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შესავალი  

 

1990-იანი წლებისა და 2008 წლის კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებთან 

ერთად, მწვავე სოციალურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა 

ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა. მილიტარიზაცია და 

ბორდერიზაცია საზღვრისპირა სოფლების მკვიდრთა ცხოვრების ყველა ასპექტზე უარყოფითად 

აისახა (UN Women, 2019, გვ. 18).  2014 წლის მონაცემების თანახმად, 2002 წლის შემდეგ გამყოფი 

ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა 33%-ით შემცირდა, რაც საქართველოში მთლიანი 

მოსახლეობის კლების მაჩვენებელზე ორჯერ მაღალია და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

პირობებისგან განპირობებულ მიგრაციაზე მიუთითებს (UN Women, 2019, გვ. 25). იმავე წლის 

მონაცემებით, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გამყოფი ხაზის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 23 455 ქალი ცხოვრობდა.  

 

2022 წლის ოქტომბერში მთავრობამ ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების 

საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022 – 2024 წლების რიგით მეოთხე სამოქმედო გეგმა 

მიიღო.  მანამდე მთავრობამ დაამტკიცა 2012–2015 წლების, ასევე, 2016-2017 წლებისა და 2018-2020 

წლების სამოქმედო გეგმები. ზოგადად, გაეროს რეზოლუციების  ძირითადი დებულებები შეიძლება 

შემდეგ ფართო კატეგორიებში შეჯამდეს: ქალების მონაწილეობა სამშვიდობო, მშვიდობის 

მშენებლობასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

კონფლიქტის პრევენცია გენდერული ხედვის გათვალისწინებით, ადრეული გაფრთხილების 

სისტემების ფუნქციონირების, განათლების მიღების, ეკონომიკური გაძლიერების, უფლებების 

დამრღვევთა სამართლებრივი დევნის პროცესში;  ქალების დაცვა სათემო, ეროვნული და 

საერთაშორისო უსაფრთხოების დამცველთა მიერ კონფლიქტის დროსა და მის შემდგომ პერიოდში; 

მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქალთა ჩართულობა, მათი საჭიროებების გათვალისწინება 

კონფლიქტის შემდგომ აღდგენით პერიოდში, არსებულ უსამართლობასთან ბრძოლა და 

სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად,  ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა 2022-2024 წლებისათვის მოქმედების 3 სფეროს აერთიანებს. პირველი „ქალთა 

მონაწილეობა  მშვიდობისა და უსაფრთხოების  გაძლიერების პროცესებში“ მოიცავს ქალთა, ასევე, 

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დევნილი, ოკუპირებული ტერიტორიების 

მიმდებარედ მცხოვრები) ქალებისა და ახალგაზრდების გაზრდილი წარმომადგენლობისა და 

ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველყოფას გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე მშვიდობისა და 

უსაფრთხოების პროცესებში; მოქმედების მე-2 სფეროს − „ძალადობის აღმოფხვრა, პრევენცია“  

მიზანია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ (მათ შორის დევნილი, ოკუპირებული 

ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ) ქალებზე და გოგოებზე ძალადობის ყველა ფორმის, მათ 

შორის სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით ძალადობისა და "ადამიანის 

უსაფრთხოებასთან" დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენცია. მოქმედების მე-3 სფერო „ქალთა 

გაძლიერება და დაცვა“ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დევნილი, 

ოკუპირებული ტერიტორიებზე და მის მიმდებარედ მცხოვრები) ქალებისა და გოგოების 

უსაფრთხოების, საჯარო სერვისებზე წვდომის, ფიზიკური და მენტალური ჯანმრთელობის 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად (ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე 

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-2024 წლების საქართველოს 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა). ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს კოორდინაციას 

უწევს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო და პრემიერ-
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მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში. სამოქმედო გეგმა უსაფრთხოების, 

თავდაცვისა და პოლიციის სისტემებში, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებისა და ინციდენტების 

პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შიგნით ქალთა წარმომადგენლობისა და 

ქალებისა და ახალგაზრდების საჭიროებების ასახვის ვალდებულებებს აწესებს. თუმცა, სამოქმედო 

გეგმა სუსტია ადამიანური უსაფრთხოებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მხრივ და 

მხოლოდ იურიდიულ სერვისებზე და უფლებრივ საკითხებზე და მექანიზმებზე ცნობიერების 

ამაღლების კომპონენტებს მოიცავს. ამასთან, გეგმა სახელმწიფო უწყებებს მწირ პასუხისმგებლობებს 

აკისრებს კონფლიქტით დაზარალებული ქალების სოციალური ექსკლუზიის აღმოფხვრისა და 

ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით და არაფერს ამბობს ოკუპაციის გამო დაკარგული 

მიწის რესურსების კომპენსირების, საბაზისო სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისა და ადგილობრივ დონეზე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 

გაძლიერების საკითხებზე. მნიშვნელოვანია, რომ სამოქმედო გეგმით გათვალსწინებული 

ვალდებულებებისთვის მთავრობამ სპეციალური ბიუჯეტი - 27 680 907 ლარი განსაზღვრა.    

 

კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების  უსაფრთხოების, სოციალური და ეკონომიკური 

სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით, დღესდღეობით სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი და 

სისტემური პოლიტიკა, რომელიც შექმნილ რეალობას უპასუხებდა და მეტწილად ფრაგმენტული 

სოციალური მნიშვნელობის პროგრამებით შემოიფარგლება. საქართველოს მთავრობა გამყოფი 

ხაზის გასწვრივ და მის მიღმა მცხოვრებ პირებს სთავაზობს უფასო ჯანდაცვის სერვისებს, 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამასა და უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლის სრულ დაფინანსებას იძულებით გადაადგილებულ, გამყოფ ხაზთან 

მდებარე სოფლებში და აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ 

სტუდენტებს (UN Women , 2021).  
  

კონფლიქტისა და გენდერის ინტერსექცია 

 

კონფლიქტის პირობებში მნიშვნელოვნად იზრდება გენდერული უთანასწორობა, 

არაპროპორციული საფრთხის ქვეშ ექცევა ქალების პირადი უსაფრთხოება და რესურსებზე წვდომა 

(Jansen, 2006). კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში გენდერული ნიშნით ძალადობა 

ხშირად ომამდე არსებული გენდერული დისკრიმინაციის გაგრძელებაა. კონფლიქტების 

გენდერული კუთხით გაანალიზება არც ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო. წარსულში,  ხშირ შემთხვევაში 

ომისა და მშვიდობის პოლიტიკა განიხილებოდა გენდერის ესენციალისტური ხედვის ჩარჩოებში, 

სადაც კაცები გადაწყვეტილების მიმღებ, ომის დამწყებ ან დამამთავრებელ აქტორებად, ქალები კი 

მუდმივად ჩაგრულ და პასიურ როლში იყვნენ წარმოდგენილები (Jansen, 2006). თანამედროვე 

კვლევები გენდერის ტრადიციულ, ესენციალისტურ ხედვებს არ ემყარება და აღიარებს ქალებს ომის 

პირობებში, როგორც მრავალფეროვან აქტორებს.    

 

კონფლიქტის ზონებში ქალების არაპროპორციული ჩაგვრა არათუ ისევ აქტუალური, არამედ  

გამძაფრებულია, ვინაიდან თანამედროვე შეიარაღებულ კონფლიქტებში ბევრად გაზრდილია 

მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლის მაჩვენებელი  (Okazawa-Rey, 2002). გაეროს 2019 წლის 

გლობალურ ჰუმანიტარულ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, რომ ჰუმანიტარული კრიზისები 

გენდერულ უთანასწორობას ამწვავებს. შეიარაღებული კონფლიქტის რეგიონებში შეიმჩნევა 

სექსუალური ძალადობის შემთხვევების რაოდენობის ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლი ქალებიც და კაცებიც, ბიჭებიც და გოგოებიც შეიძლება იყვნენ, 
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დაზარალებულების აბსოლუტურ უმრავლესობას პოლიტიკურად და ეკონომიკურად 

მარგინალიზებული ქალები და გოგოები წარმოადგენენ (Vu, et al., 2014). 

 

სექსუალური ძალადობის გარდა, შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ქალები მეტად განიცდიან 

რესურსების ნაკლებობას. კონფლიქტურ ზონებში ბიჭებთან შედარებით 2.5-ჯერ უფრო მეტია იმის 

ალბათობა, რომ გოგოებს შეუწყდებათ სკოლებზე, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, რაც არა 

მხოლოდ აწმყოზე, არამედ მათ სამომავლო პერსპექტივებზეც ახდენს გავლენას (UN Global 

Humanitarian Overview, 2019). ქალები ასევე მეტად მიდრეკილები არიან საკვების უკმარისობისაკენ 

რესურსების სიმწირის პირობებში, იმ კულტურული ნორმის გამო, რომლის მიხედვითაც საკვებით, 

პირველ რიგში, კაცები უნდა მომარაგდნენ  (Gardam & Charlesworth, 2000).  

 

ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემა კონფლიქტის ზონებში ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობაა. 

მაგალითად, მენსტრუაციული საჭიროებების გათვალისწინება და სასწრაფო დახმარების პაკეტებში 

საჭირო სანიტარული საშუალებების  დამატება არც ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო და ამ 

პროდუქტებით ქალების მომარაგება ყოველთვის საკმარისად არ ხორციელდება. კონფლიქტის 

პირობებში ოჯახის დაგეგმვის სერვისების არარსებობის გამო, სერიოზული რისკის შემცველია 

არასასურველი ორსულობაც  (Jansen, 2006). 

 

რეზოლუცია 1325 (2000), ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ, აღიარებს  

შეიარაღებული კონფლიქტის არათანაბარ და განსაკუთრებულ ეფექტებს ქალებზე და გოგოებზე. 

დოკუმენტი ხაზს უსვამს გენდერული პერსპექტივის შემუშავების მნიშვნელობას ქალების 

საჭიროებების გასათვალისწინებლად კონფლიქტურ სიტუაციებში, რეპატრიაციის, 

რეაბილიტაციის დროს და პოსტკონფლიქტური რეკონსტრუქციის, რეინტეგრაციის პირობებში. 

საბჭო მოუწოდებს გაეროს წევრ ქვეყნებს, ამ პროცესებში ქალების გადაწყვეტილებების მიღების 

დონეზე ჩართულობის გაზრდისაკენ, მხარს უჭერს ადგილობრივი ქალების სამშვიდობო 

ინიციატივებს და კონფლიქტის გადაჭრისთვის მათ მიერ შემუშავებული მექანიზმების 

განხორციელებას (United Nations, 2000).  რეზოლუციის  ორი მთავარი კომპონენტი შეიარაღებული 

კონფლიქტების დროს ქალების წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის პრობლემის განხილვა და 

ქალების სამშვიდობო პროცესებში და პოლიტიკურ ინსტიტუციებში ჩართვაა. ამ მიზნების 

განხორციელების ოთხი ფაზაა გამოკვეთილი: პრევენცია, რომელიც სექსუალური და გენდერული 

ნიშნით ძალადობის თავიდან აცილებაზე კონცენტრირდება; დაცვა, რომელიც ქალების და 

გოგოების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას მოიაზრებს; ჩართულობა, რომელიც ფოკუსირდება 

სამშვიდობო საქმიანობებში ქალების ჩართულობის გაზრდაზე, და დახმარება, რაც სამაშველო 

რესურსების გენდერული ნიშნით თანაბრად გადანაწილებას ითვალისწინებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ რეზოლუცია N.1325 ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტად მიიჩნევა 

შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ქალების უფლებების დაცვის საკითხებში, რეზოლუციის 

ეფექტიანობის მტკიცებულება კონფლიქტის ზონებში საკმაოდ მწირია. გაეროს მიერ წარმოებული 

შესაფასებელი სამუშაოების მიხედვითაც კი შეიმჩნევა პროგრესის ძალიან შეზღუდული 

მაჩვენებლები. მაგალითად, სამშვიდობო ძალების მიერ აღწერილი სექსუალური და გენდერული 

ნიშნით ძალადობის ფაქტების რიცხვი მუდმივად მატულობს, ამ პრობლემაზე ცნობიერების 

ამაღლების მიუხედავად (UNSC, 2010). გარდა ამისა, უსაფრთხოების არასაკმარისი ზომების გამო 

ხშირია ძალადობა ქალი სამშვიდობოების წინააღმდეგ.  

კრიტიკის ქვეშ ექცევა გენდერის ესენციალისტური ხედვაც, რომელიც რეზოლუციის ტექსტში 

გვხვდება (Shepherd, 2008).  ზოგიერთი ფემინისტის აზრით, მსგავსი ნარატივი ქალებს მუდმივად 
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ჩაგრულის ჩარჩოში აქცევს, აიგივებს ბავშვებთან და ართმევს აგენტობას. გენდერის 

ესენციალისტური ხედვა ეფუძნება ქალობის გაიგივებას ბუნებრივ სიმშვიდესთან, 

დედობრიობასთან, რამაც, შესაძლოა, გამოიწვიოს სტერეოტიპების გამყარება და იმ ქალების 

მარგინალიზება, რომლებიც არ არიან ამ ხედვასთან თანხვედრაში (Puechguirbal, 2010). 

სტერეოტიპული ენის გამოყენებითა და, შესაბამისად, ქალებისთვის აგენტობის წართმევით, ქალები 

ვეღარ ხდებიან აქტორები თავიანთ საზოგადოებებში. 

 

ადამიანური უსაფრთხოება და მისი გენდერული განზომილება 

 

დღესდღეობით ადამიანური უსაფრთხოების ცნება აქტუალურია როგორც პოლიტიკურ, ისე 

აკადემიურ წრეებში. 90-იან წლებში დამკვიდრებული  კონცეფციის მიზანი უსაფრთხოების ვიწრო 

მილიტარისტული გაგებიდან ადამიანის სიცოცხლესა და ღირსებაზე  ფოკუსის გადატანა  და 

უსაფრთხოების არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ ადამიანურ დონეზე განხილვა იყო (UNDP, 

1994). ადამიანური უსაფრთხოების ცნება ყურადღებას ამახვილებს ადამიანების აგენტობაზე 

უსაფრთხოების ისეთ რისკებთან მიმართებაში, როგორიცაა ეკონომიკური დაღმასვლა, 

გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, მიგრაცია, შიმშილი, ეპიდემიები, ფიზიკური და პოლიტიკური 

უსაფრთხოება (Tripp, 2013). აღნიშნულ საკითხებზე დებატების დროს ხშირად ყურადღების მიღმა 

რჩება ქალების სპეციფიკური გამოცდილებები უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, რომელთაც 

გენდერული იერარქიები და ძალაუფლების  დისბალანსი განაპირობებს.  გენდერული ანალიზი 

აჩვენებს, რომ მთავრობებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციები უსაფრთხოების ცნების 

განმარტებისას ხშირად უკვე არსებულ, გენდერულად არასენსიტიურ მექანიზმებს ეყრდნობიან და 

ვერ ხედავენ მარგინალური ჯგუფების საჭიროებებს.  

 

ადამიანური უსაფრთხოების ფემინისტური ხედვა ყურადღებას ამახვილებს ქალთა მიმართ 

ძალადობაზე, ჯანდაცვის სერვისებზე, მათ შორის, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობის სერვისებზე, რესურსებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე არათანაბარ 

წვდომაზე. ფემინისტური კრიტიკა სამხედრო უსაფრთხოებაზე მაღლა ფიზიკურ, სტრუქტურულ 

და ეკოლოგიურ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებს აყენებს (Tripp, 2013). სტრუქტურულ  

(არაპირდაპირ) ძალადობას საზოგადოებაში ნორმალიზებული პოლიტიკური, სამართლებრივი, 

ეკონომიკური და კულტურული ტრადიციები  განაპირობებს, ამიტომაც ძალადობის ამ ფორმის 

იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა განსაკუთრებულად რთული პროცესია და ხშირად ადამიანურ 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ არაფემინისტური დებატებს მიღმა რჩება (McKay, 2004). 

ადამიანური უსაფრთხოების ფემინისტი მკვლევრები ძალადობის ყველაზე გავრცელებულ, 

ნორმალიზებულ და უხილავ ფორმებზე ამახვილებენ ყურადღებას და აღიარებენ, რომ ქალების 

გამოცდილებები მრავალფეროვანია და მნიშვნელოვნად განსხვავდება რასის, კლასის, 

სექსუალობისა და კულტურული თავისებურებების მიხედვით.  

 

2022 წელს გამოქვეყნებული კვლევა ყოველდღიური მშვიდობის ინდიკატორები კონფლიქტით 

დაზარალებულ საზოგადოებაში შეისწავლის საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასა 

და გამყოფ ხაზებს მიღმა მცხოვრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების მიერ 

ყოველდღიური მშვიდობის იდეის აღქმას. კვლევაში მონაწილე ქალებმა მშვიდობის ხელშემწყობი 

და ხელისშემშლელი ფაქტორების განხილვისას ყურადღება გაამახვილეს ქალების ნაკლებ 

ჩართულობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში, რაც ხელს უშლის მათ 

წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების პროცესს. კვლევის 
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მონაწილეების აზრით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ქალების ჩართულობას აფერხებს 

კაცების მიერ დომინირებული პოლიტიკური სივრცეები და  კულტურული ბარიერები. 

მნიშვნელოვან პრობლემად დასახელდა ფიზიკური უსაფრთხოება, ოჯახური ძალადობა და მასთან 

დაკავშირებული დუმილის კულტურა, რასაც აძლიერებს სერვისებისა და მხარდაჭერის ნაკლებობა 

ადგილობრივ დონეზე (მურუსიძე & ჭანკვეტაძე, 2022, გვ. 65). კონფლიქტით დაზარალებული 

ქალებისთვის რთულია ჯანმრთელობის დაცვა, განსაკუთრებით სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომა; ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად ორსული ქალები დასახელდა. 

ასევე პრობლემურია ყოველდღიური უსაფრთხოების საკითხები და საბაზისო ინფრასტრუქტურის 

გაუმართაობა. პრობლემებთან ერთად, კვლევის მონაწილე ქალებმა ისაუბრეს მათ გარშემო 

მცხოვრები ქალების სიძლიერეზე, ამტანობაზე და დაუღალავ შრომაზე.  აღნიშნულ კვლევაში ჩანს 

კონფლიქტით დაზარალებული ქალების გამოწვევები და მათი აგენტობა  გამოწვევებთან 

მიმართებაში.  

 

ქალთა მონაწილეობა უსაფრთხოების სექტორში და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში 

  

საქართველოში ქალები ნაკლებად არიან ჩართულები უსაფრთხოების სექტორში და 

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. ამასთან, მწირია მათი მონაწილეობა სამშვიდობო 

მოლაპარაკებებში. ქალები ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების (GID) დელეგატ წევრთა 

მხოლოდ 14%-ს შეადგენდნენ, ხოლო “ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმებში” 

(IPRM) 2020 წელს გამართულ მოლაპარაკებებში საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი (UN Women , 

2021). ქალების ჩართულობა დაბალია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებშიც. ასევე დაბალია მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილ შეხვედრებში კონფლიქტით 

დაზარალებული ქალების მონაწილეობა, რის მიზეზადაც ისინი უნდობლობას და უიმედობას 

ასახელებენ. 

 

სახალხო დამცველის 2018-2020 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიშში 

ჩანს, რომ უწყებებმა რეგულარული დიალოგის მექანიზმის შესაქმნელად კონფლიქტით 

დაზარალებული ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართულობით რამდენიმე შეხვედრა გამართეს, 

რომელთა შესახებ ინფორმაციაც კონფლიქტით დაზარალებულ ქალებს არ ჰქონიათ. შესაბამისად, 

მათი სპეციფიკური საჭიროებები უცნობია და დღის წესრიგის ნაწილი არ ხდება.   

 

ფიზიკური უსაფრთხოება და ქალთა მიმართ ძალადობა  

 

გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობისთვის უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს 

ფიზიკური უსაფრთხოება, ვინაიდან საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილებისას ხშირად ხდება უკანონო 

დაკავებები. საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით, 2021 წელს საოკუპაციო ხაზზე 

ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 70 პირი დააკავეს, მათ შორის 10 ქალი, 59 

კაცი და 1 არასრულწლოვანი. აფხაზეთის მიმართულებით დააკავეს 11 პირი, აქედან 2 ქალი და 9 

კაცი (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2021, გვ. 329). შედეგად, მოსახლეობა მუდმივად აქვს 

გადაადგილების შიში დაკავებისა და გატაცების საფრთხის გამო, რაც მათ მშვიდად ცხოვრების 

საშუალებას არ აძლევს.  

 

ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებთან ერთად, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 

ქალებისთვის უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, რასაც 
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ცნობიერების დაბალი დონე, არსებულ მექანიზმებზე წვდომის ნაკლებობა და სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები განაპირობებს. ამასთან, გამყოფი ხაზის მიღმა მყოფი ქალები 

გადაადგილების შეზღუდვის გამო ვერ ახერხებენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 

გადმოსვლას, ხოლო ოკუპირებულ აფხაზეთში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი არ არსებობს 

(ჯანაშია, ილურიძე, & ჯალაღანია, 2021, გვ. 102). 

 

მსოფლიო ბანკის მიერ 2017 წელს ჩატარებული კვლევა ადარებს ქვეყნის შიგნით იძულებით 

გადაადგილებული პირების, ადმინისტრაციული საზღვრისპირას მცხოვრები პირებისა და იმ 

პირების გამოცდილებებს, რომლებიც კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებულან. კვლევის 

ფარგლებში გაანალიზდა ძალადობის ოთხი ფორმა: ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური 

ძალადობა, სექსუალური შევიწროება/დევნა და მაკონტროლებელი ქცევა/ემოციური შევიწროება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ დროებითი განსახლების ცენტრებში მცხოვრები იძულებით 

გადაადგილებული ქალები უფრო მეტად სექსუალურ შევიწროებას და სექსუალურ ძალადობას 

განიცდიან, მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციული საზღვრისპირას მცხოვრები ქალები უფრო 

ფიზიკურ ძალადობაზე საუბრობენ (World Bank Group , 2017, გვ. 18). კვლევა არ ადასტურებს 

პირდაპირ კავშირს კონფლიქტსა და ძალადობის ზემოხსენებულ ფორმებს შორის, თუმცა 

გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ფიქრობს,  რომ გენდერული ნიშნით ძალადობის შემთხვევები 

იზრდება კონფლიქტით გამოწვეული ეკონომიკური სტრესის შედეგად. კერძოდ, მატერიალური 

სიძნელეები იწვევს სირცხვილსა და სტრესს, რაც შემდგომში ოჯახურ ძალადობაში გამოიხატება 

(World Bank Group , 2017, გვ. 20). გამომდინარე იქიდან, რომ ქალების დიდ ნაწილს საკუთარი 

შემოსავალი არ აქვს და შიდამეურნეობის აქტივებსაც უმეტესად კაცები აკონტროლებენ, 

ქალებისთვის რთულია მოძალადისგან თავის დაღწევა, ან განცდილ ძალადობაზე ღიად საუბარი. 

გარდა ამისა, ქალებს არ აქვთ ინფორმაცია საკუთარ უფლებებსა და მათთვის განკუთვნილ 

სერვისების შესახებ, ან არ აქვთ ნდობა სახელმწიფოს მიმართ. მათ დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ 

ოჯახში ძალადობა საჯაროდ განსახილველი თემა არ არის.  

 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებული რთული ვითარება მკვეთრად 

გაუარესდა პანდემიის დროს, როდესაც შეზღუდვებმა მოძალადისა მსხვერპლის ერთ სივრცეში 

იზოლაცია განაპირობა, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან პანდემიის პერიოდში ძალადობის 

გაზრდილი რისკის საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებები არ იყო მორგებული კონფლიქტით 

დაზარალებული ქალების საჭიროებებზე (ილურიძე, 2021, გვ. 24).  

 

ჯანდაცვა 

 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, დასახლებების 

მხოლოდ 2%-ში არის საავადმყოფო, 1%-ში პოლიკლინიკა, ხოლო 45%-ში ზოგადი კლინიკა. იმ 

სოფლებში, სადაც სამედიცინო მომსახურება არ არის, 26%-ში არის სოფლის ექიმი, ხოლო 6%-ში − 

სოფლის ექთანი. დასახლებების 38%-ში სამედიცინო მომსახურება საერთოდ არ არის 

ხელმისაწვდომი. პრობლემაა მედიკამენტებიც, რადგან აფთიაქი სოფლების მხოლოდ 10%-ს აქვს. 

გარდა ამისა, მედიკამენტების შეძენა საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. სახალხო 

დამცველის მიერ შემუშავებულ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2021 წლის ანგარიშის  

მიხედვით, სოფლებში პრობლემურია სამშობიაროებსა და ამბულატორიებზე წვდომა. 

გინეკოლოგის სერვისით სარგებლობა მხოლოდ დიდ ქალაქებშია შესაძლებელი, რაც ტრანსპორტის 

პრობლემის გამო ბევრ ქალს ამ სერვისზე წვდომას უზღუდავს. ამავე ანგარიშის მიხედვით, 

პრობლემურია ფსიქოლოგის მომსახურების საკითხიც. ქალებს არ აქვთ წვდომა სპეციფიკურ 
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ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე 

(საქართველოს სახალხო დამცველი, 2021, გვ. 11). ქალებს არ აქვთ წვდომა კონტრაცეფციის 

საშუალებებზე  და ოჯახის დაგეგმვისთვის საჭირო სერვისებზე.  

 

ომის შედეგად გაუარესებულმა სოციალურ-ეკონომიკურმა ვითარებამ და სტრესმა უარყოფითი 

გავლენა მოახდინა კონფლიქტით დაზარალებული პირების ფიზიკურ და მენტალურ 

ჯანმრთელობაზე. მოსახლეობის თქმით, გახშირდა არტერიული წნევის, მხედველობის დაკარგვის, 

ენდოკრინოლოგიური პრობლემებისა და დიაბეტის დიაგნოზები, ასევე სახსრების, გულის და 

ონკოლოგიური პრობლემები (დევიძე, 2019, გვ. 19). გარდა ამისა, სოფლების მოსახლეობის 

უმეტესობას აქვს პოსტტრავმული სტრესი და მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა 

გამოწვევები, რაზეც დიდ გავლენას მუდმივი საფრთხის განცდასთან ერთად ცხოვრება ახდენს 

(დევიძე, 2019, გვ. 20).  

 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ კონფლიქტით დაზარალებული ქალების საჭიროებების შესახებ 

2014 წელს ჩატარებული კვლევის მონაწილეები უკმაყოფილოები იყვნენ სასწრაფო დახმარების 

მუშაობით, რომლის მანქანებიც სოფლებამდე რამდენიმე საათის დაგვიანებით აღწევდნენ. გარდა 

ამისა, რამდენიმე რესპონდენტს და მათ ოჯახის წევრებს ექიმების არაპროფესიონალიზმმა და მათ 

მიერ დასმულმა არასწორმა დიაგნოზმა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუუარესა. ამავე 

კვლევაში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები საუბრობდნენ სასმელი წყლის 

უხარისხობაზე, რაც, მათი თქმით, მოსახლეობის ჯანმრთელობას დიდ საფრთხეს უქმნიდა. გამყოფი 

ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს ნაკლული, ან 

არასწორი კვების საკითხიც  (კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევის ცენტრი, 

2021).  

 

აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარედ ჯანდაცვის მისაწვდომობის კუთხით 

არსებული არასახარბიელო მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა კოვიდ 19 პანდემიის დროს. 

კერძოდ, ქალებს შეეზღუდათ წვდომა პირველად ჯანდაცვის სერვისებზე, სექსუალურ და 

რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სერვისებსა და პროდუქტებზე (ილურიძე, 

2021). 

 

განათლება 

 

2019 წლის მონაცემებით, საბავშვო ბაღი ან ბაგა-ბაღი საზღვრისპირა დასახლებების მხოლოდ 30%-

ს აქვს (20% - ცხინვალი/სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზთან დასახლებები, ხოლო 57% აფხაზეთთან). 

არსებულ დაწესებულებათა ნაწილს არ აქვს წყალგაყვანილობა, საპირფარეშო, გათბობა და კვება (UN 

Women, 2019). დასახლებების ნახევარში არ არის სკოლა, ხოლო არსებულ სკოლებში არის სათანადო 

ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა.  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2014 წელს ჩატარებულ 

კვლევაში გამოჩნდა, რომ საბავშვო ბაღების სიმცირის გამო, ბავშვების დიდი ნაწილისთვის 

სკოლამდელი განათლების მიცემა ვერ ხერხდება, რაც ქალებს, განსაკუთრებით კი, მარტოხელა 

დედებს რთულ მდგომარეობაში აყენებს. ამავე კვლევის რესპონდენტები ყურადღებას 

ამახვილებდნენ სკოლის მასწავლებლების არაპროფესიონალიზმზე, რომლებიც მოსწავლეებს 

უმაღლესი განათლების საფეხურზე გადასასვლელად ვერ ამზადებენ. შედეგად, დგება 

რეპეტიტორების დაქირავების საჭიროება, რასაც ოჯახების უმეტესობა ვერ წვდება.  
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აღსანიშნავია, რომ დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული სტუდენტების სწავლის 

დაფინანსების პრაქტიკის არსებობის მიუხედავად, პრობლემაა აღნიშნული დახმარების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლის კვოტა (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2021, გვ. 12). სახალხო 

დამცველის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით, ზოგიერთ 

სოფელში მცხოვრები დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები ვერ ახერხებენ დაფინანსებით 

სარგებლობას, ვინაიდან კვოტირებიდან გამომდინარე დაფინანსება განსაზღვრული რაოდენობის 

სტუდენტებზეა გათვლილი. ამასთან, ოჯახების დიდ ნაწილს არ აქვს წვდომა კომპიუტერებსა და 

ინტერნეტზე. დიდ დაბრკოლებას ქმნის სტუდენტებისთვის საცხოვრებლის არქონა.  

 

ეკონომიკური მოწყვლადობა 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე ეროვნული 

სამოქმედო გეგმის“ (2018-2020) შესრულების მონიტორინგის ფარგლებში 2020 წელს გამოკითხულ 

ქალთა უმრავლესობა დიასახლისი იყო და შემოსავლის ერთადერთ წყაროდ პენსიასა და სოციალურ 

შემწეობას ასახელებდა. ქალები და გოგოები ფლობდნენ ინფორმაციას პროფესიული გადამზადების 

კურსების შესახებ, თუმცა, საოჯახო ვალდებულებებისგან გამოწვეული დროის სიმცირის გამო 

კურსებით სარგებლობას ვერ ახერხებდნენ. ამასთან, პროფესიული სასწავლებლები ძირითადად 

ქალაქებშია თავმოყრილი, რაც ტრანსპორტირების პრობლემის გამო დამატებით ბარიერს ქმნის 

(საქართველოს სახალხო დამცველი, 2020, გვ. 7). 

 

ქალებს არ აქვთ ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამებთან დაკავშირებით და არ აქვთ წვდომა აგრო 

და მცირე ბიზნესზე. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით (2021), სოფლებში 

თვითდასაქმებული ქალებისთვის პრობლემურია პროდუქტის რეალიზაციის საკითხიც. 

დაუსაქმებლობისა და მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე მიმდინარეობს 

ახალგაზრდების მასიური გადინება სოფლებიდან (თავაქარაშვილი, 2019, გვ. 30). გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა 

პანდემიის დროს, რადგან მათი დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობის, მცირე ბიზნესისა და 

მომსახურების სფეროშია ჩართული და ამ სფეროებს პანდემია ყველაზე მეტად შეეხო (ილურიძე, 

2021, გვ. 23).  

 

სოფლის მეურნეობა 

 

გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის სოფლის მეურნეობა 

საარსებო წყაროა. კონფლიქტის შედეგად, მოსახლეობამ ყოველგვარი გაფრთხილებისა და 

კომპენსაციის გარეშე დაკარგა სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და ისეთ რესურსებზე წვდომა, 

როგორიცაა სახნავ-სათესი მიწები, საძოვრები, ხეხილის ბაღები, ტყეები და წყლის რესურსები 

(საერთაშორისო ამნისტია, 2019, გვ. 38). სიტუაციას ისიც ართულებს, რომ მოსახლეობის დიდ 

ნაწილს მიწა სამართლებრივად რეგისტრირებული არ აქვს. ცხინვალის/სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე 

ბევრ სოფელში მავთულხლართები პირდაპირ სასოფლო სამეურნეო მიწებზე გადის. ზოგიერთ 

შემთხვევაში მიწები სრულადაა მოქცეული გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს, რაც ადამიანებს საკუთარი 

მიწების დამუშავების საშუალებას არ აძლევს (UN Women, 2019, გვ. 20).  

 

კონფლიქტის შედეგად, გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს შეუწყდა 

წვდომა საირიგაციო წყალზე. გარდა ამისა, მოსახლეობისთვის გამოწვევაა ვეტერინარის 
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მომსახურება და ცხოველებისთვის საჭირო მედიკამენტების მოპოვებაც. სოფლებში, სადაც 

ვეტერინარის მომსახურება არაა ხელმისაწვდომი, მოსახლეობას დიდ მანძილებზე გადაადგილება 

უწევს. 2019 წლის მონაცემებით, სოფლების მხოლოდ 4%-ში არის ხელმისაწვდომი ისეთი სასოფლო-

სამეურნეო საქონელი, როგორიცაა სასუქები, პესტიციდები და თესლები (UN Women, 2019). გარდა 

ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლის დიდი ნაწილიც მოსავალსა და რძის პროდუქტებს 

ყიდის, შეეზღუდა სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ ვაჭრობის შესაძლებლობაც. 

 

ეს საკითხები დაკავშირებულია კვების უსაფრთხოებასთან. გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს არა აქვს სრულფასოვანი კვების შესაძლებლობა. 2019 წლის კვლევის 

მიხედვით, ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებების მხოლოდ 39%-მა 

განაცხადა, რომ შინამეურნეობების უმეტესობას საკმარისი საკვები აქვს. ამ მხრივ სიტუაცია უფრო 

რთულია აფხაზეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ (UN Women, 2019, გვ. 45)  კვლევები 

ადასტურებს, რომ კვების უსაფრთხოებას მკაფიო კავშირი აქვს გენდერთან, ვინაიდან ქალები 

უდიდეს როლს თამაშობენ საკვების წარმოებასა და საკუთარი ოჯახების გამოკვებაში (CARE 

International, 2022). ქალები განსაკუთრებულად მძიმედ განიცდიან საკვების უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ გამოწვევებს კრიზისების დროსაც, რაც საკვების მენეჯმენტსა და მომზადებასთან 

დაკავშირებული პასუხისმგებლობებიდან გამომდინარეობს. კვლევებიდან ჩანს, რომ 

ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები ქალებზე არაანაზღაურებადი სამუშაოს 

არაპროპორციულად დიდი წილი მოდის, რაც დროით სიღარიბეს იწვევს და ზრდის ეკონომიკური 

მოწყვლადობის რისკს.   

 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებული სოფლის მეურნეობისა და 

ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება მოწმობს, რომ საქართველოში 

ქალები სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით უფრო მეტს შრომობენ, ვიდრე კაცები. გარდა ამისა, 

ისეთ საოჯახო საქმეებს, როგორიცაა ჭურჭლის რეცხვა, საჭმლის მომზადება, უთოობა, ნარჩენების 

გადაყრა ძირითადად ქალები ასრულებენ (UN Women, 2016, გვ. 25). საოჯახო მეურნეობებში კაცების 

მოვალეობად ითვლება ტექნიკის მართვა, მწყემსობა, ქალაქში და ბაზარში გამგზავრება, ხოლო 

ტრადიციულად ქალის მოვალეობები ოჯახის წევრებსა და შინამეურნეობაზე ზრუნვასთან ერთად 

არის ხელით შესასრულებელი სამუშაო სასოფლო-სამეურნეო წარმოებასა და გადამუშავებაში, 

ცხოველებზე ზრუნვა, რძისა და ყველის წარმოება, თუმცა, გარკვეულ შემთხვევებში ქალები 

ტრადიციულად მასკულინურ საქმეებსაც ითავსებენ (FAO, 2018, p. 26). სოფლის მეურნეობაში 

გენდერული როლების მკაცრი გადანაწილება ბარიერს ქმნის ქალების ეკონომიკური 

კეთილდღეობის, სიღარიბის დაძლევისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჩართულობის 

გზაზე.  

 

საბაზისო ინფრასტრუქტურა 

 

წყალმომარაგება: სასმელი წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა 

 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2019 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების მხოლოდ 33%-ს აქვს წყალგაყვანილობა და აქედან მხოლოდ 

73%-ს აქვს სასმელი წყალი. დანარჩენი მოსახლეობა სარგებლობს წყაროს წლით (45%) და ჭის 

წყლით (29%). სასმელი წყალგაყვანილობა ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ ოსეთთან გამყოფი 

ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის 43%-ისთვის არის ხელმისაწვდომი, ხოლო 

აფხაზეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ კი − მხოლოდ 7%-ისთვის (UN Women, 2019, გვ. 30). ამავე 
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კვლევით ირკვევა, რომ გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის 98% გარე 

საპირფარეშოს იყენებს. აფხაზეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე მოსახლეობის მხოლოდ 37%-ს 

მიუწვდება ხელი ნარჩენების შეგროვების მომსახურებაზე, ხოლო ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ 

ოსეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის შემთხვევაში ეს რიცხვი 71%-ს 

აღწევს.  

 

წყალთან, სანიტარიასთან და ჰიგიენასთან (WASH) დაკავშირებული გამართული სერვისების 

არარსებობა დაკავშირებულია როგორც ადამიანური ღირსებისა და აგენტობის შეზღუდვასთან, ისე 

სხვადასხვა დაავადების გაზრდილ რისკთან ქალებისა და გოგოებისთვის (Pouramin, Nagabhatla, & 

Miletto, 2020). გარდა ამისა, ამ სერვისებზე წვდომის პრობლემა ზრდის არაანაზღაურებადი შრომის 

მოცულობას, რომლის უდიდეს ნაწილსაც სხვადასხვა სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური 

ფაქტორებიდან გამომდინარე, ძირითადად ქალები ასრულებენ. წყალზე შეზღუდული წვდომა 

ქალებისა და გოგოების ფიზიკურ უსაფრთხოებასთანაც არის დაკავშირებული, რადგან ხშირად მათ 

წყლის დიდ მანძილებზე გადატანა უწევთ, ან სარგებლობენ გარე საპირფარეშოებით (UN Water). 

ქალებს დიდი მანძილის გავლა უწევთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადასაყრელადაც. გაეროს 

ქალთა ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით, იმ სოფლებში, სადაც ნარჩენების შეგროვების 

მომსახურება არ არსებობს, მოსახლეობას ნაგვის გადასაყრელად დაახლოებით 23 წუთი სჭირდება. 

გარდა ამისა, ქალების ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია წყალთან წვდომა მენსტრუალური 

ჰიგიენისა დასაცავად. ამ დროისთვის არ ჩატარებულა კვლევა, რომელიც აღნიშნული პრობლემების 

გავლენას შეისწავლიდა საზღვრისპირა სოფლებში, თუმცა დიდი ალბათობით 

წყალგაყვანილობასთან, კანალიზაციასთან და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურის არარსებობა/გაუმართაობა იქ მცხოვრები ქალებისა და გოგოებისთვის 

ყოველდღიური გამოწვევაა.  

 

 

ელექტროენერგია და გაზმომარაგება 

 

2019 წლის კვლევის მიხედვით, საზღვრისპირა სოფლებს, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, 

ელექტროენერგია უწყვეტად მიეწოდება. ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ ოსეთთან გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე დასახლებების 78%-ს ქუჩის განათება აქვს, ხოლო აფხაზეთთან გამყოფი ხაზის 

მიმდებარედ ქუჩის განათებაზე მხოლოდ 7%-ს მიუწვდება ხელი (UN Women, 2019, გვ. 33). 

ელექტროენერგიაზე წვდომა მნიშვნელოვნად ამცირებს სოფლად მცხოვრები ქალების შრომას და 

საშუალებას აძლევს მათ უფრო ეფექტიანად აითვისონ დრო (Murali, Brahmachari, & Govindan, 2019). 

ამასთან, ქუჩის განათების არსებობა ამცირებს გენდერის ნიშნით ძალადობის და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ სხვა რისკებს (Deed & Goodban, 2020). ელექტროენერგიაზე წვდომა უნივერსალური 

საჭიროებაა, თუმცა, ამავდროულად, კავშირშია გენდერულ თანასწორობასთან და განსაკუთრებულ 

გავლენას ახდენს ქალებისა და გოგოების კეთილდღეობაზე.   

 

2019 წლის მონაცემებით, გაზიფიცირებული იყო სოფლების მხოლოდ 64%, დანარჩენ მოსახლეობას 

კი ბუნებრივ აირზე ან სხვა ფორმით მიუწვდებათ ხელი ან საერთოდ არ მიუწვდებათ. სოფლების 

91% გათბობისთვის იყენებს შეშას, ხოლო დარჩენილი 9%, რომელიც ცხინვალის 

რეგიონთან/სამხრეთ ოსეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს მოიცავს − ბუნებრივ აირს  (UN 

Women, 2019). საზღვრისპირა სოფლების უმეტესობაში შეშის მოპოვება და ზოგადად, 

გათბობისთვის საწვავის მოძიება პრობლემურია, შესაბამისად, მოსახლეობას ცხელ წყალზეც 

ნაკლებად მიუწვდება ხელი. კვლევის თანახმად, მოსახლეობის უმრავლესობას ბანაობისთვის, 

დალაგებისა და სარეცხისთვის საკმარისი ცხელი წყალი არ აქვს. ეს პრობლემა უფრო მწვავედ დგას 
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ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ ოსეთთან გამყოფი ხაზის გასწვრივ. ცხადია, მსგავს პირობებში 

საოჯახო საქმეების შესრულება მეტ ენერგიას და დროს მოითხოვს, რაც ქალების 

ყოველდღიურობაზე უარყოფითად აისახება. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2018 წელს 

ჩატარებული კვლევა მოწმობს, რომ საქართველოში ქალები კვირაში საშუალოდ 45 საათს უთმობენ 

საოჯახო საქმეებს, ხოლო კაცები მხოლოდ 15 საათს. აღნიშნული მაჩვენებელი განსაკუთრებით 

მაღალი იყო ქალაქის ტიპის დასახლებებში (43 საათი თბილისში და 56 საათი სხვა ქალაქებში), 

ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 37 საათს აღწევდა (UN Women, 2018, გვ. 22). აქედან 

გამომდინარე, საბაზისო სერვისებთან დაკავშირებული პრობლემები, უპირველესად, ქალების 

კეთილდღეობაზე აისახება.  

 

 

ტრანსპორტირება და კომუნიკაციები 

 

გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობას სოფლის ცენტრამდე გადაადგილება 

უმეტესად ფეხით უწევს, ხოლო მუნიციპალურ ცენტრამდე და დედაქალაქამდე სამარშრუტო 

ტაქსით გადაადგილდებიან. ავტომობილი მოსახლეობის მხოლოდ 44%-ს ჰყავს (UN Women, 2019, 

გვ. 34). აღსანიშნავია, რომ სოფლების დიდ ნაწილს მიკროავტობუსები და გადახურული გაჩერებები 

არ აქვს და მოსახლეობას ტრანსპორტამდე მისაღწევად რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა 

უწევს.  

 

კვლევების მიხედვით, ქალების მობილობა კაცებთან შედარებით მეტი სირთულით ხასიათდება, 

რაც საზოგადოების მიერ მათთვის მინიჭებული როლიდან და პასუხისმგებლობების სიმრავლიდან 

გამომდინარეობს. თუ კაცების დანიშნულების ადგილი ხშირ შემთხვევაში სამუშაო ადგილია, 

ქალების, განსაკუთრებით კი დედების ტრაექტორია უფრო მრავალფეროვანია. მათ დღის 

განმავლობაში შესაძლოა სკოლის, მაღაზიის, აფთიაქის, საავადმყოფოს და სხვა დაწესებულების 

მონახულება უწევდეთ. ქალების მიერ შესასრულებელი აქტივობები დიდ დროსთან ერთად 

წინასწარ დაგეგმვასა და გეგმების ოჯახის სხვა წევრებთან შეთანხმებას მოითხოვს. ასევე 

გასათვალისწინებელია ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება და სხვა დაწესებულებების 

მისაწვდომობა (Pirra, et al., 2021). სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი ნაკლებად ხელმისაწვდომია, ამიტომ ავტომობილი ყველაზე მოსახერხებელ 

გადაადგილების საშუალებად ითვლება. ქალები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მართავენ 

და არ ფლობენ ავტომობილს, შესაძლოა, საზოგადოებისგან იზოლირებულები კი აღმოჩნდნენ. 

 

გარდა ამისა, გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა ხშირად ინფორმაციული 

თვალსაზრისითაც იზოლირებულია. 2019 წლის მონაცემებით, მოსახლეობის მხოლოდ 33%-ს 

ჰქონდა წვდომა DSL ან სხვა ტიპის საკაბელო ინტერნეტზე. რაც შეეხება მობილურ ინტერნეტს, მასზე 

ხელი მოსახლეობის 66%-ს მიუწვდება (UN Women, 2019). აღნიშნული პრობლემა უზღუდავს 

ქალებს განათლების მიღებისა და ეკონომიკური ავტონომიის მოპოვების შესაძლებლობას, რაც 

განსაკუთრებით აშკარა პანდემიის დროს გახდა.  

 

დასკვნა 

 

ნაშრომის მიზანს ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების წინაშე 

არსებული გამოწვევების თაობაზე კვლევებისა და მონაცემების მიმოხილვა წარმოადგენდა. კვლევა 

ცხადყოფს, რომ ქალები მწვავე სოციალური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პრობლემების წინაშე 
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დგანან, ხოლო მათი საჭიროებები და გამკლავების მექანიზმები კაცებისგან განსხვავებულია. 

ადამიანური უსაფრთხოების რისკებთან ერთად, საზღვრის პირას მცხოვრები ქალებისთვის 

უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, რასაც ხელს უწყობს 

კონფლიქტისგან გამოწვეული სტრესი და ქალების ეკონომიკური დაუცველობა. პრობლემის 

სიმწვავის მიუხედავად,  ძალადობის საწინააღმდეგო, კონფლიქტით დაზარალებული ქალების 

სპეციფიკურ საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკა არ შემუშავებულა.  

 

საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილებისას ხშირად ხდება უკანონო დაკავებები, რაც მოსახლეობას 

მუდმივ შფოთვაში აცხოვრებს, რაც მის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად 

აისახება. ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ ქალებს შეზღუდული აქვთ წვდომა 

ჯანდაცვის სერვისებზე, მათ შორის, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისებზე და მედიკამენტებზე.  

 

მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დაკარგა წვდომა მიწებზე, საძოვრებსა და სხვა რესურსებზე, რაც 

კვების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს ზრდის და განსაკუთრებული წნეხის ქვეშ აქცევს 

ქალებს. ამასთან, ქალების აუნაზღაურებელ შრომას საგრძნობლად ზრდის საბაზისო 

ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა სოფლებში, რაც დროით სიღარიბეს იწვევს და ზრდის ქალების  

ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობის  რისკს.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუციების განხორციელებასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმები კონფლიქტით 

დაზარალებული ქალების უფლებებისა და საჭიროებების პრიორიტეტიზაციისთვის მნიშვნელოვან 

ინსტიტუციურ ჩარჩოს ქმნის, ამ გეგმებში სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული ქალების ისეთი 

ძირეული გამოწვევები, რომელიც სოციალურ ექსკლუზიას, სიღარიბეს, ომთან დაკავშირებულ 

მატერიალურ დანაკარგებსა და ტრავმებს, პოლიტიკურ მონაწილეობასა და ძალადობის ეფექტიან 

პრევენციას დაუკავშირდებოდა. სამოქმედო გეგმაში არ არის შეტანილი ადამიანური 

უსაფრთხოების მიდგომები და გამყოფი ხაზის სოფლებში არსებული მდგომარეობის საპასუხოდ 

დანახული უსაფრთხოების პრევენციული ზომები. მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ 

ინტესექციულად დაინახოს სოციალური ექსკლუზიის, ადამიანის უსაფრთხოებისა და 

მონაწილეობის საკითხები და  მის პოლიტიკაში და სამოქმედო გეგმაში უფრო ყოვლისმომცველი 

და ინკლუზიური ღონისძიებების ასახოს. ამისთვის აუცილებელია სახელმწიფოს ჰქონდეს 

მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების 

უსაფრთხოების, საჭიროებების, უფლებებისა და ინტერესების მრავალშრიან და მონაწილეობით 

ანალიზს და საბოლოოდ, მისი პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასებას მოახდენს. ამასთან, 

არსებითია, სახელმწიფომ გაიაზროს მშვიდობის მშენებლობაში ქალების აგენტობა და უნიკალური 

გამოცდილებები და ინსტიტუციურ სამშვიდობო პოლიტიკაში მათი ჩართულობა და გავლენები 

გაზარდოს. ქალთა თვითორგანიზებით კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებსა და ქალაქებში 

უკვე არსებობს ცოცხალი სათემო ცხოვრების, დიალოგისა და მშვიდობის მშენებლობის პრაქტიკები 

და ამ გამოცდილებების გათვალისწინება და ასახვა ფორმალურ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია.  
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