sesaxeb-evropul-qar-

tias-seuertda-) 2019 წლისათვის ,,ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ’’ ევროპულ 

ქარტიას შეუერთდა საქართველოს ოთხი მუნიციპალიტეტი (რუსთავი, ქუთაისი, ოზურგეთი და ლაგოდეხი)

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_geo.pdf
http://nala.ge/post/256296-saqartvelos-otxi-municipaliteti-adgilobriv-cxovrebasi-qalta-da-mamakacta-tanasworobis-sesaxeb-evropul-qartias-seuertda-
http://nala.ge/post/256296-saqartvelos-otxi-municipaliteti-adgilobriv-cxovrebasi-qalta-da-mamakacta-tanasworobis-sesaxeb-evropul-qartias-seuertda-
http://nala.ge/post/256296-saqartvelos-otxi-municipaliteti-adgilobriv-cxovrebasi-qalta-da-mamakacta-tanasworobis-sesaxeb-evropul-qartias-seuertda-
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„პარიზის ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების გლობალური დღის 
წესრიგი ქალისა და კაცის თანასწორობისთვის ადგილობრივ ცხოვრებაში“13

აღნიშნული დოკუმენტი შემუშავდა „ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებში არჩეულ ქალთა 

გლობალურ კონფერენციაში“ მონაწილე მხარეთა მიერ და გენდერული თანასწორობის მისაღწევად 

ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების როლს შეეხება.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი საჯარო პოლიტიკის დღის წესრიგის ერთ-ერთი 

უმთავრესი საკითხი სწორედ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა უნდა იყოს - ადეკვატური სერვისების 

უზრუნველსაყოფად. თავის მხრივ, ეს ხელს შეუწყობს ქალთა გაძლიერებას და გააუმჯობესებს მათ 

მდგომარეობას.

საჯარო სერვისების განვითარების ერთ-ერთ გზად, მართვისა და მონიტორინგის პროცესში ქალთა 

ჩართულობა, დაგეგმარებასა და ბიუჯეტირებაში მათი საჭიროებების გათვალისწინება და ასახვა 

განისაზღვრება.

სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) 
ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია14

საჯარო ფინანსების მართვის შეფასების ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ფართოდ აპრობირებულ 

სტანდარტს მსოფლიო ბანკისა და ევროკომისიის მიერ ერთობლივად შემუშავებული PEFA (Public 

Expenditure and Financial Accountability) წარმოადგენს.

შეფასების მეთოდოლოგია ითვალისწინებს საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლიან, თანმიმდევრულ 

და მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ანალიზს დროის კონკრეტულ მონაკვეთში. 

PEFA მეთოდოლოგია მოიცავს 31 ინდიკატორს, რომელთა მიხედვით შესაძლებელია ბიუჯეტის 

სანდოობის, საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობის, აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის, 

პოლიტიკაზე დაფუძნებული სტრატეგიისა და ბიუჯეტირების, ბიუჯეტის აღსრულების პროგნოზირებისა და 

კონტროლის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების, ასევე, გარე ანალიზისა და აუდიტის სისტემების შეფასება. 

მიღებული შეფასება და ანგარიში საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს, ქვეყნის საჯარო 

ფინანსების მართვის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ შეიქმნას წარმოდგენა. თითოეული პასუხი 

ფასდება A, B, C და D ქულებით, სადაც D - უდაბლესი, შესაბამისად, A - უმაღლესი ქულაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მეთოდოლოგია შემუშავებულია კონკრეტულად ცენტრალური 

ხელისუფლების ფინანსური სისტემის შესაფასებლად, საჯარო ფინანსების მართვის მთლიან პროცესს 

მოიცავს და აქცენტი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე გადააქვს, არსებული ინდიკატორების უმეტესობის 

გამოყენება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, მათი ხარჯებისა და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულების სისტემის შესაფასებლად. 

კერძოდ, 2008 წლიდან პროგრამა ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზეც გავრცელდა და შესაბამისი 

სახელმძღვანელო პრინციპები განავითარა. 2017-2018 წლებში მსოფლიო ბანკმა საქართველოში 3 

13 https://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_Amended%20Paris%20Declaration@31.pdf 

14 https://pefa.org/content/pefa-framework

https://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_Amended Paris Declaration@31.pdf
https://pefa.org/content/pefa-framework
https://pefa.org/content/pefa-framework
https://pefa.org/content/pefa-framework
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ადგილობრივი თვითმმართველობის (თბილისი15, ბათუმი16, მარტვილი17)18 PEFA შეფასება ჩაატარა19, 

GIZ-ის მიერ კი 12 PEFA შეფასებაა ჩატარებული20 21.

ზემოაღნიშნული მოდულების გარდა, რომლებიც 31 ინდიკატორს მოიცავს, შემუშავდა PEFA დამატებითი 

ჩარჩო გენდერულად პასუხისმგებლიანი საჯარო ფინანსების მართვის შეფასებისთვის (GRPFM - Gender 

Responsive Public Financial Management)22. PEFA GRPFM დამატებითი შეკითხვების ნაკრებია, რომლებიც 

PEFA ჩარჩოს ეფუძნება და გენდერულად პასუხისმგებლიანი საჯარო ფინანსების პრაქტიკულად 

განხორციელების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ემსახურება. კერძოდ, ცდილობს, შეაგროვოს 

ინფორმაცია, რამდენად მიემართება ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა ხელისუფლების 

მიზნებს - აღიაროს ქალებისა და მამაკაცების განსხვავებული საჭიროებები და ხელი შეუწყოს 

გენდერულ თანასწორობას. 

PEFA GRPFM 9 შეკითხვას აერთიანებს და საბიუჯეტო ციკლის ყველა ეტაპს მოიცავს: პოლიტიკაზე 

დაფუძნებულ ფისკალურ სტრატეგიას და ბიუჯეტირებას, პროგნოზირებას და ბიუჯეტის შესრულების 

კონტროლს, ანგარიშვალდებულებას და რეპორტინგს, გარე კონტროლს და აუდიტს. ამასთანავე, ფარავს 

ხელისუფლების ძალისხმევას - უზრუნველყოს ფისკალური შესრულების შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა 

აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის გაძლიერების მიზნით. გენდერულად პასუხისმგებლიანი 

ფისკალური პოლიტიკა სწორედ აღნიშნულ კომპონენტებს აერთიანებს.

შემუშავებულია ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასების სახელმძღვანელო (Guidance for Subnational 

Government (SNG) PEFA assessments)23, რომელიც დამატებით მოიცავს უშუალოდ ადგილობრივი 

ხელისუფლების (SNG) შესაფასებლად მიმართულ კომპონენტებს, მათ შორის, ინდიკატორებს. 

როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოში უკვე დამკვიდრდა ადგილობრივი თვითმმართველობების 

დონეზე PEFA შეფასებების პრაქტიკა. 2020-2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დოკუმენტის 

მიხედვით, სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ჩამოყალიბების სტრატეგიული მიზნის ფარგლებში განსაზღვრული 3.1.2. 

აქტივობის თანახმად, ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის სრულყოფაა 

დაგეგმილი, რომლის ფარგლებშიც „დაინერგება მექანიზმები, რომლებიც მუნიციპალურ დონეზე 

ჩატარებული საჯარო ფინანსების ხარჯვის და აღრიცხვიანობის ანალიზის (Public Expenditure and 

Financial Accountability Assessment at sub-national level (PEFA)) შედეგების გათვალისწინებით საჯარო 

ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას წაახალისებს“.

კერძოდ, 2025 წლისათვის სამიზნე ინდიკატორად განსაზღვრულია მუნიციპალურ დონეზე სახელმწიფო 

ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების შეფასების ანალიზი არანაკლებ 35 მუნიციპალიტეტში. 

 

15 შეფასების ანგარიში https://www.pefa.org/sites/pefa/files/assessments/reports/GE-Tbilisi-Oct18-PFMPR-Public-with-PEFA-Check.pdf 

16 შეფასების ანგარიში ქართულ ენაზე https://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83

%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83

%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf 

17 შეფასების ანგარიში ქართულ ენაზე http://documents1.worldbank.org/curated/en/879431551368990685/pdf/132116-

PEFAReportMartviliGeoOct.pdf 

18 მუნიციპალიტეტების შემაჯამებელი ანგარიში ქართულ ენაზე http://documents1.worldbank.org/curated/es/362771551370296543/

pdf/132483-WP-SubNationalPEFASynthesisReportGeoOct.pdf 

19 ანგარიშები: https://www.pefa.org/country/georgia http://documents1.worldbank.org/curated/en/868341543249717354/132483-WP-

P165226-PUBLIC.docx 

20 https://www.youtube.com/watch?v=GjrwlGH7jUk 1:23:44-1:40:14

21 ადგილობრივ დონეზე PEFA შეფასების შედეგების შეჯამება იხილეთ „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია 

2018-2021“. დანართი #3. https://mof.ge/images/File/strategia/2018/PFMRS-2018-2021-2606-final.pdf 

22 https://www.pefa.org/resources/supplementary-framework-assessing-gender-responsive-public-financial-management 

23 https://www.pefa.org/news/revised-guidance-subnational-government-pefa-assessments-available-piloting 

https://www.pefa.org/sites/pefa/files/assessments/reports/GE-Tbilisi-Oct18-PFMPR-Public-with-PEFA-Check.pdf
https://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/879431551368990685/pdf/132116-PEFAReportMartviliGeoOct.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/879431551368990685/pdf/132116-PEFAReportMartviliGeoOct.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/es/362771551370296543/pdf/132483-WP-SubNationalPEFASynthesisReportGeoOct.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/es/362771551370296543/pdf/132483-WP-SubNationalPEFASynthesisReportGeoOct.pdf
https://www.pefa.org/country/georgia
http://documents1.worldbank.org/curated/en/868341543249717354/132483-WP-P165226-PUBLIC.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/868341543249717354/132483-WP-P165226-PUBLIC.docx
https://www.youtube.com/watch?v=GjrwlGH7jUk
https://mof.ge/images/File/strategia/2018/PFMRS-2018-2021-2606-final.pdf
https://www.pefa.org/resources/supplementary-framework-assessing-gender-responsive-public-financial-management
https://www.pefa.org/news/revised-guidance-subnational-government-pefa-assessments-available-piloting
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ამ მხრივ საინტერესოა ასევე დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო 

გეგმით24 გასათვალისწინებელი აქტივობები. კერძოდ:

სტრატეგიული მიზანი 3 – სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ჩამოყალიბება

ამოცანა აქტივობა შესრულების  
ინდიკატორი

პასუხისმგებელი 
უწყება

პარტნიორი 
ორგანიზაცია

ვადა საპროგნოზო 
ბიუჯეტი

დაფინანსების 
წყარო

ამოცანა: 3.1 
ადგილობრივ 
დონეზე 
მართვისა და 
ხარისხიანი 
მომსახურების 
მიწოდების 
ეფექტიანი და 
ინოვაციური 
სისტემების 
დანერგვა 

3.1.2. 
ადგილობრივ 
დონეზე 
საჯარო 
ფინანსების 
მართვის 
სისტემის 
სრულყოფა

გაანალიზებულია 
მუნიციპალურ დონეზე 
ჩატარებული სახელმწიფო 
ხარჯების და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების 
შეფასების ანალიზი 
(Public Expenditure and 
Financial Accountability 
Assessment at sub-national 
level (PEFA)) არანაკლებ 35 
მუნიციპალიტეტში

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2020 124,000 განვითარების 
პარტნიორი

დანერგილია მექანიზმები 
მუნიციპალურ დონეზე 
ჩატარებული სახელმწიფო 
ხარჯების და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების 
შეფასების ანალიზის 
(Public Expenditure and 
Financial Accountability 
Assessment at sub-national 
level (PEFA)) შედეგად 
გამოვლენილი ხარვეზების 
გამოსწორების მიზნით 20-
მდე მუნიციპალიტეტში

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 
საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

2020 - 
2021

N/A სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

შედეგზე ორიენტირებული 
დაგეგვმის (პროგრამული 
ბიუჯეტირების) 
გაძლიერების მიზნით 
ჩატარებულია ტრენინგები 
და სამუშაო შეხვედრები 
არანაკლებ 35 
მუნიციპალიტეტისთვის

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2020 124,000 განვითარების 
პარტნიორი

არანაკლებ 7 
მუნიციპალიტეტისთვის 
საბიუჯეტო პროცესის 
განმავლობაში 
გაწეულია დახმარება 
(coaching) და მათ მიერ 
პროგრამული ბიუჯეტის 
შედგენის განახლებული 
მეთოდოლოგიის 
შესაბამისად 
მომზადებული საბიუჯეტო 
დოკუმენტაცია 
(პრიორიტეტების 
დოკუმენტი, სამოქმედო 
გეგმები, პროგრამული 
ბიუჯეტის დანართი) 

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2020 60000 განვითარების 
პარტნიორი

მომზადებულია 
არანაკლებ 15 
მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის ცნობარი 
(გზამკვლევი)

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2020 45000 განვითარების 
პარტნიორი

24 https://mrdi.gov.ge/ka/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%

83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%

E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91

%E1%83%90%20pdf%20%20ka 

https://mrdi.gov.ge/ka/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98 %E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90 pdf  ka
https://mrdi.gov.ge/ka/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98 %E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90 pdf  ka
https://mrdi.gov.ge/ka/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98 %E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90 pdf  ka
https://mrdi.gov.ge/ka/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98 %E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90 pdf  ka
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ყოველივეს გათვალისწინებით, განსაკუთრებულად აქტუალურია გენდერული მეინსტრიმინგის 
გათვალისწინება ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვის პროცესში.

ადგილობრივ/ეროვნულ დონეზე 

საქართველოს კონსტიტუცია25

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის „თანასწორობის უფლება“ მე-3 პუნქტის თანახმად, 
„სახელმწიფო უზრუნველყოფს თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს მამაკაცებისა და 
ქალებისთვის. სახელმწიფო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს მამაკაცებისა და ქალების არსებითი 
თანასწორობის უზრუნველსაყოფად და უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად“.

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“26

ორგანული კანონის მე-16 მუხლის „მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები“ თანახმად, 

» 3. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით გადაწყვიტოს ნებისმიერი 
საკითხი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის ხელისუფლების სხვა ორგანოს 
უფლებამოსილება და არ იკრძალება კანონით.

» 4. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული წესით 
განახორციელოს ღონისძიებები დასაქმების ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერის, ტურიზმის განვითარების, სოციალური 
დახმარების მიზნით, სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელ ორგანოსთან კოორდინაციით − 
ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის 
განვითარების ხელშეწყობის, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობის, გარემოს დაცვის, საზოგა-
დოებრივი განათლების, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის, ქალთა მიმართ ძალადობის 
ან/და ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების, ადგილობრივი მნიშვნელობის არქივის წარმოების, 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს 
შექმნის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვის, ინოვაციური განვითარების 
მხარდაჭერის და სხვა მიზნებით.

ამავე ორგანული კანონის 852 მუხლის „დასახლების საერთო კრება“ მე-10 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ 
„საერთო კრების საქმიანობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და მამაკაცის თანასწორი 
მონაწილეობის შესაძლებლობა“. 

საქართველოს კანონი “გენდერული თანასწორობის შესახებ”27

აღნიშნულ კანონში, რომელიც ადგენს ქალისა და მამაკაცის საქართველოს კონსტიტუციით 
განსაზღვრული თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 
ძირითად გარანტიებს, საზოგადოებრივი ცხოვრების შესაბამის სფეროებში მათი განხორციელების 
სამართლებრივ მექანიზმებსა და პირობებს განსაზღვრავს. ადგილობრივ თვითმმართველობებთან 
მიმართებაში საინტერესოა მე-13 მუხლი - „გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ“, რომლის თანახმადაც:

1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებების, 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, ამ კანონის, 
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, შეიმუშავებენ და ახორციელებენ 
ღონისძიებებს ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად.

25 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36

26 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429 

27 https://matsne.gov.ge/document/view/91624?publication=9 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429
https://matsne.gov.ge/document/view/91624?publication=9
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1 1. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე სისტემური და 
საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედ 
საპარლამენტო საბჭოსთან კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ქმნის მუნიცი-
პალურ გენდერული თანასწორობის საბჭოს, რომლის შემადგენლობა, სტატუსი, ფუნქციები 
და უფლებამოსილება განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტითა და 
მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებით, რომელსაც შესაბამისი 
საკრებულო ამტკიცებს.

12. მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საკითხების შესწავლის, განსახორციელებელი 
საქმიანობის დაგეგმვის და ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერი 
შესაბამის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელ საჯარო მოსამსახურეს 
განსაზღვრავს. 

2.  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
პრიორიტეტები, მუნიციპალური პროგრამები და გეგმები იმგვარად უნდა შემუშავდეს, რომ 
გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

3. სახელმწიფო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ორგანიზაციულ, საინფორმაციო 
და სხვა სახის დახმარებას უწევენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს - მათ 
საქმიანობაში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მიზნით. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 ნოემბრის განკარგულება №23282829 
„მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე“

აღნიშნული დოკუმენტის ფარგლებში, გენდერული თანასწორობის მისაღწევად შემუშავებულია 
საქართველოსთვის მისადაგებული ამოცანები, ინდიკატორები და შესაბამისი მაჩვენებლები. 
აღნიშნული ასევე მოიცავს ისეთ საკითხებსაც, რომლებიც საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებების ფარგლებში ხორციელდება. 
მათ შორისაა 2030 წლისთვის გოგონებისა და ბიჭების სკოლამდელი განათლების საყოველთაო 
ხელმისაწვდომობა (გლობალური ამოცანა 4.2), რათა ისინი მზად იყვნენ დაწყებითი განათლებისთვის. 
საქართველოსთვის მისადაგებული ინდიკატორი და სამიზნე მაჩვენებელი კი ჩამოყალიბებულია 
შემდეგნაირად:

4.2.1: 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა პროპორციული ოდენობა, სქესის მიხედვით, რომელთა განვითარება, 
სწავლა და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა სწორად მიმდინარეობს.

4.2.2 ორგანიზებულ სასწავლო პროცესში ბავშვების მონაწილეობის მაჩვენებელი სქესის მიხედვით 
(ერთი წლით ადრე სკოლაში სწავლების დაწყების ოფიციალურ ასაკამდე) (სამიზნე: 20%-ით გაზრდა).

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება №678 „დეცენ
ტრალიზაციის 20202025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის 
განხორციელების 20202021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“30

 
2020-2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ერთ-ერთ პრინციპად გენდერული თანასწორობაა 
მითითებული, რომელიც განიმარტება, როგორც დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის 
განხორციელების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანასწორი მონაწილეობა.

28 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4732470?publication=0
29 http://sdg.gov.ge/text-page/34

30 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764626?publication=0

 http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/decentralizaciis_strategia_2019-2025.pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4732470?publication=0
http://sdg.gov.ge/text-page/34
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764626?publication=0
http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/decentralizaciis_strategia_2019-2025.pdf
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საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
სამოქმედო გეგმები31

ადგილობრივ სამართლებრივ სივრცეში გენდერული ბიუჯეტირების შესახებ ჩანაწერი პირველად აისახა 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში 
(2014 წელი), რომელიც გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი 
განხორციელების ხელშესაწყობად მომზადდა. 

საქართველოს პარლამენტის 24.01.2014 წლის დადგენილებაში - „საქართველოში გენდერული 
თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ 
დამტკიცების შესახებ“32 - პირველი პრიორიტეტული სფეროს ფარგლებში ერთ-ერთ განსახორციელებელ 
ღონისძიებად განისაზღვრა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების პროცესში გენდერული თანასწორობის 
ასპექტების გათვალისწინება. რაც, თავის მხრივ, ბიუჯეტირების შესაბამის დონეზე შესაბამისი 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ შესაბამის სფეროებში განსახორციელებელ პროგრამებსაც მოიცავს.

კერძოდ, დადგენილების თანახმად, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავმა დაწესებულებებმა 
უნდა უზრუნველყონ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების პროცესში, 
პროგრამების სპეციფიკის მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერული თანასწორობის 
ასპექტების გათვალისწინება“. ასევე, ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა უნდა 
უზრუნველყონ „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების პროცესში, 
პროგრამების სპეციფიკის მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერული თანასწორობის 
ასპექტების გათვალისწინება“. (1.5.2)

აღნიშნული აქტივობის ინდიკატორად კი მითითებულია, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტების პროექტებით გათვალისწინებულ პრიორიტეტებსა და პროგრამებში, 
საჭიროების შემთხვევაში, ასახულია გენდერული თანასწორობის ასპექტები“.

საქართველოს ფინანსთა 2011 წლის 8 ივლისის მინისტრის ბრძანება №385 
„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“33

2015 წელს დოკუმენტში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც: “სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან/
ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის/
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი”. გასათვალისწინებელია, 
რომ პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია თითოეულ მოსალოდნელ შედეგზე ინდიკატორთა 
სარეკომენდაციო ლიმიტს განსაზღვრავს. კერძოდ, ვინაიდან შესრულების შეფასების ინდიკატორების 
ჭარბად გამოყენება არაეფექტურ შედეგს იძლევა, თითოეულ მოსალოდნელ შედეგზე წარმოდგენილი 
უნდა იყოს არაუმეტეს 5 ინდიკატორისა.

აღნიშნული მეთოდოლოგია 2013 წლიდან ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენაზე ვრცელდება. შესაბამისად, 2015 წელს განხორციელებული 
ცვლილება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებსაც ეხება.

31 http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/action-plans 

32 http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/genderuli-tanasworobis-sabcho/action-plans

33 https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzane-

bebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20

N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83

%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/action-plans
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/genderuli-tanasworobis-sabcho/action-plans
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გენდერული ბიუჯეტირების კომპონენტები

გენდერულად პასუხისმგებლიანი ბიუჯეტირების (GRB - Gender Responsive Budgeting) 
ძირითადი კომპონენტები34

როგორც ვიცით, გენდერულად პასუხისმგებლიანი ბიუჯეტირება (GRB-Gender Responsive Budgeting) 
არის მიდგომა, რომელიც თავის თავში ბიუჯეტირების ყველა ეტაპზე გენდერული პერსპექტივების 
ინტეგრირებას მოიცავს.

სქემა ასახავს გენდერულად პასუხისმგებლიანი ბიუჯეტირების აქტივობის ძირითად კომპონენტებს.

სქემა 1: გენდერული ბიუჯეტირების კომპონენტები

სქემის მიხედვით, GRB აქტივობა სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: 

» GRB ანალიზი;

» GRB ანალიზის საფუძველზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, პოლიტიკასა 
და ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა;

» GRB სისტემატური ინტეგრირება დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების პროცესში, როგორც ცენტრალურ, 
ასევე, ადგილობრივ დონეზე.

აღნიშნული კომპონენტები თანაბრად მნიშვნელოვანია და მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
ერთმანეთთან.

კომპონენტი 1: გენდერული ბიუჯეტის ანალიზი, როგორც პირველი კომპონენტი, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ბაზისია გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო შესაბამისი 
აქტივობების ჩამოსაყალიბებლად.

გენდერული ბიუჯეტის ანალიზი - ეს არის ანალიზი, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები 
სხვადასხვა სქესისა და სოციალური ჯგუფების საჭიროებებს როგორ მიემართება. გენდერული 
ბიუჯეტირების ანალიზის შედეგად უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები საბიუჯეტო პროგრამების, 
ფისკალური და სექტორული პოლიტიკის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ეს კი საჭიროა, რათა 
პროგრამებმა და პოლიტიკამ უკეთ უპასუხოს სხვადასხვა სქესისა და სოციალური ჯგუფების მოთხოვნებს.

გენდერული ბიუჯეტის ანალიზი სხვადასხვა ეტაპისგან შედგება, რომლებიც განსაზღვრულია, როგორც 
ცალკეული პროგრამების, ქვეპროგრამების და პოლიტიკის სფეროების ძირითადი ეტაპები.

34 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20

grb%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228 

https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/ukraine/en manual grb analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/country/ukraine/en manual grb analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228


დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 21

e
e

c
m

d
.o

rg

გენდერულად პასუხისმგებლიანი ბიუჯეტირების ძირითადი შეკითხვებია:

» რა გავლენა აქვს საბიუჯეტო პროცესებს და შესაბამის პოლიტიკას გენდერულ თანასწორობაზე?

» როგორ ზემოქმედებენ ისინი ამ კომპონენტზე - დადებითად თუ უარყოფითად?

კომპონენტი 2: პოლიტიკისა და რესურსების განაწილების ფორმულირება გენდერული თანასწორობის 

შედეგების მისაღწევად. 

GRB მუშაობის მომდევნო კომპონენტი კონკრეტული სექტორების, პროგრამების ან პოლიტიკის 

ანალიზის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე ხორციელდება; მისი მიზანია, 

დავრწმუნდეთ, რომ რეკომენდაციები და საქმიანობის, პროგრამების ან გეგმების აუცილებელი 

ცვლილებები, ასევე, ბიუჯეტის ცვლილებები, შედგენილია.

კონკრეტულ სექტორთა, პროგრამებისა და პოლიტიკის ანალიზის შედეგად შემუშავებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე GRB აქტივობის მომდევნო კომპონენტი უნდა განხორციელდეს. მისი 

მიზანია, რეკომენდაციებისა და აქტივობების, პროგრამებისა თუ გეგმების, ისევე, როგორც ბიუჯეტში 

საჭირო ცვლილებების რეალურ შესრულებაში დარწმუნება. 

ანალიზის შედეგების შესაბამის ცვლილებებში ასახვისთვის საჭიროა, შემდეგი შეკითხვები დაისვას:

» რომელი რეკომენდაციები განხორციელდა?

» თუ არა, რატომ?

» მიღწეულია გენდერული თანასწორობის მიზნები (და სამიზნე ინდიკატორები)? რამდენად 

შეინიშნება ამ მიმართულებით წინსვლა? 

კარგად და სწორად წარმართული GRB ანალიზი GRB აქტივობის უმთავრესი ნაწილია.

GRB ანალიზი მოიცავს როგორც ბიუჯეტის, ასევე, პოლიტიკის ანალიზს გენდერული პერსპექტივიდან. 

მისი მიზანია, სხვადასხვა სექტორში, პროგრამებსა თუ პოლიტიკაში გენდერული სურათის 

გასაუმჯობესებლად შესაბამის აქტივობათა მკაფიო საფუძველი შეიქმნას. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, 

რომ GRB ანალიზისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რამდენად ადეკვატურადაა განხილული 

პოლიტიკის შემუშავებისას ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებები, ინტერესები, პრიორიტეტები და 

გამოწვევები სხვადასხვა სოციალურ ვითარებაში, რომლებიც განპირობებულია ასაკით, კლასით, 

ეთნიკურობით, ლოკაციით/ადგილმდებარეობით (ქალაქი, სოფელი) და სხვა ფაქტორებით. ამისათვის 

აუცილებელია სხვადასხვა სფეროში ქალებისა და მამაკაცების მდგომარეობის კარგად გაანალიზება. 

ამ შემთხვევაში, „ქალებისა და მამაკაცების“ ცნებაში ფართო კატეგორია კი არ უნდა ვიგულისხმოთ, 

არამედ ისეთი მახასიათებლებით ვიხელმძღვანელოთ, როგორიცაა: ასაკი, ლოკაცია (ქალაქი/

სოფელი), ოჯახური და სოციალური მდგომარეობა, ეთნიკური წარმოშობა და მსგავსი კატეგორიები.

ამ ტიპის ანალიზი შესაძლებელია სხვადასხვა პროგრამასა და პოლიტიკის სფეროებშიც. ანალიზი 

შემდეგ ეტაპებს მოიცავს:
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გენდერული თანასწორობის შედეგების მისაღწევად პოლიტიკისა და რესურსების ცვლილებებისაკენ 

გადასადგმელი ძირითადი ნაბიჯები:

სქემა 5: GRB ანალიზის ძირითადი ეტაპები

გენდერული ბიუჯეტირების მომდევნო ეტაპი კონკრეტული სექტორის, პროგრამის ან პოლიტიკის 

ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და იმაში დარწმუნებაა, რამდენად 

ხორციელდება რეკომენდაციები და ცვლილებები პოლიტიკაში, პროგრამებსა თუ გეგმებში.

ეტაპი  1. სექტორში გენდერული საკითხების იდენტიფიცირება: სიტუაციური 
ანალიზი

ძირითადი კითხვები

· რა ვითარებაა გასაანალიზებელ სექტორში ქალებისა და მამაკაცების თვალსაზრისით? 

· როგორია მათი ინტერესები, საჭიროებები, პრიორიტეტები? არსებობს რაიმე სახის განსხვავება 

ქალებისა და მამაკაცების საჭიროებებს შორის, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია?

• GRB ანალიზის ძირითადი ეტაპები
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· როგორია უთანასწორობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის, განსაკუთრებით, ისეთ საკითხებთან 
მიმართებაში, როგორიცაა:

- დასაქმება;

- აუნაზღაურებელი შრომის დონე და განაწილება; 

- შემოსავალი;

- მობილობა (ტრანსპორტი);

- გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა (პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური 
ცხოვრების პროცესში);

- გენდერული როლები, ნორმები და სტერეოტიპები.

ეტაპი  2. საბაზისო სცენარი: ინფორმაციის შეგროვება იმ პროგრამების შესახებ, 
რომელთა ანალიზიც ხდება

ძირითადი საკითხები:

· პროგრამის დასახელება;

· პროგრამის ტიპი (მიზანი/პროგრამის ბიუჯეტი);

· პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი;

· დაფინანსების რა წილი მოდის ბიუჯეტიდან? სხვა წყაროებიდან? (მაგალითად, დონორები)?

· რა აქტივობებზე იხარჯება საბიუჯეტო თანხა?

· პროგრამის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუცია;

· პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუცია;

· ინსტიტუციები, რომლებიც პროგრამის გახორციელებაში მონაწილეობენ;

· პროგრამის მიზნები;

· არსებობს სპეციფიკური მიზნები, რომლებიც ფოკუსირებულია ქალების ან მამაკაცების 
მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე?

· პროგრამის ძირითადი ამოცანები;

· პროგრამის ძირითადი აქტივობები;

· რა საჭიროებებს ეფუძნება პროგრამა?

· რა სახის სტატისტიკაა ხელმისაწვდომი პროგრამის განხორციელების, განსაკუთრებით კი, 
სამიზნე ჯგუფებისა და ბენეფიციარების შესახებ?

· არსებობს თუ არა რაიმე სახის ხელმისაწვდომი ანალიზი ან კვლევა პროგრამის განხორციელების 
თაობაზე?

ეტაპი  3. აქტივობათა გენდერული ანალიზი

ძირითადი შეკითხვები

3.1. გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული დარღვევებისა და გამოწვევების გამოყოფა:

· რამდენად მიმართავს პროგრამა თავის მიზნებს და აქტივობებს გენდერული უთანასწორობის 
აღმოსაფხვრელად, ისევე, როგორც მეორე ეტაპზე გამოვლენილი საჭიროებებისა და 
პრიორიტეტების დასაკმაყოფილებლად?
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3.2. საჯარო სერვისებისა და აქტივობების ბენეფიციართა და მომხმარებელთა ანალიზი:

· რამდენი ქალი და მამაკაცი იღებს სარგებელს, ბენეფიტს აქტივობებიდან. მაგალითად, 
მიწოდებული სერვისიდან, აშენებული ინფრასტრუქტურიდან, გადახდილი ტრანსფერიდან და 
სხვა?

· ქალები და მამაკაცები განსხვავებულ სერვისებს განსხვავებულად მოიხმარენ? რა არის მიზეზი? 
არსებობს რაიმე სახის პოტენციური წინააღმდეგობა სერვისების გამოყენებისას?

· რა სპეფიციკურ სერვისებს სთავაზობენ ქალებს და მამაკაცებს?

3.3. საჯარო სერვისების მომხმარებელი ქალებისა და მამაკაცების კმაყოფილების ანალიზი:

· რამდენად კმაყოფილნი არიან ქალები შეთავაზებული სერვისის ხარისხით? მამაკაცები?

· რამდენად შეესაბამება მოთხოვნას შეთავაზებული სერვისების რაოდენობა? 

· რამდენად გათვალისწინებულია სერვისების მიწოდებისას ქალთა განსხვავებული ინტერესები 
და საჭიროება?

· ქალებისა და მამაკაცების განსხვავებული როლები და ვალდებულები, ასევე, ტრადიციული 
ნორმები, რამდენად ახდენს გავლენას მათ შესაძლებლობაზე - ისარგებლონ საჯარო სერვისებით?

3.4. საჯარო სერვისებისა და სხვა აქტივობების იმპლიმენტაციის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების 
ანალიზი:

· ვინ ახდენს გავლენას სერვისების პირობებისა და შესაბამისი უზრუნველყოფის საკითხებთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე?

· რამდენი ქალი და მამაკაცია ჩართული შესაბამის დონეზე?

· რამდენად წარმოადგენენ შესაბამისი ჯგუფები ქალთა ინტერესებს - როგორც საჯარო 
ადმინისტრაციის შიგნით, ასევე მის გარეთ? რამდენად აქვთ წვდომა გადაწყვეტილების 
მიმღებთათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებაზე?

3.5. საჯარო აქტივობების გენდერულ თანასწორობაზე გავლენის ანალიზი:

· რა გავლენა აქვს საჯარო აქტივობას ქალებისა და მამაკაცების დასაქმებაზე?

· ცვლის თუ არა საჯარო აქტივობები არსებულ გენდერულ როლებსა და ნორმებს და როგორ 
მიმდინარეობს ეს პროცესი?

· რა გავლენას ახდენს საჯარო აქტივობები აუნაზღაურებელი შრომის მოცულობასა და განაწილებაზე 
ქალსა და მამაკაცს შორის?

· ახდენს გავლენას საჯარო აქტივობები ქალისა და მამაკაცის შესაძლებლობებზე, პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში მიიღონ მონაწილეობა?

ეტაპი  4. შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნებების გენდერული ანალიზი

ძირითადი შეკითხვები:

· როგორია სპეციფიკური სერვისების, ტრანსფერების ან ინვესტიციების მთლიანი დანახარჯი?

· როგორია სპეფიციკური ან სხვა სერვისის ერთეულის ხარჯი? (per capita cost)

· სამიზნე ჯგუფის რიგ მონაწილეთა ხედვით, შეესაბამება ხელმისაწვდომი ბიუჯეტი კონკრეტული 
პროგრამის განხორციელებას? 

· საკმარისია ხელმისაწვდომი ბიუჯეტი იმ სერვისებისა და აქტივობებისთვის, რომლებიც ქალებისა 
და მამაკაცის განსხვავებულ საჭიროებებს შეესაბამება? ხელმისაწვდომია დაფინანსება იმ 
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სპეციფიკური სერვისებისთვის, რომლებიც ქალებისა და მამაკაცების სპეციფიკურ მოთხოვნებს 
სჭირდება?

· როგორ ვითარდება ბოლო წლებში შესაბამისი პროგრამის საბიუჯეტო ასიგნებები - იზრდება 
თუ მცირდება?

· სრულად არის ათვისებული იმპლიმენტაციისათვის გამოყოფილი ასიგნებები?

· არსებული სერვისები განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის მონაწილე ყველა ქალისა და მამაკაცისათვის 
ხელმისაწვდომია?

ეტაპი  5. გენდერული თანასწორობის გასაუმჯობესებელი მიზნებისა და 
რეკომენდაციების შემუშავება

ძირითადი შეკითხვები:

· რა ძირითადი უთანასწორობებია ქალსა და მამაკაცს შორის, რომელიც ანალიზის საფუძველზე 
გამოვლინდა?

· გენდერული თანასწორობის რომელი ძირითადი მიზნები უნდა გაითვალისწინონ შესაბამის 
პროგრამებში?

· რა სახის ცვლილებებია საჭირო აქტივობებში გენდერული თანასწორობის მიზნების, ქალთა 
და მამაკაცთა საჭიროებების, ინტერესებსა და პრიორიტეტებთან მეტად დასაახლოვებლად?

· როგორ უნდა უზრუნველყონ სხვადასხვა აქტივობაზე ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი 
წვდომა?

· როგორ უნდა მოხდეს ქალებისა და მამაკაცების ცალკეულ ჯგუფებთან დასაახლოვებლად 
სერვისების უფრო მიზნობრივად დასახვა?

· საჭიროებს მიწოდებული სერვისები გაუმჯობესებას?

· რეკომენდებულია სპეციფიკური დამატებითი აქტივობები კონკრეტულად ქალების ან 
მამაკაცებისათვის?

· როგორ დავრწმუნდეთ, რომ გენდერული პერსპექტივები აქტივობის პროცესში ინტეგრირებულია?

· რა სახის ცვლილებებია საჭირო საბიუჯეტო ასიგნებების გადანაწილებაში, რათა გენდერული 
თანასწორობის მიზნებს უკეთ ვუპასუხოთ?

· რა შესაძლებლობები არსებობს მონაწილეობითი მეთოდის გამოყენებით ქალებისა და 
მამაკაცების გენდერულად პასუხისმგებლიანი დაგეგმარებისა და იმპლიმენტაციის პროცესში 
ჩასართველად?
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თავი 2  
გენდერული ბიუჯეტირება ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში

ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი გენდერულ 
თანასწორობაში

გენდერული თანასწორობის საკითხში ადგილობრივ თვითმმართველობებს უდიდესი როლი ეკისრებათ: 
მათ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისა და მამაკაცების 
კეთილდღეობა. ადგილობრივი თვითმმართველობა კარგ მმართველობას ვერ განახორციელებს, თუ 
სათანადო ყურადღებას არ დაუთმობს ქალთა გაძლიერებას და გენდერულ თანასწორობას.

ადგილობრივ დონეზე არსებული მმართველობის მოდელი, განსაკუთრებით, ფისკალური პოლიტიკის 
სფეროში, ხელს უწყობს ადგილობრივ დონეზე გენდერული ბიუჯეტირების დანერგვას. საჯარო 
ფინანსების რეფორმის ფარგლებში დეცენტრალიზაცია გამჭვირვალობის მეტ შესაძლებლობას 
იძლევა და პოტენციურად უზრუნველყოფს მეტ ჩართულობას. ადგილობრივი მმართველობა საჯარო 
პოლიტიკისა და სერვისების მიწოდების საკითხებში მეტად პასუხისმგებლიანია. აღსანიშნავია, რომ 
არასაკმარისი რესურსების გამო ხშირად მას დაბრკოლებები ექმნება.

ადგილობრივი მმართველობების მოსახლეობასთან სიახლოვე შესაძლებელს ხდის, პირდაპირ 
დაკმაყოფილდეს ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებები საჯარო პოლიტიკისა და სერვისების მიწოდებაში. 
ამ დონეზე გენდერული ბიუჯეტირების მიდგომების გამოყენების დიდი პოტენციალი არსებობს, რაც 
თავისთავად მოიცავს ადგილობრივ მოსახლეობას35.

OECD ქვეყნების ორ მესამედს გენდერული ბიუჯეტირება მმართველობის მინიმუმ ორ დონეზე აქვს 
დანერგილი36. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს სამართლებრივად სავალდებულოა. მაგალითად, ავსტრიაში 
კონსტიტუციური მოთხოვნაა; ნორვეგიაში სახელმწიფოს მთავარი სტრატეგიაა გენდერული 
შეხედულებების გათვალისწინება ნებისმიერი პოლიტიკის შემუშავებისას, როგორც ცენტრალურ, 
ისე რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე. სხვა OECD ქვეყნებში (მათ შორის, ფინეთში, ისლანდიაში, 
ისრაელსა და ესპანეთში) მმართველობის ქვედა დონეზე გენდერულ ბიუჯეტირებაში ჩართულობა 
სავალდებულოზე მეტად, ადმინისტრაციულადაა გათვალისწინებული. ამ ქვეყნებში გენდერული 
ბიუჯეტირების განვითარება შედარებით ნაკლებ რეგიონსა და მუნიციპალიტეტს მოიცავს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინაც კი, როდესაც ზოგიერთი ქვეყანა გენდერულ ბიუჯეტირებას ცენტრალურ 
დონეზე არ მიმართავს, მისი ადგილობრივ დონეზე გამოყენება მაინც შესაძლებელია. მაგალითად, 
შვეიცარიაში ფედერალური მთავრობა პრაქტიკულად არ ახორციელებს რაიმე სახის გენდერულ 
ბიუჯეტირებას, თუმცა, მმართველობის ქვედა დონეებზე არაერთხელ წარმოუდგენიათ სხვადასხვა 
ინიციატივა.

როდესაც სახელმწიფოები პოლიტიკის წარმოებისას გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებლობის 
დამკვიდრებას იწყებენ, ხშირად რამდენიმე სფეროზე კონცენტრირდებიან. უფრო ხშირად, ესენია: 
ეკონომიკა, თანასწორობის თემატიკა, განათლება, გენდერულ საკითხებზე დამყარებული ძალადობა 
და პროფესიული და პირადი ცხოვრების ბალანსი. მაგალითისათვის, დანიაში, ხელისუფლების 
გენდერული თანასწორობის სტრატეგია მოქალაქეებზე ორიენტირებული სერვისების გაძლიერებულ 
შეფასებას მოიცავს. მათ შორის, იმისაც, თუ როგორ შეუძლია ადგილობრივ ხელისუფლებას გენდერული 
თანასწორობის შეფასება სპეციფიკური სფეროების გასაძლიერებლად, როგორიცაა - სერვისები 
დროებით უმუშევართათვის, ჯანდაცვა და ხანდაზმულებზე ზრუნვა. 

35 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting 

36 http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf
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მუნიციპალიტეტებში გენდერის მიმართულების ძირითადი 
საკითხები

ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე გენდერულად მნიშვნელოვანი დაგეგმარებისა 
და ბიუჯეტირების ერთ-ერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიხედვით37, ადგილობრივი 
თვითმმართველობების დონეზე გენდერის მიმართულებით შემდეგი ძირითადი საკითხები უნდა 
განიხილონ: 

» ხარისხიან სერვისებზე წვდომა. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციებში უნდა განისაზღვროს, რა 
კონკრეტული სერვისები უნდა მიაწოდონ და რამდენად განსხვავდება სხვადასხვა სოფლებში 
ამ სერვისების დეცენტრალიზება. ზოგადად, მუნიციპალიტეტებს საზოგადოებრივ სერვისებში 
აქვთ საკუთარი კომპეტენციები ადამიანის უფლებების დაცვის, პირველადი ჯანდაცვის, 
სკოლამდელი, დაწყებითი და საშუალო განათლების, წყლის მიწოდების, საზოგადოებრივი 
საცხოვრებლის მიწოდებისა სხვა მიმართულებებით. აგრეთვე, დელეგირებული აქვთ შემდეგი 
კომპეტენციები: ბიზნესის რეგისტრაცია და ლიცენზირება, სოციალური დახმარება, ხეების ჭრის 
ლიცენზირება და სხვ. ხარისხიანი სერვისების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ქალისა და 
მამაკაცის განსხვავებული საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინება. პრობლემების 
მოსაგვარებლად ყურადღება უნდა მიექცეს მშობიარეთა ჯანდაცვას, სკოლებში გოგონების 
დასწრებას, პოლიციის შესაბამისი პროცედურების არსებობასა და ძალადობის შემთხვევებში 
სამართლებრივ დახმარებას.

» კონტროლი შემოსავლებსა და აქტივებზე. ეს შეეხება მიწას, საცხოვრებელს, კრედიტს, 
სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც, შესაძლოა, ქალისა და მამაკაცისთვის განსხვავდებოდეს. 
ხშირად, ქალები არ ფლობენ მიწას, რომელზეც ისინი მუშაობენ, ან სახლს, სადაც ცხოვრობენ. ეს 
შეიძლება ნიშნავდეს, რომ მათ უჭირთ სოფლის მეურნეობისთვის კრედიტის აღება ან საკუთარი 
ბიზნესის წამოწყება, რადგან კრედიტის გადახდას ვერ უზრუნველყოფენ. ხშირად ქალებს არ 
ჰყავთ მანქანა ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რაც ნიშნავს, რომ უწევთ ფეხით, ქვეითად 
გადაადგილება შეხვედრებზე დასასწრებად ან სამედიცინო კლინიკაში წასასვლელად, ეს კი 
დროს და ფიზიკურ ძალისხმევას საჭიროებს.

» ფიზიკური, სოციალური ან ეკონომიკური მობილობა. სოციალური ნორმები ხშირად განსაზღვრავს, 
აქვთ თუ არა ქალებს სახლის დატოვებისა და ტრანსპორტით სარგებლობის უფლება. ამ უფლების 
არსებობის შემთხვევაშიც კი, შესაძლოა მათ თავი ვერ იგრძნონ უსაფრთხოდ და დაცულად, 
რასაც ზოგჯერ მუნიციპალიტეტში სატრანსპორტო საშუალებების ნაკლებობა განაპირობებს. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
ხელშეწყობას და განვითარებას.

» გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და მასში ჩართულობა. აუცილებელია, განიხილებოდეს 
გადაწყვეტილების მიღების საკითხი ოჯახში, სამსახურში, საზოგადოებაში. ასევე, პოლიტიკური 
მონაწილეობის თვალსაზრისით. ბევრ ქვეყანაში ქალებს პრობლემებს უქმნით საქმიან 
შეხვედრებში მონაწილეობა, რადგან საზოგადოებრივი ნორმები განსაზღვრავს, რომ მათ 
მაგივრად გადაწყვეტილებას ქმარი ან მამრობითი სქესის ოჯახის წევრი იღებს.

» მმართველობის საკითხები, პოლიტიკა, საჯარო ადმინისტრირების რეფორმები. ეს 
შეეხება პოლიტიკას, სამთავრობო სტრუქტურებს, საჯარო ან სასამართლო რეფორმებს და 
დეცენტრალიზაციას. გენდერული თანასწორობის განვითარებისათვის აუცილებელია კონკრეტული 
პოლიტიკისა და პროგრამების არსებობა. ასევე, ქალთა საჭიროებებს უნდა შეესაბამებოდეს სხვა 
სექტორების რეფორმები, სტრუქტურა და პოლიტიკა. პოლიტიკის განხორციელებისას მთავრობა 
ანგარიშვალდებული უნდა იყოს როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების წინაშე.

37 http://helvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Gender-Manual-EN.pdf 

http://helvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Gender-Manual-EN.pdf
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» დროის გამოყენება და დროითი ტვირთი. სამმაგი როლითა და არაღიარებული შრომით 
დატვირთული ქალები არაპროპორციულად ასრულებენ არაანაზღაურებად შრომას. ქალთა 
ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი შრომა, სამუშაო დატვირთვის განაწილება და მოცულობა 
საფუძვლიანად უნდა განიხილებოდეს; უნდა განისაზღვროს, ზრდის თუ არა დაგეგმილი ბიუჯეტი 
პოტენციურად ამ დატვირთვას.

» ძალადობისგან თავისუფალი ცხოვრება. ცალკეულ შემთხვევებში ქალები მთელ მსოფლიოში 
განიცდიან ოჯახში ძალადობას. ისინი მავნე ტრადიციების, ტრეფიკინგის, იძულებითი შრომისა 
და ძალადობრივი მოპყრობის მსხვერპლნი არიან.

არსებულ კვლევათა ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები
გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და 
რეკომენდაციები-2018

ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით საინტერესოა 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან 
ერთად ჩატარებული კვლევა - საქართველოში გენდერული თანასწორობის პრინციპებთან საქართველოს 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შესაბამისობის, გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული 
ბარიერების და გასატარებელი რეფორმების შესაბამისი რეკომენდაციების შესახებ. 

მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს კვლევის ფარგლებში გამოყოფილ შემდეგ საკითხებსა 
და რეკომენდაციებზე:

კვლევის პირველი ნაწილის მიხედვით38  
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 

• გენდერული თანასწორობის პრაქტიკული განხორციელება სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა ურთიერთშეთანხმებულ თანამშრომლობას და კოორდინაციას 
მოითხოვს. „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლი 
ეხება ადგილობრივი ხელისუფლების როლს გენდერულ დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში და 
განმარტავს, რომ ამ მიზნით ისინი „ახორციელებენ ღონისძიებებს ადგილებზე დისკრიმინაციის 
გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად“; აგრეთვე, იმგვარად შეიმუშავებენ ბიუჯეტს, 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტებს, მუნიციპალურ პროგრამებსა და 
გეგმებს, რომ გამოირიცხოს დისკრიმინაცია. გათვალისწინებულია ამ სფეროში სახელმწიფო 
ორგანოთა ტექნიკური დახმარებაც. მე-13 მუხლის I პუნქტი სრულყოფილად არ განსაზღვრავს 
ადგილობრივი ხელისუფლების როლს გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. გენდერული 
დისკრიმინაციის გამოვლენის ნაცვლად, ან/და გენდერული დისკრიმინაციის გამოვლენასთან 
ერთად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს უნდა ევალებოდეთ ადგილობრივი 
პოლიტიკის და პროგრამების ანალიზი მათი გენდერზე ზეგავლენის თვალსაზრისით. 

რეკომენდაცია: მე-13 მუხლით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს დაეკისროთ 
გენდერული ზეგავლენის შეფასება მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების პროექტებზე.

• გაეროს მდგრადი განვითარების მე-5 მიზნის მე-5 ნიშნული ითვალისწინებს „ქალების სრულ 
და ეფექტიან მონაწილეობას, ასევე თანასწორ შესაძლებლობებს ხელმძღვანელობის სფეროში 
გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში”. სახელმწიფო ხელისუფლების მსგავსად, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

38 https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/gender-equality-in-georgia.html
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ორგანოებსაც უნდა ევალებოდეთ დროებითი სპეციალური ღონისძიებების ანუ პოზიტიური 
ქმედების პოლიტიკის გამოყენება, რათა უზრუნველყონ გენდერული ბალანსი თანამშრომლებში, 
მართვის ორგანოებში, საკონსულტაციო ორგანოებსა და საბჭოებში და არა მხოლოდ უშუალოდ 
გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანოებში. (იხ. ევროპის საბჭო, გენდერული თანასწორობის 
და ეროვნული სამოქმედო გეგმების ხელშეწყობის ეროვნული მექანიზმების სახელმძღვანელო, 
2001წ. გვ. 21)

რეკომენდაცია: შეიცვალოს მე-13 მუხლი და დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს, გამოიყენონ დროებითი სპეციალური ღონისძიებები ან პოზიტიური ქმედების პოლიტიკა 
და ამით ხელი შეუწყონ გენდერულ ბალანსს თანამშრომლებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, 
საკონსულტაციო ორგანოებში, კომიტეტებსა და საბჭოებში.

• გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონმა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს დაუწესოს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავების ვალდებულება ადგილობრივ 
ბიუჯეტებთან, პროგრამებსა და პროექტებთან მიმართებაში. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის მთავრობას, რამდენად აკმაყოფილებს პროგრამა 
ქალების, მამაკაცებისა და სხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებას. ეს საჯარო ფინანსების 
მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომლითაც შეიძლება დადგინდეს, როგორ და რა 
ტიპის გავლენას ახდენს სახელმწიფოს ესა თუ ის პოლიტიკა მამაკაცებსა და ქალებზე; ასევე, 
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ჯგუფებზე - ასაკის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, 
ადგილმდებარეობის, განათლებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. 

რეკომენდაცია: გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მე-13 მუხლით, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებს დაევალოთ გენდერული ბიუჯეტის შემუშავება, რათა გენდერული 
თანასწორობა აისახებოდეს პოლიტიკაში, პროგრამებსა და პრიორიტეტებში მუნიციპალურ დონეზე. 

• 2017 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით, ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის 
უზრუნველსაყოფად, გენდერული თანასწორობის საბჭოები შექმნილია 38 ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოში (მუნიციპალიტეტის საკრებულოში). კავშირი ადგილობრივი 
თვითმმართველობების გენდერული თანასწორობის საბჭოებსა და გენდერული თანასწორობის 
ეროვნულ მექანიზმებს შორის ჯერ არ დადგენილა. ასევე, მნიშვნელოვანია, კანონმდებლობით 
სავალდებულო გახდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში/მერიაში საჯარო მოსამსახურის დანიშვნა, 
რომელიც მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საკითხებზეა პასუხისმგებელი. 

რეკომენდაცია: ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის მექანიზმების ეფექტიანობის 
გაზრდის მიზნით, კანონს ახალი მუხლი უნდა დაემატოს, რომელიც მუნიციპალიტეტებში გენდერული 
თანასწორობის საბჭოებსა და გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელ პირებთან დაკავშირებულ 
საკითხებს დაარეგულირებს, მათ შორის: ა) მოახდენს მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 
პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურეების დანიშვნის ფორმალიზებას; ბ) სავალდებულოს გახდის ყველა 
მუნიციპალიტეტში მათ არსებობას; გ) უზრუნველყოფს მათ სამუშაო აღწერილობათა სტანდარტიზებას 
და უწყვეტ გადამზადებას; დ) განსაზღვრავს გენდერული თანასწორობის საბჭოებისა და გენდერულ 
თანასწორობაზე პასუხისმგებელ პირთა ურთიერთობას გენდერული თანასწორობის ეროვნულ 
მექანიზმებთან, მათ შორის, ერთი ან მეტი ეროვნული მექანიზმის წინაშე ანგარიშგების გარკვეული 
ფორმატის შემოღებას.

კვლევის მეორე ნაწილის მიხედვით39  
რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები და პოლიტიკა

• გენდერული თანასწორობის საკითხი და კონკრეტული პრობლემების გენდერული განზომილება 
რეგიონული განვითარების სტრატეგიებში თითქმის არ მოიხსენიება. ადგილობრივი 

39 https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/gender-equality-in-georgia.html
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თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ „რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არანაირ კონტროლს არ ახორციელებს 
ადგილობრივ გეგმებში გენდერული საკითხების გასათვალისწინებლად“. აღსანიშნავია, რომ 
„ადგილობრივი განვითარების პროგრამები და ბიუჯეტები ხშირად „გენდერულად ბრმაა“ და 
ქალთა და მამაკაცთა პოტენციურად განსხვავებულ საჭიროებებს“ არ მოიცავს (გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია, „სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული 
შეფასება”, 2016, გვ. 12.).

• ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისას როგორც მამაკაცების, ისე ქალთა 
ჩართულობა დაბალია. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევაში ნახსენებია, რომ „სოფლებსა 
და მუნიციპალიტეტებში ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებისას“, რაც 
ნაწილობრივ, ტრადიციული გენდერული სტერეოტიპების შედეგია. ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ ქალებთან, რომლებმაც ხშირად ქართული ენა არ იციან, ეს საკითხი კიდევ 
უფრო რთულადაა. 

• ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკას სხვადასხვა სამინისტროს მიერ შემუშავებული სპეციალური 
პროგრამები განსაზღვრავს, როგორიცაა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო); მცირე მიწის მესაკუთრეთა მხარდაჭერის 
პროგრამა და „აწარმოე საქართველოში“ (ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო); 
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო). თუმცა ქალებსა და 
ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები ამ დოკუმენტებში გათვალისწინებული 
არაა.

• იმის მიუხედავად, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში გენდერული თანასწორობის 
საკითხებთან დაკავშირებული მრჩეველთა ჯგუფები შეიქმნა, ამ პირთა უფლებამოსილებისა 
და ცოდნის ნაკლებობა აფერხებს მნიშვნელოვან შედეგებს. ანალოგიურად, გენდერული 
მეინსტრიმინგის განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტთა ინსტიტუციური მექანიზმები 
სათანადო ცოდნას, შესაძლებლობასა და უფლებამოსილებას საჭიროებს.

რეკომენდაცია: კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და ადამიანის უფლებათა მომდევნო 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა, შიდა პოლიტიკისა და საქმიანობის გენდერული შეფასების/მეინსტრიმინგის, 
მათ შორის, შესაძლო პრობლემათა გამოვლენის მიზნით, სამინისტროებს უნდა უწესებდეს მოთხოვნას 
შიდა გენდერული შესაძლებლობების შესაფასებლად. სამინისტროების პერსონალს აუცილებლად 
უნდა უტარდებოდეს გენდერული მეინსტრიმინგის ტრენინგები. 

რეკომენდაცია: საჭიროა, ეროვნული სამოქმედო გეგმები და სტრატეგიები ითვალისწინებდეს 
გენდერული ბიუჯეტის, როგორც გენდერული მეინსტრიმინგის ერთ-ერთი ეფექტიანი საშუალების, 
დანერგვას ყველა სამინისტროსა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოში, არსებულ რესურსებზე 
ქალთა წვდომის გასაუმჯობესებლად. 

რეკომენდაცია: გენდერული თანასწორობისა და სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმებს დაემატოს 
ქალი ფერმერების კვალიფიკაციის ამაღლება მათზე მორგებული ტრენინგების ან საუნივერსიტეტო 
განათლების და კვალიფიკაციის საშუალებათა ხარისხის გაუმჯობესებისა თუ მათზე ხელმისაწვდომობის 
ზრდით. ასევე, მიზნად დაისახოს ქალთა შესაძლებლობების გაუმჯობესება ადვოკატირების კუთხით, 
ადგილობრივი დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების პროცესზე ზეგავლენისთვის. 

რეკომენდაცია: ეროვნულ სამოქმედო გეგმებს დაემატოს ქალთა კოოპერატივების ხელშეწყობის 
საკითხი, რაც მათ მონაწილეობასა და მათთვის შემოსავლიანი საქმიანობის შესაძლებლობებს 
გაზრდის. პოლიტიკის დოკუმენტებში შევიდეს ცვლილება, რომელიც სოფლებში მიწის საკუთრებისა და 
რეგისტრაციის საკითხებზე უფასო იურიდიულ დახმარებას უზრუნველყოფს; ამ კუთხით განსაკუთრებული 
აქცენტი სოფლად მცხოვრებ ქალებზე უნდა გაკეთდეს.



დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 31

e
e

c
m

d
.o

rg

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკის 
შეფასება - სპეციალური აქცენტით ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე40 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერულ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
საინტერესოა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის - 
„ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“ - მხარდაჭერის ფარგლებში 
მომზადებული ადგილობრივი თვითმმართველობების გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
შეფასების კვლევითი დოკუმენტი, რომელშიც განხილულია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების გენდერული პოლიტიკა, ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე სპეციფიკური აქცენტით. 

რიგ საკითხებთან ერთად, დიდი ყურადღება დაეთმო კვლევას იმის შესახებ, გამოყოფილია 
თუ არა ადგილობრივ თვითმმართველობებში შესაბამისი ადამიანური და ფინანსური რესურსი 
გენდერული პოლიტიკის განსახორციელებლად (რამდენად ასახავს ადგილობრივი ბიუჯეტი გენდერული 
თანასწორობის საჭიროებებს და როგორია მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტირების 
პროცესში).

როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, კვლევის ფარგლებში შეისწავლეს რეგიონებში გენდერული 
თანასწორობის კუთხით არსებული მდგომარეობა და ქალთა საჭიროებები; გამოვლინდა ადგილობრივ 
დონეზე არსებული მიღწევები და გამოწვევები, შემუშავდა რეკომენდაციები ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში გენდერული პოლიტიკის გასაძლიერებლად, მათი მიზნობრიობის 
გასაუმჯობესებლად და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკა სამ 
ეტაპად შეფასდა: პირველ ეტაპზე განისაზღვრა კვლევის საზღვრები, მთავარი საკითხები და 
გამოითხოვეს დოკუმენტები მთელი საქართველოდან - მუნიციპალიტეტებიდან, რომელიც მოიცავდა 
ინფორმაციას გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმების, განხორციელებული პროექტების და 
შესაბამისი ბიუჯეტების, სტატისტიკის შეგროვების, საბჭოს სხდომების, ინიციატივების, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან და უწყებებთან თანამშრომლობის, განხორციელებული ტრენინგების, გენდერული 
ბიუჯეტისა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით გატარებული ღონისძიებების შესახებ.

როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ბოლო წლებში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული 
არაერთი აქტივობის მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება ქვეყნის გენდერულ პოლიტიკაში 
რეგიონების განსხვავებული საჭიროებების ასახვა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
მიერ სისტემატიზებული და საჭიროებათა კვლევაზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმებისა და 
პროგრამების შემუშავება. ამასთან, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობაში 
ნაკლებად პრიორიტეტულია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული ღონისძიებები.

კვლევის ძირითადი მიგნებები ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

დოკუმენტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტებში ინსტიტუციური მექანიზმის დამკვიდრებისას ბიუჯეტის 
გენდერულ ანალიზს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გენდერის საბჭოებთან ჩატარებული 
შეხვედრებიდან ნათელია, რომ საბჭოს წევრები არ ფლობენ ინფორმაციას გენდერული ბიუჯეტის 
სპეციფიკაზე, საჭიროებასა და მეთოდოლოგიაზე. საბჭოების უმეტესობას გენდერულ საკითხებთან 
დაკავშირებულ ინიციატივებსა და სერვისებზე გამოყოფილი თანხები ძირითადად პროგრამულ 
ბიუჯეტში აქვს ინტეგრირებული, რომელიც თემატურად მსგავს მუხლებში აისახება. გენდერულ 
ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული შეკითხვა ხშირად საბჭოს წევრებისთვის არაერთი დამაზუსტებელი 
კითხვის დასმას ითვალისწინებს. პარალელურად, სურვილს, მიიღონ უფრო ღრმა და ამომწურავი 
ინფორმაცია ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის შესახებ. 

40 http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020061711084253805.pdf 
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მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმ მუნიციპალიტეტებშიც კი, სადაც საბჭოს წევრებს გავლილი აქვთ 
ტრენინგი გენდერული ბიუჯეტირების თავისებურებებზე, უჭირთ ქალთა სპეციფიკური საჭიროებების 
გამოკვეთა, რაც ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დამატებითი პროგრამების, 
პროექტებისა და ინიციატივების შექმნას გულისხმობს.

დამატებითი ბარიერია ისიც, რომ მუნიციპალიტეტებში ხელმძღვანელ და შესაბამისად, გადაწყვე-
ტი ლების მიმღებ პოზიციებზე ძირითადად კაცებს ასაქმებენ, რაც, ერთგვარად განაპირობებს 
ქვეყანაში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას. სამეგრელოში მოსახლეობასთან შეხვედრისას აღინიშნა, 
რომ სოფლის პროგრამების დაფინანსებისას, სადაც თავად მოსახლეობა წყვეტდა კონკრეტული 
სოფლის ბიუჯეტის მიმართულებებს, ძირითადად ისეთ თემებს ენიჭებოდა უპირატესობა, რაც ქალთა 
მდგომარეობაზე გავლენას ვერ ახდენდა.

პრობლემური აღმოჩნდა ისიც, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არსებობს შესაბამისი ბიუჯეტი 
მარტოხელა ან მრავალშვილიანი მშობლების დასახმარებლად, დაბალია მოსახლეობის ცნობიერების 
დონე სტატუსის მიღების პროცედურებთან დაკავშირებით - როგორც მარტოხელა მშობლებში, ისე თავად 
გენდერის საბჭოებშიც. განსხვავებულია მრავალშვილიანი მშობლის განსაზღვრის წესიც: ზოგიერთ 
მუნიციპალიტეტში პროგრამით მოსარგებლედ ითვლება მშობელი, რომელსაც 3 და მეტი შვილი ჰყავს, 
ზოგიერთში კი 4 ან 5-ზე მეტი შვილის ყოლაა აუცილებელი. ხშირია შემთხვევა, როდესაც მარტოხელა 
და მრავალშვილიანი მშობელი, ამავე დროს, სოციალურად დაუცველია და სოციალურ შემწეობას 
იღებს, რაც მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სიმძიმეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს.

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე გამოვლინდა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც მუნიციპალიტეტს 
ჰქონდა შესაბამისი ბიუჯეტი მარტოხელა ან მრავალშვილიანი მშობლის დასახმარებლად, თუმცა 
მომართვიანობის არარსებობის გამო აღნიშნულ თანხას ვერ იყენებდნენ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
მუნიციპალიტეტების გააქტიურება და მოსახლეობის მუდმივი ინფორმირება სტატუსის მოპოვების წესსა 
და შემდგომი დახმარების სერვისებზე. მათ შორის, იურიდიული კონსულტაციებიც. საყურადღებოა 
ისიც, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამები არსებობს, 
ძირითადი აქცენტი მარტოხელა და მრავალშვილიან დედებზე კეთდება და არსად ჩანს ინფორმაცია 
მარტოხელა ან მრავალშვილიანი მამის შესახებ. შესაბამისად, მარტოხელა დედებისთვის ზრუნვის 
ტვირთის უთანასწორო განაწილების პირობებში, მნიშვნელოვანია, არსებობდეს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული სოციალური შეღავათები.

დასკვნა ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

დოკუმენტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტებისთვის კვლავ პრობლემურია გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 
დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და მათი პრაქტიკულად გამოყენება. საბჭოს წევრების უმეტესობა 
ქალთა სპეციფიკური საჭიროებების იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს და არა აქვს ინფორმაცია, რა 
გავლენა შეიძლება ჰქონდეს გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტს ადგილობრივი მოსახლეობის, 
განსაკუთრებით, ქალების კეთილდღეობაზე. 

აღსანიშნავია, რომ ყველა პროგრამა და ინიციატივა მოიაზრებს კონკრეტულ ფინანსებს ბიუჯეტში, 
რაც, ხშირად, მთავარი პრობლემაა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმებს ჰქონდეს 
შესაბამისი ბიუჯეტი, რაც დადებითად აისახება გენდერულ თანასწორობაზე.

რეკომენდაციები ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს 

• აამაღლონ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა ცნობიერება ქვეყანაში არსებული 
გენდერული პოლიტიკის, დაცვისა და დახმარების მექანიზმების შესახებ და ხელი შეუწყონ 
მათი მგრძნობელობის გაზრდას ოჯახში ძალადობის, სექსუალური შევიწროების, გენდერული 
ბიუჯეტირების, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების და სხვა საკითხებზე. 
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• სრულყოფილად შეისწავლონ და ასახონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა სპეციფიკური 
საჭიროებები სამოქმედო გეგმებში, სტრატეგიებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში. 

• გააძლიერონ გენდერული თანასწორობის საბჭოების თანამშრომლობა ადგილობრივ და თემატურ 
ორგანიზაციებთან. 

• პრაქტიკულად დანერგონ გენდერული ბიუჯეტირებისა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისაკენ მიმართული მიზნობრივი პროგრამები. 

• მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა ქალთა მონაწილეობისა და ჩართულობის უზრუნველსაყოფად 
ადგილობრივი თემისათვის პრიორიტეტული პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და 
შეფასების ყველა ეტაპზე. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოწყვლადი ჯგუფების 
საჭიროებებს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

• ბიუჯეტში გაჩნდეს ცალკეული მუხლი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რომელიც 
გენდერული თანასწორობის საბჭოების მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ 
აქტივობებს განახორციელებს.

საბიუჯეტო პროცესი ადგილობრივ თვითმმართველობებში
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის განმარტებით41, „გენდერული 
ბიუჯეტირება გულისხმობს შესაბამისი პროცედურებისა და ანალიტიკური მიდგომების მეშვეობით, 
ცხადი გენდერული ხედვის ინტეგრირებას საბიუჯეტო პროცესის ერთიან კონტექსტში, გენდერული 
თანასწორობის მიმართულებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის მხარდაჭერისათვის“. 

საბიუჯეტო პროცესმა შეზღუდული რესურსების პირობებში უნდა დააკმაყოფილოს ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები არსებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური რეალობის ფარგლებში. 
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბიუჯეტი ეროვნულ და დარგობრივ პოლიტიკას უნდა უკავშირდებოდეს. 
შესაბამისად, საბიუჯეტო პროცესი ერთგვარი პლატფორმაა იმის განსასაზღვრად, რა სახის სამთავრობო 
სერვისები უნდა იქნეს მიწოდებული; როგორ უნდა განისაზღვროს და დაფინანსდეს ისინი. 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად42, საბიუჯეტო პროცესი საქართველოს საბიუჯეტო 
სისტემის მონაწილეთა საქმიანობაა, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, 
განხილვას, დამტკიცებას, ბიუჯეტის დაზუსტებას, შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს მოიცავს.43 

41 http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf 

42 https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=46 

43 ვრცლად ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესის ეტაპების შესახებ იხილეთ დანართი #1 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო კალენდარი“

http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=46
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სქემა 2: საბიუჯეტო პროცესი და მისი ეტაპები

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემთხვევაში - შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო პასუხისმგებელია ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაზე, 

წარდგენაზე, ბიუჯეტის დაზუსტებაზე, შესრულებასა და ანგარიშგებაზე, ხოლო შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო პასუხისმგებელია ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე, 

დამტკიცებასა და კონტროლზე.

ბიუჯეტი პოლიტიკური პროცესის საფუძველია, სადაც ხდება შეზღუდული რესურსების საზოგადოებისათვის 

სასურველ მიზნებზე გადანაწილება. თუ უფრო განვავრცობთ, ეს არის პროცესების და პროცედურების 

ერთობლიობა, რათა დანახარჯები დაგეგმილი მიზნების შესრულებას დაუკავშირდეს; მცდელობა, 

ფინანსური რესურსები განსხვავებული მიზნების უზრუნველსაყოფად პოლიტიკური პროცესების 

გავლით გადანაწილდეს. ეს, ერთი შეხედვით, მარტივი განსაზღვრება თავის თავში მრავალმხრივობას 

და სირთულეს მოიცავს, რაც საჭიროა მისი განმარტებების, კომპონენტების, საკვანძო ფუნქციების, 

მოთამაშეების უკეთ გასაგებად.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის განმარტებით44, „ბიუჯეტი არის 

ხელშეკრულება მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ ხდება 

რესურსების ზრდა და მისი ალოკაცია საზოგადოებრივი სერვისების მიწოდებისათვის“. 

შესაბამისად, საბიუჯეტო კოდექსის განმარტებით, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

ბიუჯეტი – ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) მიერ 

დამტკიცებული, ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად 

მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობაა.

სქემა 3: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტი

რაც შეეხება გენდერულ მეინსტრიმინგს საბიუჯეტო პროცესში, სქემატურად მისი გამოსახვა შემდეგ-
ნაირად შეიძლება.

44 http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf 

http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
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სქემა 4: გენდერული მეინსტრიმინგი საბიუჯეტო პროცესში

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების 
ძირითადი მაჩვენებლები45

შემოსულობები

ბოლო წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსულობები მზარდი ტენდენციით ხასიათდება 
და საშუალოდ, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5 პროცენტს შეადგენს. როგორც 2020-2025 წლების დეცენ-
ტრალიზაციის სტრატეგიის46 ამოცანა 2.2.-შია მითითებული, „აღნიშნული მაჩვენებლით საქართველო 
ევროპის ქვეყნებთან შედარებით იმყოფება საშუალოზე დაბლა, მაგრამ არა ბოლო რიგებში.

დიაგრამა 1: საქართველოს მუნიციპალიტეტების შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით 2015-
2019 წლებში, მლნ ლარი და მათი ფარდობა მშპ-თან. 

45 ვრცლად საქართველოს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების მაჩვენებლების შესახებ იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის მიერ მომზადებული დოკუმენტი: „ავტონომიური რესპუბლიკების 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტების 
შესრულებისა და საქართველოს მუნიციპალიტეტების 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა“ http://pbo.parlia-
ment.ge/ge/component/k2/itemlist/category/155 

46 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764626?publication=0 

http://pbo.parliament.ge/ge/component/k2/itemlist/category/155
http://pbo.parliament.ge/ge/component/k2/itemlist/category/155
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764626?publication=0


დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 36

e
e

c
m

d
.o

rg

თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობების საკუთარი შემოსავლების წილი მშპ-სთან მიმართებაში 
საკმაოდ დაბალია და ამასთან, ფინანსური უთანაბრობაა მუნიციპალიტეტებს შორის“. ამავე დოკუმენტში 
ასახული სტრატეგიული მიმართულებებისა და 2025 წლისთვის შესაბამისი ხედვის მიხედვით, 
ადგილობრივი თვითმმართველობების საერთო შემოსულობათა წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის 
არანაკლებ 7 პროცენტი იქნება. აღნიშნული ეტაპობრივად, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების 
საფუძველზე განხორციელდება. დეცენტრალიზაციის სტრატეგიით გატარებული პოლიტიკის შესაბამისად 
კი მნიშვნელოვნად გაიზრდება მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლები, მათი როლი ადგილობრივი 
ეკონომიკის წახალისებაში, რაც გამოიწვევს მუნიციპალიტეტთა არსებული ბიუჯეტების მნიშვნელოვან 
ზრდას. საჯარო ფინანსების მართვაში გაიზრდება მუნიციპალიტეტების წილი - საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და პრაქტიკის შესაბამისად.

გადასახდელები

ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსულობების ზრდასთან ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
მათი ეფექტიანი მიმართვა-განაწილება შესაბამის პროგრამებსა და პრიორიტეტებზე, მათ შორის, 
გენდერული თვალსაზრისით.

2019 წელს საქართველოს მუნიციპალიტეტების გადასახდელებმა ჯამურად 2,617.4 მლნ ლარი შეადგინა, 
რაც 2018 წლის მაჩვენებელს (2,239.8 მლნ ლარი) 377.7 მლნ ლარით, 16.9%-ით აღემატება და ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელია გასულ წლებთან (2015-2018 წლებთან) შედარებით.

მუნიციპალიტეტების გადასახდელები 2015-2019 წლებში მუდმივად იზრდება (გარდა 2016 წლისა). 
2019 წელს მუნიციპალიტეტების ჯამური გადასახდელები 2015 წლის მაჩვენებელს 606.0 მლნ ლარით 
აღემატება. 2016-2019 წლებში მუნიციპალიტეტების გადასახდელების საშუალო ზრდის ტემპი 7.1%-
ია, 2019 წლისთვის კი აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 16.9% მიაღწია.

დიაგრამა 2: საქართველოს მუნიციპალიტეტების გადასახდელები კომპონენტების მიხედვით 2015-
2019 წლებში, მლნ ლარი და მათი ფარდობა მშპ-თან.

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ სამთავრობო ფუნქციების შესაბამისად 
თანხების გადანაწილებას, ადგილობრივი თვითმმართველობების ფინანსები ძირითადად ნაწილდება 
ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა: ინფრასტრუქტურის განვითარება; განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა 
და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 
ეკონომიკა და სხვ.
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მაგალითისათვის, 2019 წლის ფაქტობრივი მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტების შესაბამისი 
ფინანსები47 შემდეგ ფუნქციონალურ ჭრილში გადანაწილდა:

დიაგრამა 3: საქართველოს მუნიციპალიტეტების 2019 წლის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, მლნ ლარი.

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით, 2019 წელს 
საქართველოს მუნიციპალიტეტების ასიგნებები შემდეგ სამ ყველაზე მსხვილ სფეროზე გადანაწილდა: 
ეკონომიკური საქმიანობა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა და განათლება. აღსანიშნავია, რომ 
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით, 2017-2019 წლებშიც ეს იყო სამი ყველაზე მსხვილი 
მიმართულება. რაც შეეხება 2015-2016 წლებს, მიმართულებათა სიდიდის მიხედვით, 2015-ში 
განათლება - მე-6, 2016 წელს კი - მე-4 პოზიციას იკავებდა.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს მუნიციპალიტეტების 2015-2019 წლების 
ბიუჯეტების ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების კლასიფიკაცია ფუნქციონალურ ჭრილში.

დიაგრამა 4: მუნიციპალიტეტების ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური 
კლასიფიკაცია 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.

47 ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიზნებისათვის ტერმინში „ფინანსები“ გაერთიანებულია ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული სახელმწიფო 

ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელოს 2014 (GFSM 2014) მიხედვით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოგვიდგენს ინფორმაციას სამთავრობო ფუნქციებისა და მიზნების მიხედვით 

გაწეული დახარჯების შესახებ.



დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 38

e
e

c
m

d
.o

rg

2019 წელს, ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით, ყველაზე მსხვილ მიმართულება ეკონომიკური 
საქმიანობა იყო და მასზე 709.1 მლნ ლარი გამოიყო, რაც, გასულ წლებთან (2015-2018 წლებთან) 
შედარებით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ძირითადი სამიზნე ტრანსპორტის ქვემიმართულებაა - 
592.1 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო ეკონომიკის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებულ საქმიანობაზე 
103.3 მლნ ლარი დაიხარჯა.

დიაგრამა 5: მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური საქმიანობა 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.

მიმართულებებს შორის სიდიდით მეორე - საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე, 2019 წელს მიიმართა 490.7 
მლნ ლარი, საიდანაც ბინათმშენებლობის შესრულებამ 134.9 მლნ ლარი შეადგინა, წყალმომარაგებას 
- 70.9 მლნ ლარი, გარე განათებას - 67.6 მლნ ლარი, კომუნალური მეურნეობის განვითარებას - 64.8 
მლნ ლარი, ხოლო საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში სხვა არაკლასიფიცირებულ საქმიანობას 146.5 
მლნ ლარი მოხმარდა.

დიაგრამა 6: მუნიციპალიტეტების საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.

2019 წელს საქართველოს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით, 
განათლებაზე 378.9 მლნ ლარი გამოიყო, საიდანაც 302.5 მლნ ლარი სკოლამდელ აღზრდას, 41.8 მლნ 
ლარი - ზოგად განათლებას, ხოლო 29.7 მლნ ლარი - განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებულ 
საქმიანობას მოხმარდა.
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რაც შეეხება სხვა სამთავრობო ფუნქციებს:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2019 წელს გამოიყო 290.7 მლნ ლარი, რომლის 
93.5 პროცენტი აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობაზე, ფინანსურ და 
ფისკალურ საქმიანობაზე მოდის.

დიაგრამა 7: მუნიციპალიტეტების საერთო-დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2015-2019 
წლებში, მლნ ლარი.

სოციალური დაცვის სფერო 2019 წელს 231.8 მლნ ლარით დაფინანსდა. აღნიშნულ ფარგლებში ოჯახებისა 
და ბავშვების სოციალურ დაცვისთვის განისაზღვრა 24 პროცენტი - 55.7 მლნ ლარი; ავადმყოფთა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსდა 19.1 მლნ ლარით.

დიაგრამა 8: მუნიციპალიტეტების სოციალური დაცვა 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსდა 219.6 მლნ ლარით. მ.შ. თანხის ძირითადი ნაწილი 
- 47.1 პროცენტი მიიმართა კულტურის სფეროში მომსახურებაზე, 42.8 პროცენტით დაფინანსდა 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში.
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დიაგრამა 9: მუნიციპალიტეტების დასვენება, კულტურა და რელიგია 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.

გარემოს დაცვა დაფინანსდა 176.5 მლნ ლარით, საიდანაც ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 
განადგურება დაფინანსდა 62.2 პროცენტით, 109.7 მლნ ლარით.

დიაგრამა 10: მუნიციპალიტეტების გარემოს დაცვა 2015-2019 წლებში, მლნ ლარი.
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თავი 3 
სექტორების გენდერული მნიშვნელოვნება

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, 
მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი, 
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ წარმოადგენს ხელისუფლების სხვა ორგანოს 
უფლებამოსილებას და კანონით არ იკრძალება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, 
განახორციელოს ღონისძიებები დასაქმების ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერის, ტურიზმის განვითარების, სოციალური დახმარების მიზნით, 
სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელ ორგანოსთან კოორდინაციით − ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, 
აგრეთვე ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის, ბავშვთა 
დაცვისა და მხარდაჭერის, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობის, გარემოს დაცვის, საზოგადოებრივი 
განათლების, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციის, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა 
და დახმარების, ადგილობრივი მნიშვნელობის არქივის წარმოების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვის, ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერის და სხვა მიზნებით48. 

სექტორები49

ეკონომიკა:

ცალკეული ქვეყნებისა და რეგიონების მაჩვენებლები ცხადყოფს, რომ გამოკვეთილია დადებითი 
კორელაცია შრომის ბაზარზე გენდერულ თანასწორობასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის. მიზეზ-
შედეგობრიობის თვალსაზრისით, აღნიშნული კავშირი უმთავრესად ეკონომიკური ზრდიდან 
გამომდინარეობს და გენდერული თანასწორობისკენ მიემართება. ისიც ცხადია, რომ ქალების სრული 
ჩართულობა შრომის ბაზარზე ეკონომიკურ ზრდას განაპირობებს, ვინაიდან წარმოებით სისტემაში 
უფრო მეტი კვალიფიციური ადამიანური რესურსი ერთვება. შრომის ბაზარზე ქალთა ჩართულობის 
ზრდა ასევე შეამსუბუქებს მოსახლეობის დაბერებით გამოწვეული სამუშაო ძალის შემცირების 
პროცესს და წაახალისებს ეკონომიკურ ზრდას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ 
ქალების სამუშაო ძალის გათანაბრება მამაკაცებთან მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან 
ზრდას გამოიწვევს.

გენდერთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია არსებობდეს გარკვეული წამახალისებელი მექანიზმები 
შრომის ბაზარზე ქალების და/ან ხანდაზმული პირების ჩართულობის გასაზრდელად. აღნიშნული, 
თავის მხრივ, სხვადასხვა უნარის გაუმჯობესებასთან ერთად, საშუალოვადიან პერიოდში დიდ 
სარგებელსაც მოიტანს.

მეწარმეობა50

მეწარმეობა (Entrepreneurship) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამუშაო ადგილების შექმნის, 
ინოვაციებისა და ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. ქალთა გააქტიურება სამეწარმეო საქმიანობის 
მიმართულებით მხოლოდ მათ გაძლიერებასა (empowerment) და სოციალურ ჩართულობას კი არ 
ემსახურება, ეკონომიკური არგუმენტებიც აქვს, რადგან ქალები ძლიერ ეკონომიკურ რესურსს 
წარმოადგენენ. დასაქმების ზრდის გარდა, ქალი მეწარმეები ხელს უწყობენ ეკონომიკურ აქტივობას 

48 ცალკეული სექტორების გენდერული მნიშვნელოვნების შესახებ ვრცლად იხილეთ საქართველოს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის თემატური პუბლიკაცია 02/20 „გენდერული გავლენის შეფასება (GIA) სახელმძღვანელო დოკუმენტი 

პოლიტიკის სფეროებში გენდერული გავლენის შეფასებისთვის“ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

49 სახელმძღვანელო კითხვები თემატური კატეგორიებისათვის იხილეთ დანართი #2

50 http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia
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ბიზნესის დივერსიფიკაციით, ინოვაციების წახალისებით და მართვის, წარმოებისა და მარკეტინგის 

პრაქტიკების განსხვავებული მიდგომებით, ბიზნეს და ორგანიზაციული პრობლემების განსხვავებული 

გადაწყვეტით.

შრომის ბაზარზე ქალთა მზარდი ჩართულობის მიუხედავად, თვითდასაქმებულთა შორის მათი წილი 

ჯერ კიდევ მცირეა. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ საკუთარი ბიზნესის დაწყებისას ქალები ჯერ 

კიდევ მნიშვნელოვან სირთულეებს აწყდებიან.

ტურიზმი51

ტურიზმი ქალთათვის შესაძლებლობებსაც წარმოშობს და გამოწვევებსაც. შესაბამისად, გენდერული 

თანასწორობის პერსპექტივას ამ სფეროში დიდი როლი ენიჭება. ტურიზმს მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეაქვს გენდერულ თანასწორობაში შემდეგი მიმართულებით: დასაქმების მნიშვნელოვანი 

შესაძლებლობები, ქალთა მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში, 

ქალების ეკონომიკური უნარებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება (economic empowerment) და 

რესურსებზე მეტი წვდომა.

განათლება52

განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია განვითარებულ 

ქვეყნებში, მათ შორის, ევროპაშიც, სადაც განათლებაზე ხელმისაწვდომობა თავისთავადი უფლებაა. 

ასეთ ქვეყნებში ქალები უმეტესად უმუშევრობისა და დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაოებისთვის არიან 

განწირულნი. ორივე სქესის თანაბარი განათლების პირობებში უმუშევრობის მაჩვენებელი ქალებთან 

უფრო მაღალია. გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა მთლიან ციკლში: დაწყებითიდან - უწყვეტ 

განათლებამდე, მნიშვნელოვნად შეამცირებდა ცხოვრების სხვა სფეროებში გენდერულ დისბალანსს.

ინფრასტრუქტურა53

ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის შესწავლისას მნიშვნელოვანია არაფორმალურ სექტორში 

ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების გათვალისწინება. ქალაქიდან მოშორებულ დასახლებებში 

მცხოვრები ღარიბი ქალები, ზოგადად, ნაკლებს გადაადგილდებიან და არასათანადო ოჯახური პირობები 

მამაკაცებზე უფრო მეტად ბოჭავთ. მათ უფრო მეტად ემუქრებათ გადაუმუშავებელი ნარჩენების 

(uncollected waste) საფრთხე და განიცდიან სტრესს, როდესაც ბავშვებთან ერთად სახიფათო ადგილებში 

იმყოფებიან. ბავშვებისათვის უსაფრთხო სათამაშო ადგილების მოწყობა და სოციალურ-კულტურული 

ინფრასტრუქტურის გამართულობა ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას.

ტრანსპორტი54

ტრანსპორტი ხელს უწყობს შრომის ბაზარზე, ჯანდაცვის მომსახურებებსა და განათლებაზე, ასევე 

ინდივიდებისა და საოჯახო მეურნეობების კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა 

მომსახურებებსა და ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობას. სატრანსპორტო საშუალებათა 

გაუმართაობა და სიმცირე ქალებს და მამაკაცებს განსხვავებულ ტვირთად აწვება: დროის დაზოგვის 

მიზნით ქალები ხშირად უარს ამბობენ გადაადგილებაზე. სხვადასხვა საჭიროებისთვის ქალები და 

კაცები ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობებს იყენებენ. აღსანიშნავია გენდერული სხვაობა ქალებისა 

და მამაკაცების მიერ მგზავრობის დროის შერჩევისას. 

51 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

52 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

53 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

54 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia
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ჯანდაცვა55

გენდერს სპეციფიკური როლი ენიჭება კონკრეტული პათოლოგიების შემთხვევებსა და მათ 
გავრცელებაში, ასევე მკურნალობისა და ავადმყოფობის შემდგომ პერიოდში. ერთი მხრივ, ეს სქესთან 
დაკავშირებული ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარეობს; მეორე მხრივ, სოციალურ-
ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორებიდან, რაც გავლენას ახდენს ქალებისა და კაცების ქცევასა 
და ჯანდაცვის მომსახურებათა ხელმისაწვდომობაზე. ბიოლოგიური ფაქტორების გარდა, ქალებისა და 
მამაკაცების ჯანმრთელობაზე სოციალური ნორმებიც განსხვავებულად ზემოქმედებს: ქალები უფრო 
ნაკლებად ერთვებიან ჯანმრთელობისათვის სარისკო ქცევებში და შესაბამისად, მათგან გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგებიც ნაკლებია (მაგალითად, ავტოსაგზაო შემთხვევები). თუმცა, მათ უფრო ხშირად 
აწუხებთ ისეთი პრობლემები, როგორიცაა: კვებითი დარღვევები, დეპრესია, სექსუალური ძალადობა 
და მოხუცებულობასთან დაკავშირებული დაავადებები. ამასთან, ზოგიერთი ავადმყოფობა მხოლოდ 
ქალებს აზარალებს, ზოგიერთი - მხოლოდ მამაკაცებს.

დასაქმება56

შრომის ბაზარზე არსებულ ძირითად „გენდერულ განსხვავებათაგან“ აღსანიშნავია: დასაქმების 
დონე, მოვლასა და მზრუნველობასთან დაკავშირებული სამუშაო, რომელიც არ ანაზღაურდება, 
ოჯახური ვალდებულებები, ნახევარგანაკვეთური სამუშაო, სხვაობა ანაზღაურებაში, ეკონომიკური 
დამოუკიდებლობის შესაძლებლობები.

სიღარიბე57

როდესაც სიღარიბის მახასიათებლებს გენდერული პერსპექტივიდან განვიხილავთ, მნიშვნელოვანია, 
ყურადღება მივაქციოთ, რომ ქალებს, შესაბამისი სოციალური და ეკონომიკური მიზეზების გამო, 
მათსავე კეთილდღეობისთვის აუცილებელ რესურსებზე წვდომა არა აქვთ. სხვადასხვა დონეზე 
ისინი სიღარიბეს უფრო მეტად განიცდიან: ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი აუცილებელ ჯანდაცვის 
მომსახურებებზე, სამუშაო ადგილებიდან ღირსეული შემოსავალიც ნაკლებად აქვთ.

სპორტი58 59

სპორტის გამოყენება ასევე შეიძლება გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, ზოგად ფასეულობათა 
დამკვიდრების გზით, როგორიცაა - სამართლიანი თამაში, დისკრიმინაციის აკრძალვა და გუნდური 
მუშაობა. ასევე, შეიძლება მისი გამოყენება გოგონების შესაძლებლობების გასაზრდელად. სპორტი ხელს 
უწყობს განათლებას, კომუნიკაციას, მოლაპარაკებების უნარებსა და ხელმძღვანელობას, რაც ქალთა 
გაძლიერებისათვის აუცილებელია. ასევე, უზრუნველყოფს ქალებისა და გოგონების ინფორმირებას 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ჯანმრთელობის სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

ახალგაზრდული საკითხები60

ახალგაზრდული პოლიტიკა, როგორც სექტორი, სხვა სექტორებთან ეფექტური კოორდინაციის 
გარეშე ვერ განვითარდება (მაგ: განათლება ან ჯანმრთელობა). გენდერული საკითხების ინტეგრაცია 
ახალგაზრდულ პოლიტიკაში იზრდება, თუმცა კვლევისა და პოლიტიკის დოკუმენტების უმეტესობა 
გენდერულ განსხვავებებს იშვიათად ეხება. აქ ჯერ კიდევ არ გვაქვს მკაფიო გენდერული პერსპექტივა.

55 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

56 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

57 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

58 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

59 სპორტში გენდერული გავლენის შეფასების შესახებ იხილეთ „“ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პროექტის გენდერული ზეგავლენის ანალიზი http://pbo.parliament.ge/images/Sport_Gender_

Analysis_GEO_2020.pdf 

60 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia
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რეგიონული განვითარება61

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური 
უთანასწორობის შემცირებისა და რეგიონების გრძელვადიანი განვითარების უზრუნველსაყოფად. 
გენდერული თანასწორობის ეკონომიკური თეორია აღიარებს, რომ გენდერული თანასწორობა 
მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად.

გარემოს დაცვა და კლიმატური ცვლილებები62

გენდერი მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროშიც. ქალები მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა მოხმარებისა და წარმოების პროცესებში, ასევე, 
ბუნებრივი რესურსების მართვის მიდგომებში. გენდერულ განსხვავებებს კლიმატის ცვლილების 
კუთხითაც ვხვდებით. მაგალითად, კლიმატის ცვლილება მზრუნველობით (care) საქმიანობაზე 
უარყოფითად აისახება. ქალები მეტ დროს ატარებენ სახლში მათზე დამოკიდებული პირების 
მოვლისთვის და სახლის გათბობა უფრო ხანგრძლივად სჭირდებათ. თუმცა, ნაკლები შემოსავლის 
გამო, „ენერგეტიკული სიღარიბე“ მათ მეტად ემუქრებათ, რადგან ენერგოეფექტური და განახლებადი 
ენერგიის წყაროთა გამოყენების საშუალება არ ეძლევათ.

სოფლის მეურნეობა63

გენდერული თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობის სექტორში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი გამოწვევებია. 
გენდერული პრობლემები გვხვდება სოფლის მეურნეობის დასაქმების სექტორშიც - ქალთა შრომა ხშირად 
იმაზე ბევრად ნაკლებად ჩანს, ვიდრე რეალურად მუშაობენ. ხშირად ქალები თავს დასაქმებულად 
არ მიიჩნევენ, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არაანაზღაურებად საქმიანობას ეწევიან. გარდა ამისა, 
სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ქალთა უმეტესობა საკუთარ მეუღლეებს ან ოჯახის წევრ მამაკაცებს 
უანგაროდ, ანაზღაურების გარეშე ეხმარება. 

დიდია ქალთა წვლილი ადგილობრივ სოციალურ განვითარებაში, თუმცა, გადაწყვეტილების მიღებისა 
და დაგეგმვისას ისინი უმცირესობაში არიან. მეწარმეობისა და თვითდასაქმების სტიმულირება 
სოფლის მოსახლეობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალთა დასაქმების მიმართულებით. 
ქალები კარგად ავითარებენ აგროტურისტულ აქტივობებს, ადგილობრივი საკვებისა და სასმელის 
წარმოებას, ხელნაკეთობებს, ტელეკომუნიკაციისა და მოვლა-მზრუნველობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებს (caring services). ქალები ხშირად გვევლინებიან სასოფლო დასახლებების შენარჩუნებისა 
და განვითარების მამოძრავებლად.

გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები
„რასაც ვერ ვზომავთ, ვერც ვაუმჯობესებთ“ 
«If you cannot measure it, you cannot improve it» (William Thomson)

საკმარისი ინფორმაციის გარეშე რთულია ანალიზის ჩატარება, შესაბამისად, გენდერული ბიუჯეტირების 
პროცესში გენდერული სტატისტიკის ხელმისაწვდომობას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. 
გენდერული სტატისტიკა მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილების მისაღებად გენდერული 
თანასწორობის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ყველაზე სანდო წყაროა64. სტატისტიკა რიცხობრივად 
ასახავს რეალობას, რაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მნიშვნელოვანი საფუძველია: „რაც არ 
დათვლილა, ვერც მხედველობაში მივიღებთ!“ “What hasn’t been counted, does not count!”65

61 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

62 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

63 ვრცლად იხილეთ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/642-gia

64 სექტორების მიხედვით გენდერული სტატისტიკა იხილეთ http://gender.geostat.ge/gender/index.php?lang=ka

65 https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf 
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სტატისტიკისგან განსხვავებით, რომელიც არსებულ ვითარებას ასახავს, ინდიკატორები ცვლილებებსა 
და მიზნებზე მიუთითებს, შესაბამისად, პროცესზე მეტადაა ფოკუსირებული. გენდერული ინდიკატორი 
სტატისტიკური საზომია, რომელიც დროის გარკვეულ პერიოდში კონკრეტული კონტექსტის ცვლილებას 
ითვალისწინებს. ინდიკატორები პროექტების, პროგრამებისა და პოლიტიკის მიზნების გასაზომად 
გამოიყენება. „სწორი და შესაფერისი მონაცემების გარეშე შეუძლებელია განვითარებაზე დაკვირვება“. 
“You can’t monitor development progress without good data”66.

შესაბამისად, გენდერული სტატისტიკა და გენდერული ინდიკატორები (როგორც თვისობრივი, ასევე 
რაოდენობრივი) მთელი პოლიტიკური ციკლის მანძილზე გენდერული მეინსტრიმინგის შემადგენელია. 
პირველ რიგში, ისინი უზრუნველყოფენ ინფორმირებულობას პოლიტიკის შეუშავებისას და იმას, რომ 
ინტერვენციები ქალებისა და მამაკაცების განსხვავებულ საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს პასუხობდეს; 
მეორე მხრივ, ზომავენ დროთა განმავლობაში ქალებისა და მამაკაცების ურთიერთობათა ცვლილებებს 
კონკრეტული პოლიტიკის სფეროში, კონკრეტულ პროგრამასა და საქმიანობაში, ან ცვლილებებს 
ქალთა და მამაკაცთა სტატუსსა და მდგომარეობაში. გარდა ამისა, სტატისტიკა და ინდიკატორები 
პოლიტიკის, პროგრამების ან პროექტების იმპლემენტაციის, შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების 
პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია67.

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გენდერულ სფეროში 
სტატისტიკის წარმოება“ თანახმად, „გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით ოფიციალურ სტატისტიკურ 
ანგარიშებში შედის სქესის ნიშნით განცალკევებული მონაცემები“. 

66 https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf 

67 ვრცლად გენდერული სტატისტიკისა და ინდიკატორების შესახებ იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

თემატური პუბლიკაცია 04/20 „გენდერული სტატისტიკა და ინდიკატორები“ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/

item/663-2020-11-22-16-08-40

https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/663-2020-11-22-16-08-40
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/663-2020-11-22-16-08-40
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დანართები
დანართი 1: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საბიუჯეტო 
კალენდარი68

ვადები პასუხისმგებელი უწყება პროცესი

1 მარტიდან 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო

იწყებს მუშაობას მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების 
დოკუმენტის მომზადებაზე, რისთვისაც გამოსცემს შესაბამის 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც 
განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი 
ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები - მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების დოკუმენტი არის თვითმმართველი 
ერთეულის განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელშიც 
მოცემულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი 
განვითარების გეგმების შესახებ. დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას, როგორც გასულ პერიოდზე, ასევე, მომდევნო 
4 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 
დასაფინანსებელ ძირითად პრიორიტეტებისა და პროგრამებზე. 
პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტული 
სფეროები და მათი დაფინანსების დინამიკა პირველ რიგში 
უნდა ეფუძნებოდეს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს, უნდა 
უზრუნველყოფდეს იმ პრობლემების მოგვარებას რაც 
დასტურდება ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციით

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო
შესაბამისი ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტით ასევე 
განსაზღვრავს მუნიციპალური სამსახურების კოორდინაციის 
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხს

სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფს სასურველია ხელმძღვანელობდეს მერი ან 
მერის ის მოადგილე რომელიც კურირებს საბიუჯეტო პროცესს, 
ჯგუფის შემადგელობაში უნდა შედიოდნენ მერის მოადგილეები, 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელისუფლების 
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები და ყველა 
სფეროს წამყვანი თანამდებობის პირები. საჭიროების 
შემთხვევაში, ბიუჯეტის პროგრამული ფორმატით შედგენისას 
კონსულტაციების მიღების მიზნით, კომისიაში შესაძლებელია 
მოწვეულ იქნას შესაბამისი დარგის სპეციალისტიც

1 მარტიდან ივლისის 
თვის ჩათვლით

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები
მუშაობენ მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე

15 ივლისამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მუნიციპალიტეტის ორგანოებს აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო 
წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს

 მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული 
ინფორმაციის გათვალისწინებით გაიანგარიშებს 
შემოსულობებისა და გადასახდელების საპროგნოზო 
მაჩვენებლებს და იწყებს შესაბამის პროცედურებს 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად 

 მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების მიზნით 
საბიუჯეტო ორგანიზაციებს უგზავნის საბიუჯეტო განაცხადის 
ფორმებს ასიგნებებისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის 
საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების მითითებით

68 შედგენილია 01.11.2020 მდგომარეობით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თავი XII, თავი XIII, თავი XIV მიხედვით 
https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=45 პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის 
დამტკიცების თაობაზე» საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 08.07.2011 წლის №385 ბრძანების დანართი №4-ის 
მიხედვით https://mof.ge/sabiujeto_kanonmdebloba

https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=45
https://mof.ge/sabiujeto_kanonmdebloba
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15 აგვისტომდე

 სამუშაო ჯგუფი ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტს

მუნიციპალიტეტის მერი
იწონებს სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული პრიორიტეტების 
დოკუმენტის პირველად ვარიანტს

 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ხელისუფლება

პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტული 
მიმართულებების პროგნოზირებადი ფინანსური რესურსების 
ფარგლებში ამზადებს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან 
სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმა საფუძვლად უნდა 
დაედოს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს, ყველა იმ 
ქვეპროგრამასა და პროგრამას რომლებიც შემდგომში აისახება 
წლიურ ბიუჯეტში. ეს დოკუმენტი გამოიყენებული უნდა იქნეს 
როგორც ხიდი შიდა ფინანსური კონტროლის მექანიზმებსა, 
პრიორიტეტების დოკუმენტსა და პროგრამულ ბიუჯეტს შორის

 
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი საბიუჯეტო 
ორგანიზაციები და მათში შემავალი 
სტრუქტურული ერთეულები

იწყებენ მუშაობას საბიუჯეტო განაცხადზე პრიორიტეტის 
დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის ფარგლებში მოწონებული 
ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობის მიხედვით

არაუგვიანეს 1 
სექტემბრისა 

სამუშაო ჯგუფი

ასრულებს მუშაობას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 
შემუშავებაზე, რის შემდეგაც ხდება მისი დამტკიცება 
მერის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც 
მუნიციპალიტეტის შიდა მოხმარების დოკუმენტია და 
მასში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია ზემოაღნიშნული 
სამუშაო ჯგუფის და უწყების შიდა ფინანსური კონტროლის 
სისტემის ფარგლებში გამოვლენილი რეკომენდაციებისა და 
წინადადებების საფუძველზე

არაუგვიანეს 15 
სექტემბრისა

მუნიციპალური სამსახურები

შევსებული საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს, დამატებითი 
ასიგნებების მოთხოვნებთან ერთად (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში), განსახილველად წარადგენენ საფინანსო 
სამსახურში. საფინანსო სამსახური იხილავს შევსებულ 
საბიუჯეტო განაცხადებს და ამზადებს მომავალი წლის წლიური 
ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს

არაუგვიანეს 1 
ოქტომბრისა

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო

ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს განსახილველად 
წარადგენს მერის ბრძანებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფში, 
სამუშაო ჯგუფში ასევე წარდგენილი უნდა იყოს სამსახურების 
მოთხოვნები დამატებით ასიგნებებზე შესაბამისი სამიზნე 
მაჩვენებლებით

არაუგვიანეს 5 
ოქტომბრისა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მუნიციპალიტეტის ორგანოებს აცნობებს სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისათვის გადასაცემი 
ფინანსური დახმარებისა (მ.შ. მიზნობრივი ტრანსფერი) და 
გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო 
მაჩვენებლებს

 
მუნიციპალიტეტის საფინანსო 
ორგანო

განახლებული მონაცემების გათვალისწინებით სამუშაო 
ჯგუფთან კონსულტაციებით, აგრძელებს მუშაობას 
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და მომავალი 
წლის ბიუჯეტის პროექტზე

 მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი 
პარამეტრების საფუძველზე ამზადებს მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში დელეგირებული უფლებამოსილებების პროგრამებისა 
და ღონისძიებების დაფინანსების გაანგარიშებებს, მიზნობრივი 
ტრანსფერის მოცულობას და ბიუჯეტის პროექტთან ერთად 
წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით 
ორგანოს, რომელიც იხილავს მათ და განხილვის 
შედეგების გათვალისწინებით მზადდება სახელმწიფოსა 
და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს შორის (საჭიროების 
შემთხვევაში) ხელშეკრულების პროექტი სახელმწიფოს მიერ 
დელეგირებული უფლებამოსილებების შესახებ
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არაუგვიანეს 15 
ნოემბრისა

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო (გარდა ა/რ შემადგენლობაში 
შემავალი მუნიციპალიტეტისა) ავტონომიური 
რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი 
მუნიციპალიტეტი მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების დოკუმენტს წარუდგენს 
ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო 
ორგანოს ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ 
დადგენილი წესით

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის 
გადამუშავებულ ვარიანტს წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობით ორგანოსა და საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს

მუნიციპალიტეტის ერთეულის მერი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ 
მასალებთან ერთად (მ.შ. პრიორიტეტების დოკუმენტი, 
პროგრამული ბიუჯეტის დანართი, კაპიტალური ბიუჯეტის 
დანართი, განმარტებითი ბარათი, ინფორმაცია მუნიციპალურ 
სსიპ-ების და ააიპ-ის ბიუჯეტზე) განსახილველად წარუდგენს 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − 
საკრებულოს

მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობით 
ორგანოში 
წარდგენიდან 5 დღის 
ვადაში 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო 

ბიუჯეტის პროექტს აქვეყნებს საჯარო განხილვისათვის

არაუგვიანეს 25 
ნოემბრისა

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო

შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტის პროექტს 
შენიშვნებით უბრუნებს მუნიციპალიტეტის მერს

არაუგვიანეს 10 
დეკემბრისა

მუნიციპალიტეტის მერი
ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე 
ან შესწორებულ ვარიანტებს წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს

 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო

განხილვისას ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიძლება 
შეტანილ იქნეს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერთან 
შეთანხმებით

ახალი საბიუჯეტო წლის 
დაწყებამდე 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო 

საჯაროდ იხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.  
გადაწყვეტილება ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების 
შესახებ მიიღება წარმომადგენლობითი ორგანოს სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო

თუ არ დაამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 
წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შესწორებული ვარიანტს 
ან მერის მიერ საკრებულოს შენიშვნების გაუზიარებლობის 
შემთხვევაში − ბიუჯეტის პირვანდელ რედაქციას, საკრებულო 
უფლებამოსილია სიითი შემადგენლობის 3/5-ით დაამტკიცოს 
საკრებულოს ფრაქციის ან საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 
არანაკლებ 1/3-ის მიერ ინიციირებული ბიუჯეტის პროექტი, 
რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ საკრებულოს 
მიერ მერისათვის გაგზავნილი შენიშვნები ან მათი ნაწილი
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ახალი საბიუჯეტო წლის 
დაწყებიდან 3 თვის 
განმავლობაში 

საქართველოს მთავრობა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს და 
მუნიციპალიტეტის მერს ვადამდე უწყვეტს უფლებამოსილებას 
და შემოიღებს პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობას. 
ასეთ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს პირდაპირი 
სახელმწიფო მმართველობის განმახორციელებელი 
თანამდებობის პირის/ორგანოს წარდგინებით ამტკიცებს 
საქართველოს მთავრობა

ბიუჯეტის პროექტის 
დამტკიცებიდან არა 
უგვიანეს 20 დღისა

მუნიციპალიტეტის (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი 
მუნიციპალიტეტისა)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უგზავნის 
დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების დოკუმენტს

წლიური ბიუჯეტი უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს საზოგადოებისათვის

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის 
გამოქვეყნებიდან 1 
თვის ვადაში

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო
შესაბამის სახელმწიფო ორგანოსთან (საჭიროების 
შემთხვევაში) აფორმებს დელეგირების ხელშეკრულებებს

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის 
გამოქვეყნებიდან 
არაუგვიანეს 15 დღისა 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო
ამზადებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალურ ან/და 
ყოველთვიურ განწერას

ყოველი თვის 
დასრულებიდან 10 
დღის ვადაში 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო 
ამზადებს ანგარიშს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და 
მთლიანი სალდოს ჩვენებით

ყოველი კვარტალის 
დასრულებიდან 1 თვის 
ვადაში 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 

შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის 
შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, 
რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების (მათ 
შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), 
ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი 
მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ 
მაჩვენებლებთან

საბიუჯეტო წლის 
დასრულებიდან 
არაუგვიანეს 2 თვისა 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო 
მის მიერ მომზადებულ ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 
წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს

არა უგვიანეს 1 მაისისა 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანო 

 საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და 
იღებს გადაწყვეტილებას წლიური ანგარიშების დამტკიცების ან 
დაუმტკიცებლობის შესახებ

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის აუდიტორული დასკვნა და შესრულების წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციაა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის
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დანართი 2: სახელმძღვანელო კითხვები თემატური 
კატეგორიებისათვის69

ჯანმრთელობა და სოციალური კეთილდღეობა

» რა სახის სერვისები არსებობს ჯანმრთელობისა და სოციალური კეთილდღეობისთვის თქვენს 
მუნიციპალიტეტში? (მაგ. კლინიკები, საავადმყოფოები, სასწრაფო დახმარების მანქანები, 
ადგილობრივი ექიმები, ბებიაქალები, სოციალური დაცვის პროგრამები, ახალგაზრდების 
დასაქმების, ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაციის და ა.შ.)

» რამდენი ექიმი და ექთანია განსაზღვრული თითოეულ მოსახლეზე?

» რა საერთო დაავადებებია? ქალისთვის? მამაკაცისთვის?

» რამდენად მაღალია ჩვილების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი თქვენს მუნიციპალიტეტში (5 
წელზე ქვემოთ ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობა)?

» როგორია თქვენი მუნიციპალიტეტის სამშობიაროებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (ქალები 
იღუპებიან ორსულობის ან ბავშვის გაჩენის დროს)? რა არის ამის მიზეზი?

» ვის აქვს წვდომა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის აღნიშნულ სერვისებზე? მოშორებულია 
ისინი დასახლებულ პუნქტებს? რამდენად არიან დაკავებული ქალები და შეუძლიათ თუ არა 
სარგებლობა შესაბამისი სერვისებით? შეუძლიათ თუ არა ქალებს, მოიძიონ სამედიცინო 
დახმარება? (ვინ იღებს ოჯახში აღნიშნულ გადაწყვეტილებას?) არსებობს განსაკუთრებული 
საჭიროებების მქონე ჯგუფები?

» რა დრო სჭირდება აღნიშნულ სერვისებზე წვდომას? დისტანციის შემთხვევაში რამდენ ხანს 
უწევთ ლოდინი?

» როგორია მომსახურების ხარისხი? (სტანდარტები, ადამიანების კმაყოფილება)

» გადიან თუ არა ქალები ორსულობის დროს შემოწმებას? თუ არა, რატომ?

» არსებობს მოწყვლადი ჯგუფები? ვინ მიეკუთვნება აღნიშნულ ჯგუფებს? ქვრივები? იღებენ 
ისინი სოციალურ დახმარებას? დარეგისტრირებულია თუ არა ყველა ღარიბი ოჯახი სოციალური 
დახმარების მისაღებად?

განათლება და მეცნიერება

» რა სკოლები არსებობს თქვენს მუნიციპალიტეტში? რა სახის ფორმალურ და არაფორმალურ 
განათლებას გთავაზობენ?

» რამდენი ბიჭი და გოგონა ამთავრებს დაწყებით სკოლას? თუ არსებობს განსხვავება, რატომ?

» რამდენი ბიჭი და გოგონა ამთავრებს საშუალო სკოლას? რა განაპირობებს განსხვავებას? 
შედეგად რა ხდება?

» როგორია გოგოებსა და ბიჭებს შორის სკოლის დატოვების, გადინების მაჩვენებელი? განსხვავების 
შემთხვევაში, რა არის მიზეზი? როგორია შედეგები?

» რამდენი მოსწავლეა საკლასო ოთახში? 

» რამდენად თანასწორია დამოკიდებულება გოგონებისა და ბიჭების მიმართ? მათ შორის, 
მათემატიკაში, ენებში, სპორტში?

» არსებობს განათლების მიღების შესაძლებლობა სპეციალური საჭიროების მქონე (შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე) პირთათვის?

69 http://helvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Gender-Manual-EN.pdf

http://helvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Gender-Manual-EN.pdf
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სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, სოფლის განვითარება

» რა სახის სასოფლო-სამეურნეო აქტივობებია თქვენს მუნიციპალიტეტში? არის რამე სატყეო 
მიმართულებით? რა სახის ღონისძიებები ხორციელდება სოფლის განვითარებისთვის? 
ეკონომიკური განვითარების რა პროცენტული წილია სოფლის მეურნეობაზე?

» ვინ ფლობს მიწის ნაკვეთებს? აქვს თუ არა ქალს ქონებაზე წვდომა?

» ვინ წყვეტს, რა პროდუქტი უნდა აწარმოოს ოჯახმა?

» სოფლის მეურნეობის რომელი სახის კულტურას ზრდის ქალი, მამაკაცი? არსებობს განსხვავება? 
(მაგალითისათვის, თუ ქალი უვლის და ზრდის საკვებ კულტურას, მამაკაცები ინტერესდებიან 
შემოსავლის მომტანი მოსავლით). ჩვეულებრივ, რა სახის საქმიანობით არიან დაკავებული 
ქალები და მამაკაცები სოფლის მეურნეობაში?

» ვის აქვს წვდომა სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებზე? თუ აღნიშნულს ფლობს ოჯახი, ვინ იღებს 
გადაწყვეტილებას მის გამოყენებაზე?

» ვინ იღებს აგრარული საქმიანობის გაფართოებასთან დაკავშირებულ სერვისებსა და შესაბამის 
ტრენინგებს? აქვთ თუ არა ქალებს დრო, დაესწრონ ასეთ ტრენინგს?

» ვინ ესწრება აგრარულ გამოფენებს? ვინ მონაწილეობს მასში?

» ვინ იღებს ვეტერინარულ სერვისებს?

» ვინ ყიდის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტს? ვინ ყიდის მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს? რა 
მიზნით?

ეკონომიკური განვითარება

» რა ძირითადი წყაროები უწყობს ხელს ეკონომიკურ განვითარებას თქვენს მუნიციპალიტეტში? 
(მაგ. სოფლის მეურნეობა, სამთო მეურნეობა, მეტყევეობა და ა.შ.)

» რა პოტენციური წყაროები ან შესაძლებლობებია ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის 
თქვენს მუნიციპალიტეტში?

» არსებობს კონკრეტული პროგრამები მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის, მაგ. ტრენინგები, 
სასწავლო პროგრამები, საკრედიტო პროგრამები, საგადასახადო თემატიკის და ა.შ.?

» ვინ ფლობს თქვენს მუნიციპალიტეტში არსებულ ბიზნესებს? კაცები თუ ქალები? 

» აქვთ თუ არა ქალებსა და მამაკაცებს წვდომა კრედიტზე?

» არის თუ არა ლიცენზირების მსგავსი სტანდარტები როგორც მამაკაცების, ასევე ქალებისათვის 
(თანაბრად ექცევიან თუ არა მათ)?

» რა შემაფერხებელი ფაქტორებია ქალებისათვის ბიზნესის დასაწყებად?

» ვინ არიან დასაქმებულები? როგორია მამაკაცთა და ქალთა ოფიციალური დასაქმების მაჩ-
ვენებელი? როგორია პოლიტიკა არაოფიციალური დასაქმების მიმართ? (ქუჩის ვაჭრობა და 
ა.შ.)?

» კომპანიებსა და ბიზნესებში ხელმძღვანელ თანამდებობათა რამდენი პროცენტი უჭირავთ 
თქვენს მუნიციპალიტეტში ქალებს?

» რამდენად იცავენ თქვენს მუნიციპალიტეტში შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ რეგულაციებს?

» რამდენად შეუძლიათ სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს (შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირები) დასაქმება?
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საზოგადოებრივი მომსახურება, სამოქალაქო თავდაცვა

» რა სახის საზოგადოებრივი სერვისები გაქვთ, რომლებიც სხვა თემატურ ჯგუფებში არ აღინიშნება?

» რა სახის ინფრასტრუქტურას აშენებს მუნიციპალიტეტი? ვინ არის პასუხისმგებელი მათ მოვლა-
შენახვაზე?

» ვინ სარგებლობს ყველაზე მეტად აღნიშნული ინფრასტრუქტურით?

» ვინ იყენებს წყლის სერვისებს ყველაზე მეტად? რისთვის?

» ვინ იყენებს გზებს? ვინ ფლობს მანქანებს? ვინ გადაადგილდება ქვეითად? 

» რამდენად გრძნობენ ქალები ძალადობისაგან თავს დაცულად (უსაფრთხოდ)? (მაგალითისათვის, 
ძალადობა ოჯახში, სექსუალური შევიწროება, ტრეფიკინგი)?

» არსებობენ სპეციალურად დატრენინგებული პოლიციის მუშაკები ძალადობის მსხვერპლი 
ქალების დასაცავად?

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

» რა სახის კულტურულ ღონისძიებებს უწყობს ხელს ხელისუფლება? ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, ითვალისწინებენ ახალგაზრდების საჭიროებებს? სპორტის რომელ სახეობებს 
უჭერენ მხარს? მაგალითისათვის, ფეხბურთი უფრო ბიჭებს აინტერესებთ. არის თუ არა სპორტის 
ისეთი სახეობები, რომელიც გოგონებს დააინტერესებს? ნაადრევი ქორწინება შეიძლება იყოს 
პრობლემა. ეს, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ჯანმრთელობისა და დედების სიკვდილიანობის 
მაჩვენებელზე.

» რა შესაძლებლობებია კულტურის მიმართულებით? რა საშუალებები / სერვისები არსებობს 
ახალგაზრდებისთვის? რა სპორტული ობიექტები აქვს მუნიციპალიტეტს?

» არსებობს სპეციალური პროგრამები შემოქმედი პირებისთვის (არტისტებისთვის) (ცეკვა, ფერწერა, 
თეატრი და ა.შ.)?

» რა საჭიროებები აქვთ ახალგაზრდა ქალებსა და მამაკაცებს?

» როგორია თინეიჯერულ ასაკში ორსულობის ტენდენცია? თუ მაღალია, რატომ?

» როგორია გოგონების ქორწინების საშუალო ასაკი? თქვენს მუნიციპალიტეტში ხდება თუ არა 
ადრეული ქორწინება (16 წლის ან უფრო ახალგაზრდა)? თუ ასეა, რატომ და რა შედეგები მოჰყვება 
მას?

» როგორია უმუშევრობის მაჩვენებელი ახალგაზრდებში? ბიჭებში, გოგონებში? რა არის უმუშევრობის 
მიზეზი?

» რა სახის პროფესიული განათლება და უნარების შემდგომი განვითარებაა საჭირო მათთვის? 

» არსებობს სპორტული ობიექტები, როგორც ბიჭების, ასევე გოგონებისთვის? სპორტის რომელ 
სახეობებია წახალისებული? აინტერესებთ ისინი ბიჭებსაც და გოგონებსაც?

» არსებობს სპეციალური პროგრამები ახალგაზრდებისთვის? არსებობს რაიმე სახის ცნობიერების 
ამაღლების აქტივობები კონტრაცეპტივების და ნარკოტიკების გამოყენების შესახებ? რამდენად 
ხელმისაწვდომია კონტრაცეფცია, მათ შორის, ფინანსური თვალსაზრისით?
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ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა

» ერთვებიან ქალები ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მაგალითად, 
თავიანთ სოფელსა და/ან მუნიციპალიტეტში? არსებობს რაიმე სახის მექანიზმი ან პოლიტიკა 
თქვენს მუნიციპალიტეტში (შესაბამისი მენეჯმენტის დონეზე), რომელიც უზრუნველყოფს ქალთა 
და მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას პროგრამისა და შესაბამისი ბიუჯეტის დაგეგმვამდე 
კონსულტაციებში? რა ბარიერები აფერხებს ქალებისა და გოგონების პროცესებში ჩართულობას 
და მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში? რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება 
მათი მონაწილეობის გასაზრდელად?

» უწყობენ ხელს ქალების სიაში მოხვედრას პოლიტიკური პარტიების ლიდერები? განიხილება, 
როგორც მამაკაცების ასევე, ქალთა კანდიდატურები? 

» არსებობს თუ არა ადგილობრივ არჩევნებში ქალ კანდიდატთა შესაძლებლობების გაძლიერების 
მექანიზმები? ვინ ახორციელებს?

» აქვთ თუ არა ქალებსა და მამაკაცებს თანაბარი შესაძლებლობა არჩევნებში ხმის მისაცემად? 
ხომ არ ხდება ხმის მიცემა ოჯახის, როგორც ერთი სუბიექტის მიერ? არსებობს თუ არა „ოჯახური 
ხმის მიცემის“ (family voting) პრაქტიკა თქვენს საზოგადოებაში, მუნიციპალიტეტში?

» არსებობს პროგრამები ქალთა ლიდერული უნარების განსავითარებლად?

» რამდენი ქალი და რამდენი კაცი ხელმძღვანელობს მენეჯმენტს თქვენს მუნიციპალიტეტში?

» ხდება თუ არა ქალებისათვის საჭირბოროტო საკითხებისა და საჭიროებების განხილვა 
საკრებულოში?
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