
შე სა ვა ლი

ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის ახალ დღის წეს რიგ ში ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლია მოკ ლე და გრძელ ვა დი ა ნი პრი ო რი ტე ტე ბი 2017-2020 წლებ ში 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ერ-
თობ ლი ვი მუ შა ო ბი სათ ვის. ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით და სა ხულ მოკ ლე-
ვა დი ან პრი ო რი ტე ტებ ში შე დის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბა 
და სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში ქა ლე ბი სა და მა-
მა კა ცე ბის მი მართ თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. კერ ძოდ, ევ-
რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხ მე ბის 349-ე მუხ ლის „ე~ პუნ ქ ტ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია თა-
ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, რაც 
მიზ ნად ისა ხავს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბას და მა მა კაც სა 
და ქალს შო რის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

ცხა დი ა, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის და-
მო კი დე ბუ ლი ქალ თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბა ზე. თუმ ცა ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე-
ლო ში არ არ სე ბობს თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 
გარ და ამი სა, გა სუ ლი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ქალ თა 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი რა ი მე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა. ამ 
სა კითხის მოგ ვა რე ბის თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა შე ბევ რი გა მოწ ვე ვა 
დგას, მათ შო რის ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე ქალ თა შეზღუ დუ ლი წვდო მა, ეკო ნო-
მი კუ რი ძა ლა დო ბის უჩი ნა რი ხა სი ა თი, ქალ თა მოქ მე დე ბის და ბა ლი უნა რი, უჩი-
ნა რი შრო მა ოჯახ ში, რო მე ლიც არ არის აღი ა რე ბუ ლი, და ქალ თა ეკო ნო მი კუ-
რი გაძ ლი ე რე ბის პრო ცეს ში ბიზ ნე სის სექ ტო რის ჩა ურ თ ვე ლო ბა. წი ნამ დე ბა რე 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტ ში გან ხი ლუ ლია ქალ თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი, მო ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ-
დებ ლო ჩარ ჩო სა და სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მოკ ლე აღ წე რა და არ-
სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ე ბი სა და პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვა.
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წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 
2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის 
ივნისამდე.

„Ria sazogadoebis fondi~

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა -
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირი-საქართველოს შო  რის ასო -
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო-
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა-
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.
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ზო გა დი ინ ფორ მა ცია

სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ე ბა ში ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს ძალ ზე გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი გენ დე რუ ლი რო ლე ბი აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი. სა ზო გა დო ე ბის დიდ ნა წილს 
მი აჩ ნი ა, რომ ქა ლე ბის ძი რი თა დი რო ლი ცხოვ რე ბა ში არის ოჯახ ზე ზრუნ ვა 
და ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ და, მა მა კა ცე ბის გან კი მო ე ლი ან მა თი ოჯა ხე ბი სათ ვის 
ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბი სა და და ცუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.1 ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბის ბო ლოდ რო ინ დელ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ ადა მი-
ა ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში (როგორც ქა ლე ბი, ისე მა მა კა ცე ბი) ქა ლებს უპირ ვე-
ლე სად ოჯახ ში ხე და ვენ და მათ ფუნ ქ ცი ად ში ნა უ რი საქ მე ე ბის კონ ტ როლ-
სა და მო წეს რი გე ბას მი იჩ ნე ვენ.2

და თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო, რო მე ლიც გენ დე რულ 
თა ნას წო რო ბას არე გუ ლი რებს, ძი რი თა დად შე ე სა ბა მე ბა სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კას, ქა ლე ბი რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში სის ტე მა ტუ რად იჩაგ რე ბი ან. ისი-
ნი სა ერ თოდ უგუ ლე ბელ ყო ფილ ნი არი ან რო გორც სა მუ შაო ძა ლა. კულ ტუ-
რუ ლი, რე ლი გი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი დაბ რ კო ლე ბე ბი ხელს უშ ლის ქარ თ-
ველ ქალ თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას. გარ და ამი სა, ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი 
გაძ ლი ე რე ბა არ წარ მო ად გენს პრი ო რი ტეტს სა ხელ მ წი ფო სათ ვის, რა საც 
ცხად ყოფს ის ფაქ ტი, რომ პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ ში ქა ლე ბი იშ ვი ა თად 
არი ან ხოლ მე მოხ სე ნი ე ბულ ნი.3

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა პირ და პირ არის და კავ ში რე ბუ ლი გენ-
დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის და მი სი ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი შე დე გის – ქალ-
თა მი მართ ძა ლა დო ბის – დაძ ლე ვას თან. სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც-
ვე ლის ინ ფორ მა ცი ით, ქა ლე ბი ხში რად რჩე ბი ან თა ვი ანთ მე უღ ლე ებ თან, 
მი უ ხე და ვად ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბი სა, იმ ფაქ ტის გა მო, რომ მათ არა აქვთ 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი და ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა, რომ ლე ბიც მო-
ძა ლა დე ქმრის გან წას ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემ და.4 ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის სა კითხებ ზე სა გან გე ბო მომ ხ სე ნე ბელ მა ეკო ნო მი კუ რი და მო უ-
კი დებ ლო ბის არარ სე ბო ბა და ა სა ხე ლა ერ თ -ერთ იმ ფაქ ტო რად, რო მე ლიც 
სა ვა რა უ დოდ ზრდის სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ტი მუ რი პარ ტ ნი ო რის მხრი დან ძა-
ლა დო ბის რისკს.5 

2014 წელს გა ე რო-ს ქალ თა დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის 
კო მი ტეტ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ქალ თა უმუ შევ რო ბის არაპ რო პორ ცი-
უ ლად მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელ ზე, გენ დე რუ ლი ნიშ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვან გან ს ხ ვა-
ვე ბა ზე ხელ ფა სებ ში და გა მუდ მე ბულ ჰო რი ზონ ტა ლურ და ვერ ტი კა ლურ 
სეგ რე გა ცი ა ზე შრო მის ბა ზარ ზე, სა დაც ქა ლე ბი კონ ცენ ტ რი რე ბულ ნი არი-
ან და ბა ლა ნაზღა უ რე ბად სა მუ შა ო ებ ზე.6 კო მი ტეტ მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბას მის ცა რე კო მენ და ცი ა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ზო მე ბი ქალ თა და საქ მე ბის 
გა საზ რ დე ლად და ეფექ ტი ა ნად მო აგ ვა როს და ბა ლა ნაზღა უ რე ბად სა მუ-
შა ო ებ ზე ქა ლე ბის კონ ცენ ტ რი რე ბის სა კითხი. გარ და ამი სა, კო მი ტე ტის 
რე კო მენ და ცია იყო, რომ და ი ნერ გოს ზო მე ბი თა ნა ბა რი სა მუ შა ოს შეს რუ-
ლე ბი სათ ვის თა ნას წო რი ანაზღა უ რე ბის მი ღე ბის პრინ ცი პის გან სა ხორ ცი-
ე ლებ ლად.7 

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ინ ფორ მა ცი ით, 2017 
წლის იან ვ რის მდგო მა რე ო ბით ქა ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 52%-ს 
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5  ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
საგანგებო მომხსენებლის ანგარიში 
ქალთა მიმართ ძალადობის, მისი 
მიზეზებისა და შედეგების შესახებ 
საქართველოში მისი მისიის შედეგად, 
2016 წლის 9 ივნისი, A/HRC/32/42/
Add.3

6  „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 
საქართველოში: არსებული 
პოლიტიკისა და ინიციატივების 
ანალიზი~, „საფარი~, 2017, გვ. 21, იხ. 
შემდეგ მისამართზე: http://sapari.ge/
wp-content/uploads/2017/12/wom-
an-economic-eng-www.pdf
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შე ად გენ დ ნენ.8 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, 15 წლის და უფ რო სი ასა კის ქალ-
თა 42% ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი არ არის, გან ს ხ ვა ვე ბით იმა ვე ასა კობ რი ვი 
კა ტე გო რი ის ქარ თ ვე ლი მა მა კა ცე ბის 22%-ისგან. რაც შე ე ხე ბა და საქ მე ბას, 
მა მა კა ცე ბის 67% მუ შა ობს. ქა ლე ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სი შე ად გენს 
731.3 ლარს, გან ს ხ ვა ვე ბით 1116.6 ლა რის გან მა მა კა ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში.9 

2017 წელს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გენ დე რუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბის 
ინ დექ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო 94-ე იყო 144 ქვე ყა ნას შო რის. ეს ინ დექ-
სი იზო მე ბა ეკო ნო მი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის, სა გან მა ნათ ლებ ლო მიღ წე ვე ბის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და გა დარ ჩე ნის და პო ლი ტი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი-
ხედ ვით.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მო ნა ცე მე ბით, ეკო ნო მი კუ რი მო ნა წი-
ლე ო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლომ ბო ლო 
რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში რე ი ტინ გებ ში ქვე მოთ გა და ი წია და ამ ჟა-
მად 75-ე ად გილ ზე ა.10

7  ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის კომიტეტი, დასკვნითი 
შენიშვნები საქართველოს მეოთხე 
და მეხუთე პერიოდულ ანგარიშებთან 
დაკავშირებით, 2014 წლის ივლისი. 
CEDAW/C/GEO/CO/4-5

8  საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, „ქალები და 
მამაკაცები საქართველოში~. 2017. გვ. 
52

9  საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, „დასაქმებულთა 
ყოველთვიური ხელფასები სქესის 
მიხედვით~. 2017

10  მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი; 
ანგარიში გენდერული განსხვავების 
ინდექსის შესახებ. იხ. შემდეგ 
მისამართზე: http://www3.weforum.
org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

11  2016-2020 წლების სამთავრობო 
პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი 
განვითარება, კეთილდღეობა~, იხ. 
შემდეგ მისამართზე:  http://www.par-
liament.ge/ge/ajax/downloadFile/51008/
mtavrobis_programa_2016-2020_
rev_22.11_.16_

12  2016-2020 წლების მცირე და 
საშუალო ბიზნესის განვითარების 
სტრატეგია, იხ. შემდეგ 
მისამართზე: http://gov.ge/
files/439_54422_706524_100-1.pdf
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არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კა და პრო ექ ტე ბი

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში გა რან ტი რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე-
ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით და 2010 წელს მი ღე ბუ ლი „გენდერული თა ნას წო რო-
ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნით, რომ ლის მი ხედ ვით სა ხელ მ წი ფომ ხე ლი უნ და შე-
უწყოს და უზ რუნ ველ ყოს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბი 
პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში.

სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა გა ნი საზღ ვ რე ბა რამ დე ნი მე სა-
ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ით. ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი პროგ რა მა – 2016-2020 
წლე ბის სამ თავ რო ბო პროგ რა მა „თავისუფლება, სწრა ფი გან ვი თა რე ბა, 
კე თილ დღე ო ბა~ – გენ დერს ერ თა დერ თხელ ახ სე ნებს, კერ ძოდ, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის, დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბი-
სად მი მიძღ ვ ნილ თავ ში, რაც ცხად ყოფს მთავ რო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით. 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ თავ ში ქა ლე ბი არ არი ან ნახ სე ნე ბი.11
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2016-2020 წლე ბის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 
შედ გე ბა ხუ თი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბის გან, რო მელ თა გან მხო ლოდ 
ერ თ შია ნახ სე ნე ბი ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, კერ ძოდ, მცი რე და 
სა შუ ა ლო მე წარ მე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით. სტრა-
ტე გია ით ვა ლის წი ნებს სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე ბას სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ში 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში~ ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით.12 
მე ო რე მხრივ, სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მას თან „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში~ და-
კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი გვაჩ ვე ნებს, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო-
ე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი გრან ტე ბის 40%-ს იღე ბენ ქა ლე ბი, მაგ რამ ძალ ზე 
მცი რე რა ო დე ნო ბის ქა ლი იღებს მსხვილ გრან ტებს და მსხვილ სა წარ მო ებ-
ში თით ქ მის არ არი ან ქა ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლე ბი (მხოლოდ 0.05%).13

სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ-
ვის არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე სხვა სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, 
რო გო რე ბიც არის ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე წვდო მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ინო-
ვა ცი ე ბის მხარ და ჭე რა, არ ით ვა ლის წი ნებენ რა ი მე კონ კ რე ტულ მიზ ნებ სა 
თუ საქ მი ა ნო ბას კონ კ რე ტუ ლად ქა ლე ბი სათ ვის.

2015-2020 წლე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა ში 
ქა ლე ბი მხო ლოდ გენ დე რუ ლი თვალ საზ რი სით კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი მო ნა-
ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის სა ჭი რო ე ბის კონ ტექ ს ტ ში არი ან მოხ სე ნი ე ბულ ნი.14 
2017 წელს ქა ლებ მა შე ად გი ნეს სა ქარ თ ვე ლო ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
კო ო პე რა ტი ვე ბის 27%, თუმ ცა ქა ლე ბი ამ კო ო პე რა ტი ვე ბი დან მხო ლოდ 
20%-ს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ.15 რაც შე ე ხე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი-
ე ლე ბულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო ექ ტებს, სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა მერ ყე ობს 7%-33%-ს შო რის; აქე დან ქალ თა ყვე-
ლა ზე მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბა აღი ნიშ ნე ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი და ფი ნან სე ბის 
მქო ნე პრო ექ ტებ ში, ხო ლო ქა ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (7%) სა ხელ მ წი ფოს ყვე ლა ზე დი დი პრო ექ ტის – 
„შეღავათიანი აგ როკ რე დი ტი~ – ფარ გ ლებ ში ფიქ სირ დე ბა.16

სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი
 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ქალ თა ყო ველ გ ვა რი 
დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლომ რი გი სა ერ-
თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იკის რა. ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის მე-4 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, მხა რე ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან, აღი ა რონ 
მა მა კა ცი და ქა ლი მშრო მე ლე ბის უფ ლე ბა თა ნა ბა რი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბი-
სათ ვის თა ნა ბა რი ანაზღა უ რე ბის მი ღე ბა ზე.17 გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ბი საა ქალ თა დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის კონ ვენ ცი ა, 
რომ ლის რა ტი ფი ცი რე ბა სა ქარ თ ვე ლომ 1994 წელს მო ახ დი ნა. კონ ვენ ცი ის 
მე-3 მუხ ლი ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მ წი ფო ებს, გა ნა ხორ ცი ე ლონ ყვე ლა სა-
ჭი რო ზო მა, რა თა უზ რუნ ველ ყონ ქალ თა ყო ველ მ ხ რი ვი გან ვი თა რე ბა და 
პროგ რე სი პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და კულ ტუ რის სფე რო-
ებ ში.18 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვა და ყვე ლა ქა ლი სა და გო გო ნას გაძ-
ლი ე რე ბა გა ე რო-ს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი დან ერ თ -ერ თი ა. მი-

13  „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 
საქართველოში: არსებული 
პოლიტიკისა და ინიციატივების 
ანალიზი~, „საფარი~, 2017, გვ. 21, იხ. 
შემდეგ მისამართზე: http://www.parlia-
ment.ge/uploads/other/86/86670.pdf

14  სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრატეგია 2015-2020, იხ. შემდეგ 
მისამართზე: http://www.moa.gov.ge/7/
Public/Strategy/8

15  „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 
საქართველოში: არსებული 
პოლიტიკისა და ინიციატივების 
ანალიზი~, „საფარი~, 2017, გვ. 22, იხ. 
შემდეგ მისამართზე: http://www.parlia-
ment.ge/uploads/other/86/86670.pdf

16  ibid, p24.

17  ევროპის სოციალური ქარტია, 
სტრასბურგი 3 V 1996, მუხლი 4, პუნქტი 
3

18  ქალთა დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია, 
მუხლი 3
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ზა ნი 5.7 ით ვა ლის წი ნებს რე ფორ მებს, რო მელ თა მი ზა ნია ქა ლე ბი სათ ვის 
ეკო ნო მი კურ რე სურ სებ ზე მა მა კა ცე ბის თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბის მი ნი ჭე ბა. 
გარ და ამი სა, ეს მი ზა ნი მი მარ თუ ლია იმი სა კენ, რომ ქა ლებს მი ე ცეთ მი წის 
ფლო ბის და მი წი სა და ქო ნე ბის სხვა ფორ მე ბის, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის, 
მემ კ ვიდ რე ო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა კონ ტ რო ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა სა ხელ მ წი ფო კა ნო ნე ბის შე სა ბა მი სად. სა ქარ თ ვე ლომ უკ ვე და იწყო 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი პრო ცე სი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ეროვ ნულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე სა ტა ნად და ამით იკის რა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვის ვალ დე ბუ ლე ბა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა, რო გორც წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ცხად-
ყოფს, დღემ დე ამ მი მარ თუ ლე ბით ცო ტა რამ თუ და გეგ მი ლა ან მიღ წე უ ლა.

რე კო მენ და ცი ე ბი

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ხელ მ წი ფომ უნ-
და ჩა მო ა ყა ლი ბოს ხედ ვა და ყვე ლა შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი 
და სა მოქ მე დო გეგ მა უნ და გა და ი სინ ჯოს იმი სათ ვის, რომ მათ ში შე ვი დეს 
ქმე დი თი პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა. ამი ტომ რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ჩა მო ა ყა ლი ბოს ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ-
ლი ე რე ბის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის არ-
სე ბულ სტრა ტე გი ებ ში შე ი ტა ნოს ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ-
ლი იქ ნე ბა ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა კენ;

•	 სა ხელ მ წი ფომ უნ და ჩა მო ა ყა ლი ბოს სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი მე წარ-
მე ქა ლე ბის ხელ შე საწყო ბად და ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე ქალ თა წვდო-
მის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ასე ვე მა თი პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
ასა მაღ ლებ ლად;

•	 უნ და ჩა ტარ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე თა მომ ზა დე ბა, რა თა უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი იქ ნეს გენ დე რუ ლი თვალ საზ რი სით მგრძნო ბი ა რე პო ლი ტი კის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის ყვე ლა დო ნე ზე;

•	 კერ ძო კომ პა ნი ებ მა რო გორც ქა ლე ბის თ ვის, ისე მა მა კა ცე ბის თ ვის უნ-
და უზ რუნ ველ ყონ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის უფ-
ლე ბა შრო მის კო დექ სის შე სა ბა მი სად;

•	 მთავ რო ბამ უნ და შე ი მუ შა ოს ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი სა მუ შაო ად გი ლებ-
ზე ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბი სათ ვის თა ნას წო რი ანაზღა უ რე ბის მი ცე-
მის მო ნი ტო რინ გი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის;

•	 უნ და ჩა ტარ დეს სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი ქალ თა ეკო ნო მი კურ და 
ქო ნებ რივ უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით.

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის საჭიროება

5








