
“საქართველოს რეგიონებში კლიმატის 

ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და შერბილების 

ზომების ინსტიტუციონალიზაცია” 

	
	



გენდერი და კლიმატის 

ცვლილება 

 

 

	
	



 

 
გენდერული უთანასწორობა 

•  1, 3 მილიარდი ადამიანიდან, რომლებიც 

მსოფლიოში უკიდურეს სიღარიბეში 

ცხოვრობს, 70% არის ქალი 

 

•  ქალები მუშაობენ სამუშაო საათების 2/3-ს 

 

• ქალები აწარმოებენ მსოფლიო პროდუქტის 

½-ს 

 

•  ქალები გამოიმუშავებენ შემოსავლების 

მხოლოდ 10%-ს და ფლობენ უძრავი ქონების 

მხოლოდ 2%-ს 

 



    2007 წელს გაეროს განვითარების პროგრამამ პუბლიკაციით - 
Report and that of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) in 2007 (Rodenberg 2009: 7ff.)-  კლიმატის 
ცვლილების დისკურსში გენდერის საკითხისადმი ყურადღების 
მიქცევა დაიწყო. 

     

    კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები  არ არის 
გენდერულად ნეიტრალური.  

    

    კლიმატის ცვლილების გენდერული განზომილება 2 ძირითადი 
პარამეტრისაგან შედგება:  

 

 ქალები (განსაკუთრებით განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში) 
წარმოადგენენ  მოწყვლად ჯგუფს კლიმატის ცვლილების მიმართ; 

 ქალები და მამაკაცები განსხვავებულ როლს ასრულებენ 
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გამოწვევების 
გადასაჭრელად, ზოგ შემთხვევაში, ქალები ძირითადი აქტიორები 
არიან მიტიგაციისა და ადაპტაციის მთელ რიგი მიმართულების 
აქტივობებში . 

 



უთანასწორობის გამომწვევი ფაქტორები 
  

 აუნაზღაურებელი სამუშაო და არათანაბარი მოვალეობები ოჯახში - 
ქალები ოჯახის ძირითადი მომვლელები არიან, ასევე ისინი 
წარმართავენ ოჯახის საქმეებს -  იქნება ეს წყლის შეგროვება, 
დასუფთავება, საკვების მომზადება და ა.შ. შესაბამისად ამ 
მოვალეობების შესრულებაზე ეს მოვალეობები რთულდება; 

  

 სხვაობა შემოსავლებში - ქალები მსოფლიოში სამუშაო საათების 2/3 
მუშობენ და შემოსავლების მხოლოდ  10%-ს იღებენ. გენდერული 
სეგრეგაცია და დაბალი შემოსავლები,  ასევე ის, რომ ქალები 
არაფრომალური სექტორში ჭარბობენ, მათ კლიმატის ცვლილების 
მიმართ მოწყვლად ჯგუფად აყალიბებს; 

  

 მისაწვდომობა ფინანსური რესურსებისადმი - ქალებს მეტი ბარიერი 
გააჩნიათ  ფინანსური რესურსების მოპოვებისათვის, ვიდრე - მამაკაცებს, 
რადგან მათ  ნაკლები ქონება გააჩნიათ. (კენიაში ქალები ბიზნესის 47%-ს 
ფლობენ, თუმცა მათზე მოდის კრედიტების 7% და მიწის 1%, ნიგერიაში 
ქალები ფლობენ რეგისტრირებული ბიზნესის 25-30%-ს, თუმცა იღებენ 
მხოლოდ 10-15% კრედიტებისა) 

 
 



უთანასწორობის გამომწვევი ფაქტორები 

 ქონებრივი უფლებები - OECD ანაგრიშის მიხედვით, 

ქალები ქონების 1%ს ფლობენ, თუმცა სამუშაოს 66%-ს 

ასრულებენ, ინდოეთში, ნეპალსა და ტაილანდში ქალი 

ფერმერების მხოლოდ 10% ფლობს მიწას. 

  

 მისაწვდმობა ინფორმაციისადმი - კულტურული ნორმები, 

და გოგონების მოვალობები ოჯახურ საქმიანობას იყვნენ 

ჩართული, ლიმიტირებას ახდენს ქალთა განათლებისა, 

ისევე როგორც ლიმიტირებულაი მათი ცნბიერება 

მიტიგაციისა და ადაპტაციის სტრატაგიების შესახებ 

 

 

 



 

შემცირებული  

სოფლის მეურნეობის 

 პროდუქტი 

 

 

ნაკლები დრო განათლებისა და 

 შემოსავლების აგრეგირებისთვის 

 

რისკის მართვის არამდგრადი სტრატეგიები 

ტყის საფარის შემცირება 

გაუდაბნოება 

მიგრაცია 

კონფლიქტი 

 

სტიქიური  

უბედურებები 

კლიმატის ცვლილებისა და ქალთა სიღარიბის 

ურთიერთქმედების ციკლი 

წყლისა და საკვების 

 მოპოვების გართულება 
 



კლიმატის ცვლილების გავლენა 

ქალზე, როგორც მოწყვლად ჯგუფზე 
პირობა/სიტუაცია სპეციფიური გავლენა ქალზე 

სწრაფად განვითარებადი საფრთხეების პირდაპირი 
გავლენა (წყალდიდობა და ა.შ) 

ქალთა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი უფრო 
მაღალია,მცირე ქონების გამო ქალისათვის 
დანაკარგები უფრო მნიშვნელოვანია 

ნელა მიმდინარე საფრთხეების გავლენა 
(გვალვა, გაუდაბნოება, ტყის განადგურება, მიწის 
დეგრადაცია) 

ქალებს არ გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა მსგავს  
ექსტრემალურ პირობებში ქმედებების 

ქალები ნაკლებად ფლობენ ქონებას და მიწის 
რესურსებს 

წარმოებასა და ბაზრებზე მცირე კონტროლი 
განაპირობებს ნაკლებ ადაპტაციის უნარს 
ეკოლოგიურ ცვლილებებთან, რასაც უფრო დიდ 
ფინანსურ დანაკარგებამდე მიჰყავს ქალი 

ნაკლები შემოსავალი კრიზისულ ვითარებაში ქალთა მცირე შემოსავლები 
რისკებს ზრდის 

განათლების ნაკლები დონე ამცირებს ქალთა მისაწვდომობას განათლებაზე და 
ამცირებს მათ მზაობას სტიქიური მოვლენების 
რეაგრებისათვის 

ნაკლები მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების 
ორგანოებში 

ქალთა პოტენციალი არ არის გამოყენებული, მათ 
საჭიროებები და მოთხოვნები არ არის გამოხატული 
და იგნორირებულია სტარტეგიებსა და პროგრამებში 

რესურსებზე მიუწვდომლობა ქალებს ნაკლები მისაწვდომობა აქვთ ბაზრებზე, 
კრედიტებზე, სანფორმაციო და ჰუმანიტარულ 
სამსახურებზე და შესაბამისად ნაკლები 
შესაძლებლობები გააჩნიათ სტიქიური მოვლენებით 
გამოწვეული დანაკარგების აღსადგენად 



გენდერი & კლიმატის 

ცვლილება:   
გლობალური პოლიტიკის 

ჩარჩო 



დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს 

გენდერულ კომპონენტს 

  

ადამიანის  უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია(1948) 

კონვენცია ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 
შესახებ(CEDAW) (1979) 

ბიომრავალფეროვნების კონვენცია(1992) 

თავი 24  (UNCED 1992) 

საერთაშორისო კონფერენცია მოსახლეობისა და განვითარების 

 შესახებ (1994) 

გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია(1994) 

პეკინის სამოქმედო პლატფორმა(1995) 

მილენიუმის დეკლარაცია(2000) 

 



 

  

  (UNFCCC) 
 კიოტოს ოქმი  

 

 

 



საქართველოში მოქმედი ძირითადი 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

დოკუმენტები გენდერულ თანასწორობაზე 
 

 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია.  

 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ 
საერთაშორისო პაქტი.  

 ეკონომიკური,  სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ 
საერთაშორისო 

 პაქტი.  

  ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია.  

 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
ევროპული კონვენცია.  

 პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო პლატფორმა.  

 მოსახლეობისა და განვითარების კაიროს კონფერენციის 
სამოქმედო პროგრამა.  

 გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325.  

 ათასწლეულის დეკლარაცია და ათასწლეულის განვითარების 
მიზნები.  



 კანონი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 

 დახმარების შესახებ“ (2006 წ.). 

 საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის  

(ტრეფიკინგის)  წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. 

 კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ 

(2010 წ.). 

  გენდერული თანასწორობის 2011-2003 წლების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა. 

 კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ                                                           
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გენდერი, კლიმატის ცვლილება და 

თვითმმართველობა  (კვლევის შედეგები) 

 გენდერული სხვაობების გაგება  კლიმატის ცვლილების გავლენის 
შესახებ საკითხებზე ფაქტიურად არ არსებობს 
მუნიციპალიტეტებში 

 პროგრამებში, სამოქმედო გეგმებში, სერვისის მიწოდებაში არ 
ხდება გენდერული ასპექტების დაგეგმვა და მოწყვლადი ჯგუფის 
მიმართ სპეციფიური ღონისძიებების დაგეგმვა 

 არ არსებობს ადაპტაციის მოქმედებების გეგმა სოფლის 
მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროში ქალისა 
და მამაკაცის განსხვავებული როლების შესაბამისად რესურსების 
მართვაში, შინამეურნეობებში, თემებში 

 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მიღებულია გენდერული 
თანასწორობის კანონი და სამოქმედო გეგმა, მათში კლიმატის 
ცვლილების საკითხები იგნორირებულია, შესაბამისად 
მუნიციპალიტეტებს გენდერული თანასწორობის კანონის 
მიხედვით მხოლოდ ზოგადი ტიპის ნორმები ეხება 

 მუნიციპალური ბიუჯეტები ზოგადად კი არ ითვალისწინებს 
გენდერულ პარამეტრებს 
 



კვლევის შედეგები 
 მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს ბუნებრივი და 
ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 
გეგმები გააჩნიათ, მათში არ არის გათვალისწინებული არანაირი 
გენდერული პარამეტრი, ქალები და ბავშვები საგანგებო 
სიტუაციებზე რეაგირებისათვის არ განიხილებიან მოწყვლად 
ჯგუფად. 

 ქალებს ნაკლები ინფორმაცია გააჩიათ კლიმატის ცვლილების 
შესახებ და მათ მიერ გამოწვეული ნეგატიური შედეგების 
მიხედვით, ასევე სხვადასხვა ბუნებრივი რისკების პროცესში 
რეაგირებისა და ადაპტაციის საკითხებზე 

 ვინაიდან ქალთა ეკონომიკური შემოსავლები მამაკაცის 
ეკონომიკურ შემოსავლებზე მცირეა, ხოლო ის შინამეურნეობები, 
რომლებიც ქალის მიერ არის მართული ნაკლებ შემოსავლიანია, 
ისინი განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან კლიმატის ცვლილების 
მიმართ, და  კრიზისული ვითარებამ მათთვის შინამეურნეობის 
სრულიად განადგურებამდე შესაძლოა მიიყვანოს. 

 გამოვლინდა პირდაპირი კავშირი წყლის პრობლემების მქონე 
მუნიციპალიტეტბთან, კერძოდ, ვინაიდან ქალები ძირითადად 
არაანაზღაურებად სამუშაოს ასრულებენ როგორც წყლის 
შეგროვების, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების წყლით 
უზრუნველყოფის პროცესში,ქალები ყველაზე მეტად 
ზარალდებიან და დამატებითი სამუშაოების ჩატარება უწევთ. 
 



ქალები და წყლის რესურსები 

   სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის 
კვლევის მიხედვით  საქართველოში 2010 წელს 
ჩატარებული კვლევის მიხედვით (7 დიდი 
ქალაქი)  

 ქალების 27,3%-ს უწევს სახლში დარჩენა, რათა 
დაელოდოს წყლის მიწოდებას;  

 20.8% აღნიშნავს, რომ წყლის გრაფიკი ხელს 
უშლის შინამეურნეობაზე ზრუნვაში, 

  12,8%–ს კი არ შეუძლია მისთვის სასურველ 
დროს საჭმლის მომზადება.  

 ქალების მხოლოდ 15,3%–მა აღნიშნა, რომ 
წყლის მიწოდება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე 
გავლენას არ ახდენს. 

 



 MP (Joint Monitoring Programme) მონაცემების 

მიხედვით, საქართველოში 1990 წლიდან 2008 

წლამდე 17%-ით გაიზარდა ხელმისაწვდომობა 

სასმელად ვარგის წყალზე. ამავე ანგარიშის 

მიხედვით, საქართველოს ქალაქებში უსაფრთხო 

სასმელი წყლით მარაგდება მოსახლეობის 100%, 

სოფლად - 96%. ამავდროულად, თუ ურბანული 

დასახლებების 90 პროცენტია საქართველოში 

უზრუნველყოფილი წყალმომარაგების 

მილსადენი სისტემით, სოფლის მოსახლეობის 

მხოლოდ 48% სარგებლობს ასეთი სისტემებით.  

 

 
 
[1] http://unicef.ge/uploads/Standards_Water_Sanitation_and_Hygiene_in_School.GEO_1.pdf 



წყალთან დაკავშირებული 

პრობლემების რუკა 



 სოფლის მეურნეობა კვლავ რჩება 

თვითდასაქმების  მნიშვნელოვან სფეროდ 

 საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის მონაცემებით, საქართველოში 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 49% და 

მამაკაცების  66% -ია დასაქმებული 

 

 



 უფრო მაღალი შემოსავლები აქვთ იმ 

შინამეურნეობებს, რომელთა უფროსებსაც კაცები 

   წარმოადგენენ. 

   2010 წელს, შინამეურნეობების საშუალო თვიურ 

შემოსავლებში (ფულადი და არაფულადი 

სახსრები, სულ) იმ შინამეურნეობების 

შემოსავლები, რომელთა უფროსებს კაცები 

   წარმოადგენდნენ 42.3 პროცენტით მეტი იყო, იმ 

შინამეურნეობების შემოსავლებზე, რომელთა 

   უფროსებს ქალები წარმოადგენდნენ, ხოლო 

2012 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 32.7 

პროცენტამდე შემცირდა. 



სოფლის მეურნეობა 



სწრაფად განვითარებადი საფრთხეების 

პირდაპირი გავლენა (წყალდიდობა და ა.შ) 

 ქალთა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი უფრო 

მაღალია,მცირე ქონების გამო ქალისათვის 

დანაკარგები უფრო მნიშვნელოვანია 

ნელა მიმდინარე საფრთხეების გავლენა 

 (გვალვა, გაუდაბნოება, ტყის განადგურება, მიწის 

დეგრადაცია) 

 ქალებს არ გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა მსგავს  

ექსტრემალურ პირობებში ქმედებების 

 



ბუნებრივი კატასტროფები 



 კავკასიის გარემოსდაცვითი ქსელის კვლევის- ქალთა ჩართულობის 

შეფასება საქართველოს სატყეო სექტორში მიხედვით, ქალებსა და 

მამაკაცებს განხვავებული ცოდნა და გამოცდილება გააჩნიათ ბუნებრივი  

რესურსების მოხმარებასთან დაკავშირებით და განსხვავებულ როლს 

თამაშობენ ტყის რესურსების მართვის პროცესში. ქალები უფრო მეტად 

მისდევენ აგროტყის რესურსების მოპოვების ტრადიციულ დარგებს, 

ხოლო მამაკაცები უფრო მაღალი შემოსავლის მქონე საქმიანობით 

არიან დაკავებული. (მაგალითად, ხის მასალის დამზადება და 

დამუშავება) სატყეო დარგში ქალებს არადომინანტური პოზიცია უკავიათ. 

ტყეებთან მათი კავშირი ხშირად მხოლოდ არამერქნული პროდუქტების 

მოგროვებასთან ასოცირდება, რომელთა გაყიდვაც სოფლის პირობებში 

ოჯახის შემოსავლის წყაროცაა.“  

  „რაც შეეხება ტყეების დეგრადაციის გამო წარმოქმნილ საფრთხეებს, 

ქალები შეიძლება მოწყვლად ჯგუფადაც განვიხილოთ, რამდენადაც მათი 

საქმიანობა უფრო მეტადაა დაკავშირებული იმ საყოფაცხოვრებო 

ასპექტებთან (მაგალითად, წყლის რესურსების გამოყენება), რომლის 

ბალანსსაც ტყე უზრუნველყოფს)   

 



ტყის დეგრადაციის რუკა 



რეკომენდაციები: 

 

 გაიზარდოს ცნობიერება გენდერულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, როგორც თვითმმართველ 

ერთეულში გადაწყვეტილები მიმღებ 

ორგანოებში, ასევე ზოგადად მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობას შორის 

 გაიზარდოს მოსახლეობის ცნობირება კლიმატის 

ცვლილების საკითხებზე, და მათ შორის 

გენდერულ საკითხებზე 

 პროგრამებსა და სამოქმედო გეგმებში ასახულ 

უნდა იქნას  გენდერული პარამეტრები 

 

 



 სტატისტიკა და ანალიზი 

 განათლება და სასწავლო პროგრამები 

 განვითარების პროგრამები 

 ქალთა  მონაწილეობის ზრდა გადაწყვეტილების 

მიღების დონეებზე 

 გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა და 

CEDAW 
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