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აბრევიატურების სია

ACTRAV შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
ბიურო დასაქმებულთა საქმიანობის შესახებ 

ACT/EMP შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
ბიურო დამსაქმებელთა საქმიანობის 
შესახებ

AICESIS ეკონომიკური და სოციალური საბჭოებისა 
და მსგავსი ინსტიტუტების საერთაშორისო 
ასოციაცია 

ASEAN            სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების 
ასოციაცია 

CEACR            კონვენციებისა და რეკომენდაციების 
გამოყენების შესახებ ექსპერტთა კომიტეტი 

CEE            ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა 

CEMAC ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და 
მონეტარული თანამეგობრობა 

CIS                დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა   
თანამეგობრობა

DWCP  ღირსეული სამუშაოს სახელმწიფო  
პროგრამა 

ECOSOC გაეროს ეკონომიკური და სოციალური 
საბჭო 

ECOWAS დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა 
ეკონომიკური თანამეგობრობა 

EESC  ევროპის ეკონომიკური და სოციალური 
კომიტეტი 

EO  დამსაქმებელთა ორგანიზაციები 

ESC  ეკონომიკური და სოციალური კავშირი 

ESCWA დასავლეთ აზიის ეკონომიკური და 
სოციალური კავშირი 

EU  ევროკავშირი/ევროპული კავშირი 



FPRW  სამუშაო ადგილებზე ფუნდამენტური 
პრინციპები და უფლებები

GJP  დასაქმების გლობალური პაქტი 

GUF  პროფესიული კავშირების გლობალური 
ფედერაცია 

ILC  შრომის საერთაშორისო კონფერენცია 

ILS  შრომის საერთაშორისო სტანდარტები 

IMF  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 

IOE  დამსაქმებელთა საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

IPEC  ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის 
საერთაშორისო პროგრამა 

ITUC  პროფესიული კავშირების საერთაშორისო 
კონფედერაცია 

LGBT  ლგბტ/ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და 
ტრანსგენდერი 

MDG  ათასწლეულის განვითარების მიზნები

MENA  ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთ 
აფრიკა 

MERCOSUR სამხრეთის ერთიანი ბაზარი 

NAP            ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

NEP  დასაქმების ეროვნული პოლიტიკა 

NTSD  ეროვნული სამმხრივი სოციალური 
დიალოგი 

SADC  სამხრეთ აფრიკის განვითარების 
თანამეგობრობა 

SCE  დასაქმების საკითხებზე მუდმივმოქმედი 
კომიტეტი (ევროკავშირი) 

SME  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები 

TBP  დროში შეზღუდული პროგრამა 

UEMOA დასავლეთ აფრიკის ეკონომიკური და 
მონეტარული კავშირი 
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წინასიტყვაობა

ბოლო წლების განმავლობაში, პოლიტიკის დონეზე სამ-

მხრივი სოციალური დიალოგის დაარსების და გაძლი-

ერების მხარდასაჭერად გაჩნდა მზარდი მოთხოვნა სამ-

მხრივი სოციალური დიალოგის მონაწილეების მხრიდან 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკურ დახმა-

რებაზე. 2012-2013 წწ შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის პროგრამული და ბიუჯეტის ორწლიანი გეგმისთვის 

წევრი სახელმწიფოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 'ტრიპა-

რტიზმის გაძლიერება და სოციალური დიალოგი' გამოყო 

პრიორიტეტად და მიმართა შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციას დახმარებისა და რჩევისთვის. წინამდებარე გზამ-

კვლევი არის ნაწილი იმ პასუხისა, რომელიც შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციამ შეეცადა გაეცა წევრი სახელ-

მწიფოების მოთხოვნისათვის და, შესაბამისად, გაეძლიე-

რებინა სოციალურ დიალოგში მონაწილე ინსტიტუტები და 

მექანიზმები შრომის საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

არსებული წარმატებული მაგალითების შესაბამისად. 

ცალკეული ქვეყნის ტრადიციების გათვალისწინებით ერო-

ვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი განსხვავებულ 

სოციალური დიალოგი და სამმხრივი თანამშრომლობა 

სახელმწიფო ორგანოებსა და სოციალურ პარტნიორებს 

შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მხრი-

დან, ისევე როგორც ინდუსტრიული (შრომითი) ურთი-

ერთობების პრაქტიკოსებისა და პოლიტიკური ეკონომიკის 

ექსპერტების მხრიდან. ისინი განიხილებიან შრომის ბაზრის 

მართვის ძლიერ ინსტრუმენტებად ხანგრძლივი ეკონომი-

კური და დასაქმების კრიზისის,  სწრაფი ცვლილებებისა და 

რეფორმების  კონტექსტში, ასევე კრიზისის დაძლევისა და 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ხელშეწყობის ეფექტურ 

მექანიზმად.



ფორმას იღებს, როგორიცაა, მაგალითად, ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭოები, შრომის მრჩეველთა საბჭო და მსგა-

ვსი ინსტიტუტები, რომლებიც მიმართულია პოლიტიკის 

დონეზე თანამშრომლობის გაძლიერებისაკენ. მიუხედავად 

სოციალურ დიალოგში ჩართული ორგანიზაციების რაო-

დენობის ზრდისა, მათი ცნობადობა საკმაოდ დაბალია. 

ბევრი მათგანი სუსტია და პოლიტიკის მიღების პროცესში 

მარგინალურ როლს თამაშობენ. მათი მანდატი და კომპე-

ტენციები სუსტადაა განსაზღვრული და მათი საქმიანობაც 

მწირი რესურსებითაა განპირობებული. წინამდებარე გზა-

მკვლევის მიზანია, დაეხმაროს სოციალურ დიალოგში 

მონაწილე ინსტიტუტებს ზემოთხსენებული პრობლემების 

მოგვარებაში.  

წინამდებარე გზამკვლევი არის მმართველობისა და ტრი-

პარტიზმის დეპარტამენტის (DIALOGUE) სოციალური დია-

ლოგისა და ტრიპარტიზმის განყოფილების (GOVERNANCE) 

პროდუქტი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

გუნდური მუშაობის შედეგი.

მადლობა გვინდა გადავუხადოთ სტირლინგ სმითს გზამ-

კვლევის პირველი სამუშაო ვერსიის მომზადებისათვის. 

ასევე მადლობა გვინდა გადავუხადოთ იუსეფ ელაბსა და 

ვალერი ვან გოეთემს, რომლებმაც გასწიეს პროექტის 

კოორდინირება ნენსი ვარელასთან, სარა დოილთან და 

პოლ მიდლკოფთან ერთად.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგმა თანამშ-

რომლებმა მოგვაწოდეს სიღრმისეული კომენტარები და 

რჩევები გზამკვლევის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, 

კერძოდ ACTRAV და ACT/EMP, ასევე შემდეგმა დეპარტა-

მენტებმა: იტალო კორდონა (DWT/CO-Lima/ლიმა); ადოლფო 

სიუდად (DWT/CO-San José/სან ხოსე); კარენ კურტის (NORMES); 

მინაუა ებისუი (GOVERNANCE); ნათან ელკინ (NORMES); ქამრან 

ფანიზადე (GOVERNANCE); ქლერ ჰარასთი (EMPLOYMENT); 

სიუსან ჰეითერ (WORKQUALITY); ჯაინ ჰოჯის (WORKQUALITY); 



ხორხე ილინგუორთ (RO-Latin America and the Caribbean); 

მელანი ჯენროი (GOVERNANCE); ლიმფო მანდორო (DWT/CO-

Pretoria/პრეტპრია); კრისტინა მიჰეს (DWT/CO Budapest/ბუდა-

პეშტი); ანჯელიკა მიულერ (GOVERNANCE); კონსტანტინოს 

პაპადაკის (GOVERNANCE); რაინერ პრიტცერ (DWT/CO Port-of-

Spain); ალვარო რამირეს (DWT/CO San Jose/სან ხოსე); ჯონ 

რიჩოტე (DWT Bangkok/ბანგკოკი); ჯულ ონი (DWT/CO 

Dakar/დაკარი); საიმონ სტეინ (GOVERNANCE); მანუელა თომეი 

(WORKQUALITY) და ჰუმბერტო ვილასმილ (GOVERNANCE).

ასევე განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველ ორ-

განოს თანამშრომლობისათვის, კერძოდ ბნ. ჟილ დე 

რობიენს (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მმარ-

თველი ორგანოს თავმჯდომარე); ქ-ბნ ეულოჯია ფამილიას 

(Workers' Group); ქ-ბნ ლოს ვან ემბდენ ანდრესს (Employers' 

Group); და ბნ ჰამადუ სიდოს (Governments' Group).

ასევე მადლობას ვუხდით ანა სალივანს, იუკა ოკამურასა და 

რიტა ნატოლას (GOVERNANCE) აგრეთვე ფაბიენ სტასენს 

გზამკვლევის დასაბეჭდად მომზადებაში გაწეული დახმა-

რებისათვის. ასევე მადლობას ვუხდით კრისტიან უელცს 

საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების 

ევროპული ფონდიდან (EUROFOUND) გზამკვლევის სამუშაო 

ვერსიის შესახებ მნიშნველოვანი კომენტარებისათვის. 

ტურინში (ITC-ILO) არსებული შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრის დახმარებით 

გზამკვლევი მნიშნველოვნად გაუმჯობესდა კერძოდ კი 

ბენტე სორენსენის, ფერნანდო ფონსეკასა და სილვიან 

ბაფის მიერ შეტანილი წვლილით, რომლებმაც მოგვაწოდეს 

კომენტარები გზამკვლევის სამუშაო ვერსიის შესახებ და 

ასევე დაგვეხმარნენ უორქშოფების ორგანიზებასა და 

ვალიდაციაში, თარგმნასა და პუბლიკაციის დიზაინში. მნიშ-

ვნელოვანი იყო ასევე DWT/CO ბუდაპეშტის ფინანსური 

დახმარება გზამკვლევის დასაბეჭდად.



გზამკვლევი განხილულ იქნა და დამტკიცდა ორი უორქ-

შოფის დროს, რომელიც ჩატარდა შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრში ტურინში 

(ITC-ILO). პირველი უორქშოფი ჩატარდა 2010 წლის ნოემ-

ბერში, რომლის დროსაც გზამკვლევის სამუშაო ვერსია 

განიხილა დამსაქმებელთა წარმომადგენელმა სომხე-

თიდან, გაგიკ მაკარიანმა; პროფესიული კავშირების წარ-

მონადგენელმა მავრიკიდან, ტულსირაჯ ბენიდინმა,  მთა-

ვრობის წარმომადგენელმა რუმინეთიდან, ვალენტინ 

მოკანუმ. 2011 წლის დეკემბერში, უორქშოფზე 'სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების გაძლიერება დასა-

ვლეთ ბალკანეთსა და მოლდოვაში'.

გზამკვლევის მეორე სამუშაო ვერსია განიხილა სამმხრივმა 

დელეგაციებმა ალბანეთიდან, ბოსნია და ჰერცოგოვი-

ნიდან, მოლდოვის რესპუბლიკიდან, მონტენეგროდან, 

სერბეთიდან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკე-

დონიიდან და კოსოვო-გაეროს მისიამ კოსოვოში (UNMIK).

2013 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში ჩრდილოეთ და სა-

ჰარის სამხრეთ აფრიკის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპასა და 

კავკასია-ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების სამმხრივი 

დელეგაციების მონაწილეობით გამართულ უორქშოფზე, 

წარმოდგენილ იქნა გზამკვლევის საბოლოო ვერსია.

მუსა უმარუ

დირექტორი

ჟენევა

 

2013 წლის სექტემბერი

მმართველობისა და ტრიპარტიზმის დეპარტამენტი

შრომის საერთაშორისო ოფისი





შესავალი

შრომის სტანდარტების ჩამოყალიბებისა და განხორცი-

ელების დროს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

ეფუძნება ტრიპარტიზმს - დიალოგსა და თანამშრომლობას 

მთავრობას, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის. 

ამავე დროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწო-

დებს მთავრობებს ისარგებლონ სამმხრივი თანამშრო-

მლობით ეროვნულ დონეზე ეკონომიკური, სოციალური და 

შრომის პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებისას. 

არსებობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონკ-

რეტული კონვენციები და რეკომენდაციები, რომელთა 

მიზანია სამმხრივი კონსულტაციების ხელშეწყობა; კერ-

ძოდ, ისინი ქმნიან ჩარჩოს, რომელშიც შეიძლება განხო-

რციელდეს ეფექტური ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგი.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი ერთად კრებს 

მთავრობას, დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს, რათა 

მათ განიხილონ საჯარო პოლიტიკის საკითები, კანონები და 

მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

სოციალურ პარტნიორებზე. სამმხრივ კონსულტაციებს 

შეუძლიათ უზრუნველყონ სამმხრივ პარტნიორებს შორის 

გაუმჯობესებული თანამშრომლობა და კონსენსუსი ქვეყნის-

თვის მნიშვნელოვანი საკითების შესახებ. სოციალური 

დიალოგი ღირსეული სამუშაოს, ინკლუზიური განვი-

თარებისა და სოციალური ერთიანობის მისაღწევი უმნი-

შვნელოვანესი ინსტრუმენტია, რომელიც ასევე ხელს 

უწყობს კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებასაც. 

სამმხრივ სოციალურ დიალოგს შეუძლია მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულოს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: 

სოციალური უზრუნველყოფა, შრომის საერთაშორისო 

სტანდარტების პოპულარიზაცია, დასაქმების არასტან-
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დარტული ფორმები, გენდერული თანასწორობა, გადასვლა 

ეკოლოგიურად სუფთა ეკონომიკურ მოდელზე. ამ საკით-

ხთა გარდა სოციალური დიალოგი ამარტივებს პოლი-

ტიკური და ეკონომიკური ტრანზიციის პროცესსაც და ამცი-

რებს კრიზისების უარყოფით გავლენას. ამ საკითხებში 

სოციალური დიალოგის როლი უფრო დეტალურადაა გან-

ხილული წინამდებარე გზამკვლევში. 

ეს გზამკვლევი დაეხმარება შრომის საერთაშორისო ოფისს 

უპასუხოს იმ საჭიროებებს, რომლებიც გამოხატულია 

სამმხრივი მოლაპარაკებების წევრების მიერ 2013 წელს 

შრომის საერთაშორისო კონფერენციის მიერ მიღებული 

სოციალური დიალოგის შესახებ დასკვნებში. მონაწი-

ლეებმა ოფისს სთხოვეს ხელი შეეწყო სოციალური დიალო-

გისათვის და სოციალური პარტნიორების როლისათვის 

ეკონომიკური, დასაქმების და სოციალური უზრუნველ-

ყოფის პოლიტიკის შემუშავებაში, მართვასა და განხორცი-

ელებაში ეროვნულ დონეზე.

ამავე დროს მონაწილეებმა ოფისს სთხოვეს, გაემყარებინა 

დასაბუთებული პოლიტიკური კონსულტაციები და შეექმნა 

ინსტიტუტები სოციალური დიალოგისათვის ზოგიერთ ქვე-

ყანაში და სხვებში კი გაეუმჯობესებინა მათი საქმიანობა. 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის შესახებ ეს გზამკვლევი 

შეიქმნა სწორედ ამ თხოვნების პასუხად და სოციალური 

დიალოგის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის  

სტრატეგიული მიზნის შესაბამისად. ის წარმოადგენს სამ-

მხრივი მექანიზმებისა და ინსტიტუტების შექმნისა და 

გაძლიერების გლობალურ ინსტრუმენტს.  საბოლოო ჯამში, 

ძლიერი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტები გააუმჯო-

ბესებენ მონაწილეების შესაძლებლობებს, რომ მონა-

წილოება მიიღონ პოლიტიკის შემუშავების ყველა დონეზე 

დიალოგსა  და  მოლაპარაკებებში.  
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მიზანი და სამიზნე აუდიტორია

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არსებობა, ემსახუ-

რება მის სამმხრივ შემადგენელ ინსტიტუტებს: მთავრობას, 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციებსა და დასაქმებულთა ორგა-

ნიზაციებს. იგი მოწოდებულია, დაიცვას სოციალური სამარ-

თალიანობა და საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანისა 

და შრომის უფლებები, რათა მიაღწეულ იქნას მისია, რომ 

შრომითი მშვიდობა არის უმნიშნველოვანესი კეთილ-

დღეობისათვის. თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეყრდნობა არა მხოლოდ 

სამმხრივ დიალოგს. მისი მოვალეობა - წევრ სახელმ-

წიფოებში ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის 

განვითარება - მომდინარეობს მისი კონსტიტუციისა და 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიზნებისა და 

ამოცანების შესახებ დეკლარაციიდან ('ფილადელფიის 

დეკლარაცია', მიღებული შრომის საერთაშორისო კონფე-

რენციის მიერ 1944 წ), რომელიც წარმოადგენს კონსტი-

ტუციის ნაწილს.  

მონაწილეებმა თხოვნით მიმართეს შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციას, რათა მას შეექმნა ჩარჩო, რომელშიც 

წევრ სახელმწიფოებს შეეძლებოდათ სამმხრივი სოცია-

ლური დიალოგის ეროვნულ დონეზე წინ წამოწევა. სინამ-

დვილეში, მთლიანი სურათი საკმაოდ განსახვავებულია. 

ზოგიერთ სახელმწიფოში ამჟამად არ არსებობს ეროვნული 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის (NTSD) ჩარჩო. ზოგიერთ 

სახელმწიფოში სტრუქტურა და პროცედურები არსებობს, 

მაგრამ საჭიროა მათი გადახედვა და გაძლიერება. ორივე 

შემთხვევაში, ეროვნული სამმხრივი დიალოგის ადექვა-

ტური ჩარჩო საჭიროა მონაწილეების ეკონომიკურ და 

სოციალურ საკითხებზე კონსულტაციებში ჩასართავად. რო-

გორც წინამდებარე გზამკვლევშია დეტალურად განმარ-

ტებული, ეროვნული სამმხრივი დიალოგის პოტენციური 
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სარგებელი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით გადაწყვე-

ტილების მიღების პროცესის დემოკრატიზაციისათვის, სო-

ციალური მშვიდობის, სტაბილურობისა და კონფლიქტის 

პრევენციისთვის. 
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ა.     გზამკვლევის  მიზანი

წინამდებარე გზამკვლევში დასმული კითხვები:

წინამდებარე გზამკვლევი ცდილობს გასცეს პასუხი შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი ხშირად დასმულ 
შეკითხვებს, როგორებიცაა:

1.     რატომაა საჭირო სამმხრივი სოციალური დიალოგის 
       ინსტიტუტები ეროვნულ დონეზე?

2.     რა წინაპირობები არსებობს ნამდვილი ეროვნული 
       სამმხრივი დიალოგის არსებობისათვის?

3.     იქ სადაც ეს ინსტიტუტი არსებობს, როგორ ხდება მათი 

       საქმიანობის რეგულირება? რა დადებითი და 

       უარყოფითი მხარეები აქვს სხვადასხვა ვარიანტს?

წინამდებარე გზამკვლევი არის პასუხი შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის მონაწილეების თხოვნაზე. მისი 

მიზანია შესთავაზოს მათ ეროვნული სამმხრივი დიალოგის 

დაარსების ან გაძლიერების პროცესში მექანიზმების შესა-

ძლო ვარიანტები. თუმცა გზამკვლევი არ არის ნორმატიული 

დოკუმენტი. იგი ემყარება წლების განმავლობაში შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაგროვილ გამოც-

დილებასა და შრომის საერთაშორისო სტანდარტებს რო-

დესაც ის ცდილობდა სოციალური დიალოგის წინ წამო-

წევას და თავის სამმხრივ შემადგენელ ინსტიტუტებს აწვ-

დიდა რჩევას პოლიტიკის, უნარების განვითარების მხრივ, 

ან სხვა პრაქტიკულ დახმარებას მსოფლიოს ყველა რეგი-

ონში. 

სოციალური დიალოგი შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის მრავალ წევრ სახელმწიფოში არის გადაუდებელი 

საკითხი. ყოველწლიურად შრომის საერთაშორისო ოფისი 

იღებს მრავალ თხოვნას წევრი სახელმწიფოებისაგან, რომ-

ლებიც ითხოვენ რჩევას სოციალური დიალოგის ინსტიტუ-

ტებისა და მექანიზმების გაძლიერებისათვის შრომის საერ-

თაშორისო სტანდარტებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით, რათა შექმნან ეფექტური ჩარჩო ეროვ-

ნული სამმხრივი დიალოგისათვის. 
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1.     რა შესაძლო მანდატი შეიძლება ჰქონდეთ ამ ინსტიტუტებს?

2.     რა არის ადეკვატური ზომა და შემადგენლობა?

3.     უნდა იყონ ისინი მთავრობისაგან დამოუკიდებელნი თუ 

       უნდა შეადგენდნენ მთავრობის სტრუქტურის ნაწილს? 

       როგორ შეიძლება მათი დაფინანსება?

4.     ვინ უნდა მონაწილეობდეს სამმხრივ დიალოგში ეროვნულ 

       დონეზე?

5.     რა საკითხები შეიძლება განიხილონ ამ ინსტიტუტებმა?

6.     რა ტიპის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი შეიძლება 

       იყოს არჩეული?

7.     ეს ინსტიტუტები უნდა მუშაობდნენ საიდუმლოდ, 

       თუ - საჯაროდ?

8.     როგორ შეიძლება მათი მუშაობა იყოს ორგანიზებული და 

       რა ლოჯისტიკური დახმარებაა ამისთვის საჭირო?

9.     შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რა სტანდარტები 

       არსებობს ამ სფეროში და რას ამბობენ ისინი?

10.   როგორ შეიძლება არსებული ინსტიტუტების შესაძლებ-

       ლობების გაზრდა?

ბ.     ვისთვისაა განკუთვნილი ეს 

        გზამკვლევი?

შრომის საერთაშორისო ორგანიზციის წევრი სახელმწი-

ფოები ნებისმიერი ფორმით კონსულტაციებსა და თანამშ-

რომლობას სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და სოციალურ 

პარტნიორებს შორის მიიჩნევენ არა მხოლოდ სასურვე-

ლად, არამედ აუცილებლადაც. სულ უფრო და უფრო, 
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სოციალური დიალოგი აღიქმება ერთი მხრივ, სახელმწიფო 

უნილატერალიზმის და მეორე მხრივ, 'თავისუფალი ბაზრის' 

(“laissez-faire”) პოლიტიკის ჯანსაღ და სანდო ალტერნა-

ტივად. 

ზოგიერთ სახელმწიფოში კონსულტაციებისა და თანამ-

შრომლობის ხანგრძლივი ტრადიცია არსებობს. ზოგი-

ერთში ეს განვითრების პროცესშია ან, საერთოდ, ახლა 

იქმნება. ზოგიერთ ქვეყანაში ეროვნული სამმხრივი დია-

ლოგი საფრთხის ქვეშაა და უკან იხევს.

ეს გზამკვლევი განკუთვნილია მათთვის,  ვინც ახლა შემო-

დის სოციალური დიალოგის სფეროში, ასევე მათთვვისაც, 

ვინც ჩართულია არსებულ ეროვნულ საბჭოებში და სხვა 

სამმხრივ მექანიზმებში და სურთ, გადახედონ თავიანთ 

საქმიანობას და გაზარდონ საკუთარი გავლენა პოლიტიკის 

შემუშავების პროცესში.

წინამდებარე გზამკვლევის პოტენციური სამიზნე ჯგუფი:

ტრიპარტიზმის მონაწილეები:  დასაქმებულთა და 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციების თანამშრომლები/წევრები, 

სახელმწიფო ინსტიტუტების თანამშრომლები (განსაკუთრე-

ბით შრომისა და დასაქმების სამინისტროები);

არსებული ეროვნული სამმხრივი ინსტიტუტებისა და სხვა 

სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების წევრები და 

თანამშრომლები;

იმ ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების წევრები და თანამ-

შრომლები, რომლებიც ჩართულნი არიან სოციალური 

დიალოგის პოპულარიზაციაში (მათ შორის აკადემია, 

კვლევითი ინსტიტუტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები);

 დაინტერესებული მხარეები რეგიონულ ან სუბრეგიონულ

ეკონომიკურ ჯგუფებში (დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფო-

ების ეკონომიკური თანამეგობრობა (ECOWAS), მერკოსური, 

სამხრეთ აფრიკული განვითარების თანამეგობრობა (SADC));
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ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების საერთაშორისო 

ასოციაციისა და მსგავსი ინსტიტუტების წევრები (AICESIS);  

პარლამენტარები, სათემო ლიდერები, სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე საზოგადოების 

სხვა აქტიური წევრები (მაგ: განვითარების ბანკები, საერთა-

შორისო საფინანსო ინსტიტუტები);

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლები.

წინამდებარე გზამკვლევის ფოკუსი არის ეროვნულ დონეზე 

სამმხრივი სოციალური დიალოგი, ის არ ეხება სოციალურ 

დიალოგს სხვა დონეებზე, არც კოლექტიურ მოლაპარა-

კებას, რაც განხილულია სხვა გზამკვლევებში, მათ შორის 

არც 'როგორ შევუწყოთ ხელი კოლექტიურ მოლაპარაკებას: 

სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისთვის' (მზადების პრო-

ცესშია).

თუმცა წინამდებარე გზამკვლევის პირველი ნაწილის ბო-

ლოს (იხ. დანართი), ასევე განხილულია რეგიონულ დონეზე 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის საკითხიც, იმ კავში-

რების გამო, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს სახელმ-

წიფოს დონეზე მიმდინარე განხილვებთან დაკავშირებით, 

რადგანაც მრავალი სახელმწიფო სოციო-ეკონომიკურ და 

შრომითი ურთიერთობების საკითხებს სამართავად გადას-

ცემს   რეგიონული და პროვინციების მთავრობებს. 
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გ.    როგორ შეიძლება ამ გზამკვლევის 
        ����������?

წინამდებარე გზამკვლევის გამოყენება შეიძლება ეროვ-

ნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ჩარჩოს შექმნის ან 

რევიზიისათვის. დისკუსიის ინიცირება შეუძლია როგორც 

მთავრობას, ასევე სოციალურ პარტნიორებსაც. გზამკვ-

ლევი მთლიანად უნდა იქნას წაკითხული, ან ის საკითხები 

იქნას შერჩეული, რომლებიც აუცილებელია უნარ-ჩვევების 

გასაუმჯობესებლად. იგი გაყოფილია ორ ნაწილად და 

შედგება დამოუკიდებელი თავებისაგან. 

პირველი ნაწილი განიხილავს ეროვნული სამმხრივი სო-

ციალური დიალოგის პროცესებსა და ინსტიტუციურ ჩარჩოს. 

მეორე ნაწილი ფოკუსირებულია რამდენიმე მნიშვნელოვან 

თემატურ საკითხზე, რომელთა განხილვა შესაძლებელია 

სამმხრივ ფორმატში. მეორე ნაწილის მიზანი არ არის 

ყველა საკითხის დეტალურად განხილვა, არამედ ზოგადი 

სურათის წარმოდეგნა იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომ-

ლებიც ეხება კონკრეტულ თემას. დამატებით, დახმარე-

ბისათვის, ასევე მოცემულია სახელმწიფოების კონკრე-

ტული მაგალითები და ბმულები. 

ისევე როგორც ნებისმიერ კომპლექსურ პროცესში, სოცი-

ალურ დიალოგსაც შეუძლია მრავალი ფორმა მიიღოს.  ორ 

სახელმწიფოს შორის არ შეიძლება ერთი ყველასათვის 

მისაღები სტრუქტურის და პროცესის გადმოტანა. ამიტომაც 

აუცილებელია ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალ-

ოგის ისეთი ჩარჩოს ჩამოყალიბება, რომელიც ითვალის-

წინებს ეროვნულ კონტექსტს და საჭიროებებს და, შესაბა-

მისად, განაპირობებს პროცესზე ადგილობრივ პასუხის-

მგებლობას.

წინამდებარე გზამკვლევი მიზანდ ისახავს, დაეხმაროს მო-

ნაწილეებს საკუთარი გზის პოვნაში ეროვნულ დონეზე ეფექ-

ტური სამმხრივი სოციალური დაილოგის წინ წამოწევაში. 
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11

ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგი: 

პროცესი და ინსტიტუტები
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ა. სოციალური დიალოგი

სოციალური დიალოგის საყოველთაოდ აღიარებული დე-

ფინიცია არ არსებობს. ეროვნული კონტექსტიდან გამომ-

დინარე სოციალური დიალოგი შეიძლება მიმდინარეობდეს 

სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ზოგადად მიღე-

ბული სამუშაო დეფინიციით, რომელიც ასახავს მსოფლიოს 

სხვადასხვა კუთხიდან მიღებული პროცესებისა და პრაქ-

ტიკის ფართო სპექტრს სოციალური დიალოგი მოიცავს 

მოლაპარაკებების, კონსულტაციების ან ინფორმიაციის 

გაცვლის ყველა ტიპს მთავრობას, დამსაქმებლებსა და 

დასაქმებულებს შორის, ან დამსაქმებლებსა და დასაქ-

მებულებს შორის მათთვის საერთო ინტერესის მქონე ეკო-

ნომიკური თუ სოციალური პოლიტიკის საკითხებზე.

სოციალური დიალოგი არის, როგორც საშუალება სოცია-

ლური და ეკონომიკური მიზნების მისაღწევად, ასევე მიზა-

ნიც, რადგანაც ის ხალხს აძლევს ხმას და მონაწილეობის 

საშუალებას თავიანთ საზოგადოებებსა და სამუშაო ადგი-

ლებში. ის შეიძლება იყოს ორმხრივი, დამსაქმებლებსა და 

დასაქმებულებს შორის (რომლებსაც შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაცია სოციალურ პარტნიორებს უწოდებს), ან 

სამმხრივი, მთავრობის ჩათვლით. 

სოციალურმა დიალოგმა შეიძლება გააუმჯობესოს პოლი-

ტიკის ზომების შემუშავება; მას შეუძლია ხელი შეუწყოს მათ 

ეფექტურ განხორციელებას და გააუმჯობესოს შედეგების 

ხარისხი. 
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ბ. ტრიპარტიზმი

ტრიპარტიზმი არის სოციალური დიალოგის ერთ-ერთი მთა-

ვარი ფორმა. ის არის შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის ფუძემდებლური პრონციპი და ფასეულობა, რომე-

ლიც ორგანიზაციის მუშაობის ცენტრშია მოქცეული. 

ტრიპარტიზმი შეიძლება განმარტებულ იქნას, როგორც 

'მთავრობის, დამსაქმებლებისა და დასაქმებულთა ურთი-

ერთობა (მათი წარმომადგენლების საშუალებით) როგორც 

თანასწორი და დამოუკიდებელი პარტნიორებისა, რათა 

მონახონ საერთო ინტერესის სფეროში არსებული საკით-

ხების გადაწყვეტა' (ILO Thesaurus).სხვა სიტყვებით, რომ 

ვთქვათ, ტრიპარტიზმი ეხება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანი-

ზაციების ჩართულობას, მთავრობასთან ერთად, თანას-

წორობის პრინციპებზე. 

თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დამსაქმებლებს, დასაქმე-

ბულებსა და მთავრობას ყოველთვის უნდა ჰყავდეს წარმო-

მადგენელთა თანაბარი რაოდენობა, მაგრამ ეს ნიშნავს 

იმას, რომ ყველა მხარის მოსაზრებას ყოველთვის თანა-

ბარი მნიშვნელობა მიენიჭება. ეს ასევე არ ნიშნავს იმას, 

რომ ყველა მხარეს თანაბარი პასუხისმგებლობა ეკისრება. 

ყოველ მხარეს აქვს შესასრულებელი საკუთარი როლი და 

ფუნქცია.                                           .
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ტრიპარტიზმი  - შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის სამი გასაღები 

1919 წელს შრომის საერთაშორი-

სო ორგანიზაციის შექმნამ გახსნა 

თანამშრომლობის კარები მთავ-

რობებს, დასაქმებულებსა და და-

მსაქმებლებს შორის, რათა გაუმ-

ჯობესებულიყო შრომის კანონმ-

დებლობა და სტანდარტები მსო-

ფლიოში. არქიტექტორებს დაუკ-

ვეთეს სამი გასაღები და სამმაგი 

ბოქლომი ჟენევაში შრომის საე-

რთაშორისო ორგანიზაციის ოფი-

სის ახალი ჭიშკრისთვის. სამი 

გასაღები მას შემდეგ ორგანიზა-

ციის სიმბოლოდ იქცა. 

წყარო: ILO. 2003. “Tripartism in the 21st 
century: Building on bedrock”.

სინგაპური - ტრიპარტიზმი:  'საკვანძო კონკურენტული უპირატესობა' 

'ტრიპარტიზმი არის საკვანძო კონკურენტული უპირატესობა სინ-

გაპურისთვის, რომელიც ხელს უწყობს მის ეკონომიკურ კონკურე-

ნტუნარიანობას, სამუშაო ძალასა და მენეჯმენტს შორის ჰარმო-

ნიულ ურთიერთობას, ისევე როგორც მთელი ერის პროგრესს.' 

წყარო: სინგაპურის ტრიპარტიზმის ფორუმი: http://www.tripartism.sg/

ფილიპინები - ტრიპარტიზმი: 'სახელმწიფო პოლიტიკა' 

ფილიპინების 1974 წ. შრომის კოდექსის 275-ე ნაწილი (2011 წლის 

კონსოლიდირებული ვერსია) ამბობს:

'1. ამიერიდან ტრიპარტიზმი შრომით ურთიერთობებში ცხადდება 

სახელმწიფო პოლიტიკად. ამ მიზნის მისაღწევად დასაქმებულები 

და დამსაქმებლები, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, წარმოდგე-

ნილნი იქნებიან სახელმწიფო გადაწყვეტილებისა და პოლიტიკის 

შემუშავების ინსტიტუტებში. 

2. შრომისა და დასაქმების მინისტრს ან მის უფლებამოსილ წარ-

მომადგენელს პერიოდულად შეუძლია მოიწვიოს ეროვნული, რე-

გიონული ან ინდუსტრიული სამმხრივი კონფერენციები მთავრო-

ბის, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლების მო-

ნაწილეობით, რათა განხილულ და მიღებულ იქნას ნებაყოფლო-

ბითი კოდექსები იმ პრინციპებისა, რომლებიც განსაზღვრულია 

სოციალურ სამართალიანობაზე დაფუძნებული ინდუსტრიული 

მშვიდობის მისაღწევად ან ჰარმონიაში მოიყვანოს შრომითი მო-

ძრაობების ურთიერთობები ეკონომიკურ და სოციალური განვი-

თარების მიმართულებით არსებულ პრიორიტეტებთან.
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გ. ტრიპარტიზმის სხვა მინიშვნელობები

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით, ტრი-

პარტიზმი გულისხმობს  მთავრობის, როგორც სამთაგან 

ერთ-ერთი პარტნიორის სრულ ჩართულობას მოლაპარა-

კებებში. ამიტომ ტრიპარტიზმი არ უნდა აგვერიოს სამ 

პარტნიორს შორის მიმდინარე დიალოგში, რომელსაც 

ხშირად 'სამოქალაქო დიალოგსაც' უწოდებენ.

სამოქალაქო დიალოგი მოიცავს დამსაქმებელთა და დასა-

ქმებულთა ორგანიზაციებს, ისევე როგორც სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს და ინტერესთა ჯგუფებს 

(რომლებსაც არ აქვთ კავშირი მთავრობასთან). ასეთი 

მოდელი ასახულია ბევრ სახელმწიფოში ეროვნულ დონეზე. 

ყველაზე სრულად ის წარმოდგენილია ევროპის ეკონო-

მიკურ და სოციალურ კომიტეტში (EESC), რომელიც წარმო-

ადგენს ევროპის კავშირის საკონსულტაციო ორგანოს. 

ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი შედგება 

სამი ჯგუფისაგან:

დამსაქმებლები.                                  .

დასაქმებულები.                                  .

სხვადასხვა ინტერესები' (როგორებიცაა ასოციაციები, რომლე-

ბიც წარმოადგენენ ოჯახებს, ქალებსა და გენდერული თანასწო-

რობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფებს, უმცირესობებსა და მო-

წყვლად ჯგუფებს, შშმპ პირებს, ფერმერთა ორგანიზაციებს, 

მცირე ბიზნესს, ხელოსნებს, სამომხმარებლო ორგანიზაციებს 

და გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს).

წინამდებარე გზამკვლევი ტრიპარტიზმს გამოიყენებს შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული დეფინიციით.
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თუმცა ტერმინი 'ტრიპარტიზმ პლუსი' იხვეჭს პოპულარობას 

ისეთ სიტუაციებში, სადაც ტრადიციული სამმხრივი პარტნი-

ორები ირჩევენ, წამოიწყონ დიალოგი და კავშირი დაამ-

ყარონ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ორგანიზაცი-

ებთან, რათა მოიპოვონ უფრო ფართო პერსპექტივა და 

კონსენსუსი ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ცდება შრომითი 

ურთიერთობების სფეროს (როგორიცაა გარემოს დაცვის ან 

სპეციალური საჭიროებების ან მოწყვლადი ჯგუფების და-

ცვა). შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2002 წლის 

რეზოლუცია, რომელიც ეხება ტრიპარტიზმს და სოციალურ 

დიალოგს აღიარებს სამოქალაქო საზოგადოებსათან 

თანამშრომლობის პოტენციალს:

დ. ტრიპარტიზმ 'პლუსი'

როგორც უკვე აღინიშნა, სამი ტრადიციული, ცენტრალური 

აქტორი ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგისა 

არიან სოციალური პარტნიორები და მთავრობა, რადგან 

სოციალურ დიალოგს გააჩნია საკუთარი საფუძვლები იმ 

საკითხებში, რომლებიც უკავშირდება ე.წ. 'შრომითი ურთი-

ერთობების სფეროს'.                             . 

ხაზ სუსვამს, რომ სოციალური პარტნიორები მზად არიან

დიალოგისათვის და რომ ისინი მუშაობენ არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც იზიარებენ იმავე

ფასეულობებს და მიზნებს და ცდილობენ მათ მიღწევას 

კონსტრუქციული გზით; აღიარებს შრომის საერთაშორისო

ოფისის შესაძლებლობას,  ითანამშრომლოს სამოქალაქო

საზოგადოებასთან ტრიპარტიზმის მონაწილეებთან შესაბა-

მისი კონსულტაციების შემდეგ (...).

უფრო მეტიც, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

ზოგიერთი ინსტრუმენტი მოითხოვს კიდეც სოციალური 

პარტნიორების გარდა სამოქალაქო საზოგადოებსათან თა-

ნამშრომლობასაც. მაგალითად, ასეთია 1983 წლის კონვე-

ნცია პროფესიული რეაბილიტაციისა და დასაქმების (შშმპ) 

შესახებ (# 159) და 2010 წლის რეკომენდაცია აივ/შიდსის 

შესახებ (# 200).
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მიუხედავად ამისა, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციები განსხვავდებიან სამოქალაქო საზოგადო-

ების ჯგუფებისაგან იმით, რომ ისინი წარმოადგენენ 'ნამ-

დვილი ეკონომიკის' აქტორებს და საკუთარი წევრებისაგან 

მოიპოვებენ საკუთარ ლეგიტიმურობას. 

ამიტომ, ცხადია, რომ ნებისმიერ სხვა ჯგუფთან თანამშ-

რომლობის მიზანია მხოლოდ ტრიპარტიზმის გაძლიერება 

და არა მისი შესუსტება ან გაქრობა.

გენერალური დირექტორის ანგარიში 2013 წ. შრომის 

საერთაშორისო კონფერენციისადმი 

(…) იმ გარანტიებით, რომელსაც გვთავაზობს სამმხრივი მმა-

რთველობის გაუმჯობესებული პროცესი შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციაში შესაძლებელი უნდა იყოს ისეთი მხა-

რეების მოწვევა ორგანიზაციის საქმიანობაში, რომლებიც არ 

წარმოადგენენ ტრიპარტიზმის წევრებს, თუმცა მათ მონაწი-

ლეობას უნდა ჰქონდეს კარგად გამოკვეთილი უპირატესო-

ბები და მათი როლი წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული. 

მათ შეუძლიათ დამატებითი სარგებლის მოტანა საკუთარი 

გამოცდილებითა და ცოდნით და არ უნდა მოხდეს მათი წვლი-

ლის უარყოფა. (...) ამის მიუხედავად, შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს მხოლოდ და მხოლოდ ტრიპა-

რტიზმის მონაწილეების შესაძლებლობების გაზრდას.

წყარო: ILO. 2013. Towards the ILO centenary: Realities, renewal and tripartite commitment, 

პარაგრაფები 98 and 99.
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�. ბიპარტიზმი და კოლექტიური 

მოლაპარაკებები

ბიპარტიული სოციალური დიალოგია მაშინ, როცა ორი მხა-

რე - ერთი ან მეტი დამსაქმებელი/დამსაქმებელთა ორგა-

ნიზაცია და ერთი ან მეტი დასაქმებული/ დასაქმებულთა 

ორგანიზაცია - ცვლის ინფორმაციას, მართავს ერთმანეთში 

კონსულტაციებს, აწარმოებს მოლაპარაკებებს ერთმა-

ნეთთან მთავრობის ჩარევის გარეშე. ეს შეიძლება ეხე-

ბოდეს ხელფასებს, სამუშაო პირობებს, ჯანმრთელობას, 

სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებას, ან პოლიტიკის უფრო 

ფართო საკითხებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ბიპარტიულ პროცესში მთავრობა 

არ არის პარტნიორი, მას შეუძლია დახმარება გაუწიოს 

სოციალურ პარტნიორებს მათ მიერ წარმოებულ ბიპა-

რტიულ მოლაპარაკებებში. მთავრობას ასევე შეუძლია 

შესთავაზოს მედიაციის და შერიგების სერვისები, თუკი 

წარმოიშვება დავები სოციალურ პარტნიორებს შორის. მთა-

ვრობის ჩარევის დონე და ტიპი განპირობებულია არსებული 

ინდუსტრიული (შრომითი) ურთიერთობების სისტემით. 

ასეთი მონაწილეობის გამო საზღვარი ბიპარტიზმსა და 

ტრიპარტიზმს შორის შეიძლება რთული დასადგენი იყოს.

ბიპარტიული დიალოგის განსაკუთრებული ფორმაა კოლე-

ქტიური მოლაპარაკება. შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის კოლექტიური მოლაპარაკებების შესახებ 1981 

წლის კონვენცია (#154), კოლექტიურ მოლაპარაკებას შემ-

დეგნაირად განსაზღვრავს: 

ყველა მოლაპარაკება, რომელიც მიმდინარეობს ერთი 

მხრივ დამსაქმებელს, დამსაქმებელთა ჯგუფს ან ერთ ან მეტ 

დასაქმებულთა ორგაზნიზაციას შორის, და მეორე მხრივ, 

ერთ ან მეტ დასაქმებულთა ორგანიზაციას შორის, ერთი ან 

მეტი შემდეგი მიზნით:  
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1.   შრომისა და დასაქმების პირობების განსაზღვრა;

2.   დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის ურთიერთ-

       ობების დარეგულირება;

3.   დამსაქმებელთა ან მათ ორგანიზაციებსა და დასაქმებ-

ულთა ორგანიზაციას/ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობ-

ების რეგულირება.

კოლექტიურ მოლაპარაკებას შეუძლია ხელი შეუწყოს პრო-

ფესიულ კავშირებსა და დამსაქმებლებს ან/და მათ ორგანი-

ზაციებს შორის დიალოგის კულტურის ჩამოყალიბებას. დი-

ალოგის კულტურა სოციალურ პარტნიორებს შორის დასაქ-

მების პირობების შესახებ და სამსახურებრივი ურთიერთ-

ობების შესახებ შეიძლება გახდეს სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის საფუძველი ეროვნულ დონეზე. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტრიპარტიზმი ეფუძნება ჯან-

საღ და ეფექტურ ინდუსტრიული (შრომითი) ურთიერთ-

ობებს და ეს ორი პროცესი შეიძლება დანახულ იქნას რო-

გორც ერთი და იგივე  მონეტის ორი სხვადასხვა მხარე - 

როცა ერთი აძლიერებს მეორეს. ბიპარტიულ დისკუსიას 

შეუძლია გავლენა მოახდინოს ტრიპარტიზმზე და  პირიქით. 

ბელგია - მთავრობა ხელს უწყობს ბიპარტიულ სოციალურ დიალოგს

ბელგიაში სოციალური პარტნიორების ავტონომიურობა და ბიპა-

რტიული კოორდინაცია ახასიათებს სოციალურ დიალოგს ერო-

ვნულ (პროფესიათა შორის), სექტორულ და კორპორაციულ დო-

ნეზე. შრომითი ურთიერთობები ძირითადად ხასიათდება კოლე-

ქტიური შრომითი შეთანხმებებით, თუმცა მთავრობაც ასრულებს 

თავის როლს. ბიპარტიულ სოციალურ დიალოგს ასევე მხარს უჭ-

ერს სახელმწიფო ინსტიტუტები, განსაკუთრებით შემდეგი საშუა-

ლებებით:- რეგულირების თანმიმდევრული ჩარჩო: საკანონმდე-

ბლო ჩარჩო და სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების შექმნა 

ხდება კონსულტაციების შედეგად და დამსაქმებელთა და დასა-

ქმებულთა ორგანიზაციებთან შეთანხმებით.
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ინიციატივით გამოსვლის უფლება და მოლაპარაკების თავი-

სფლება: სოციალურ პარტნიორებს ყველა დონეზე შეუძლიათ 

თავისუფლად წამოიწყონ მოლაპარაკებები. სოციალური კა-

ნონმდებლობა განხორციელების გზების შესწორებისა და ჩა-

მოყალიბების  საშუალებას იძლევა კოლექტიური შრომითი შე-

თანხმებების მეშვეობით.

მხარდაჭერა და წახალისება - რჩეული მაგალითები: პრეფესი-

ათაშორის და სექტორული სოციალური დიალოგი წარიმარ-

თება მთავრობის დახმარებით; უფასო მოხალისეობრივი სო-

ციალური შერიგების სისტემის ხელმისაწვდომობა; ინტერსექ-

ტორული კოლექტიური ხელშეკრულებების 90 პროცენტზე მე-

ტი სავალდებულოა (რაც გულისხმობს, რომ მათი დარღვევა 

შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დანაშაული იყოს); ხდება 

სექტორული კონცენტრაციის ლოგისტიკური ხელშეწყობა (მათ 

შორის სეკრეტარიატის მუშაობით, შეხვედრის ოთახების არსე-

ბობით და ა.შ.).

მონიტორინგი: ადმინისტრაცია აანალიზებს და მონიტორინგს 

უწევს  ინტენსიური სოციალური დიალოგის შედეგებს (წლის 

განმავლობაში 1000-ზე მეტი კონვენცია) რის შემდეგაც ანგა-

რიშს წარუდგენს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელ სო-

ციალურ პარტნიორებს, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან 

შრომის ეროვნულ საბჭოში და ცენტრალურ ეკონომიკურ სა-

ბჭოში.

წყარო: 

ბელგიის ფედერალური დასაქმების, შრომისა და სოციალური დიალოგის საჯარო 

სამსახური: http://www.emploi.belgique.be.
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�. კონკრეტული მაგალითი: საჯარო 

სექტორი - მთავრობა როგორც 

დამსაქმებელი

განსაკუთრებული შემთხვევაა როცა მთავრობა არის ჩარ-

თული სოციალურ დიალოგში, როგორც დამსაქმებელი. ეს 

არის შემთხვევა საჯარო სექტორში. შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის 1978 წლის კონვენცია შრომითი ურ-

თიერთობების შესახებ (# 151), მუხლი 7 საუბრობს საჯარო 

სექტორში კოლექტიური მოლაპარაკებებისა და სოცი-

ალური დიალოგის სხვა ფორმების  შესახებ.

მთავრობის მონაწილეობა მოლაპარაკებებში საჯარო სექ-

ტორში დასაქმების პირობების შესახებ არ უნდა იქნას განხი-

ლული, როგორც ტრიპარტიზმის ფორმა. ამ შემთხვევაში 

მთავრობა მოქმედებს როგორც დამსაქმებელი.
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დამატებითი საკითხავი:

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

24



სანიშნი

ნაწილი I



სანიშნი

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I



ნაწილი
ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის 

მანდატი და შესაძლო 

შედეგები

ეს ნაწილი განიხილავს სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

ბუნებას, მანდატსა და შესაძლო შედეგებს სამი ვარიანტის 

საფუძველზე: მოლაპარაკება, კონსულტაცია ან/და ინფორ-

მაციის გაცვლის პროცესი. 

27

ა.

ბ.

გ.

დ.

შესავალი

ინფორმაციის გაცვლა

კონსულტაციები

მოლაპარაკებები, რომლებსაც 
შეთანხმებასთან მივყავართ

როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები?

შეთანხმებების იმპლემენტაცია და მონიტორინგი

შეთანხმება, რომ ყველას შეუძლია 

არ დაეთანხმოს ერთმანეთს

35

31

31

28

40

43

45



მთავრობისათვის, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორ-

განიზაციებისთვის არსებობს საჭიროება, რომ ყურადღება 

მიაქციონ სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების 

მანდატს ან სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესის 

მიზანს სახელმწიფოს დონეზე. რაში მდგომარეობს იგი: 

კონსულტაციებში თუ მოლაპარაკებებში? რა სტატუსი აქვს 

მის შედეგებს?

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ჩარჩოს 

ჩამოყალიბებაში მთავრობას, დასაქმებულთა და დამსა-

ქმებელთა ორგანიზაციებს და შესაძლო სხვა მონაწილეებს 

აქვთ სამი ვარიანტი:

ფორუმი ინფორმაციის გაცვლისთვის, რომელიც სოცია-

ლური დიალოგის უმარტივეს ფორმას წარმოადგენს. ის 

გულისხმობს მონაწილე მხარეებს შორის ნდობის მხო-

ლოდ გარკვეულ დონეს.

ა. შესავალი

ფორუმი კონსულტაციებისთვის, გულისხმობს შეხედულე-

ბების გაცვლას წინადადების განსახილველად ან კონ-

კრეტული პოლიტიკის შემოწმებას; აღნიშნულმა შესა-

ძლოა გამოიწვიოს, ერთი მხარის მიერ საკუთარი პოზი-

ციის გადახედვა.  კონსულტაცია ნიშნავს სხვებისათვის 

აზრის კითხვას და პასუხის გაცემის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფას; ის ასევე გულისხმობს გამოთქმული 

მოსაზრებების სერიოზულად განხილვას.

ფორუმი მოლაპარაკებებისათვის, გულისხმობს შეთანხ-

მების მიღწევის მიზნით დისკუსიებს მხარეთა შორის, რო-

მელთაც განსხვავებული და კონფლიქტური ინტერესები 

გააჩნიათ. მოლაპარაკება სოციალური დიალოგის ყვე-

ლაზე  მეტად ინსტიტუციონალიზებული, ფორმალური და 

სავალდებულო სახეობაა.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

28



სახელმწიფოში არსებული პირობები შეიძლება 

მოიცავდეს ჩვეულებებს ან პრაქტიკას ინდუსტრი-

ული (შრომითი) ურთიერთობებში; ადმინისტრა-

ციული რესურსების არსებობას და კვალიფიციუ-

რობას; ქვეყნის განვითარების დონეს; დასაქმე-

ბულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების 

სიძლიერეს.

სოციალური დიალოგის პროცესის ნებისმიერი ზემოთხსე-

ნებული ფორმა შეიძლება იყოს: ფორმალური ან სპეცია-

ლურად ორგანიზებული, ან ფორმალური და ინსტიტუცი-

ონალიზებული. არც ერთი ხსენებული ფორმა წინასწარ არ 

შეიძლება განისაზღვროს რომელიმე სახელმწიფოსთვის. 

კონკრეტული ფორმის შერჩევა დამოკიდებული იქნება კონ-

კრეტულ საკითხზე, აუცილებლობის ხარისხზე და სახელმ-

წიფოში არსებულ სხვა პირობებზე.

ხშირად არაფორმალური პროცესი ისევე მნიშვნელოვანია, 

როგორც ფორმალური.

შესაძლებელია, ეროვნული სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგის პროცესი მოიცავდეს სამივე არსებულ ვარიანტს 

დროის განსხვავებულ მონაკვეთებში. თუმცა, თუკი პროცესი 

დაიწყება ერთ დონეზე - მაგ: კონსულტაციები - ის არ უნდა 

გადავიდეს სხვა დონეზე - მაგ: მოლაპარაკებები - ყველა 

მხარის თანხმობის გარეშე.

ეს წარმოშობს მნიშვნელოვან პრინციპს: ტრიპარტიზმი და 

სოციალური დაილოგი არის ნებაყოფლობითი პროცესი. არ 

შეიძლება მათი თავს მოხვევა.

არსებობს დასაქმებულთა, დამსაქმებელთა და მათი 

ორგანიზაციების ჩართულობის სხვადასხვა საშუალებები. 

ეროვნული ჩვეულება ან პრაქტიკა, კონსულტაციები და 

თანამშრომლობა შეიძლება განხორციელდეს ნებაყოფ-

ნაწილი II
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ლობითი ქმედების საშუალებით დასაქმებულთა და დამსაქ-

მებელთა ორგანიზაციების მხრიდან; პოპულარიზაციისკენ 

მიმართული ნაბიჯებით მთავრობის მხრიდან; კანონებითა 

და რეგულაციებით; ან ხსენებული მეთოდების ნებისმიერი 

კომბინაციით (იხ. რეკომენდაცია # 113 ინდუსტრიისა და 

ეროვნულ დონეებზე კონსულტაციების შესახებ (1960), პარა-

გრაფი 3). 

ეროვნული სამმხრივსოციალური დიალოგი - შესაძლო 

შედეგები 
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ბ. ინფორმაციის გაცვლა

ინფორმაციის გაცვლა წარმოადგენს სოციალური 

დიალოგის ყველაზე მარტივ პროცესს. ის არ გული-

სხმობს სერიოზულ დისკუსიას ან ქმედებას წარმო-

დგენილი საკითხის შესახებ, მაგრამ ის, ამავდროუ-

ლად, არის უფრო საფუძვლიანი დებატებისა და 

დისკუსიის საწყისი წერტილი. 

ხშირად თვლიან, რომ ინფორმაციის გაცვლა არ არის სოცი-

ალური დიალოგის ისეთი ღირებული ფორმა, როგორიც 

სხვებია. თუმცა ის მაინც შეიძლება სასარგებლო პროცესი 

იყოს. ინფორმაციის გაცვლის ორგანიზებული ფორმა წყნარ 

გარემოში შეიძლება მონაწილეებს დაეხმაროს სხვა ჯგუფე-

ბის მიზნების დანახვაში, რამაც შეიძლება ისინი მიიყვანოს 

არაფორმალურ კონსულტაციებამდე. 

აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციის გაცვლა შეიძლება მოხ-

დეს ისე, რომ ამას არ მოჰყვეს ფორმალური კონსულ-

ტაციები ან მოლაპარაკებები.

გ. კონსულტაციები

კონსულტაციები ეროვნული სოციალური დიალო-

გის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. მისი საშუა-

ლებით სოციალური პარტნიორები არა მხოლოდ 

ცვლიან ინფორმაციას, არამედ ერთვებიან უფრო 

სიღრმისეულ დიალოგში წამოჭრილი საკითხების 

ირგვლივ. მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტაცი-

ების პროცესს, თავისთავად, არ აქვს გადაწყვეტი-

ლების მიღების ძალაუფლება, გადაწყვეტილების 

მიღება შეიძლება იქცეს ამ პროცესის ნაწილი. 

კონსულტაცია ნიშნავს სხვებისთვის აზრის კითხვას და მათ ჩარ-

თვას ღია დისკუსიაში. 

კონსულტაციები მთავრობებს აწვდიან ინფორმაციას საზო-

გადოების მხრიდან შესაძლო რეაქციებზე საჯარო პოლი-

ტიკის საკითხებსა და საკანონმდებლო ინიციატივებზე, ისე 
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რომ მათ არ მოუწიოს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების 

უფლებაზე უარის თქმა. ამავე დროს, კონსულტაციები 

სოციალურ პარტნიორებს საშუალებას აძლევს პირდაპირ 

მიიღონ ინფორმაცია მთავრობის განზრახვების შესახებ და 

გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, ისე რომ ბოლომდე არ 

გაიზიარონ პასუხისმგებლობა მთავრობის მიერ განხორ-

ცილებულ პოლიტიკაზე.  

კონსულტაციების მიზანი არაა შეთანხმების მიღწევა, თუმცა 

შეიძლება მიიყვანოს მონაწილეები საერთო პოზიციამდე, 

დეკლარაციამდე ან საერთო განცხადებამდე, მოსაზრე-

ბამდე ან ანგარიშის შექმნამდე.

ნებისმიერ შემთხვევაში, მთავრობამ უნდა მოახდინოს 

უკუკავშირი დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანი-

ზაციებთან შესრულების შესახებ. სინამდვილეში, თუკი კონ-

სულტაციები იქნება მხოლოდ ერთმანეთთან ლაპარაკის 

საშუალება რამე კონკრეტული საბოლოო გადაწყვეტი-

ლების მიღების გეგმის გარეშე, მთავრობის მხრიდან, მაშინ 

ის დაკარგავს სანდოობას და საბოლოოდ სოცია-ლური 

პარტნიორების მხარდაჭერასაც.

ვალდებულია თუ  - არა მთავრობა პასუხი გასცეს სოცია-

ლური პარტნიორების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს?

ზოგიერთ ქვეყანაში მთავრობა ვალდებულია რეაგირება 

მოახდინოს სოციალურ პარტნიორის მიერ გამოთქმულ 

მოსაზრებაზე. ზოგან მთავრობა ვალდებულია პარლამენტს 

მიაწოდოს ინფორმაცია სამმხრივი ინსტიტუტების მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებზე დაგეგმილი პოლიტიკის გან-

ხორციელების ან კანონმდებლობის შესახებ. ასეთ ვალდე-

ბულებას გარკვეული უპირატესობა აქვს:

ეს არის პოზიტიური სიგნალი დასაქმებულების, დამსა-

ქმებლებისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის;

ის აძლიერებს გრძნობას სოციალურ პარტნიორებს შო-

რის, რომ ისინი და მათი წვლილი სერიოზულად აღიქ-

მება, რაც აძლიერებს მათი მხრიდან კონსულტაციებში 

ჩართვის  მოტივაციას, 
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ეს არის იმის გარანტი, რომ მთავრობამ გაითვალისწინოს 

განსახილველი საკითხის ირგვლივ არსებული განსხვავე-

ბული მოსაზრებები;

ხელს უწყობს გამჭვირვალობას. 
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პასუხის ვალდებულება? - ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა 

მაკედონიის მდგომარეობა 

ყოფილ იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში, ILO-ს დახმარე-

ბით, 2010 წლის აგვისტოში გაფორმებულმა სამმხრივმა შეთან-

ხმებამ დააარსა ეკონომიკური და სოციალური საბჭო  (ESC). ამ 

შეთანხმებამ, რომელიც წარმოადგენს ეროვნული სამმხრივი სო-

ციალური დიალოგის მნიშნველოვან მიღწევას, სამმხრივ საბჭოს 

მიანიჭა უფრო დიდი ავტონომია პოლიტიკის შემუშავების პრო-

ცესში.                                            .

ამჟამად აუცილებელია საბჭოს პოზიციის გათვალისწინება ისეთი 

საკითხების განხილვისას, როგორებიცაა კანონები შრომითი ურ-

თიერთობების შესახებ, დასაქმება, საპენსიო და შრომისუუნარო-

ბის დაზღვევა, უსაფრთხოება  და ჯანმრთელობა სამუშაო გარე-

მოში. სამინისტროები ასევე ვალდებულნი არიან უპასუხონ საბ-

ჭოს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებსა და წინადადებებს. 2011 

წლის ოქტომბერში, სოციალურ პარტნიორებს შორის მრავალ-

წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ, საბჭო  დათანხმდა პირველად 

ქვეყანაში მინიმალური ანაზღაურების დადგენას. ამის შედეგად, 

პარლამენტმა მიიღო კანონი მინიმალური ანაზღაურების შესახებ. 

წყაროები:
    ILO. 2010. “New Economic and Social Council in the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
    25 August 2010 press release.
    Federation of Trade Unions of Macedonia, Amount of Minimum Wage Determined: 
    http://www.ssm.org.mk.

პასუხის ვალდებულება? – მდგომარეობა ნიდერლანდებში

ნიდერლანდებში მთავრობა არ არის ვალდებული, ითხოვოს რჩევა 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოსაგან ყველა მნიშვნელოვან 

ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხზე. ეს ვალდებულება 1995 წელს 

გაუქმდა, თუმცა საბჭოში მიღებული თხოვნების რაოდენობა არ 

შემცირებულა. თუკი მთავრობა არ ითხოვს საბჭოსაგან რჩევას, ისეთ 

საკითხზე, რომელიც ამ უკანასკნელს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, მას 

შეუძლია დამოუკიდებლად გამოაქვეყნოს საკუთარი ანგარიში. რო-

გორც წესი, ეს ხდება მაშინ , როდესაც საბჭო დარწმუნებულია, რომ 

მის რჩევას მხარს დაუჭერს წევრების სრული შემადგენლობა.

შეუძლია გადაწყვიტოს, გაითვალისწინებს თუ - არა ეკონომიკური 

და სოციალური საბჭოს რჩევას. მაგრამ თუკი ასეთ რჩევას მხარს 

უჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობა, მაშინ მთავრობისათვის გზა-

ვნილი ცხადია. 1997 წლის ჩარჩო კანონის მიხედვით საკონსულტა-

ციო ორგანოების შესახებ, მთავრობამ საბჭოს რჩევას უნდა უპასუ-

ხოს მისი გამოცემიდან სამი თვის განმავლობაში. თუკი მთავრობა 

რჩევას არ გაითვალისწინებს, შეთანხმებისამებრ, უნდა ახსნას სა-

კუთარი გადაწყვეტილების მიზეზი.

წყარო: ნიდერლანდების ეკონომიკური და სოციალური საბჭო: http://www.ser.nl.
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დ. მოლაპარაკებები, რომლებსაც 

შეთანხმებასთან მივყავართ

მოლაპარაკებები სოციალური დიალოგის ყველაზე 

მეტად ფორმალური და სავალდებულო სახეა, რო-

მელიც უმეტეს შემთხვევაში ინსტიტუციონალიზე-

ბულია.  

სამმხრივი მოლაპარაკებების მიზანია შეთანხმებე-

ბის მიღწევა მთავრობებსა და სოციალურ პარტნი-

ორებს შორის. ეს მოითხოვს კომპრომისებს. 

სამმხრივი მოლაპარაკებები ეროვნულ დონეზე როგორც 

წესი ეხება მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და სოციალური პო-

ლიტიკის საკითხებს. მათი მოწყობა შეიძლება კონკრეტული 

შემთხვევისათვის ან განსაზღვრული რეგულარობით, სადაც 

შეთანხმებებს განსაზღვრული ვადა ექნებათ. წარმატებული 

სამმხრივი ეროვნული სოციალური დიალოგის შედეგები ზო-

გჯერ შეიძლება აისახოს ეროვნულ სამმხრივ შეთანხმებებში 

ან ე.წ. 'სოციალურ პაქტში.' 

ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზი - სამმხრივი 

შედეგების უკანასკნელი მაგალითები

ურუგვაი

ჩილე

დომინიკის 

რესპუბლიკა

კოსტა რიკა

ჰონდურასი
ახალი მექანიზმები მინიმალური ანაზღაურების 
დასაწესებლად (2011)

შესწორებები შრომის საპროცედურო აქტის 
რეფორმის პროექტში (2010)

გაერთიანების თავისუფლების შესახებ 
სამმხრივი დეკლარაცია (2009)

სამმხრივი შეთანხმება ღირსეული სამუშაო 
ეროვნული პროგრამის შესახებ (2008)

სოციალური დაზღვევის რეფორმის შესახებ 
სამმხრივი შეთანხმება (2008)
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სოციალური პაქტები

წარმატებული ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

ყველაზე თვალსაჩინო შედეგი არის სოციალური პაქტი. 

ვიწრო გაგებით, სოციალური პაქტი არსებობს ფართოდ  გასა-

ჯაროებულ შეთანხმებებში მთავრობებსა და სოციალურ პარ-

ტნიორებს შორის დასაქმებისა და შემოსავლების სფეროში, 

შრომის ბაზარსა და ეკონომიკურ ან სოციალური პოლიტიკის 

სფეროებში. იგი მოიცავს იმ პოლიტიკის ზომებისა და მეთო-

დების დეტალურ სიას რომელთა გატარება საჭიროა სოცია-

ლური დიალოგის საშუალებით (ე.ი. პირობა ყოველი მონა-

წილე მხარიდან, კონკრეტული მიზნები და დროითი ჩარჩოები 

მათ განსახორციელებლად). ზოგადად, სოციალური დიალოგი 

მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ეროვნული ეკონომიკის ადაპ-

ტირებას გარეგანი შოკებისადმი, როგორებიცაა კონკურენტუ-

ნარიანობის დაკარგვა ან ეკონომიკური/მონეტარული ინტეგ-

რაცია.                                         .

ასეთი შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, მონაწილე მხარე-

ები პასუხისმგებელნი არიან მის განხორციელებაზე.     .

ფართო განმარტებით, სოციალური პაქტი შეიძლება ასევე მო-

იცავდეს უფრო ზოგადი ხასიათის სამმხრივ დეკლარაციებს, 

რომლებიც ეროვნულ დონეზეა მიღებული. ასეთი დეკლარაცი-

ების მიზანი შეიძლება იყოს არსებული ფუნდამენტური უფლე-

ბებისა და პრინციპების ჩამოთვლა (მაგ: გაერთიანების  უფ-

ლება ან კოლექტიური მოლაპარაკების უფლება), ასევე ისეთი 

ვალდებულებებისა, როგორებიცაა სოციალური დიალოგის 

პოპულარიზაციის მნიშვნელობა, როგორც ეკონომიკური და 

სოციალური განვითარებისა და სოციალური პროგრესის მიღ-

წევის საშუალება.                                .

ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, სოციალური პაქტები (ვიწრო გაგე-

ბით) გადაიქცა გლობალიზაციის შედეგად გამოწვეული ეკონო-

მიკური და სოციალური გამოწვევებთან გამკლავების მნიშვნე-

ლოვან ინსტრუმენტად. თუმცა პოლიტიკური კონცენტრაციის 

ტრადიციის არმქონე სახელმწიფოებმა შეძლეს სოციალური 

პაქტების შესახებ შეთანხმების მიღწევა, რაც წარმოადგენდა 

კონსენსუსს სამმხრივ (ტრიპარტიულ პლუს) მონაწილეებს შო-

რის ეროვნული სოციალური დიალოგის შედეგს.       .

სინამდვილეში, პოლიტიკურად არასტაბილურ და გარდამა-

ვალ პერიოდში მყოფ სახელმწიფოებში სოციალური პარტნი-
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ორებისა და მთავრობის მოლაპარაკების ერთ მაგიდასთან 

შეკრება სოციალური კონსენსუსის მისაღწევად უკვე მიღწევად 

ითვლება, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ეს მხოლოდ განზრახვის 

დეკლარირება იქნება.

წყარო:

ესპანეთი - სოციალური პაქტები და პოლიტიკური ტრანზიცია

ფრანკოს შემდეგ, 1977 წლის ოქტომბერში სოციალურმა პარტნი-

ორებმა ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას, რათა მოეხდი-

ნათ დემოკრატიული რეჟიმისაკენ პოლიტიკური ტრანზიციის კო-

ნსოლიდირება და ეკონომიკის რეფორმირება. ამ  შეთანხმებე-

ბმა, რომლებიც ცნობილია, როგორც 'მონკლოას პაქტები'/

“Pactos de la Moncloa”, ხელი შეუწყო 1978 წელს ახალი კონსტიტუ-

ციის მიღებას, რომლის 37(1) მუხლის თანახმადაც, კანონი უნდა 

უზრუნველყოფდეს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა წარმო-

მადგენლებს შორის კოლექტიური მოლაპარაკების უფლებას, 

ასევე შეთანხმებების სავალდებულო ხასიათს. შესაბამისად, და-

საქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების როლი აღია-

რებულ იქნა 1978 წლის კონსტიტუციით.                  .

1981 წლისთვის სოციალური პარტნიორები შეთანხმდნენ ეკონო-

მიკისადმი ნდობის აღდგენის აუცილობლობაზე პოლიტური 

ცვლილებებისადმი შიშის გამო. მთავრობამ წამოიწყო მოლაპა-

რაკებები, რომელიც დასრულდა დასაქმების შესახებ ეროვნული 

შეთანხმების მიღებით Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), რო-

მელსაც ხელი მოაწერა დამსაქმებელთა ორგანიზაციამ Confede-

ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) და პროფესი-

ული კავშირების ორმა  კონფედერაციამ Unión General de Trabaja-

dores (UGT) და Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.). 

საწყისი შიში შემცირებული გასამხედროების (CC.OO.), ხელფა-

სების რეგულირების და სახელმწიფო პოლიტიკის ლეგიტიმაციის 

შესახებ (ორივე პროფესიული კავშირების მხრიდან) განეიტრა-

ლებულ იქნა სხვადასვა მარეგულირებელ უწყებაში სოციალური 
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პარტნიორების როლის ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ პარა-

ლელური ხელშეკრულებების ხელმოწერით და თანამშრომლო-

ბის წახალისებისათვის ფინანსური ინიციატივების შეთავაზებით. 

1984 წელს ხელი მოეწერა სოციალურ და ეკონომიკურ შეთანხ-

მებას Acuerdo Económico y Social (AES) დემოკრატიული ინსტიტუცი-

ონალიზაციისა და ღრმა ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. პაქტმა 

უზრუნველყო ხელფასების რეგულირება, ფისკალური კონსოლი-

დაცია და დროებითი კონტრაქტების გამოყენება.

1997 წლამდე აღარ განხილულა სხვა სოციალური პაქტები. თუ-

მცა დაბალტექნოლოგიური და დაბალპროდუქტული ეკონომიკის 

განვითარების შიშმა განაპირობა თანამშრომლობის ახალი მცდე-

ლობების წამოწყება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მხარეები 

დარწმუნებულნი იყვნენ მოლაპარაკებების პროცესში საკუთარი 

პოზიციების სიძლიერეში, რაც ამცირებდა ამ პროცესის უარყო-

ფითი შედეგით დასრულების შიშს. მოლაპარაკებები მიმდინარე-

ობდა შვიდი განსხვავებული მოლაპარაკების მაგიდის ირგვლივ, 

რომლის დროსაც მხარეები განიხილავდნენ მოლაპარაკების 

პროცესისა და დასაქმების ბაზრის რეფორმირების საკითხებს. 

მეორე ახალი თვისება იყოს მოლაპარაკებების ბიპარტიული სტი-

ლი და შემდგომი კოდიფიკაცია მთავრობის მხრიდან. იგივე პრო-

ცესი განმეორდა 2000-2004 წლების სოციალისტური მთავრობის 

თხოვნით, რამაც განაპირობა სოციალური პარტნიორების უპირა-

ტესობა, რადგან მათ შეეძლოთ შეთანხმების მიუღწევლობის შემ-

თხვევაში ცალმხრივად მოქმედება.                      . 

2001 წლის შემოსავლის რეგულირების საკითხებზე ორმხრივი 

პოლიტიკური შეთანხმებისა და  და 2002 Acuerdo para la Negociación 

Colectiva (ANC) შემდეგ ინსტიტუციონალიზაციამ შემდგომი ათწლე-

ულის მანძილზე გარდაქმნა ესპანური სოციალური პაქტები სპეცი-

ალური პოლიტიკური შეთანხმებებიდან ეროვნულ დონეზე შეთა-

ნხმებულ პაქტებად. ახალი პაქტები და პროცედურები უზრუნველ-

ყოფენ შემდგომ დეცენტრალიზებულ მოლაპარაკებებს სახელმწი-

ფოში, რომელიც ხასიათდება სექტორული და რეგიონული მრა-

ვალფეროვნებით. თუმცა 2009 წლის შემდეგ სოციალური დია-

ლოგი დაიძაბა შრომის ბაზარზე წარმოქმნილი კრიზისის შედეგე-

ბის აღმოსაფხვრელად მიმართული ზომების გამო. 

წყარო:
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ტუნისი - 2013 წის სამმხრივი სოციალური კონტრაქტი

2013 წლის 14 იანვარს ტუნისში შეიქმნა სამმხრივი 'სოციალური 

კონტრაქტი'. ეს ხელშეკრულება, რომელიც სარგებლობდა შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაციის ძლიერი მხარდაჭერით, ხელ-

მოწერილ იქნა იმ მოვლენების ორი წლისთავზე, რომელიც და-

სრულდა ე.წ. არაბული გაზაფხულით, ჯერ ტუნისში და შემდეგ 

მთელ რეგიონში.                                  . 

სოციალური კონტრაქტი არის შედეგი გრძელი და რთული მო-

ლაპარაკებებისა ყველაზე წარმომადგენლობით დასაქმებულთა 

და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის. 

ტუნისში პოლიტიკური ტრანზიციის პირობებში სოციალური კო-

ნტრაქტის მიზანია ხელი შეუწყოს ცვლილებებს ისეთ სფეროებში 

როგორიცაა კანონმდებლობა დასაქმებისა და ინდუსტრიული 

(შრომითი) ურთიერთობების სფეროებში, დასაქმების პოლიტი-

კაში, სოციალური დაცვისა და პროფესიული განათლების სფე-

როებში, ისევე როგორც დაბალანსებული რეგიონული განვითა-

რების სფეროში. ის ასევე მოუწოდებს სოციალური დიალოგის 

ეროვნული საბჭოების დაარსებისაკენ და მისი განხორციელების 

უზრუნველყოფისაკენ.                              . 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექ-

ტორი მიესალმა ტუნისში აღნიშნული კონტრაქტის მიღებას და 

მას უწოდა 'მნიშვნელოვანი ისტორიული ინიციატივა, რომელიც 

გადაიდგა მმართველობის გასაუმჯობესებლად' და რომლის 

შედეგებიც გასცდება ქვეყნის საზღვრებს. თუმცა მან ასევე აღნი-

შნა, რომ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა, თავის მხრივ, წარმო-

ადგენს არა მიზანს, არამედ დასაწყისს პროცესისა, რომლის 

წარმატებაც დამოკიდებული იქნება სახელმწიფოში სოციალური 

დიალოგის უმთავრესი პირობების,  მათ შორის კანონის უზენაე-

სობის, გაერთიანების თავისუფლებისა და ყველა სხვა სამოქა-

ლაქო უფლებების გაუმჯობესებაზე,

რეგიონის სხვა სახელმწიფოებმაც გააფორმეს სამმხრივი შეთა-

ნხმებები უკანასკნელ წლებში; ალჟირი (2006, სოციალური პაქტი), 

მალი (2001, სოლიდარობის პაქტი), სენეგალი (2002 სოციალური 

დიალოგის ქარტია), სამხრეთ აფრიკა (2009 ჩარჩო შეთანხმება) 

და ტოგო (2006, შეთანხმების პროტოკოლი, “Protocole d'accord” ).  
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1.  როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები?

გადაწყვეტილებების მისაღებად მოლაპარაკებები მოიცავს 

არჩევანსა და კომპრომისებს ყველა მონაწილე მხარისაგან. 

კონსენსუსის მიღწევა წარმოადგენს ოქროს წესს. ასეთი მო-

ლაპარაკებების დროს ყველა მხარისთვის  უნდა არსებობდეს 

კომპრომისზე წასვლის შესაძლებლობა რათა  ყველა მხარეს 

შეეძლოს დათმობაზე წასვლა.

კონსენსუსით მიღწეული გადაწყვეტილება არის 

ყველა მონაწილე მხარის მიერ კოლექტიური 

ნების გამოხატულება. კონსულტაციები და 

მოლაპარაკებები გრძელდება  მანამ, სანამ 

ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილება არ 

იქნება ნაპოვნი. შესაბამისად, ხმის მიცემის 

პროცესი თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

თავის ბუნებიდან გამომდინარე, სოციალური დიალოგი გული-

სხმობს ნებაყოფლობით მონაწილეობას.                   . 

ასეთი ფორმით დანახული, სამმხრივი შეთანხმებები წარმოა-

დგენენ პირობით ინსტიტუციონალურ კონსტრუქტს. ისინი და-

მოკიდებულნი არიან ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგო-

მარეობაზე, ეკონომიკის პირობებზე, ძალთა გადანაწილებაზე 

სოციალურ პარტნიორებსა და მთავრობას შორის, მათ შორის 

არსებულ განსხვავებულ ინტერესებსა და მოლაპარაკებების 

სტრატეგიებზე. ისინი ასევე დამოკიდებულნი არიან ზუსტ ინფო-

რმაციაზე, ინფორმაციის გაცვლასა და მონაწილე მხარეებს 

შორის ნდობაზე, საერთო მიზნებსა და კიდევ სხვა საკითხებზე.

ყველა მხარის მოლაპარაკებების უნარები, ტექნიკური ცოდნა 

და პასუხისმგებლობა აუცილებელი პირობაა ეფექტური სოცი-

ალური დიალოგისა და დაბალანსებული, სიცოცხლისუნარიანი 

შეთანხმებების მისაღწევად.
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მოლაპარაკებების პროცესი

მომზადება ნებისმიერ მოლაპარაკების წინ, უნდა იქნას 

მიღებულ გადაწყვეტილება თუ როდის და სად 

ჩატარდება შეხვედრა და ვინ მიიღებს მასში 

მონაწილეობას. შეხვედრისთვის დროის ჩარ-

ჩოს დაწესება თავიდან აგვაცილებს უსარგე-

ბლო დისკუსიის გაგრძლებას.  

საკითხების 

განხილვა 

განხილვის დროს, მნიშვნელოვანია რა აწუ-

ხებს სხვა მონაწილეებს. ეს აუცილებელია 

პრობლემების მოგვარების კონსტრუქციული 

გეგმის შეთავაზებისათვის და დაბალანსებული 

მოლაპარაკებების წარმართვისათვის ხელსა-

ყრელი პირობების შესაქმნელად.  

მიზნების 

სიცხადე 

განხილვის დროს ყველა მხარის მიზნები და 

ინტერესები უნდა იქნას გარკვეული. კარგი 

იქნება თუკი ამ საკითხებს პრიორიტეტების 

მიხედვით ჩამოწერთ. საკითხების ასე განსაზ-

ღვრით, შესაძლებელი იქნება საერთო პოზი-

ციის პოვნა. 

შეთანხმების 

განხილვა 

მნიშვნელოანია ისეთი შედეგის მიღწევა, რო-

მლის დროსაც ყველა მხარე ჩათვლის, რომ 

მიიღეს რაიმე პოზიტიური და რომ მათი პოზი-

ცია გათვალისწინებულ იქნა. თუმცა ეს ყო-

ველთვის არაა შესაძლებელი; ალტერნატი-

ული სტრატეგიები და კომპრომისზე წასვლის 

შესაძლებლობაც უნდა იქნას განხილული. 

სამოქმედო 

გეგმის 

გამხორციელება

შეთანხმების შემდეგ უნდა ჩამოყალიბდეს 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს 

მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციე-

ლებას. თუკი მოლაპარაკებები ჩაიშლება ან 

ვერ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, საჭი-

როა შეხვედრის გადატანა. ეს საშუალებას 

მოგვცემს, თავიდან ავიცილოთ მწვავე დება-

ტები მონაწილეებს შორის.  

წყარო:
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მოლაპარაკებების 

უნარებიპროცესი
ტექნიკური კომპეტენციები

დაგეგმვა

სტრესულ მდგომარეობაში 

საღად ფიქრი

პრაქტიკული ინტელექტი

ვერბალური უნარები

პირადი პატიოსნება

ძალაუფლების აღქმა 

და გამოყენება

სანდოობა

მოსმენის უნარი

ინიციატივა

დაჟინება

ჯგუფის მართვა

გონებაგახსნილობა

ტექნიკური ექსპერტიზის არსე-

ბობა (როგორც შიდა, ასევე გარე), 

სოციალური დიალოგის დღის წეს-

რიგში არსებული კომპლექსური 

საკითხების (პენსიები, ხელფასები 

და შემოსავლების პოლიტიკა, და-

საქმების დინამიკა და სხვ.) აღქმა 

და ანალიზის უნარი; სტატისტიკის 

ანალიზი და გამოყენების უნარი, 

მეორე მხარის პოზიციისა და პრი-

ორიტეტების გაგების უნარი; შეთა-

ნხმების მიღწევის პროცესში მონა-

წილეობის მიღებისა და შეთანხმე-

ბის მიღწევის მანდატი აუცილებე-

ლია სამმხრივ დისკუსიებსა და 

მოლაპარაკებებში ეფექტური მო-

ნაწილეობისათვის. 

დამატებითი ინფორმაცია:

მოლაპარაკების უნარ-ჩვევების შესახებ სატრენინგო კურსებს რეგულარულად 

ატარებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთაშორისო სატრენინგო 

ცენტრი (ITC/ILO): http://www.itcilo.org.

მოლაპარაკებების პროცესი უფრო ადვილად წარიმართება, 

თუკი წინასწარ მოხდება შეთანხმება იმის შესახებ, რომ არ 

იქნება გამოყენებული ხმის მიცემა გადაწყვეტილების მისა-

ღებად. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ ექნება ადგი-

ლი ხმის მიცემის პროცედურას. თუკი მაინც იქნება საჭირო  

ხმის მიცემის პროცედურის გამოყენება - მაგ: ვერ ხერხდება 

შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ აუცილებელია გადაწყვეტილე-

ბის მიღება - მაშინ ცალსახად უნდა იქნას განმარტებული მისი 

მიზნები და ის პირობები, როცა მოხდება მისი გამოყენება და 

ამის შესახებ უნდა არსებობდეს თანხმობა ყველა მხარის მიერ.
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2.  შეთანხმებების იმპლემენტაცია და მონიტორინგი

თუკი მონაწილეები მიაღწევენ სამმხრივ შეთანხმებას, ისინი 

დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ, რომ შეასრულებენ კიდეც მას. 

მიღწეული შეთანხმებისა და გაცემული დაპირებების შესრუ-

ლება აუცილებელი კომპონენტია მოლაპარაკების პროცესში 

მონაწილე მხარეებს შორის ნდობის დასამყარებლად. ის წარ-

მოადგენს წარმატებული და ხანგრძლივი ტრიპარტიზმის ფუნ-

დამენტურ წინაპირობას.                              . 

შესაბამისი იმპლემენტაციის გარეშე, სოციალური დიალოგი 

მხოლოდ ცარიელ სიტყვებად დარჩება და არ მოიტანს რამე 

შედეგს. თავის მხრივ, იმპლემენტაციის პროცესს მონიტო-

რინგი და შეფასება სჭირდება. შეფასება უნდა წარმოადგენდეს 

მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდის განხილვის თემას, ისევე 

როგორც წინა შეთანხმებების შესრულებისას მიღებული გამო-

ცდილება უნდა იქნას გათვალისწინებული მოლაპარაკებების 

მომდევნო რაუნდებში.                            .

უმეტეს სახელმწიფოში შეთანხმებების შესრულებაზე პასუხის-

მგებელია შესაბამისი სამინისტრო. ამიტომ აუცილებელია, რომ 

სახელმწიფოს შესწევდეს უნარი,  კონკრეტული შეთანხმებები 

აქციოს პოლიტიკის ნაწილად, პროგრამებად და, შესაბამისად, 

მოახდინოს მათი შესრულების მონიტორინგი. მიუხედავად იმი-

სა, რომ მთავრობაა პასუხისმგებელი მოლაპარაკებების წარმა-

რთვასა და შეთანხმების შესრულებაზე, სოციალურ პარტნიორე-

ბსაც ეკისრებათ როლი მიღწეული შეთანხმებების შესრულებაში.

ფილიპინებში სამმხრივი ინდუსტრიული მშვიდობის 

საბჭოს (TIPC)  - მთავარი საკონსულტაციო და მრჩე-

ველთა მექანიზმი, რომელიც არსებობს შრომისა და 

დასაქმების დეპარტამენტთან - ფუნქცია მოიცავს 'ყვე-

ლა სამმხრივი ინსტრუმენტის, მათ შორის საერთაშო-

რისო კონვენციების, ქცევის კოდექსების, სოციალური 

შეთანხმებების  სრული შესრულების მონიტორინგს' 
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ირლანდია - შეთანხმებების მონიტორინგის სხვადასხვა მექანიზმი  

სამმხრივი უწყება, ცენტრალური კონტროლის კომიტეტი (CRC),  

დაარსდა ეროვნული აღორძინების პროგრამის 1987–90 მონიტო-

რინგისა და კონტროლის მიზნით. ეროვნული აღორძინების პრო-

გრამა მოიცავდა შეთანხმებებს დამსაქმებლებს, პროფესიულ კა-

ვშირებს, ფერმერულ ინტერესთა ჯგუფებს და მთავრობას შორის 

ანაზღაურების დონეების შესახებ კერძო და საჯარო სექტორებში 

სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში. თავისი მანდატის ფარგლე-

ბში CRC უზრუნველყოფდა მიღებული გადაწყვეტილებების შესრუ-

ლებას ყველა მხარის მიერ. CRC მოვალეობების მნიშვნელოვანი 

კომპონენტი იყო მთავრობასა და სოციალურ პარტნიორებს შო-

რის მიმდინარე სოციალური დიალოგის შენარჩუნება მნიშვნე-

ლოვან ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის საკითხებზე 

და ასევე რეკომენდაციების მომზადება, როდესაც ეს საჭირო იყო. 

CRC მოქმედება გააგრძელა შემდეგი შეთანხმებების პირობებშიც:

პროგრამა ეკონომიკური და სოციალური პროგრესისათვის 

(PESP), 1991–94

დასაქმებისა და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის 

პროგრამა (PCW), 1994–96

პარტნიორობა 2000, 1997-2000 (პარტნიორობა 2000 მონიტო-

რინგის კომიტეტმა შეცვალა CRC)

მოგვიანებით კეთილდღეობისა და სამართლიანობის პროგრამის 

და მდგრადი პროგრესის (2003-05) ფარგლებში მთავრობამ დაა-

არსა რიგი სამუშაო ჯგუფებისა, რომლებიც მოქმედებდნენ მმართ-

ველლი კომიტეტის პარალელურად და რომლებშიც მონაწილეობ-

დნენ სოციალური პარტნიორები. სამუშაო ჯგუფების იდეა ასა-

ხავდა კომპლექსური სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების 

მოგვარების სურვილს. ზოგადად არსებობს შეთანხმება იმის შესა-

ხებ, რომ ეს სამუშაო ჯგუფები იმაზე ნაკლებად წარმატებულნი იყ-

ვნენ, ვიდრე თავიდან იმედოვნებდნენ.                   .

'2016 წლისკენ' და (T16) (2006–16) და '2016 წლისკენ: ანალიზი და 

გარდამავალი შეთნხმება 2008-09 ქვეშ შეიქმნა მმართველი ჯგუფი, 

რომლის საშუალებითაც მთავრობამ და სოციალურმა პარტნიო-

რებმა აიღეს ზოგადი პასუხისმგებლობა ჩარჩო შეთანხმების მარ-

თვისა და განხორციელების შესახებ. თუმცა სოციალური პარტნი-

ორობის სისტემამ შეწყვიტა არსებობა 2009 წლის დასაწყისში, რო-

დესაც ჩავარდა მოლაპარაკებები ახალი პაქტის შესახებ. შესაბა-

მისად, ამჟამად არც ერთი შეთანხმება არ მოქმედებს. თუმცა „ევ-

როპა 2020“ სტრატეგიის შესაბამისად მთავრობა ვალდებულია 

კონსულტაცია გაიაროს სოციალურ პარტნიორებთან ეროვნული 

რეფორმის პროგრამების მომზადების პროცესში.

წყარო:
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ნაწილი II

3.  შეთანხმება, რომ ყველას შეუძლია 

არ დაეთანხმოს ერთმანეთს

მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკებების მიზანი შეთანხმების 

მიღწევაა, ზოგჯერ ეს შეუძლებელია. მონაწილეების პოზიციები 

შეიძლება კონფლიქტური იყოს. ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელო-

ვანია ისეთი განცხადების მიღება, რომელიც ჩამოაყალიბებს 

მხარეების იმ პოზიციებს, რომლებზეც ისინი შეთანხმდებიან და 

იმ პოზიციებს, რომლებზეც ვერ შეთანხმდებიან და, შესაბამისად, 

შეუძლებელია შეთანხმების მიღწევა.                    .

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ 

არ ეთანხმებიან ერთმანეთს, რაც ტოვებს მოლაპარაკებების მო-

გვიანებით გაგრძელების შესაძლებლობას.                 . 

ზოგიერთ სახელმწიფოში, როდესაც სოციალური პატრნიორები 

ვერ თანხმდებიან ერთმანეთთან, ისინი იღებენ 'უთანხმოების 

შესახებ პროტოკოლს', რომელიც შესაძლოა მომავალში გადაი-

ხედოს.

დამატებითი საკითხავი:
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სენეგალი - ყველა სოციალური პარტნიორის ქცევის წესები 

ეროვნული ქარტია სოციალური 
დიალოგის შესახებ, 2002

ნაწილი გ - ქცევის კოდექსი სოციალური 
დიალოგისთვის (ამონარიდი)

მუხლი 7 მუხლი 8 მუხლი 9 

ქცევის წესები 
დამსაქმებლებისათვის

ქცევის წესები 
მთავრობისათვის

ქცევის წესები დასა-
ქმებულთა და მათი 

ორგანიზაციებისათვის

სოციალური დიალო-

გისთვის ინსტიტუცი-

ური ჩარჩოს შექმნის 

პირობა

ეკონომიკური, ფინან-

სური და სოციალური 

ხასიათის ინფორმა-

ციის გაზიარების მხარ-

დაჭერა; 

დასაქმებულთა სოცი-

ალური უზრუნველყო-

ფის მხარდაჭერა;

დასაქმებულთა ტრე-

ნინგ პოლიტიკის გან-

ხორციელება

ისეთი გადაწყვეტილე-

ბების მიღებაზე უარის 

თქმა, რომლებიც სა-

ფრთხეს უქმნიან ჰიგი-

ენის, ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების ნო-

რმების დაცვას; 

ანაზღაურების რეგუ-

ლაციების დაცვა;

დისკრიმინაციის ყვე-

ლა ფორმის აკრძალვა;

პროფესიული კავში-

რების ანდა თანამშრო-

მლების წარმომადგე-

ნლებთან კონსულტა-

ციის გამართვის  პირო-

ბა გეგმების და ტრენი-

ნგების ბიუჯეტის მიღე-

ბისას;

წინასწარ შეთანხმებუ-

ლი ვადების დაცვით 

ანაზღაურების რაოდე-

ნობის, ფაქტობრივი 

სამუშაო დროის და და-

საქმებულთა კლასიფი-

კაციის განხილვის ვალ-

დებულება; 

მომხმარებლების შემ-

დეგი მოთხოვნებით 

მომსახურება: სერვი-

სების სიახლოვე და ხე-

ლმისაწვდომობა, მონა-

წილეობა, კონსულტა-

ცია და მედიაცია, ხარი-

სხი და ეფექტიანობა, 

სერვისის შეფასება, გა-

მჭვირვალობა და ინფო-

რმაცია, სისწრაფე, სან-

დოობა, ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობა; 

სოციალური სამართ-

ლიანობის  პოლიტიკის 

პოპულარიცაზია და გა-

ფიცვის უფლების პატი-

ვისცემა;  

პირობა, რომ გონივ-

რულ ვადებში მიღებულ 

იქნება ყველა შესაბა-

მისი კანონი და რეგუ-

ლაცია შრომისა და სო-

ციალური დაცვის კანონ-

მდებლობის განსახორ-

ციელებლად ან დასახ-

ვეწად;

რეგულარული კონსულ-

ტაციების უზრუნველ-

ყოფა ILO 144 კონვენცი-

ის ფარგლებში.

გაფიცვებისა და გაფიცვის 

დროს ძალადობაზე უარის 

თქმის შესახებ სამართ-

ლებრივი, რეგულატორუ-

ლი და საჯაროდ აღიარე-

ბული პრინციპების დამო-

რჩილება; 

სამუშაო გარემოსა და პი-

რობების და სოციალური 

კლიმატის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა;

დამსაქმებლის შეტყობი-

ნება სერიოზული და გარ-

დაუვალი საფრთხის შემ-

ცველი ფაქტების შესახებ;

დაწესებულებების ეფექ-

ტური მუშაობისადმი ხე-

ლისშემშელელი პირობე-

ბის იდენტიფიცირების ხე-

ლშეწყობა, მაგ: გაცდენები, 

დაუდევრობა, დაბალი 

პროდუქტულობა და არა-

კომპეტენტურობა;

ყველა ისეთი ზიანის აღ-

მოფხვრა, რომელსაც შე-

უძლია გამოიწვიოს გაყიდ-

ვების შემცირება: კლიენ-

ტების დაკარგვა უხარი-

სხო პროდუქტების შეთა-

ვაზებით ან ცუდად წარ-

მოდგენილი საქონლის 

გამო, მოწყობილებების 

დაზიანება; მიწოდების ცუ-

დად მართული სისტემა; 

გაცდენები და უბედური 

შემთხვევები; ჰიგიენისა 

და სისუფთავის ნაკლე-

ბობა და ა.შ.

ეროვნული ქარტია სოციალური დიალოგის შესახებ, 2002
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

როგორ შეიძლება ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი 

იყოს ეფექტური? ქვემოთ მოყვანილი ფაქტორები განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია.                                        : 

პრაქტიკა და გამოცდილება.

შესაბამისი ინსტიტუციური მხარდაჭერა;

პოლიტიკური ნება, პასუხისმგებლობა და ერთგულება 

ყველა მხარის მიერ სოციალურ დიალოგში ჩასართველად;

დემოკრატიის საფუძვლები და გაერთაიანების თავისუფლება;

ძლიერი, ლეგიტიმური, დამოუკიდებელი და წარმომადგენ-
ლობითი დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციები;

ა. დემოკრატიის საფუძლველი და 
    ������������ �����������

“ეფექტური კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის 

გზა შეიძლება გრძელი იყოს და ამ გზის გასავლელად 

საჭიროა მოთმინება, ტაქტი, შეუპოვრობა და 

დაწრმუნება.”

(Observations regarding consultation and cooperation, ILC, 

44th session, Geneva, 1960, გვ. 673)

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი ვერ იმუშავებს 

ეფექტურად ისეთ სახელმწიფოში, რომელშიც არ არსებობს 

დემოკრატიის საფუძვლები. ფუნდამენტური უფლებებისა და 

თავისუფლებების პატივისცემა აუცილებელია. უპირიველეს 

ყოვლისა სოციალური დიალოგი ემყარება გაერთიანების 

თავისუფლების პატივისცემასა და განხორციელებას. ის მოით-

ხოვს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების 

ლიდერების მიმართ ძალადობისაგან, ზეწოლისა და მუქარი-

საგან თავისუფალ გარემოს. თუკი მათ არ შეეძლებათ თავი-

სუფლად მოქმედება, მათ ასევე არ შეეძლებათ თავისუფლად 

საკუთარი აზრის გამოხატვა. 



ნაწილი III

გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკე-

ბების უფლება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი 

სახელმწიფოების უმეტესობათა კონსტიტუციაშია უზრუნველ-

ყოფილი. სოციალური პარტნიორებისათვის ეს სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი წარმოადგენენ ინტერესთა 

რეპრეზენტაციის საფუძველს. ისინი საშუალებას აძლევენ 

პარტნიორებს, შექმნან წესები შრომის პირობების დასარე-

გულირებლად, წამოაყენონ ზოგადი მოთხოვნები და შეათან-

ხმონ საკუთარი ინტერესები გრძელვადიანი ეკონომიკური და 

სოციალური განვითარების მისაღწევად.                .

პრაქტიკაში, გაერთიანების თავისუფლება ასევე მოითხოვს 

ისეთ გარემოს, რომელშიც კანონის უზენაესობის პატივისცე-

მასა და ძალაუფლების განაწილების პრინციპის უზრუნველ-

ყოფას ექნება ადგილი, სადაც ყველა მოქალაქის უფლება 

დაცულია და რომელიც თავისუფალია ნებისმიერი მხრიდან 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების წევრე-

ბის მიმართ ძალადობის, ზეწოლისა და მუქარისაგან.         . 

გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკე-

ბების ეფექტური აღიარება შრომის სფეროში ფუძემდებლური 

პრინციპებისა და უფლებების შესახებ ILO-ს 1998 წლის დეკლა-

რაციაშია აღიარებული.                               . 

გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკების 

უფლება მოიცავს: 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა უფლებას, რომ ჩამო-

აყალიბონ და გაერთიანდნენ ორგანიზაციებში საკუთარი 

არჩევანით, წინასწარი ნებართვის გარეშე;

ასეთი ორგანიზაციების ფუნქციონირების თავისუფლება;

წარმომადგენლების არჩევის თავისუფლება;

ორგანიზაციების უფლება მოაწყონ საკუთარი შიდა ადმი-

ნისტრირება;

ორგანიზაციების უფლება თავისუფლად განახორციელონ 

საკუთარი საქმიანობა და ჩამოაყალიბონ პროგრამები;
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გაფიცვის უფლება;

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ფედერაციებისა და კონფედერაციების ჩამოყალიბებისა და 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა საერთაშორისო  ორგა-

ნიზაციებში გაწევრიანების უფლება;

ანტი პროფკავშირული დისკრიმინაცია;

· საკუთარ საქმიანობაში ჩარევისაგან დაცვა;

· კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების უფლება.

ეს უფლებები უნივერსალურია და ხორციელდება რასის, რე-

ლიგიის, სქესის, ეროვნების ან პოლიტიკური მსოფლმხედვე-

ლობის მიუხედავად. ისინი ეხება ყველა დასაქმებულსა და 

დამსაქმებელს, მათ შორის არაფორმალურ ეკონომიკაშიც. 

მთავრობას უდიდესი როლი მიუძღვის სოციალური დიალო-

გისათვის ხელისშემწყობი გარემოს შექმნაში. სახელმწიფო 

უწყებები ვალდებულნი არიან შესაბამისი კანონები და რე-

გულაციები შეიმუშაონ გაერთიანების უფლების დასაცავად 

და განსახორციელებლად.                         .

ამ სფეროში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ორი 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის რატიფიკაცია და განხორცი-

ელება უნდა წარმოადგენდეს ყველა წევრი სახელმწიფოს 

მიზანს, კერძოდ საუბარია; ასოციაციის თავისუფლებისა და 

გაერთიანების უფლების დაცვის შესახებ 1948 წლის (# 87) 

და გაერთიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარა-

კების  შესახებ 1949 წლის (# 98) კონვენციებზე.                   .

 უფრო მეტიც, როდესაც ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგი ჩამოყალიბდება, მას შეუძლია გააძლიეროს დე-

მოკრატია (იხ. IV თავი ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის უპირატესობების შესახებ).
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ნაწილი III

დამატებითი საკითხავი:

�. ძლიერი, დამოუკიდებელი და წარმომა-

     დგენლობითი სოციალური პარტნიორები

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები უნდა 

იყვნენ წარმომადგენლობითი და ასახავდნენ საკუთარი წევ-

რების ინტერესებს. სუსტი და არაწარმომადგენლობითი ორ-

განიზაციების მონაწილეობით დიალოგი არ იქნება ეფექ-

ტური. ისეთ სოციალურ პარტნიორებს, რომლებიც არ არიან 

მთავრობისაგან დამოუკიდებელი, ასევე შეუძლიათ დიალო-

გის დასუსტება.                                  . 

ეროვნულ სოციალურ დიალოგში კონსტრუქციულად მონაწი-

ლეობისათვის სოციალურ პარტნიორებს უნდა გააჩნდეთ ტე-

ქნიკური კომპეტენციები, რათა მოლაპარაკებებში მთავრო-

ბების თანასწორად მიიღონ მონაწილეობა, ასევე შეასრულონ 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

და განახორციელონ მოლაპარაკებების პროცესში მიღწეული 

შეთანხმებები. არაფერს შეუძლია დააზიანოს კონსულტაცი-

ების პროცესი უფრო მეტად, ვიდრე ისეთი წევრების მონაწი-

ლეობას, რომლებიც არ არიან შესაბამისად მომზადებული 

მოლაპარაკებების პროცესისათვის ან არ აქვთ მანდატი გან-

სახილველი საკითხების შესახებ საუბრისა. 

ამიტომ ყურადღება უნდა მიექცეს სოციალური პარტნიორების 

ტექნიკურ რესურსებს, განსაკუთრებით ექსპერტების არსებო-

ბას მენეჯმენტის, ეკონომიკის და სამართლის სფეროებში. 

საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაუტარდეთ უნარჩვევების 

გასაუმჯობესებელი ტრენინგებიც.                    . 

ამ ორგანიზაციების წევრების ყველა სეგმენტის მოსაზრება 

უნდა იქნას მოსმენილი. რაც შეეხება პროფესიულ კავშირებს, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ქალთა მონაწი-

ლეობას, ასევე ისეთი ჯგუფების მონაწილეობას, რომლებიც 

საკუთარ თავს ხშირად პერიფერიაზე გარიყულებად გრძნო-

ბენ, მაგალითად, როგორებიცაა, არაფორმალურ ეკონომი-

კაში დასაქმებულები, ახალგაზრდა ქალები და მამაკაცები, 

სოფლად მცხოვრები და მიგრანტი დასაქმებულები, აივ პოზი-

ტიური პირები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დასა-

ქმებულები; ლგბტ დასაქმებულები; ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი პირები. ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე 

უმუშევრებსაც.                                  .

დაბოლოს, როგორც ამ გზამკვლევის მომდევნო თავებშია 

ახსნილი, კონკრეტული და ობიექტური კრიტერიუმებია საჭი-

რო დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების 

წარმომადგენლობითობის განსასაზღვრად, იმის გათვალის-

წინებით, თუ რომელ ორგანიზაციას შეუძლია მონაწილეობა 

მიიღოს ეროვნულ დონეზე სამმხრივ სოციალურ დიალოგში. 
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ჩარევისაგან თავისუფლება - შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მმართველი უწყებების ხედვა

ნაწილი III

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველი უწყე-

ბების მიხედვით, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგა-

ნიზაციების დაცვა მათ შიდა ადმინისტრაციაში ჩარევისაგან, 

მოიცავს, სხვასთან ერთად, შემდეგ პუნქტებს:

სახელმწიფო უწყებები არ განსაზღვრავენ ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციებისა და მმართველი სტრუქტურების შემა-

დგენლობას;

სახელმწიფო უწყებებისთვის არ უნდა იყოს მიღებული გა-

დაწყვეტილებების ასლების გადაცემა აუცილებელი, ისევე 

როგორც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების 

წინ მათი ინფორმირება;

ისეთი შიდა საკითხები, როგორებიცაა შიდა უთანხმოება, 

წევრობის საკითხები, უნდა წყდებოდეს თვითონ ორგანი-

ზაციების მიერ;

ორგანიზაციების შენობები, კორესპონდენცია და კომუნი-

კაცია უნდა იყოს ხელშეუხებელი. ჩხრეკის ჩატარების 

უფლება პოლიციას უნდა ჰქონდეს სასამართლოს მიერ 

გაცემული ორდერის შემთხვევაში;

 სახელმწიფო უწყებები თავს უნდა იკავებდნენ ნებისმიერი 

ჩარევისაგან, რომელიც შეზღუდავს შეკრების თავისუფ-

ლებას ან მის კანონიერ განხორციელებას, იმის გათვალი-

სწინებით, რომ ამ უფლებით სარგებლობა საფრთხეს არ 

შეუქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს.
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გ. სოციალურ დიალოგში ჩართვის 

პოლიტიკური ნება და ერთგულება

მთავრობა, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზა-

ციები უნდა ჩაერთნონ სოციალურ დიალოგში მისი მიზნით 

გააზრებით. მათ უნდა გააჩნდეთ ერთმანეთისადმი გარკვე-

ული ნდობა და პოლიტიკური ნება ამ პროცესში მონაწილე-

ობისათვის.                                      .

მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა და მიზნებისა, 

სოციალურ პარტნიორებს უნდა შეეძლოთ საერთო მიზნებისა 

და პრიორიტეტების განსაზღვრა. მოპალარაკებების პრო-

ცესში ჩართულმა მხარეებმა უნდა აღიარონ ერთმანეთი, 

როგორც თანასწორები.                           .

პრინციპებისადმი ერთგულება არ შეიძლება იყოს იძულებითი 

და თავს მოხვეული 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I



გრძელვადიანი ვადლებულება

ნაწილი III

ეროვნულ დონეზე სამმხრივი სოციალური დიალოგი ხანგრ-

ძლივი პროცესია. ამიტომ ის მოითხოვს გრძელვადიანი ვალ-

დებულებების აღებას და მოთმინებას, განსაკუთრებით მთავ-

რობის მხრიდან.                                . 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური დიალოგი წარმოადგენს 

ეკონომიკური და სოციალური დაძაბულობის შემსუბუქების 

მექანიზმს, მთავრობამ და სოციალურმა პარტნიორებმა უნდა 

შეინარჩუნონ დიალოგი კრიზისის დასრულების შემდეგაც, 

რათა უზრუნველყონ მიღწეული შედეგების მდგრადობა. 

სოციალური დიალოგი წარმოადგენს უნიკალურ პროაქტიულ 

საშუალებას, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს სოციალური 

და ეკონომიკური ცვლილებების მოლოდინში შეთანხმებების 

მიღწევას, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა 

უნარების განვითარება, პროდუქტიულობის გაზრდა, მიგრაცია, 

შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, გენდერული თანას-

წორობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ან ქვეყანაში რა-

ტიფიცირებული შრომის საერთაშორისო სტანდარტების გამო-

ყენებასაც.                                      . 

ისეთ ქვეყნებში, რომლებშიც სოციალური დიალოგი შეთანხმე-

ბით არ სრულდება, სოციალურმა პარტნიორებმა არ უნდა შეწ-

ყვიტონ პროცესი და, პირიქით, უნდა გააძლიერონ კიდეც ის, 

რათა დაამყარონ ურთიერთ ნდობა. როგორც რამდენიმე ქვე-

ყნის მაგალითი აჩვენებს, არ არსებობს სოციალური დიალო-

გის ალტერნატივა.                               . 

თუკი არ არსებობს ყველა მხარის მიერ აღებული ვალდებუ-

ლება, მონაწილეობა მიიღონ დიალოგში, მაშინ შეიძლება 

სოციალური დიალოგის უფრო შეზღუდული ფორმის შერჩევა. 

პროცესის დაწყება ინფორმაციის გაცვლითა და არაფორმა-

ლური კონტაქტებით შეიძლება სასარგებლო იყოს ნდობის 

აღდგენისათვის და დიალოგის შემდეგ ეტაპზე გადასატანად.

შვედეთში საპენსიო რეფორმის განხორციელების 

დასრულებას ათი წელი დასჭირდა (1990-2000), 

კონსენსუსის მიღწევა ხშირად რთული იყო. ამისთვის 

საჭირო იყო გრძელვადიანი ვალდებულებების აღება 

და ურყევი ნება სამმხრივი პარტნიორების მხრიდან, 

რათა მიეღწიათ კონსენსუსისთვის.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ნდობის ჩამოყალიბება

სოციალურ პარტნიორებსა და მთავრობას სჭირდებათ ერთმა-

ნეთისადმი ნდობის ჩამოყალიბება და შენარჩუნება. თუკი მათ 

შორის იარსებებს კონფლიქტი, ეჭვი და უნდობლობა, ეს არ 

იქნება ადვილი მისაღწევი.                          . 

როგორც არ უნდა იყოს ერთი მხარე დარწმუნებული საკუთარი 

პოზიციის სისწორეში, ყოველთვის უნდა არსებობდეს აღქმა 

იმისა, რომ უფლებები დაკავშირებულია მოვალეობებთან და 

ასევე სხვა მხარის პოზიციისა და ინტერესების გაგების მზაო-

ბასთან.

ღონისძიებები ნდობის ჩამოსაყალიბებლად - მაგალითები

სამმხრივი პროცესის შემოთავაზებული პროცედურების, საზღ-

ვრებისა და შედეგების შესახებ კომუნიკაციისა და ინფორმა-

ციის გაცვლის გაუმჯობესება მთავრობასა და სოციალურ პარ-

ტნიორებს შორის;

უმაღლეს დონეზე პროცესისადმი ერთგულების უზრუნველყოფა, 

წინასწარი შეხვედრების ორგანიზება ყველა მონაწილე მხარის 

უმაღლესი პირების მონაწილეობით;

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ძლიერი ინსტი-

ტუციური ბაზისის შექმნა, პროცესის შესახებ ცალსახა წესებითა 

და პროცედურებით, მხარეების შედეგებითა და დამოუკიდე-

ბლობით; რადგანაც, შესაძლებელია, ზოგიერთ მხარეს ქონდეს 

სურვილი, მოლაპარაკებები წარიმართოს დახურულ კარს მიღმა, 

წინასწარ აუცილებელია შეთანხმების მიღწევა მოლაპარაკებე-

ბის კონფიდენციალურობის შესახებ;

დამოუკიდებელი პირის თავმჯდომარედ მოწვევა, რომელსაც 

ენდობა ყველა მხარე და ენდობა მის ნეიტრალურობას;  

დამოუკიდებელი სეკრეტარიატის დახმარება;

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის აკადემიური 

შესწავლის, კვლევებისა და დებატების, ასევე წარმატებული 

მაგალითების გაზიარების წახალისება;

შეხვედრების რეგულარულობის უზრუნველყოფა, რათა მხა-

რეებმა უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი; მხოლოდ შეხვედრებსაც 

კი შეუძლია უფრო გააუმჯობესოს პირადი კონტაქტები. დასა-

ქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების წარმომად-

გენლებს საკონსულტაციო პროცესის საშუალებით შეუძლიათ 

უკეთ წარმოადგინონ საკუთარი წევრების შეხედულებები და

მოახდინონ მათი ადვოკატირება მთავრობის წინაშე; 

მიღებული გადაწყვეტილების დაცვა და შესრულება. 
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დ. შესაფერისი ინსტიტუციური დახმარება

მაშინ როცა ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი 

შეიძლება იყოს არაფორმალური და გაიმართოს კონკრეტულ 

შემთხვევებში (როგორც ეს გერმანიაშია), ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების შექმნა შეიძლება დაეხ-

მაროს ქვეყანაში სოციალური დიალოგის, როგორც გადაწყვე-

ტილების მიღების პროცესის შემადგენელი ნაწილის, ჩამოყა-

ლიბებას. ასეთ შემთხვევაში მთავრობამ და სოციალურმა პარ-

ტნიორებმა უნდა უზრუნველყონ,  შექმნილი ინსტიტუტების კარ-

გად დაფინანსება, რათა ისინი იყვნენ ეფექტურები და მდგრა-

დები.                                        . 

სათანადოდ დაფინანსებული ინსტიტუციური ჩარჩო წარმოა-

დგენს გრძელვადიან ვალდებულებას.                 .

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფო-

ების უმეტესობაში (80%), ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგი ასე თუ ისე ინსტიტუციონალიზებულია. თუმცა ინსტი-

ტუტის არსებობის ფაქტი არ არის გარანტი იმისა, რომ სოცია-

ლური დიალოგი ეფექტურად იმუშავებს. მრავალ სახელმწი-

ფოში ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის სამართ-

ლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება რათა მოხ-

დეს მისი გავლენის გაზრდა პოლიტიკის ჩამოყალიბების პრო-

ცესში, მწვავე საკითხად რჩება.                     .

შესაბამისი ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის ყველაზე მარ-

ტივი მოთხოვნა არის, სათანადო სამართლებრივი ჩარჩოს 

არსებობა ეროვნულ დონეზე სამმხრივი სოციალური  დიალო-

გისათვის, რომელიც წარმოადგენს მისი ფუნქციონირების მყარ 

საფუძველს, პოლიტიკური კურსის ცვლილების მიუხედავად. 

კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს აუცილებელ გარა-

ნტიებსა და დაცვას და უნდა განსაზღვრავდეს სოციალურ პარ-

ტნიორებს შორის თანამშრომლობას, ისევე როგორც პრინცი-

პებს, პროცედურებსა და სამმხრივი უწყებების ფუნქციებს.

დამატებით, სოციალური დიალოგის ინსტიტუციური ჩარჩო 

შეიძლება გულისხმობდეს: ა) დახმარებას ძლიერი და ეფექ-

ნაწილი III



ტური შრომის საკითხებზე მომუშავე უწყების მხრიდან; ბ) შრო-

მითი დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის მექანიზმების არ-

სებობას; გ) ისეთი ინსტიტუტების არსებობას, რომლებიც ხელს 

უწყობენ კოლექტიური მოლაპარაკებების პროცესს; დ) ისეთი 

ინსტიტუტების არსებობა, რომლებიც აწარმოებენ სტატისტიკას 

და სხვა საჭირო ინფორმაციას.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

უმეტეს სახელმწიფოში, სოციალური 

დიალოგის საფუძველი ჩადებულია 

კანონმდებლობაში, ზოგიერთ შემთ-

ხვევაში კონსტიტუციაშიც კი. 

სოციალური დიალოგი ეროვნულ კონსტიტუციებში

ზოგიერთი სახელმწიფოს კონსტიტუცია პირდაპირ საუბ-

რობს სოციალური დაილოგისა და სამმხრივი უწყებების 

შესახებ*:

ანგოლის კონსტიტუცია (2010)

მუხლი 49(1). “ლიბერალური და დამოუკიდებელი პროფე-

სიების ყველა წარმომადგენელს და, ზოგადად, ყველა 

თვითდასაქმებულ ადამიანს გარანტირებული აქვს პრო-

ფესიული გაერთიანების თავისუფლება, რათა დაიცვან 

საკუთარი უფლებები და ინტერესები და დაარეგულირონ 

ამა თუ იმ პროფესიის ეთიკის ნორმები.“ 

60

მუხლი 50 (2). “პროფესიულ კავშირებს ექნებათ აღიარე-

ბული უფლება, დაიცვან დასაქმებულთა უფლებები და 

ინტერესები და განახორციელონ სოციალური დიალოგის 

უფლება, რომელმაც სათანადოდ უნდა გიათვალისწინოს 

ინდივიდებისა და თემის ფუნდამენტური უფლებები და 

ეკონომიკის რეალური შესაძლებლობები კანონის ფარ-

გლებში.”
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ნაწილი III

კოლუმბიის კონსტიტუცია (1991)

მუხლი 56. “(…) მთავრობის, დასაქმებულთა და დამსა-

ქმებელთა წარმომადგენლებისაგან შემდგარი მუდმივ-

მოქმედი კომისია პოპულარიზაციას გაუწევს ჯანსაღ შრო-

მით ურთიერთობებს, ხელს შეუწყობს კოლექტიური შრო-

მითი დავების გადაწყვეტას, და კოორდინირებას გაუწევს 

სახელფასო და დასაქმების პოლიტიკას. კანონი დაარე-

გულირებს მის მუშაობასა და ფუნქციონირებას.”

მექსიკის კონსტიტუცია (1917)

მუხლი 123. “საერთო მინიმალური ანაზღაურების დონე 

დგინდება ეროვნული კომისიის მიერ, რომლის შემადგენ-

ლობაშიც შედის დასაქმებულთა, დამსაქმებელთა და 

მთავრობის წარმომადგენლები. ასეთი ეროვნული კომი-

სია უფლებასმოსილი იქნება შექმნას იმდენი დამხმარე 

კომისია, რამდენიც საჭირო იქნება მისი ეფექტური საქმი-

ანობისათვის.”

მონტენეგროს კონსტიტუცია (2007)

მუხლი 65. “სოციალური საბჭო განსაზღვრავს დასაქმე-

ბულთა სოციალურ პოზიციას. სოციალური საბჭო შედგება 

პროფესიული კავშირების, დამსაქმებლებისა და მთავრ-

ობის წარმომადგენლებისაგან.”

პოლონეთის კონსტიტუცია (1997)

პრეამბულა                                 .

“ჩვენი სამშობლოს მომავალსა და არსებობაზე ზრუნვით 

(…) ჩვენ, პოლონელმა ერმა - რესპუბლიკის ყველა მოქა-

ლაქემ (…) შევქმენით პოლონეთის რესპუბლიკის კონსტი-

ტუცია, როგორც სახელმწიფოს ძირითადი კანონი, რომე-

ლიც ეფუძნება თავისუფლებისა და სამართლიანობის 

პატივისცემას, ხელისუფლების თანამშრომლობას, სოცია-

ლურ დიალოგსა და სუბსიდიარობის პრინციპს, რომელიც 

ამყარებს მოქალაქეებისა და მათი თემის უფლებებს.”
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მუხლი 20. “სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც 

დაფუძნებულია ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლე-

ბაზე, კერძო საკუთრებასა და სოლიდარობაზე, სოციალურ 

პარტნიორებს შორის დიალოგსა და თანამშრომლობაზე, 

პოლონეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური სისტემის საფუ-

ძველს წარმოადგენს.“

ტაილანდის კონსტიტუცია (2007)

ნაწილი 84. “სახელმწიფო მოქმედებს შემდეგი ეკონომი-

კური პოლიტიკის შესაბამისად:                      .   

(…)(7) სამუშაო ასაკს მიღწეული ადამიანებისათვის დასა-

ქმების ხელშეწყობა, ბავშვთა და ქალთა შრომის დაცვა, 

შრომითი უფლებებისა და სამმხრივი სისტემის  უზრუნველ-

ყოფა, რომლის ფარგლებში დასაქმებულებს აქვთ უფლება 

აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები, გარანტირებული 

ჰქონდეთ სოციალური დაცვის სისტემა, თანაბარ სამუშა-

ოში თანაბარი ანაზღაურება, ბენეფიტები და დახმარება 

დისკრიმინაციის გარეშე; (…).”

ფილიპინების კონსტიტუცია (1987)

ნაწილი 3. “სახელმწიფო (…) იცავს ყველა დასაქმებულის 

თვით-ორგანიზების, კოლექტიური მოლაპარაკებების წარ-

მოების, მშვიდობიანი საქმიანობის, მათ შორის გაფიცვის, 

უფლებას კანონში მოცემული პირობების დაცვით. (…) მათ 

ასევე უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკისა 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომლებიც 

ეხება მათ, კანონით გათვალისწინებულ, უფლებებსა და 

ბენეფიტებს.                                .   

მთავრობა იზიარებს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 

შორის პასუხისმგებლობის განაწილების პრინციპს და და-

ვების გადაწყვეტის ნებაყოფლობითი ფორმების გამოყენე-

ბას, მათ შორის შერიგებას და უზრუნველყოფს წარმოების 

სფეროში მშვიდობიანი ურთოერთობების შესანარჩუნებ-

ლად ორივე მხრიდან მათ შესრულებას (…).”                .

* ხაზგასმა ავტორების მიერაა დამატებული.
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ნაწილი III

სანიშნი



სანიშნი

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ნაწილი

ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის 

უპირატესობები

ეს ნაწილი განიხილავს ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის შესაძლო უპირატესობებს, მათ შორის ისეთებსაც, 

რომლებიც უკავშირდება სოციალური დიალოგის როგორც 

პროცესს, ასევე შედეგებსაც.

ა.

ბ.

გ.

დ.

ე.

დემოკრატია, ღირსეული სამუშაო 
და ეროვნული განვითარება

საჯარო პოლიტიკის ლეგიტიმურობა 
და მის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა

საჯარო პოლიტიკის ფორმულირებისა 
და განხორციელების ხარისხი 

კონფლიქტის პრევენცია და სოციალური 
მშვიდობა 

დასაქმებულთათვის და დამსაქმებელთათვის 
სპეციალური უპირატესობები 
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როდესაც ეროვნული სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგის განვითარების საკითხებზე იწყება საუბარი, 

პირველი კითხვა, რომესაც უნდა გაეცეს პასუხი არის: 

რატომ არის საჭირო ამის გაკეთება?                            .   

ტრანზაქციის ხარჯები შეიძლება საკმაოდ მაღალი მოგვეჩევნოს. 

ეს პროცესი შეიძლება დანახულ იქნას, როგორც გადაწყვეტილე-

ბის მიღების პროცესის შემაფერხებელი და ერეოდეს კიდეც ბაზ-

რის ფუნქციონირებაში.                            .

ეს ის კითხვაა, რომელსაც სვამენ დასაქმებულთა და დამსაქმე-

ბელთა ორგანიზაციები  და მთავრობა. სოციალური დიალოგი 

რისკების გარეშე არ არსებობს (იხ. V თავი ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის მოწინააღმდეგეების შესახებ).

ორი შესაძლო პასუხი კითხვაზე: რატომ უნდა წარი-

მართოს სამმხრივი სოციალური დიალოგი 

ის მუშაობს - ბევრ სახელმწიფოში სოციალურმა დიალოგმა 

მოიტანა კეთილდღეობა, საწარმოო და სოციალურ სფერო-

ებში მშვიდობის გარკვეული დონე, ხალხისა და საზოგადო-

ებისათვის სერიოზული სარგებელი. მიუხედავად იმისა, რომ 

მთავრობას, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ოგრანიზა-

ციებს შეიძლება განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეთ ზოგი-

ერთ საკითხზე, ეროვნულ დონეზე სამმხრივი დიალოგის არ-

სებობა უკვე ნიშნავს, რომ არსებობს საერთო პოზიცია და 

ინტერესები საწარმოების და შრომის ბაზარზე დასაქმე-

ბულთა კითილდღეობისათვის.  

სოციალური დიალოგის აუცილებლობას განაპირობებს სამი 

მიზეზი: i) გადაწყვეტილების მიმღებებს ის აწვდის ინფორმა-

ციას ეფექტური პოლიტიკის შემუშავებისათვის; ii) ის აუმჯო-

ბებსებს მხარდაჭერის შანსებსა და, შესაბამისად, ასეთი პო-

ლიტიკის წარმატებით განხორციელების შესაძლებლობას; 

iii) ის ზრდის ბალანსის შენარჩუნების შანსს პოლიტიკის გან-

ხორციელებისას მოწყვლად ჯგუფებზე უარყოფითი ეფექ-

ტების გავლენის შემცირებით.
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ნაწილი IV

ალტერნატიული მეთოდები არაეფექტურია - ფაქტები მოწმო-

ბენ, რომ გლობალურ ეკონომიკაში ანტაგონისტური ინდუს-

ტრიული (შრომითი) ურთიერთობები არ წარმოშობს გრძელ-

ვადიან ეკონომიკურ და სოციალურ სარგებელს. სოციალური 

დიალოგის არარსებობა შიეძლება შეიცავდეს რისკს, რომ მთა-

ვრობის პოლიტიკა შეიძლება არ იყოს კარგად არგუმენტირე-

ბული და განხორციელების გზაზე შეხვდეს წინააღმდეგობა 

ეს არ ნიშნავს, რომ სოციალური დიალოგი პანაცეაა. სოციალური 

დიალოგი წარმოადგენს პრობლემებთან, განსხვავებებთან და 

უთანხმოებებთან გასამკლავებლად პოლიტიკურ ინსტრუმენტს, 

გადაწყვეტილებების საპოვნელად, მაგრამ ის თავისთვად არ 

წარმოადგენს წარმატებული შედეგების მიღების გარანტიას. უფ-

რო მეტიც, სოციალურ დიალოგს თან უნდა ახლდეს ეფექტური 

პოლიტიკური ზომები, რომლებიც მიმართული იქნება ქვეყანაში

არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების მდგრადი 

გადაწყვეტისაკენ.

1. დემოკრატია, ღირსეული სამუშაო 

და ეროვნული განვითარება

საზოგადოების მონაწილეობა დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნე-

ლოვანესი პრინციპია, რადგან ის განაპირობებს სახელმწიფოს 

პოლიტიკისა და პროგრამების სამართლიანობას, ინკლუზიურო-

ბას და სამიზნე ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებას. ტრიპარ-

ტიზმსა და სოციალურ დიალოგს შეუძლია ხელი შეუწყოს გადა-

წყვეტილების მიღების პროცესის ინკლუზიურობასა და დემოკრა-

ტიულობას.                                     . 

სოციალური დიალოგის მთავარი ფუნქციების საფუძველი დევს 

მონაწილეობის მექანიზმში: ინფორმაცის განაწილება, კონსულტა-

ციები, მოლაპარაკებები და ერთობლივი გადაწყვეტილებების 

მიღება ყველა წარმოადგენს კარგი მმართველობისა და დემო-

კრატიის აუცილებელ პირობას. კარგი მმართველობა ხელს უწყობს 

სტაბილურობას და სოციალურ ერთიანობას, რას საჭიროა ეკონო-

მიკური და სოციალური განვითარებისათვის.                                .
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ინკლუზიური პოლიტიკის ფორმირების მიზანი არის სოციო-ეკონო-

მიკური პოლიტიკის ირგვლივ შეთანხმების მიღწევის გამარტივება, 

ასევე სამართლიანი და დაბალანსებული პოლიტიკის უზრუნველ-

ყოფა.                      .                   . 

წევრი სახელმწიფოებისა და სოციალური პარტნიორების დასახმა-

რებლად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეიმუშავა ღირსე-

ული სამუშაო პროგრამა, რომელიც მოიცავს ოთხ ურთიერთდაკავ-

შირებულ და ურთერთშემავსებელ მიზანს: სამუშაო ადგილების შე-

ქმნა, სამუშაო ადგილზე უფლებების დაცვა, სოციალური დაცვის სი-

სტემის გაფართოება და სოციალური დიალოგის პოპულარიზაცია.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური 

დირექტორის ანგარიში 2003 წლის შრომის საერთა-

შორისო კონფერენციაზე 

“სიღარიბის შემცირებისათვის უმნიშვნელოვანესია მონაწილეობა

 და უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოება/გაძლიერება. 

პროფესიული კავშირები, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორ-

განიზაციები და სამთავრობო სტრუქტურები, საჯარო დაწესებულე-

ბები და ადგილობრივი მთავრობა, ისევე როგორც საზოგადოებ-

რივი ორგანიზაციები მნიშნველოვან როლს ასრულებენ ისეთი გა-

რემოს შექმნაში, რომელშიც ღირსეული სამუშაოსათვის დამატე-

ბითი პირობების შექმნას,  მივყავართ გაზრდილ სოციალურ ჩარ-

თულობასთან და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასთან (...).

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის - სამმხრივი შემადგენელი 

მხარეების მხრიდან ერთგულებამ შეიძლება დიდი როლი ითამა-

შოს იმ ქალების და კაცებისათვის, რომლებიც ეძებენ გამოსავალს 

სიღარიბიდან.”

ამჟამად ღირსეული სამუშაო წარმოადგენს ათასწლეულის 

განვითარების ერთ-ერთ მიზანს, რომელიც, თავის მხრივ, საერ-

თაშორისო საზოგადოებისათვის სამყაროს განვითარების სტრ-

ატეგიას წარმოადგენს.                             . 



სოციალური დიალოგის გაძლიერებას, როგორც ღირსეული სამუ-

შაოს მიზნების მიღწევის საშუალებას, შეუძლია ხელი შეუწყოს 

მმართველობის ჯანსაღი სისტემის, ინკლუზიური ზრდისა და 

მდგრადი განვითარების პროცესებს. 

ნაწილი IV

კენია - სოციალური დიალოგი ხელს უწყობს განვითარების 

სტრატეგიის ჩამოყალიბებას

ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური საბჭო (NESC) ჩამო-

ყალიბდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფარგლებში, რის 

შესახებაც იუწყებოდა კენიის ოფიციალური ბეჭდური გამოცემა 

Gazette # 7699 2004 წლის სექტემბერში. სოციალური და ეკონო-

მიკური განვითარების დაჩქარების მიზნით მიმართული ღო-

ნისძიებების გასატარებლად ის წარმოადგენს კენიის უმაღლეს 

საკონსულტაციო ორგანოს. იგი შედგება ექსპერტებისა და მთა-

ვრობის წევრებისაგან, ბიზნესის, პროფესიული კავშირებისა და 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. 

ღირსეული სამუშაოს პროგრამის ზოგიერთი ფუძემდებლური 

პრინციპი გათვალისწინებულია საბჭოს საქმიანობაში. კერძოდ,

 მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, დასაქმების ხელ-

შეწყობა, სამართლიანობა და სოციალური უზრუნველყოფა. 
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ყველა მათგანი აუცილებელია ქვეყანაში სიღარიბის შესამცი-

რებლად და უთანასწორობის ყველა დონის აღმოსაფხრელად.

მაგალითად, საბჭომ მთავრობას გაუწია რეკომენდაცია ინტე-

გრირებული დასაქმების პოლიტიკის შესამუშავებლად, რაც 

დასრულდა ახალგაზრდული მეწარმეობის განვითარების ფონ-

დის, ქალთა განვითარებისა და Kazi Kwa Vijana პროგრამის შექ-

მნით. ეს უკანასკნელი 2009 წლის მარტში ამუშავდა და ხელს 

უწყობს ახალგაზრდებში შემოსავლის გაჩენას.           . 

შრომის სამინისტროს ინფორმაციით, 2011 წელს საერთო ჯა-

მში 298 999 ახალგაზრდამ ისარგებლა Kazi Kwa Vijana ინიციატი-

ვით. საბჭომ მთავრობას რჩევა კიდევ პოლიტიკის რამდენიმე 

სფეროში მიაწოდა: სოფლის მეურნეობა, ტექსტილის მრეწვე-

ლობა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, მონეტარული პოლიტიკა. 

ამავდროულად, საბჭო აწარმოებდა მნიშვნელოვან კვლევით 

საქმიანობას. უკანასკნელ პერიოდში საბჭომ გამოაქვეყნა თა-

ვისი ანგარიში 'ზრდა, სიღარიბე და შემოსავლების უთანასწო-

რობა კენიაში: შემოთავაზებული პოლიტიკური გადაწყვეტილე-

ბები', რომელიც განიხილავს სიღარიბესა და შემოსავლების 

თანასწორობას კენიაში და სიღარიბის შესამცირებლად საჭი-

რო სტრატეგიებსა და ინიციატივებს.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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წყარო:
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ნაწილი IV

2.  საჯარო პოლიტიკის ლეგიტიმურობა 

და მის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა

დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფოს მხრიდან განხორ-

ციელებულ ცალმხრივ ნაბიჯებს შეიძლება მოჰყვეს წინააღმდე-

გობა, მათ შორის გაფიცვები, პროტესტი, ბოიკოტი ან განხორ-

ციელებული ღონისძიების კონსტიტუციურობის სამართლებრივი 

შეფასება.                                   . .

შესაბამისად, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები 

უნდა გრძნობდნენ, სახელმწიფოს მხრიდან მათ პოზიციაში დაინ-

ტერესებასა და მზადყოფნას მხედველობაში მისაღებად დასაქმე-

ბულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებთან დიალოგის არსე-

ბობა და მათი მოსმენა აჩვენებს მთავრობის მზაობას, რომ გაით-

ვალისწინოს მათი ინტერესები გადაწყვეტილების მიღებისას. მის 

შედეგად, დამსაქმებლების და დასაქმებულებიც თავს უფრო მე-

ტად ჩართულად გრძნობენ პოლიტიკურ პროცესში. ეს აუცილებე-

ლია, რათა მთავრობამ და სოციალურმა პარტნიორებმა ხელი

 შეუწყონ და გააუმჯობესონ მიღებული გადაწყვეტილებების გან-

ხორციელების პროცესი.

3.  საჯარო პოლიტიკის ფორმულირებისა 

და განხორციელების ხარისხი 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი სამივე მხარეს ეხმა-

რება ისეთი გადაწყვეტილებების პოვნაში, რომლებიც ცალ-ცალკე 

მათ შეიძლება მხედველობიდან გამორჩენოდათ. სოციალური 

პარტნიორების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვით, 

მთავრობა იღებს ინფორმაციისა და პოლიტიკური გადაწყვეტილე-

ბების უფრო ფართო სპექტრს. ის უკეთაა ინფორმირებული დასა-

ქმებულთა და დამსაქმებელთა საჭიროებების შესახებ და თავისი 

გადაწყვეტილებების პოტენციურ გავლენაზე. შესაბამისად, მთავრ-

ობა მეტადაც გაითვალისწინებს ამ საკითხებს გადაწყვეტილების

მიღების პროცესში.                              .

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები, როგორც 

'რეალური ეკონომიკის' აქტორები შეძლებენ შრომითი ურთიერ-

თობების და შრომით და საბაზრო ურთიერთობების ყოველდღი-

ური პრაქტიკით გაამდიდრონ მოლაპარაკებების პროცესი.



4.  კონფლიქტის პრევენცია და სოციალური 

მშვიდობა 

წარმატებულ სოციალურ დიალოგს პოტენციურად შეუძლია სერი-

ოზული სოციალური და ეკონომიკური საკითხების მოგვარება და 

სოციალური სამართლიანობის და ინდუსტრიული (შრომითი) 

სფეროში მშვიდობისა და სტაბილურობის გაძლიერება. სოცია-

ლური დიალოგის პროცესში გაუგებრობები შეიძლება მინიმუმა-

მდე დავიდეს და ამიტომაც დაძაბულობის მართვა მარტივდება. 

სოციალურ დიალოგს სოციალური კონფლიქტების მედიაციაში 

მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია, ასევე განსხვავე-

ბულ ეკონომიკურ და სოციალურ ინტერსებს შორის კომპრო-

მისების პოვნაც.

ტრიპარტიზმის წვლილი სოციალური მშვიდობის დამყარებაში - 

უნგრეთი 1990–იან წლებში

უნგრეთი პირველი იყო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოთა შორის, რომელმაც სამმხრივი ინსტიტუტები 

დაარსა ეროვნულ დონეზე. კერძოდ, ინტერესეთა შეთანხმების

 საბჭო შეიქმნა 1990 წლის 1 აგვისტოს. საბჭო ყურადღების ცენ-

ტრში მოექცა 1990 წლის შემოდგომაზე, როდესაც ერთდღიანი 

სესიის განმავლობაში (რომელიც გადაიცემოდა უნგრული ტე-

ლევიზიის მიერ), მოხდა იმ საკითხების მოგვარება, რის გამოც 

ტაქსებისა და სატვირთო მანქანების მძღოლები იყვნენ გაფიცუ-

ლები, რასაც მთელი ქვეყნის პარალიზება ჰქონდა გამოწვეული.

წყარო:

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ბულგარეთი 1990–იან წლებში

1989 წელს ბულგარეთში სოციალისტური სისტემა დაიშალა. 

პოლიტიკური ტრანზიციის საწყის წლებში ქვეყანაში მრავალი 

სოციალური და ეკონომიკური საკითხი წამოიჭრა, წარმოების 

დონის დაცემას და სოციალური დაცვის სისტემის დაშლას, 

რომელთან ერთადაც მოხდა ფასების ლიბერალიზაცია და გან-

ხორციელდა პრივატიზაციის პროცესი, შედეგად მოჰყვა უმუშე-

ვრობისა (რაც კომუნისტური რეჟიმის დროს უცნობი იყო) და სი-
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განა - ეროვნული სამმხრივი კომიტეტი სოციალური მშვიდობის მისაღწევად 

ღარიბის ზრდა, ასევე რეალური შემოსავლისა და ხელფასების 

დონის კლება. შესაბამისად, ქვეყანაში დაიწყო გაფიცვების სერია 

სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუარესებისა და პრივა-

ტიზაციის პროცესის წინააღმდეგ, რამაც ქვეყნის კიდევ უფრო 

პარალიზება გამოიწვია. მთავრობა მიხვდა, რომ არსებული სირ-

თულეების გადაწყვეტა მხოლოდ ინკლუზიური სოციალური დია-

ლოგის გზით იყო შესაძლებელი.                                    .

ტრანზიციის, ასევე ახალი აქტორების ლეგიტიმაციისა და ძვე-

ლების რეფორმის აუცილებლობის გამო, მომრავლდა კორპო-

რაციების მსგავსი სამმხრივი ინსტიტუტები. უმეტეს დაინტერესე-

ბულ მხარეს ჰქონდა წვდომა სამმხრივ ფორუმებთან, რადგანაც 

არ ყოფილა ჩამოყალიბებული რამე კონკრეტული კრიტერიუ-

მები წარმომადგენლობისათვის. სოციალური პარტნიორების 

ნაადრევი შერჩევა უარყოფით გავლენას იქონიებდა მათი ორ-

განიზაციული რესტრუქტურიზაციის, განვითარებისა და კონსო-

ლიდაციის პროცესზე. უფრო მეტიც, ეკონომიკური და სოცია-

ლური ტრანზიციის ტვირთის გადანაწილებამ სოციალურ პარ-

ტნიორებზე გაზარდა სოციალური მშვიდობის შენარჩუნების 

შანსი. მოგვიანებით სამმხრივ ინსტიტუტებში წარმომადგენლო-

ბის კრიტერიუმები ერთობლივად იქნა მიღებული სოციალური 

პარტნიორების მიერ. მიღწეულ იქნა შეთანხმებები, რამაც გამო-

იწვია გაფიცვების შეწყვეტა რამდენიმე სექტორში, მათ შორის 

ტრანსპროტის სექტორშიც. 

წყარო:

ეროვნული სამმხრივი კომიტეტი, რომელიც დაარსდა 2003 წლის 

კანონით შრომის შესახებ (ნაწილი XXIII), განაში,  წარმოადგენს 

ეროვნული დიალოგის ინსტიტუტს მაკრო დონეზე, ფორუმს და-

საქმებულების, დამსაქმებლებისა და მთავრობის წარმომადგენ-

ლებისათვის. იგი შედგება 15 წევრისაგან. თავმჯდომარე არის 

სამუშაო ძალის, ახალგაზრდობისა და დასაქმების მინისტრი. კო-

მიტეტი წარმოადგენს ინსტიტუციურ ჩარჩოს სამმხრივი პარტნი-

ორების მოლაპარაკებებისა და ეროვნული შეთანხმებების მისაღ-

წევად ეკონომიკურ, სოციალურ, დასაქმებისა და შრომასთან და-

კავშირებული კანონპროექტების მისაღებად. ასევე მასთან დაკავ-
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შირებული პოლიტიკისა და პრიორიტეტების ფორმულირებისა-

თვის. მრავალ სხვა ფუნქციასთან ერთად, კომიტეტის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფუნქციაა 'დასაქმების განვითარება და შრომის

სექტორში მშვიდობის' ხელშეწყობა.

როგორც 2011 წლის NORAD ანგარიშშია აღნიშნული, '1981დან 

1996 წლამდე სამხედრო მმართველობის შემდეგ დემოკრატიული 

მმართვველობის თავიდან შემოღების შემდეგ, განა აფრიკაში 

ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული სახელმწიფოა, შედარებით 

ნაკლები პოლიტიკური რყევებით. (...) განაში 20 წლის განმავლო-

ბაში მიმდინარეობდა სოციალური დიალოგი, რონელიც ეფუძნე-

ბოდა პროფესიულ კავშირებს, დამსაქმებელთა ასოციაციებს და 

მთავრობას, რომელთაც ზურგს უმაგრებდა მაღალი დონის ერო-

ვნული სამმხრივი კომიტეტი. (...) განას წარმატებული სოციალური 

დიალოგი შეიძლება გამოდგეს მაგალითად აფრიკის სხვა სახელ-

მწიფოებისათვის, განსაკუთრებით სოციალური დიალოგის პრო-

ცესში არაფორმალური სექტორის ინტეგრირების კუთხით.' 

წყარო:

დამატებითი საკითხავი:

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I



5.   დასაქმებულთათვის და დამსაქმებელ-

თათვის სპეციალური უპირატესობები

ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ დიალოგს დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციებს შეუძლია მიაწოდოს ისეთი ინფო-

რმაცია, რომელიც მათთვის სხვაგვარად არ იქნებოდა ხელმისა-

წვდომი და რომელიც დაეხმარება მათ საკუთარი პოლიტიკისა 

და დამოკიდებულების ფორმულირებაში საკუთარი ყოველდღი-

ური საქმიანობის წარმართვისას.

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს შესაძლებ-

ლობა აქვთ წვლილი შეიტანონ პოლიტიკის ფორმულირებასა 

და განხორციელებაში, ასევე კანონმდებლობის შემუშავების 

პროცესში და ამ გზით ყურადღება მიაქციონ საკუთარი წევრების 

ინტერესებსა და საჭიროებებს. ისინი უკეთესად და უფრო რეგუ-

ლარულად იღებენ ინფორმაციას მთავრობის შეხედულებებისა 

და გეგმების შესახებ.                             .

ყველა ამ ასპექტს შეუძლია გააუმჯობესოს ამ ორგანიზაციების 

რეპუტაცია და ამით გააძლიეროს ისინი და გაზარდოს მათი ლე-

გიტიმურობა.                                   . 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ადმინისტრაციული საბჭოს 

წევრების მოსაზრებები სამმხრივი სოციალური დიალოგის შესახებ

დასაქმებულთა ჯგუფი

(შეგროვებულია 2012 წელს) 

ქ-ნი ეულოგია ფამილია (დომინიკის რესპუბლიკა) 

Vice-Presidenta, Enc. De Depto. Equidad de Genero 

ეროვნული პროფესიული კავშირების კონფედერაციის

 აღმასრულებელი წევრი (CNUS)

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის მთავარი უპირატესობები

ძირითადი გაკვეთილები

ქმნის პოლიტიკურ ჩარჩოს მიმდინარე ან სიტუაციური კონფლიქტის მოსა-

 გვარებლად. დიალოგი ამარტივებს მმართველობას, ქმნის პირობებს მშვი-

დობისა და ჯანსაღი, პროაქტიული შრომითი ურთიერთობებისათვის, ისევე 

როგორც კოლექტიური მოლაპარაკებებისათვის. როცა არ არსებობს მარე-

გულირებელი კანონები, შეთანხმების განხორციელება ქმნის უფლებების 

განხორციელებისათვის ხელსაყრელ პირობებს. ვიტყოდი, რომ სამმხრივი 

სოციალური დიალოგი წარმოადგენს შრომის კანონმდებლობაში არსებუ-

ლი ხარვეზების აღმოფხვრის საშუალებას.                   . 

ხელს უწყობს და აძლიერებს პარტნიორებს შორის ტოლერანტობას. ასეთი 

დიალოგი პროფესიულ კავშირებს, დამსაქმებლებს, დასაქმებულებსა და  

მთავრობებს აკისრებს მოვალეობებს და ავალდებულებს,  როგორც წარმო-

მადგენლობით ერთეულებს, რომ ეროვნული განვითარებისათვის მიიღონ 

შესაბამისი გადაწყვეტილებები, წარმოების პროცესში მონაწილე აქტორე-

ბის გათვალიწინებით.                                 .

როდესაც მთავრობა გამოდის როგორც ხელმძღვანელი, ფასილიტატორი 

და განმახორციელებელი, ასეთი დიალოგის შედეგები ასახვას პოულობს 

სახელმწიფო პოლიტიკაში, რომელიც არეგულირებს მონაწილე მხარეთა 

ქცევას, მათ შორის ურთიერთქმედების გასაუმჯობესებლად და მათი მოთ-

ხოვნილებების უკეთ დასაკმაყოფილებლად. ამას მივყავართ გაუმჯობესე-

ბულ ინტრა-სექტორულ კავშირთან, სოციალურ ინტეგრაციასა და ინსტიტუ-

ციონალურ და დემოკრატიულ გაძლიერებასთან.                        .

ქმნის სექტორების შესაძლებლობების გაუმჯობესების შესაძლებლობებს, 

რაც აძლერებს აქტორების წარმომადგენლობითობის ხარისხს. კეთილი 

ნება უფრო მძლავრობს პარტნიორთა ინტერესებზე. პარტნიორთა მხრი-

დან აღებული ვალდებულებები კი ქმნიან მათი შესრულების კულტურის 

ჩამოყალიბების გარანტს. 

დიალოგის წარმატებით დასრულებისათვის სამმხრივი პარტნიორები, მათ 

შორის მთავრობა, უნდა აღიჭურვოს ინფორმაციით და გაზარდონ საკუთარი 

შესაძლებლობები. აუცილებელია სამმხრივი გადაწყვეტილების მიღების პრო-

ცესში ჩართული მხარეების აღიარება და პატიცისცემა, რადგან პარტნიორებს 

შორის ნდობამ განაპირობოს მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება.
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ნაწილი IV

დიალოგის პროცესში, როგორც უკვე გამოჩნდა, შედეგები შეიძლება ყოველ-

თვის არ იყოს სასარგებლო, ან არ იყოს სასარგებლო რომელიმე კონკრე-

ტული პარტნიორისათვის, რაც განპირობებულია მათი შიდა უნარებით და 

სურვილით, გაუმკლავდნენ წარმოქმნილ სირთულეებს. ერთ სექტორს არ 

შეუძლია თავს მოახვიოს მეორეს საკუთარი გადაწყვეტილება. მნიშვნელო-

ვანია, რომ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი უნდა 

ხორციელდებოდეს რეგულარულად და არა მხოლოდ კონფლიქტის წარმო-

შობისას.

შესაძლო რისკები და ნაკლოვანებები 

ჩემი აზრით, სამმხრივი დიალოგის პროცესში შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი 

რისკები და ნაკლოვანებები:

რომელიმე პარტნიორს შეიძლება არ ჰქონდეს შესაბამისი ლეგიტიმაცია 

იმ სექტორის მხრიდან, რომელსაც წარმოადგენს, იმისათვის, რომ შეძლოს 

პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შესაბამისი წინადადებების 

დაყენება;                                            .

                                            .  

არ არის სავალდებულო რომ  დიალოგის საბოლოო შედეგი, იყოს საკანო-

ნმდებლო აქტი. თუმცა დიალოგის მონაწილე მხარეების სურვილებისა და 

მიზნების გათვალისწინებით, დიალოგის შედეგი ხდება ისეთი პრინციპების 

მიღება, რომლებიც ითხოვენ სავალდებულო შესრულებას და წარმოადგენენ 

არსებული სირთულეების გადალახვის მექანიზმებს. თუკი ასეთ გადაწყვეტი-

ლებებს თვითონ დიალოგში მონაწილე მხარეები არ შეასრულებენ, მაშინ 

ისინი შეასუსტებენ კანონს და მოახდენენ სოციალური დიალოგის მექანიზმის 

დისკრედიტაციას, რითაც მოხდება მონაწილეობაზე დამყარებული გადა-

წყვეტილებების სისტემის უარყოფა, რაც გავლენას მოახდენს დემოკრატიის 

მშენებლობის პროცესზე. 

დამსაქმებელთა ჯგუფი

ქალბატონი ლუს ვან ემბდენ ანდრესი (ნიდერლანდები)

ნიდერლანდების მეწარმეთა და დამსაქმებელთა 

კონფედერაცია (VNO-NCW)

უკანასკნელი საუკუნის მანძილზე ნიდერლანდებში სოციალური დიალოგი 

მნიშნველოვან როლს ასრულებდა. ის დაგვეხმარა დაბალანსებული სოცია-

ლური და ეკონომიკური განვითრების პოლიტიკის განხორციელებაში, ხელი 

შეუწყო კეთილდღეობისა და შედარებით ჰარმონიული საზოგადოების ჩამო -

ყალიბებას.                                                . 

გლობალიზაციამ გამოიწვია ეკონომიკების ურთიერთდამოკიდებულება. 

სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პოზიტიურ თუ ნეგატიურ პრო-

ცესებს მყისიერად აღვიქვავთ საკუთარ ქვეყანაში. ამიტომ ასეთი პროცესე-

ბის პროგნოზირება საკმაოდ რთულია და საჭიროებს სწრაფ ადექვატურ 

პასუხებს. ამიტომ კონსტრუქციული სოციალური დიალოგი ახლა უფრო 

აუცილებელია, ვიდრე ოდესმე წარსულში. 



ეროვნული სამმხრივი დალოგის მთავარი დადებითი მხარე

მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას უფრო მეტი დრო სჭი-

რდება, ვიდრე პოლიტიკოსები ითვალისწინებენ. თუკი ისინი იზოლირე-

ბულად მოქმედებენ არჩევნების მოგების გეგმაზე ორიენტირებულნი

სამმხრივი სოციალური დიალოგი უკეთესი შედეგებით სრულდება გრძელ-

ვადიან პერიოდში. როგორც წესი, არ ხდება ექსტრემალური გადაწყვეტი-

ლებების მიღება და უფრო კარგად ხდება პოტენციური მსხვერპლების 

პოზიციის გათვალისწინება რეფორმების ინიცირებისა და გატარების 

შემთხვევაში.                                        .

სოციალურ პარტნიორებთან შეთნხმება განაპირობებს მხარდაჭერას 

საზოგადოების მხრიდან, რაც გამოიხატება უკეთეს და სწრაფ განხორცი-

ელებაში. კონსულტაციების დროს დახარჯული დიდი დრო, როგორც წესი, 

კომპენსირდება გამარტივებული იმპლემენტაციით.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ დიალოგს ასევე შეიძლება ჰქონდეს უარ-

ყოფითი მხარეები/ნაკლოვანებები, თუმცა შეიძლება მათი განეიტრალება 

სწორი წინაპირობების შექმნით.

გადაწყვეტილების მიღებას სჭირდება უფრო მეტი დრო, მაგრამ როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, ამის კომპენსირება ხდება გამარტივებული იმპლემენ-

ტაციის პროცესის შედეგად. ზოგჯერ აუცილებლობიდან გამომდინარე, 

არ არის საკმარისი დრო კონსულტაციებისათვის და გადაწყვეტილებების 

მიღებისათვის.                                       .

გადაწყვეტილების მისაღებად, როგორც წესი, საკუთარი პოზიციის დათ-

მობაა საჭირო. დაილოგის პროცესში მონაწილე შესაბამისი ჯგუფების 

წარმომადგენლებისთვის პოზიციის შეცვლის მიზეზების ასახსნელად მყა-

რი არგუმენტების არსებობაა საჭირო, რათა მათი საბოლოო მხარდაჭერა 

იქნას გარანტირებული. 

სამმხრივი სოციალური დიალოგი ყოველთვის არ არის წარმატებული. 

შემდეგი გაზრდიან წარმატებულ შედეგებს:   წინაპირობები 

მონაწილეთა შორის არსებული კარგი ურთიერთობა და ურთიერთნდობა;

 

ყველა მონაწილე პატივს უნდა სცემდეს სხვათა აზრს და მზად იყოს 

კომპრომისისათვის;                                       .

ადაპტაციის უნარი და მზაობა სტრუქტურებისა და პროცესების ცვლილე-

ბისათვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დასაჩქარებლად.
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81

ეროვნული სოციალური 

სამმხრივი დიალოგის 

შესაძლო წინააღმდეგობები

ნაწილი

ეს ნაწილი განიხილავს ეროვნული სოციალური სამმხრივი 

დიალოგის მიმართ არსებულ შესაძლო წინააღმდეგობებს 

და მათი გადაწყვეტის შესაძლო გზებს.

ა.

ბ.

გ.

დ.

ე.

მოქმედების თავისუფლების დაკარგვა

პარლამენტის როლის შეზღუდვა

მთავრობაში შიდა დაძაბულობის წარმოშობა

 შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციების წარმომადგენლობითობის 
დაქვეითება 85

84

84

83
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წინააღმდეგობა პასუხი

ტრიპარტიზმი, შეიძლება 

ითქვას, არის მთავრობისა 

და სხვა მოთამაშეების 

მხრიდან საკუთარი თავის 

შეზღუდვა. შეიძლება ჩავ-

თვალოთ, რომ ეს არის 

კომპრომისი ყველას მხრი-

დან იმ მიზნების მიღწევის

გზაზე, რომლებიც მათი 

აზრით სახელმწიფოსთვის 

აუცილებელია.       . 

დასაქმებულთა და დამსა-

ქმებელთა ორგანიზაციებს 

შეიძლება გაუჭირდეთ  სა-

კუთარი წევრებისაგან  

მხარდაჭერის მიღება ისეთ 

რთულ გადაწყვეტილებე-

ბზე როგორიცაა ანაზღაუ-

რების შეზღუდვა, სოცია-

ლური მშვიდობის დაცვა 

ან ახალი გადასახადები. 

ასეთი ორგანიზაციები შეი-

ძლება იქცნენ კრიტიკის 

სამიზნეებად იმ მცირე ზო-

მის ორგანიზაციების მხრი-

დან, რომლებიც არ იყვნენ 

ჩართულნი სოციალური 

დიალოგის პროცესში. 

ტრიპარტიზმი არ გულისხმობს რომე-

ლიმე მხარის მიერ მოქმედების თავი-

სუფლების დაკარგვას. ის არის ფო-

რუმი დიალოგისათვის, რომელიც 

საშუალებას იძლევა ყველა მხარის 

ინტერესების გათვალისწინებისთვის. 

მას შეუძლია ხელი შეუწყოს საერთო 

გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც 

საშუალებას მისცემს მხარეებს კოორ-

დინირებული ქმედებები განახორციე-

ლონ საკუთარ სფეროებში.      .

მთავრობები, დასაქმებულთა და დამ-

საქმებელთა ორანიზაციები ინარჩუ-

ნებენ საკუთარი გადაწყვეტილების 

მიღების ფუნქციას და არ ამბობენ მას-

ზე უარს. სოციალური დიალოგი ნება-

ყოფლობითი პროცესია. მასში მონა-

წილეობა ასევე პრაგმატული და სტრა-

ტეგიული გადაწყვეტილებაა, რომელიც 

მიზნად ისახავს პოლიტიკის შემუშავე-

ბის პროცესზე გავლენის ქონას. არც 

ერთი ორგანიზაციის იძულება არ შეი-

ძლება პროცესში მონაწილეობისათვის. 

შიდა კრიტიკის შესამცირებლად, დასა-

ქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგა-

ნიზაციებმა უნდა მაქსიმალურად ჩარ-

თონ დიალოგში მათი წევრები და რე-

გულარულად მიაწოდონ მათ ინფორ-

მაცია დიალოგის მიმდინარეობის შე-

სახებ. ასევე ინფორმაცია უნდა  მიაწო-

დონ სოციალური დიალოგის არარსე-

ბობის შედეგებსა და კონსენსუსის მიღ-

წევის აუცილებლობაზე. 



2.  პარლამენტის როლის შეზღუდვა

წინააღმდეგობა პასუხი

ტრიპარტიზმი ზოგჯერ 

განიხილება როგორც 

დემოკრატიის შემზღუ-

დველი ფაქტორი, რად-

გან მას გადაწყვეტილე-

ბის მიღების პროცესი 

გადააქვს დასაქმებულ-

თა და დამსაქმებელთა 

ორგანიზაციების ხელში, 

რომლებსაც არ აქვთ 

ისეთივე პოლიტიკური 

პასუხისმგებლობა, რო-

გორც პარლამენტს, რო-

მლის წევრებსაც ირჩევს 

ხალხი.                  .

პარლამენტის წევრებმა 

შეიძლება მოითხოვონ, 

რომ პოლიტიკური კურ-

სის განმსაზღვრელი ად-

გილი  იყოს პარლა-

მენტი. 

შორეულ წარსულში ამ არგუმენტს ბევრი 

მომხრე ჰყავდა. თუმცა ამჟამად მიმდევ-

რები აღარ ჰყავს. დღეს უკვე ფართოდაა 

აღიარებული, რომ დასაქმებულთა და 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციები თავიანთ 

ლეგიტიმაციას იღებენ საკუთარი მანდა-

ტიდან და ფართო საწევრო ბაზიდან.  

პარლამენტი ინფორმირებული უნდა იყოს 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგის შესახებ, მაგალითად: 

სამმხრივმა ორგანოებმა რეგულარუ-

ლად უნდა მიაწოდონ პარლამენტს 

ანგარიში საკუთარი საქმიანობის შესა-

ხებ; ზოგიერთ სახელმწიფოში პოლი-

ტიკის დოკუმენტებსა და კანონპროე-

ქტებს ხშირად თან ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭოების ერთვის მოსა-

ზრებები ან სამმხრივი ორგანოების 

მხრიდან.                  . 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ 

სამმხრივი ინსტიტუციების წარმომად-

გენლებმა ზეპირი ანგარიშები ჩააბაროს 

შესაბამის კომიტეტებს (მაგ: შრომითი 

საკითხების შესახებ კომიტეტს);     . 

იმის უზრუნველყოფა, რომ პარლამენ-

ტის ზოგიერთი წევრი მონაწილეობდეს 

სამმხრივი ინსტიტუციების საქმიანობაში 

(მაგ: შესაბამისი კომიტეტების თავმჯდო-

მარეები).                   .  

გაერთიანებული სესიების ორგანიზება.

ნაწილი V
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წინააღმდეგობა პასუხი

ტრიპარტიზმმა შეიძლება გავლენა მოა-

ხდინოს ძალაუფლების შიდა სტრუქტუ-

რაზე, განსაკუთრებით თუკი საუბარიაა 

ძლიერ სტრუქტურებზე. მთავრობის 

წევრებსა და პროცესში ჩართულ სააგენ-

ტოებს, როგორებიცაა შრომის სამინის-

ტრო, შეიძლება ბრალი დასდონ ძალა-

უფლების გაზრდაში სხვა სამინისტროე-

ბის ხარჯზე. 

საეჭვოა, რომ ღიად და-

ფიქსირდეს ეს წინააღ-

მდეგობა. მაგრამ სწო-

რად მომუშავე ეროვ-

ნულ სამმხრივ სოცია-

ლურ დიალოგში მთავ-

რობის მონაწილეობა 

კოორდინირებული იქ-

ნება და ყველა სამი-

ნისტრო შესაბამისად 

იქნება ჩართული.  

წინააღმდეგობა პასუხი

4.   შრომატევადი და ხან�რძლივი 

      პროცესი 

სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგი ზოგჯერ განიხილება 

როგორც შრომატევადი და 

ხანგრძლივი პროცესი.    . 

მიუხედავად იმისა, რომ სა-

ქმის უმეტესი ნაწილი სამმ-

ხრივი პარტნიორების სეკ-

რეტარიატებში და მთავრო-

ბაში სრულდება, სოციალურ 

პარტნიორებსაც მოუწევთ 

საკუთრი მოსაზრებების გაზი-

არება და პროცესში მონაწი-

ლეობა, განსაკუთრებით კრი-

ამ მიზეზების გამო ეროვნული სამმ-

ხრივი სოციალური დიალოგის სტრუ-

ქტურა და პროცესი შესაბამისად 

უნდა იყოს რესურსებით უზრუნველ-

ყოფილი (და რესურსებიც კარგად 

უნდა იქნას გამოყენებული), როგორც 

ფინანსურით, ასევე ადამიანურითაც; 

ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელო-

ვანია სეკრეტარიატის გამართული 

მუშაობა, რათა მან ჯეროვანი დახმა-

რება გაუწიოს პროცესის მიმდინარე-

ობას.                     . 

სოციალური დიალოგის არარსებობამ 

შეიძლება გამოიწვიოს მაკროეკონო-
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ზისული სიტუაციების დროს, 

როდესაც იზრდება შესასრუ-

ლებელი სამუშაობს მოცუ-

ლობა. 

მიკური სტაბილურობის აღსადგენად 

აუცილებელი პოლიტიკის ადაპტაციის 

პროცესის მნიშნვენელოვანი დაყოვ-

ნება, რაც საკმაოდ ძვირი დაუჯდება 

ქვეყანას. სოციალურ დიალოგში და-

ხარჯული დრო კარგი ინვესტიციაა, თუ-

კი მისი შედეგი იქნება აუცილებელი 

რეფორმებისათვის ფართო სოცია-

ლური და პოლიტიკური მხარდაჭერა 

და წინააღმდეგობის შემცირება. რეფო-

რმების სწრაფი და უმტკივნეულო გან-

ხორციელება ქვეყანას მოუტანს მნიშვ-

ნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს და 

გაზრდის მის კონკურენტუნარიანობას. 

იხ:

5.   დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 

      ორგანიზაციების წარმომადგენლო-

      ბითობის დაქვეითება

უკანასკნელი ორი ათწლე-

ულის მანძილზე ზოგიერთ 

ქვეყანაში შემცირდა პროფე-

სიულ კავშირებში წევრების 

რაოდენობა. ამის პარალე-

ლურად მსოფლიოს მასშტა-

ბით იზრდება არაფორმა-

ლური ეკონომიკის წილი. 

არაფორმალურ ეკონომი-

კაში დასაქმებულთა დიდი 

ეს საკითხები  მნიშვნელოვან პრობ-

ლემებს წარმოადგენენ მთვრობის,  

სოციალური პარტნიორებისა და სა-

ზოგადოებისათვის.          . 

თუმცა ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ 

დიალოგს შეუძლია წამოიწყოს წარმა-

ტებული ციკლი, რომელშიც სოცია-

ლური პარტნიორები მოიპოვებენ სა-

ჯარო აღიარებას, რაც გამოიწვევს მათ 

უფრო მეტ ცნობადობას და მეტ გავლე-

წინააღმდეგობა პასუხი

ნაწილი V
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და მზარდი უმრავლესობა, 

ისევე როგორც კონკრეტუ-

ლი ტიპის დასაქმებულები 

(მაგ: ქალები, შინამოსამსა-

ხურეები, უმუშევრები და ა.შ.) 

გამორიცხულები არიან ან 

არასათანადოდ არიან წარ-

მოდგენილები სოციალური 

დიალოგის ინსტიტუტებსა 

და პროცესში.       . 

ზოგიერთ ქვეყანაში დამსა-

ქმებელთა ორგანიზაციები 

ასევე განიცდიან წარმომა-

დგენლობითობის დაქვეი-

თებას.              . 

იმის გამო, რომ ზოგიერთ 

სახელმწიფოში შემცირდა 

პროფესიულ კავშირებში 

წევრობა და სოციალური 

დიალოგის ტრადიციული 

ფორმები, არ ხდება ზოგი-

ერთი ტიპის დასაქმებულ-

თა ჩართულობა,  ხშირად 

დაობენ იმაზე, რომ სოცი-

ლურმა დიალოგმა და-

კარგა თავისი აქტუალუ-

რობა და ეფექტიანობა 

შრომითი ურთიერთოე-

ბის რეალური სუბიექტე-

ბის დაცვის საქმეში. 

ნას სოციალური პოლიტიკის შემუშავე-

ბისას. ამას კი შეუძლია ისინი უფრო მი-

მზიდველი გახადოს პოტენციური წევ-

რებისათვის და გაზარდოს მათი წევ-

რობა და წარმომადგენლობითობა. 

ნებისმიერ შემთხვევაში ამ პრობლე-

მების გადაჭრა საჭიროებს ინოვაციურ 

და ადექვატურ საკანონმდებლო და 

მმართველობითი ჩარჩოს არსებობას.

მთავრობებს შეუძლიათ მნიშვნელო-

ვანი როლის თამაში არაფორმალურ 

ეკონომიკაში სოციალური დიალოგის 

მხარდასაჭერად, მაგალითად არსებუ-

ლი სამმხრივი ინსტიტუტების მასშტაბის 

გაზრდით. პროფესიულ კავშირებსა და 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს შეუძ-

ლიათ გადახედონ საკუთარ სტრუქტუ-

რებს, პოლიტიკასა და სტრატეგიას, 

რათა უკეთ შეძლონ არაფორმალური 

ეკონომიკის ინტერესების ორგანიზება 

და წარმოჩენა.  

იხ:
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მაშინ როცა სამმხრივი კონსულტაციების სფერო ტრადიციულად 

შრომითი ურთიერთობები და სოციალური პოლიტიკა იყო, სამმ-

ხრივი სოციალური დიალოგის სფერო 1990–იანი წლების ბოლოს 

მნიშვნელოვნად გაფართოვდა.                          . 

სულ უფრო და უფრო მეტ ქვეყანაში სამმხრივი ინსტიტუციები სო-

ციალური დიალოგისათვის განიხილავენ საკითხთა ფართო სპექტრს 

დაწყებული შრომითი ურთიერთობებიდან დამთავრებული სოცი-

ალური და ეკონომიკური პოლიტიკით და მაკროეკონომიკური 

საკითხებით (მაგ: ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა ვაჭ-

რობა და მრეწველობა). ეს კავშირშია შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 1960 წლის # 113 რეკომენდაციასთან (ინდუსტრიულ 

და ეროვნულ დონეზე) კონსულტაციის შესახებ, რომელიც ხელს 

უწყობს კონსულტაციების ფართო სპექტრის დაწყებას. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1960 წლის 

რეკომენდაცია (ინდუსტრიულ და ეროვნულ დონეზე) 

კონსულტაციის შესახებ (#113)

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1960 წლის #113 რეკო-

მენდაცია (ინდუსტრიულ და ეროვნულ დონეზე) კონსულტაციის 

შესახებ მიზნად ისახავს კონსულტაციებს მთავრობებსა და სო-

ციალურ პარტნიორებს შორის. რეკომენდაციების მიხედვით, 

კონსულტაციები და თანამთშრომლობა მიზნად უნდა ისახავდეს:

ა)  დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა მხრიდან საერთო ინტე-

რესის მქონე საკითხების ერთიან განხილვას, რათა მიღწეულ 

იქნას ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ორივე მხარის-

თვის იქნება მისაღები;                             .

ბ)   კომპეტენტური სახელმწიფო მოხელეები იღებდნენ დასა-

ქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების მხრიდან მო-

საზრებებს, რჩევასა და დახმარებას შესაბამისი ფორმით ისეთ 

საკითხებზე, როგორებიცაა:                      .

 

i)    კანონებისა და რეგულაციების მიღება და შესრულება, რო-

მლებიც მათ ინტერესებს ეხება;                  .



ii) ისეთი ეროვნული ინსტიტუტების დაარსება და ფუნქციონი-

რება, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დასაქმების, პრო-

 ფესიული განათლებისა და გადამზადების, შრომითი უფლე-

ბების დაცვის, საწარმოო უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის, 

შრომის ეფექტიანობის, სოციალური უსაფრთხოებისა და 

კეთილდღეობის საკითხებზე;                      .

 iii) ეკონომიკური და სოციალური განითარების გეგმის შემუშა-

ვებასა და განხორციელებას.

ნაწილი VI
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პრაქტიკაში კი იმ საკითხების ნუსხა, რომლებსაც განიხილავს 

სამმხრივი ინსტიტუტები დამოკიდებულია ხალხის საჭიროებებზე, 

სოციალურ პარტნიორებსა და მთავრობას შორის არსებულ ძა-

ლთა ბალანსზე, საერთაშორისო გარემოზე, ქვეყანაში არსებულ 

პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, სოციალური დიალოგის კულტუ-

რაზე და ა.შ.

ზოგიერთი საკითხი შეიძლება განხილულ იქნას სპეცია-

ლიზებული ინსტიტუტების მიერ, ისეთების მხრიდან როგო-

რებიცაა შრომის უსაფრთხოება.                 .

: 2004 წლის რეგულაცია შრომითი საკითხების თურქეთი

შესახებ სამმხრივი საკონსულტაციო საბჭოს საქმიანობის 

პორცედურების შესახებ.                           . 

: კანონი 83/96 აარსებს სამუშაო ადგილზე ჯანმრთე-ურუგვაი

ლობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ეროვნულ სამმხრივ 

საბჭოს (1996).



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

92

კოლუმბია - შრომითი პოლიტიკისა და ანაზღაურების შესახებ 

სამმხრივი კომისიის ფართე კომპეტენციები 

სამმხრივი ინსტიტუტების მანდატი შეიძლება ფართე იყოს. კო-

ლუმბიის შეთხვევაში  1996 წ. კანონი # 278 შრომითი პოლიტი-

კისა და ანაზღაურების შესახებ მუდმივმოქმედ კომისიას აძლევს 

უფლებას, სხვა საკითხთა შორის, ხელი შეუწყოს კარგი საწარმოო 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რათა მიღწეულ იქნას სამარ-

თლიანობა, ეკონომიკური და სოციალური ბალანსის პირობებში; 

ხელი შეუწყოს კოლექტიური შრომითი კონფლიქტების გადაჭრას; 

გადაჭრას შეთანხმების გზით ხელფასებისა და შრომის პოლიტი-

კის სხვადასხვა საკითხი (მაგ: დასაქმებულთა კეთილდღეობა, 

მინიმალური ანაზღაურება; სამუშაო ადგილების შექმნა; კომპა-

ნიის მართვაში დასაქმებულების მონაწილეობა და ა.შ.).    .

კომისიას ასევე უფლება აქვს ზომებისა და პოლიტიკის განხორ-

ციელებას ადევნოს თვალყური და შეიმუშაოს ახალი საკანონმ-

დებლო აქტები მისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომლებიც შე-

მდეგ წარედგინება კონგრესს მთავრობის მიერ. უფრო მეტიც, მას 

შეუძლია განიხილოს ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ფორმული-

რებული იქნება მთავრობის მიერ, შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის 144–ე კონვენციასთან მიმართებით.

წყარო:
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ა.  სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

     საკითხთა ნუსხა

1.    ეროვნულ დონეზე სამმხრივი დისკუსიის შესაძლო 

       საკითხები

წინამდებარე საკითხთა ნუსხა არ არის ამომწურავი, მაგრამ ის 

გვთავაზობს მაგალითებს იმ საკითხებისა, რომელიც შეიძლება 

მნიშვნელოვანი იყოს ეროვნულ დონეზე სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის წარმართვისათვის. 

შრომითი და დასაქმების საკითხები

ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები

შრომითი კანონმდებლობისა და შრომის სამართლის 

დაცვა

ხელფასების დონის განსაზღვრა და მინიმალური 

ხელფასის დონის დადგენა

ე როვნული მნიშვნელობის შრომითი დავების 

დარეგულირება 

გაერთიანების თავისუფლება

კოლექტიური მოლაპარაკებების პროცედურები

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩო და 

ეკონომიკური ზრდა

სტრუქტურული ცვლილება და ეკონომიკის 

ტრანსფორმაცია

მონეტარული პოლიტიკა

მწარმოებლურობა და ეკონომიკური 

კონკურენტუნარიანობა

საგადასახადო და ფისკალური პოლიტიკა

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა

რეგიონული ინტეგრაცია

სტრუქტურული გარდაქნის პროგრამები

სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის განხორციელება

სავაჭრო პოლიტიკა

ნაწილი VI



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შესახებ 

'რეალური ეკონომიკის' აქტორების ჩართვა 

უმნიშვნელავანესია სამუშაო ადგილებით მდიდარი 

ზრდის სტრატეგიის ჩამოყალიბებისა 

და იმპლემენტაციისათვის. 

სამუშაო ადგილების შექმნა

გენდერული თანასწორობა 

სოციალური უსაფრთხოება და სოციალური დაცვა 

შრომის ბაზრის პოლიტიკა (ასევე წარმოადგენს 

უფრო ფართე სოციო-ეკონომიკური პოლიტიკის 

საკითხს)

სამუშაო ადგილების შექმნა მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოებში

მდგრადი საწარმოები

დასაქმების პოლიტიკა

გ ანათლება და გადამზადების პოლიტიკა

მიგრაციის პოლიტიკა

დასაქმების სექტორში გენდერული დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრა (მათ შორის განსხვავებული ანაზღაურება) 

ს ამუშაო ადგილზე გენდერული ძალადობისა და 

სქესობრივი შევიწროების აღმოფხვრა

აივ/შიდსი და დასაქმების სფერო

სოციალური კეთილდღეობა და საპენსიო რეფორმა

სოციალური დაცვა

დეკრეტული დაცვა 
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ნაწილი VI

სამუშაო პირობები

შრომის უსაფრთხოება და ჰიგიენა

სამუშაო დღის ხანგრძლივობა

სამუშაო დრო

სამსახურებრივი და ოჯახის ცხოვრების შეთავსების 

პირობები

სადეკრეტო შვებულება მამაკაცებისთვის

შრომის საერთაშორისო სტანდარტები და შრომის 

 საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამები

ნებისმიერი საკითხი, რომელიც წარმოადგენს შრომის 

საერთაშორისო სტანდარტების თემას ასევე უნდა იყოს 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის განხილ-

ვის საგანი.                                .

იმ სახელმწიფოებისათვის, რომლებთაც რატიფიცირე-

ბული აქვთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

1976 წლის კონვენცია სამმხრივი კონსულტაციების (საერ-

თაშორისო შრომის სტანდარტები) შესახებ (#144) - ანუ 

133 წევრ სახელმწიფოს 2013 წლის მონაცემებით - უნდა 

არსებობდეს პროცედურები შრომის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაკავშირებული საკითხების განსახი-

ლველად (იხ. შრომის სანდარტების და სოციალური 

დიალოგის შესახებ IX თავი).                  .

პირველ რიგში, ღირსეული შრომის ეროვნული პროგრა-

მები - ანუ პროგრამები შრომისა და თანამშრომლობის 

შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან- სა-

ხელმწიფოში წარმოადგენენ სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგისათვის შესაფერის თემას. ღირსეული შრომის ერო-

ვნული პროგრამები უნდა წარმოადგენდნენ ეროვნულ დო-

ნეზე, ყველა ეტაპზე  - ფორმულირების, იმპლემენტაციისა 

და შეფასების - სამმხრივი განხილვის საგანს. როცა მოხ-

დება მათი მიღება ღირსეული შრომის ეროვნული პროგ-

რამები ასევე წარმოადგენენ საშუალებას, რომლითაც სა-

ხელმწიფოს შეუძლია მიიღოს ტექნიკური თანამშრომ-

ლობა სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესისა და 

ინსტიტუტების დასაარსებლად და გასაძლიერებლად.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

იაპონია - 2009 წლის სამმხრივი შეთანხმება დასაქმების უზრუნ-

ველყოფისა და სამუშაო ადგილების სტაბილურობის შესახებ 

2009 წელს გლობალური ეკონომიკისა და დასაქმების კრიზისის 

კონტექსტში სოციალური პარტნიორები და მთავრობა ჩაებნენ სამმ-

ხრივ კონსულტაციებში დასაქმების სტაბილურობის უზრუნველ-

საყოფად. სამუშაოს განაწილება და მცირე და საშუალო ზომის სა-

წარმოების დახმარება მიჩენულ იქნა ამ მიზნის მიღწევის მთავარ

საშუალებად.                                  .

მძაფრი დისკუსიის შემდეგ - სადაც არსებობდა განსხვავებული 

შეხედულებები სამუშაოს განაწილების პირობების შესახებ, დასა-

ქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს შორის და ამ უკა-

ნასკნელთ შორისაც კი - სამმხრივმა პარტნიორებმა მიაღწიეს 

შეთანხმებას დასაქმების უზრუნველყოფისა და სამუშაო ადგი-

ლების შექმნის შესახებ, 2009 წლის მარტში. ეს შეთანხმება მოი-

ცავს სხვადასხვა ზომას, რომლებიც მიზნად ისახავენ სამუშაო 

ადგილების შენარჩუნებას სამუშაოს განაწილების პრინციპის გა-

თვალისწინებით, რომლის სუბსიდირებასაც ახდენს მთავრობა 

და რომელიც უნდა განხორციელდეს საწარმოს დონეზე დასა-

ქმებულებსა და ადმინისტრაციას შორის კონსულტაციების გამარ-

თვის შემდეგ. ასეთი ზომები მოიცავენ: ა) დროებითი უმუშევრობა 

სამსახურიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ; ბ) სამუშაო დროის 

შემცირება; გ) განათლება და გადამზადება; დ) კომპანიებს შორის 

თანამშრომლების დროებითი ტრანსფერი.

წყარო:
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ნაწილი VI

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღირსეული 

შრომის ეროვნული პროგრამები 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია მოწოდებულია ხელი შეუ-

წყოს ქალებისა და მამაკეცებისათვის ღირსეული და პროდუქ-

ტული  სამუშაო პირობების შექმნას ისეთ გარემოში, რომელიც 

პატივს სცემს მათ თავისუფლებას, თანასწორობას, უსაფრთხოე-

ბასა და ღირსებას. ქვეყნების დონეებზე შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ცდილობს ამ ღირებულებების ხელშეწყობას ღირ-

სეული შრომის ეროვნული პროგრამების ფარგლებში.     .

ღირსეული შრომის ეროვნული პროგრამები ქმნიან პლატფორ-

მას, რომლიდანაც შეიძლება კომუნიკაცია იმის შესახებ, თუ რო-

გორ შეძლებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და მისი 

შემადგენელი სახელმწიფოები, გაუმკლავდნენ ღირსეული სამუ-

შაოს დეფიციტის პრობლემას და ხელი შეუწყონ სახელმწიფოში 

ქალებისა და კაცებისათვის საცხოვრებლისა და შესაბამისი პო-

ლიტიკის გაუმჯობესებას. მათი შექმნა და განხორციელება ხდება 

სამმხრივი დიალოგის მონაწილეების სრული ჩართულობით. 

მთავრობები, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაცი-

ები წარმოადგენენ ღირსეული შრომის ეროვნული პროგრამების 

მთავარ ბენეფიციარებს და მათი როლი ცალსახად უნდა იყოს 

განსაზღვრული. ასევე მათი შეხედულებები უნდა იყოს გაზიარე-

ბული დოკუმენტში.                            .

განხორციელების დონეზე სამმხრივი დიალოგის მონაწილეების 

აქტიური მონაწილეობა ასევე შეიძლება იქნას გარანტირებული. 

მათ უნდა აიღონ ვალდებულება, რომ რეგულარულად მოახდე-

ნენ პროგრესის მონიტორინგს. ზოგიერთ სახელმწიფოში ეს პრო-

ცესი ინსტიტუციონალიზებულია ეროვნული სამმხრივი მმართ-

ველი კომიტეტის ან მსგავსი ფორუმის საშუალებით. იქ სადაც 

სუსტი მხარეებია, უნდა მოხდეს უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

მთავარი სტრატეგიული ელემენტი არის ინსტიტუციონალური 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება სამმხრივი დიალოგის მონაწილეე-

ბისათვის, რათა მათ შეძლონ ღირსეული შრომის ეროვნული 

პროგრამების განხორცილება. ეს კი მათ დაეხმარება ეროვნული 

განვითარების დაგეგმვის პროცესში უფრო საფუძვლიან მონაწი-

ლეობაში და ასევე საშუალებას მისცემს აქტიური როლი ითამა-

შონ ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის ფორ-

მირებაში.

წყარო:



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

2.   რეგიონული ან სექტორული ხასიათის საკითხები

მნიშვნელოავანია ასევე იმ საკითხების განხილვაც, რომლებიც რო-

გორც წესი, ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ფარგ-

ლებში არ განიხილება. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონული ან სე-

ქტორალური საკითხები წარმოადგენენ რეგიონული ან სექტორა-

ლური სამმხრივი ინსტიტუტების პასუხისმგებლობის სფეროს, სამმ-

ხრივი ეროვნული დიალოგი შეიძლება დაეხმაროს რეგიონებს, 

პროვინციებს ან სექტორებს, სადაც  მნიშვნელოვანი პრობლემებია. 

უფრო მეტიც, თუკი პრობლემებს რეგიონის, პროვინციის ან/და სე-

ქტორის დონეზე შეიძლება გავლენა ჰქონდეს მთლიანად ქვეყანაზე, 

მაშინ ისინი განხილულ უნდა იქნან ეროვნულ ფორუმებზე.

რეგიონული სამმხრივი დიალოგის საკითხი განხილულია წინამდე-

ბარე გზამკვლევის პირველი ნაწილის ბოლოს, დანართში.

სექტორულ დონეზე, წელიწადში რამდენჯერმე მთავრობის, დამსა-

ქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

სხვადასხვა სახელმწიფოდან იკრიბებიან შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციაში, ჟენევაში, რათა მონაწილეობა მიიღონ სამმხრივ 

სექტორულ საერთაშორისო შეხვედრებში და დიალოგის გლობა-

ლურ ფორუმებში. ასეთი შეხვედრების დროს მიღწეული კონსენსუსი 

გარდაიქმნება რეკომენდაციებად პოლიტიკის შესამუშავებლად და 

შესაბამისი მოქმედების გასატარებლად კონკრეტულ სექტორებში. 

მაგალითად, 2013 წელს სექტორული შეხვედრა შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციაში მიეძღვნა 2007 წლის მეთევზეობის სექტორში 

დასაქმების შესახებ #188 კონვენციის განხილვას და სამოქალაქო 

ავიაციის სფეროში ეკონომიკური კრიზისის გავლენას. 
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ნაწილი VI

ევროპული კავშირი - სუბსიდიარობის პრინციპი 

იმისათვის, რომ განისაზღვროს კონკრეტულ სფეროში გადაწყვე-

ტილების მიღების შესაფერისი დონე, ევროპული კავშირი იყენებს 

სუბსიდიარობის პრინციპს. ეს პრინციპი გამოიყენება არა პირდაპირ 

სამმხრივი დიალოგებისას, არამედ ევროპული კავშირის ზოგადი 

საქმიანობისთვის. თუმცა ის შეიძლება წარმოადგენდეს მაგალითს 

სამმხრივი დიალოგის შემადგენელი მხარეებისათვის. ევროპის 

კავშირის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიხედვით:       .

(…) კავშირი იმოქმედებს იმდენად, რამდენადაც მოცემული საქმია-

ნობების მიზნები ვერ იქნება მიღწეული მხოლოდ წევრი სახელმწი-

ფოების მიერ ცენტრალურ, რეგიონულ ან ადგილობრივ დონეზე 

და მისი ეფექტის მასშტაბიდან გამომდინარე უმჯობესი იქნება 

ასეთი მიზნების მიღწევა მთელი კავშირის დონეზე.            .  

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არაფერი უნდა გაკეთდეს უფრო 

დიდი ერთეულის მიერ, თუკი ამის გაკეთება შესაძლებელია უფრო 

პატარა, მარტივი ორგანიზაციის მიერ იმავე ხარისხით. 



ნაწილი VI

100

ბ.  დღის წესრიგის შემუშავება

სამმხრივი პროცესის მართვის აუცილებელი ნაწილი 

არის სოციალური დიალოგის დღის წესრიგის შემუშავება. 

როგორც ყოველთვის, აქაც რამდენიმე შესაძლო 

ვარიანტი არსებობს. 

ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვერსიები მოცემულია ქვემოთ.  

იმის მიუხედავად, თუ რომელ ვარიანტს აირჩევთ, ის თუ როგორ 

მოხდება განსახილველი საკითების შერჩევა, გასაგები უნდა იყოს 

ყველა მონაწილე მხარისთვის.

a.     ნებისმიერი პარტნიორი – ნებისმიერ პარტნიორს შეუძლია დღის 

წესრიგში საკითხის დაყენება. ეს პროცესი შეიძლება 'დემოკრატიუ-

ლად' ჩაითვალოს. თუმცა მას შეუძლია გადატვირთოს კიდეც დღის 

წესრიგი და საბოლოო ჯამში ის არაეფექტურიც გახადოს.           . 

b.     უმრავლესობის წესები – სამმხრივ ინსტიტუტებში წარმოდგენილი 

ჯგუფების უმრავლესობას შეუძლია დააყენოს დღის წესრიგში საკითხი 

განსახილველად. მაგრამ თუკი რომელიმე ჯგუფი ჩათვლის, რომ სა-

კითხი განიხილება მისი ნების საწინააღმდეგოდ, მაშინ მისი მონაწი-

ლოება განხილვაში საკმაოდ შეზღუდული იქნება.           .  

c.     კონსენსუსი – მთავრობა და სოციალური პარტნიორები ერთად 

თანხმდებიან დღის წესრიგზე. ეს პოტენციურად უფრო ეფექტური და 

სასურველი მეთოდია. 

დღის წესრიგის განსაზღვრა ნიშნავს პრიორიტეტების განსაზღვრას. 

სოციალური დიალოგი უნდა ასრულებდეს ცენტრალურ როლს 

პოლიტიკის პრიორიტეტების განსაზღვრისას.             . 

იდეალურ შემთხვევაში, ეროვნული სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგის პროცესი დროში კარგად უნდა იყოს გაწერილი. ეს მთავ-

რობასა და სოციალურ პარტნიორებს მისცემთ საკმარის დროს, 

რათა დეტალურად შეისწავლონ საკითხები და დააზუსტონ ერთმა-

ნეთის პოზიციები. როგორც წესი, წინასწარ განსაზღვრული დღის

წესრიგი საშუალებას იძლევა, რომ წარიმართოს უფრო სტაბი-

ლური და სისტემატიზებული სამუშაო.                  . 
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თუმცა უნდა არსებობდეს სათანადო მოქნილობა იმისთვის, რომ 

განხილულ იქნას სასწრაფო საკითხები მცირე დროში. როგორც 

კი შედგება დღის წესრიგი, აუცილებელია მისი მონაწილეთა შო-

რის გავრცელება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სესიების განგრ-

ძობითობა.                                    . 

სამმხრივი ინსტიტუტების შემთხვევაში, აღმასრულებელმა ორგა-

ნომ, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს სეკრეტარიატთან, 

უნდა მოამზადოს დღის წესრიგი და მიაწოდოს ის პლენარულ 

სესიას დასამტკიცებლად. 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

დღის წესრიგის შემუშავება - პრაქტიკული რჩევები

დაგეგმილი შეხვედრისათვის ადექვატური დღის წესრიგის 

მისაწოდებლად, სამმხრივი ინსტიტუტის სეკრეტარიატმა უნდა 

შეაგროვოს შემდეგი დოკუმენტები:                  .    

ამ ინფორმიაციის საფუძველზე შესაძლებელია შედგენილ იქნას 

რეალური განრიგი და სავარაუდო დღის წესრიგი სესიებისა-

თვის, ყოველწლიურად. ასეთი განრიგი საშუალებას იძლევა 

დროულად მომზადდეს განსახილველი საკითხები და მობი-

ლიზებულ იქნას ამისთვის საჭირო რესურსები. ზუსტად ამ ეტა-

პზე უნდა გამოიჩინოს სეკრეტარიატმა პროაქტიულობა და მია-

წოდოს იმპულსი სამმხრივ დისკუსიას და ზოგადად სოციალურ 

დიალოგს.

 განხილვის პროცესში მყოფი კანონპროექტები, რომლებიც

 სამმხრივი ინსტიტუტებისაგან ითხოვენ მოსაზრებებს 

  (ამიტომ საჭიროა კავშირის ქონა იმ სამინისტროებთან, რომ-

  ლებსაც გააჩნიათ სოციალური პროფილი და პრემიერ მინის-

 ტრის აპარატთან);                          . 

 მთავრობის პრიორიტეტები, განსაკუთრებით, შრომის ერო-

 ვნული პოლიტიკა და შრომის ადმინისტრირების შესახებ;

 სოციალური პარტნიორების პრიორიტეტული საკითხების 

 ნუსხა (ინდივიდუალური ან ჯგუფური);              .

 ნებისმიერი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი ან ტენდენცია 

   შრომისა და სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში.

წყარო:
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გ. სოციალური დიალოგის ციკლი

სოციალური დიალოგი განგრძობითი პროცესია.       . 

სამმხრივი შეხვედრისათვის დღის წესრიგის განსაზღვრისას მხე-

დველობაში უნდა ინქას მიღებული ისიც, თუ რა საკითხები იქნა 

უკვე განხილული სხვა შეხვედრებზე ან მოლაპარაკებებზე. ამი-

ტომ, ეროვნული სოციალური დიალოგის მდგრადობისათვის 

უნდა არსებობდეს სოციალური დიალოგის სათანადო ციკლი. 

ეს ციკლი უნდა ეფუძნებოდეს მექანიზმს სხვადასხვა დონეზე, 

კერძოდ: ა) რეგულარული კონსულტაციები; ბ) გადაწყვეტილე-

ბები და შეთანხმებები; გ) შეთანხმებების შესრულება; დ) მონი-

ტორინგი და შეფასება.                          .

სოციალური პარტნიორები ყველა ხსენებულ ეტაპზე აქტიურად 

უნდა იყვნენ ჩართულნი.                           . 

გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა განხილვებისა 

და მიღწეული შეთანხმებების შესახებ ანგარიშის მომზადება და 

ყველა მონაწილისათვის გაზიარება. 

სოციალური დიალოგის ციკლი

მოლაპარაკება
დისკუსია

მოქმედების 
გეგმის 
შეთანხმება

განხორციელება
მონიტორინგი 
და შეფასება

შენიშვნები სოციალური დიალოგის შემდეგი რაუნდისათვის

წყარო:
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ეროვნულ დონეზე სამმხრივი სოციალური დიალოგი – 

ინტენსივობის შესაძლო ინდიკატორები

დონე 1

დონე 2

დონე 3

დონე 4

დონე 5

უმაღლესი 

ინტენსივობა

წყარო:

არსებობს მტკიცებულება რეგულარული შეხვედრებისა 

და თანამშრომლობისათვის სოციალურ პარტნიორებს 

შორის და არსებობს ცალსახა დოკუმენტირებული და-

სტური ძირითადი მაკროეკონომიკური დაგაწყვეტილე-

ბებისა:

არსებობს მონაცემები სამმხრივი შეხვედრების რეგუ-
ლარობის შესახებ 

ხელმისაწვდომია ეროვნულ დონეზე მიღწეული გადა-

წყვეტილებების კონკრეტული მაგალითები  (ეს შეიძ-

ლება ასევე მოიცავდეს ხელფასებსაც)  

g

g

არ არის სოციალურ პარტნიორებს შორის რეგულარუ-

ლი კონტაქტი, მაგრამ ისინი ერთად იკრიბებიან საჭი-

როებისამებრ: 

g ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური საკითხე-

ბის შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება სამმხრივი 

დისკუსიების შედეგად 

სოციალურ პარტნიორებს შორის იმართება პერიოდუ-

ლი შეხვედრები, ძირითადად, ინფორმაციის გაცვლისა 

და კონსულტაციებისათვის: 

g სოციალური პარტნიორები შეიმუშავებენ რეკომენ-

დაციებს, რომლებიც შეიძლება იქნას ან არ იქნას 

გათვალისწინებული მთავრობის მიერ 

სოციალური პარტნიორები იკრიბებიან, მაგრამ არ გა-

ნიხილავენ მნიშვნელოვან საკითხებს (ფსევდო ტრიპა-

რტიზმი).

ეროვნულ დონეზე არც ერთ საკითხზე არ ხდება მონა-

წილეობა. 
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სანიშნი





ნაწილი

ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ 

დიალოგში მონაწილეები

ეს ნაწილი განიხილავს, თუ რომელი ორგანიზაციები და სამინ-

ისტროები უნდა მონაწილეობდნენ ეროვნულ სამმხრივ სოცი-

ალურ დიალოგში და როგორ უნდა მოხდეს მათი შერჩევა. 

ა. მთავრობა

1. მთავარი პასუხისმგებელი

2. რომელი სამინისტრო უნდა წარმოადგენდეს მთავრობას?

ბ. სოციალური პარტნიორები: დასაქმებულთა 
და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები

1. წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმები

2. ლეგიტიმურობა და თანაბარპირობებზე დაფუძნებული 
    მინაწილეობა

გ. სხვა ექსპერტები

დ. ვინ უნდა წარმოადგენდეს საკუთარ 
ორგანიზაციას?

ე. გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა

ვ. დანართი: დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციები

1. დასაქმებული ორგანიზაციების სტრუქტურა

2. დამსაქმებელთა ორგანიზაციების სტრუქტურა 

124

122

121

120

118

115

115

110

108

108

124

127
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შეკითხვა: -ვინ უნდა მიიღოს მონაწი

-ლეობა სამმხრივ სოციალურ დია

                  ლოგში?  .

პასუხი: მათ, ვინც ყველაზე მეტადაა 

ჩრთული შრომითი ურთიერთობების 

სფეროში. 

ა. მთავრობა
მთავრობა თამაშობს კრიტიკულ როლს ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგის წარმართვაში. როდესაც მთავრობას 

აქვს სურვილი, აღიაროს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 

ორგანიზაციები როგორც სრულფასოვანი პარტნიორები, რო-

მლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანიწვლილი შეიტანონ პოლი-

ტიკის შემუშავებაში და როდესაც ის აჩვენებს მუდმივ ერთგუ-

ლებას პროცესისადმი, უფრო მეტი შანსია რომ სოციალურმა 

დიალოგმა დადებითი შედეგები მოიტანოს. 

1.  მთავარი პასუხისმგებლობები

მთავრობას აკისრია ოთხი ძირითადი პასუხისმგებლობა ერო-

ვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის წარმართვის მხრივ: 

a.   მხარდაჭერის აღმოჩენა – მთავრობამ უნდა შექმნას შესა-

ბამისი ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო ეროვ-

ნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის წარმართვისა-

თვის; კერძოდ, მან უნდა უზრუნველყოს კანონის უზენაე-

სობა, გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მო-

ლაპარაკებების წარმოების უფლება;  

b.   ხელშეწყობა – შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, 

შრომის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მთა-

ვრობები ვალდებულნი არიან ხელი შეუწყონ ეროვნული 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის წარმართვას შესაბა-

მისი ზომების გატარებით, რათა პარტნიორებმა შეძლონ 

რეგულარული და ეფექტური კონსულტაციების ჩატარება 

ერთმანეთთან (იხ. IX თავი შრომის საერთაშორისო სტან-

დარტები და სოციალური დიალოგი); 

c.   მონაწილეობა – როგორც პროცესში სამიდან ერთ-ერთი 

მონაწილე, მთავრობა აქტიურად უნდა ჩაებას კონსულტა-

ციებსა თუ მოლაპარაკებებში სოციალურ პარტნიორებთან 
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თანაბარ პირობებში, რათა მიღწეულ იქნას კონსენსუსზე 

დაფუძნებული გადაწყვეტილებები; მან ხელი უნდა შეუწყოს 

ინფორმაციის გაცვლას და მოიპოვოს მხარდაჭერა მისი 

პოლიტიკის განხორციელებისათვის; ასევე ის ღია უნდა 

იყოს, გაინაწილოს პასუხისმგებლობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში საზოგადოების მთავარ აქტორებთნ 

ერთად. 

d.   განხორციელება – მთავრობა უნდა იყოს გარანტი, თუ აუცი-

ლებელია, ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

შედეგები გარდაიქმნას კონკრეტულ საჯარო პოლიტიკისა 

და პროგრამების მაგალითებად; ამისთვის მთავრობამ 

უნდა მოახდინოს ადეკვატური მონიტორინგის მექანიზმის 

გამოყენება, რათა უზრუნველყოს მიღწეული შეთანხმებების 

შესრულება. 

მთავრობის უფრო შეზღუდული და ირიბი როლი ეროვნული 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესში - მაგალითები 

ნიდერლანდები

იაპონია

მთავრობა ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოში 

წარმოდგენილია დამოუკიდებელი ექსპერტების 

მიერ.ეს ექსპერტები მეფის მიერ არიან დანიშნუ-

ლნი, მაგრამ არ წარმოადგენენ მთავრობას. ისი-

ნი არ არიან ვალდებულნი კონსულტაცია გაია-

რონ მთავრობასთან ან იმოქმედონ მთავრობის 

ინსტრუქციების შესაბამისად. სამეფო გვირგვინის 

წარმომადგენლები მოიცავენ ჰოლანდიის ცენტ-

რალური ბანკისა და ნიდერლანდების ეკონომი-

კური პოლიტიკის ანალიზის ბიუროს წარმომად-

გენლებს. სამეფო გვირგვინის ერთ-ერთი წარმო-

მადგენელი ასევე თავმჯდომარეც არის. ამ ექსპე-

რტების მოვალეობაა, ემსახურონ საჯარო ინტე-

რესებს და ეძიონ კომპრომისი მაშინ, როცა მისი 

მიღწევა ვერ შეძლეს დამსაქმებლებმა და დასაქ-

მებულებმა. 

იაპონიას გააჩნია ჩამოყალიბებული გამოცდი-
ლება შრომისა და დასაქმების სხვადასხვა საკი-
თხებზე სამმხრივი დიალოგისა, რომელიც მიმდი-
ნარეობს სამმხრივი შრომის პოლიტიკის საბჭოს 
ფარგლებში, რომელიც ორგანიზებულია აკადემი-
ური ექსპერტებისა და პრაქტიკოსების (რომლე-
ბიც წარმოადგენენ საჯარო ინტერესის დამცვე-
ლებს) მონაწილეობით, ასევე დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა წარმომადგენლებისაგან. ჯანდა-
ცვის, შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის 
სამინისტრო წარმოადგენს სეკრეტარიატს. 
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2.   რომელი სამინისტრო უნდა წარმოადგენდეს 
     მთავრობას? 
I. შესავალი

უმეტეს შემთხვევაში შრომის სამინისტროს აქვს წამყვანი როლი 
ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის წარმართვისა და 
პოპულარიცაზიის საქმეში, მაგრამ საჭიროების მიხედვით, ამ 
პროცესში სხა სამინისტროებიც ერთვებიან.            . 

უფრო იშვიათად ამ როლს პრეზიდენტის ან პრემიერ მინისტრის 
აპარატებიც ითავსებენ.                            . 

რომელი ვარიანტიც არ უნდა იქნას არჩეული, პასუხისმგებელი 
სამინისტრო ამავდროულად უნდა უზრუნველყოფდეს ეროვნული
 სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესს საჭირო რესურსე-
ბით - როგორებიცაა შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები და სე-
კრეტარიატის ხარჯები.                           . 

ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა განსახილველი საკითხები რამ-
დენიმე სამინისტროს ეხება, მთავრობის წარმომადგენელთა 
ჯგუფი მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა მოიცავდეს ყველა 
შესაბამისი სამინისტროს წარმომადგენელს, რომლებიც უნდა 
შეეცადონ საკუთარი პოზიციების კოორდინირებას.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესში 

ჩართული სამინისტროების მაგალითები

კოსტა რიკა

ალბანეთი

Consejo Superior de Trabajo (შრომის უმაღლესი საბჭო) 

მოიცავს მთავრობის წარმომადგენლებს, მათ შო-

რის ეკონომიკისა და იუსტიციის სამინისტროებს, 

რადგან თუკი დისკუსია შეეხება იურიდიულ ან ეკო-

ნომიკურ საკითხებს, მთავრობის დელეგაციამ შეძ-

ლოს მონაწილეობის მიღება დისკუსიაში და კონსე-

ნსუსის მიღწევა ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ცდე-

ბა შრომის სამინისტროს კომპეტენციებს. 

შრომის ეროვნულ საბჭოში მთავრობა წარმოდგენ-

ილია შვიდი სამინისტროს მიერ: შრომის, სოციალურ 

საკითხთა და თანაბარი შესაძლებლობების სამინის-

ტრო; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 

იუსტიციის სამინისტრო; ჯანდაცვის სამინისტრო; ტე-

ლეკომუნიკაციებისა და სამეურნეო საქმეთა სამინის-

ტრო და ფინანსთა სამინისტრო. მიუხედავად იმისა, 

რომ მინისტრები სხდომებში იშვიათად იღებენ მონა-

წილეობას, მოადგილეები მუდმივად არიან წარმო-

დგენილნი. შრომის, სოციალურ საკითხთა და თანა-

ბარი შესაძლებლობების სამინისტრო თავმჯდომა-

რეობს საბჭოს და კოორდინირებას უწევს მთავრო-

ბის წევრთა პოზიციებს.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ii.  შრომის სამინისტროს აქვს წამყვანი როლი ეროვნული 

    სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესში 

უპირატესობა, როდესაც შრომის სამინისტრო ხელმძღვანელობს 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესს, მდგომა-

რეობს იმაში, რომ სამინისტროს თანამშრომლებს უკვე აქვთ სო-

ციალურ პარტნიორებთან მუშაობის გამოცდილება.            .  

ეს ყველაზე შესაფერისი გადაწყვეტილება იქნება, განსაკუთრებით 

მაშინ, როდესაც ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი მი-

მდინარეობს ისეთი საკითხების ირგვლივ, რომლებიც უკავშირ-

დება შრომის სფეროს, მაგალითად: დასაქმების პოლიტიკა, ინდუ-

სტრიული (შრომითი) ურთიერთობების ჩარჩო, შრომის კანონმ-

დებლობის რეფორმა, პროფესიული გადამზადება და ა.შ.    .

ტრიპარტიზმის პოპულარიცაზია შრომის ადმინისტრაციის ერთ-

ერთი მთავარი ფუნქციაა. ამავდროულად, მრავალი შრომის ადმი-

ნისტრაცია მსოფლიოს მასშტაბით მოიცავს დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თავიანთ სტრუ-

ქტურებში და მართვის სისტემებში. შეიძლება ითქვას ტრიპარტიზმი 

არის შრომის ადმინისტრაციის მმართველობის ნაწილი მრავალ 

ქვეყანაში.                                         .

ეფექტური სოციალური დიალოგისათვის უმნიშვნელოვანესია შრო-

მის ძლიერი ადმინისტრაციის არსებობა. მრავალ ქვეყანაში შრო-

მის სამინისტრო და შრომის ინსპექტორატი არ ფლობს საკმარის 

ავტორიტეტს მთავრობაში ან აქვთ მმართველობის პრობლემა, 

რაც ხელს უშლის მათ საკუთარი ფუნქციების ეფექტიან განხორცი-

ელებაში (მაგ: არასათანადო უნარები, არასაკმარისი სახსრები, 

არასაკმარისი ადამიანური რესურსები და ა.შ.). ამ სფეროში უნარ-

ჩვევების განვითარება აუცილებელია.

ვეიტნამში შრომის, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს 

წამყვანი როლი განსაზღვრულია 2004 წ. 14 ივლისის 

No 145/2004/ND-CP კანონით, რომელიც დეტალურად 

განსაზღვრავს შრომის კოდექსის რამდენიმე მუხლს 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ჩართულობაზე 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, სამართლებრივ 

და შრომასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებში. 

ნაწილი VII
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პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის აპარეტების როლი 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის პროცესში - 

მაგალითები 

ნიგერია

ირლანდია

უკრაინა

დამატებითი საკითხავი:

ეროვნული სოციალური დიალოგის კომისია არ-

სებობს პრემიერ მინისტრის აპარატის ქვეშ.  პრე-

მიერ მინისტრის აპარატი აძლევს ამ ინსტიტუტს 

არსებობისთვის საჭირო ბიუჯეტს, მაშინ როცა მისი 

მუდმივი სეკრეტარიატი უზრუნველყოფილია შრო-

მის სამინისტროს მიერ, რომელიც აფინანსებს მდი-

ვანსა (მაღალი დონის სახელმწიფო მოხელე) და 

დამხმარე პერსონალს. კომისიის პრეზიდენტი და 

ვიცე პრეზიდენტი ინიშნებიან პრემიერ მინისტრის 

მიერ კომისიის მიერ წარდგენილი პირების სიიდან.

პრემიერ მინისტრის დეპარტამენტი პასუხისმგებე-

ლია ზოგადი მოლაპარაკებებისა და სოციალური 

პარტნიორობის შეთანხმებების შესრულებაზე, რაც 

წარმოადგენს ეროვნული სოციალური დიალოგის 

მთავარ ფორმას. 

რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას პირ-

დაპირ ევალება ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

და ეკონომიკური საბჭოს ფუნქციონირება. ის ქმნის 

სეკრეტარიატს და ნიშნავს მის ხელმძღვანელს საბ-

ჭოს წევრებთან კონსულტაციების შემდეგ. ის ასევე 

წარმართვს სოციალური დიალოგის მთლიან პრო-

ცესსაც.
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ნაწილი VII

სამმხრივი სოციალური დიალოგის შესახებ შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს წევრების მოსაზრებები

(შეგროვებულია 2012 წ) 

სამთავრობო ჯგუფი

ბ-ნი ჟილ დე რობიენი (საფრანგეთი)

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გაგებით, სოციალური დიალოგი მოიცავს 

დიალოგს საწარმოს შიგნით და მის ფარგლებს გარეთაც. ის გულისხმობს სოცია-

ლური პარტნიორების ნამდვილ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცე-

სში ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთა-

შორისო დონეებზე.                                        .

როგორც წესი, სახელმწიფოები, რომლებიც აღწევენ წარმატებას სოციალური დი-

ალოგის წარმართვაში, ასევე აჩვენებენ კარგ შედეგებს ეკონომიკის თვალსაზრი-

სითაც და პირიქით. როდესაც პოლიტიკა ეფუძნება ძლიერ სამმხრივ კონსენსუსს - 

რომელშიც ყველას შეუძლია საკუთარი აზრი გამოთქვას - ეკონომიკურ და ინდუ-

სტრიულ სფეროებში წარმატების მიღწევის შანსი უფრო დიდია, ვიდრე სოციალუ-

რი დიალოგის არარსებობისას.                                   .

წარატების გასაღები ასეთ შემთხვევაში არის, არა იმდენად მისი სავალდებულო 

ხასიათი, არამედ სოციალური დიალოგის მექანიზმისა და მონაწილეების სანდო-

ობა.                               .                         .

ჩემი, ტრანსპორტისა და განათლების, მინისტრობის დროს - ორი სექტორი, რომ-

ლებშიც საფრანგეთში სოციალური დიალოგი უბრალოდ სიტყვები არ არის - მე 

ყოველთვის ვითვალისწინებდი წინაპირობას, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველ-

ყოს თავისი ორმაგი როლი როგორც სოციალური დიალოგის ფასილიტატორისა  

და მიღწეული გადაწყვეტილებების შესრულების გარანტორისა. ეს მოითხოვს - 

მისი ქმედებებით გამოწვეულ, გარდა ეკონომიკური და სოციალური ეფექტის სრუ-

ლი გაგებისა, - ღიაობას, პატივისცემასა და კეთილსინდისიერებას, ისევე როგორც 

ძლიერი შრომის ადმინისტრაციის მხარდაჭერას, მათ შორის ძლიერი შრომის ინს-

პექტორის არსებობას.                                         .

უფრო მეტიც, სოციალური დიალოგი უნდა თანაბრად ეხებოდეს საწარმოებს და იქ 

დასაქმებულ მუშახელს, რადგან ერთი მეორის გარეშე წარმოუდგენელია. ეს აშკა-

რა შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ყოფილა.       .

რაც ყველაზე მნიშნველოვანია, მთავარი კრიტერიუმი არის ნდობა. ნამდვილი სო-

ციალური კონსენსუსის მიღწევა ხდება დიდი დროის განმავლობაში, რაც ხშირად 

შეიძლება იყოს რთული და სარისკო მოლაპარაკებების პროცესის შედეგი. ნების-

მიერ შემთხვევაში სოციალური დიალოგი უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამის და ნაყო-

ფიერ ნიადაგს, რომელიც შეესაბამება კულტურას, პროფესიული კავშირების ტრა-

დიციებს და სახელმწიფოს სოციალურ და საწარმოო წყობას. ასეთ შემთხვევაში 

უნივერსალური მიდგომის გამოყენება არ არის მართებული.          . 

სოციალური დიალოგი ის პრაქტიკაა, რომელიც მუდმივად განახლების პროცესში 

უნდა იყოს. პირველ რიგში ის ძალიან ადამიანური, ცოცხალი პროცესია. მეორე 
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რიგში, სოციალური დიალოგი არის მოქნილი პროცესი, რომელიც სხვადასხვა ფო-

რმას იღებს, განსხვავებულ შედეგს იძლევა და ვითარდება, მიმდინარე საკითხების 

გავლენით. 

ასევე სოციალური დიალოგის შინაარსი ვითარდება და მან უნდა გააგრძელოს გან-

ვითარება. მან უნდა მოიცვას ყველა ეკონომიკური და სოციალური საკითხი და ხე-

ლი შეუწყოს არა მხოლოდ დასაქმებულთა კეთილდღეობას, არამედ ზოგადად კონ-

კურენტუნარიანობასა და განვითარებას. დაბოლოს, სოციალური დიალოგი წარმო-

ადგენს პროფესიული ცხოვრების ნაწილს, ეკონომიკური განვითრების, ტექნოლო

გიური ცვლილებისა და ცვალებადი შრომის სფეროს ნაწილს. 

მთავრობის ჯგუფი

ბ-ნი  ამადუ სიდო (ნიგერია)

გენერალური მდივანი, შრომისა და საჯარო სამსახურის სამინისტრო

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის მთავარი უპირატესობები

შრომის სფეროში აქტორებს შორის გაუმჯობესებული კომუნიკაცია, რომელიც 

იწვევს მათ ურთიერთობებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების უკეთ 

გააზრებას. 

დასაქმებულებისა და დამსაქმებლების მიერ არსებული სტანდარტების უკეთ 

შესრულება. 

დასაქმებულთა მხრიდან საწარმოს ფასეულობებისა და მიზნების მხარდა-

ჭერა, რასაც მივყავართ გაზრდილ პროდუქტულობასთან. 

სოციალური მშვიდობის გარანტია, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ და 

სოციალურ პროგრესს, საწარმოს დონიდან დაწყებული, ეროვნულ დო-

ნეზე დამთვრებული, ასევე დასაქმებულთა ოჯახებისათვის.  

მთავარი გაკვეთილები

სოციალური დიალოგის წარმატების აუცილებელი პირობაა კომუნიკაცია: მხა-

რეები ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ განხორციელებული შეთანხმებების შესა-

ხებ ისევე, როგორც მათ განხორციელებაში არსებული სირთულეების შესახებაც. 

სოციალური დიალოგის წარმატების საფუძველია -  ნდობა. აუცილებელია სათა-

ნადო ზომების გატარება მონაწილე მხარეებს შორის ნდობის ჩამოსაყალიბე-

ბლად სოციალურ დიალოგთან დაკავშირებულ ყველა პროექტში. 
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ნაწილი VII

ბ. სოციალური პარტნიორები: დასაქმებულთა 

და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები 

წარმოადგენენ შრომის ბაზრის მართვისა და ინდუს-

ტრიული (შრომითი) ურთიერთობების განვითარების 

საკვანძო აქტორებს, რაც თვის მხრივ ხელს უწყობს 

სტაბილურობას, სოციალურ სამართლიანობასა და 

მშვიდობას. 

თუკი არსებობს მხოლოდ ერთი პროფესიულ კავშირთა კონ-

ფედერაცია და მხოლოდ ერთი ეროვნული დამსაქმებელთა 

კონფედერაცია, მაშინ ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ დია-

ლოგში მონაწილეთა ვინაობა ცალსახად განსაზღვრულია.

თუმცა უმეტეს შემთხვევაში იარსებებს ერთზე მეტი ორგანი-

ზაცია. ზოგჯერ ეს ორგანიზაციები შეიძლება კონფლიქტურ 

მოთხოვნებსაც აყენებდნენ. ხშირად ისინი ერთადაც კი შეი-

ძლება მუშაობდნენ და თახმდებოდნენ კიდევაც, რომ წარმო-

დგენილნი უნდა იყვნენ სამმხრივ დიალოგში. 

1.  წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმები

სოციალური დიალოგის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სირთულე 

მდგომარეობს იმაში, თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას მოლა-

პარაკებებისა და კონსულტაციების პროცესში. ეს საკითხი წა-

რმოშობს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციე-

ბის წარმომადგენლობითობის საკითხს.                . 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საზედამხედველო 

ორგანოების მიხედვით, 'ყველაზე წარმომადგენლობითი ორ-

განიზაციის' განსაზღვრა - სამმხრივი და კოლექტიური მოლა-

პარაკებების პროცესში მონაწილეობისათვის - დაფუძნებული 

უნდა იყოს კონკრეტულ, ობიექტურ და წინაწსარ განსაზღვრულ 

კრიტერიუმებზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი 

შესაძლებლობა მიკერძოებისა და ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენებისათვის. წარმომადგენლობითობის განსაზღვირს 

პრინციპების გაურკვევლობა გულისხმობს პოლიტიკური სუბი-

უქტურობის არსებობის რისკს.                     . 
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სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთი გადაწყვეტილების მი-

ღება მთავრობის დისკრეცია არ უნდა იყოს. როგორც წესი, 

წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმები განისაზღვრება 

კანონის მიერ დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანი-

ზაციების წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შემდეგ. 

თუმცა ზოგერთ სხვა შემთხვევაში (საკმაოდ შეზღუდულად) 

ასეთი კრიტერიუმები განსაზღვრულია სამმხრივ შეთანხმე-

ბებში (მაგ: ჩეხეთი).                             .

წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმების წინასწარი განსა-

ზღვრა ეხმარება იმ ჩარჩოს გარკვევაში, რომლის ფარგლებ-

შიც სოციალური პარტნიორები მოქმედებენ და ასევე საშუა-

ლებას ქმნის, თავიდან ავიცილოთ მიღებული შეთანხმებების  

ან/და სამმხრივი პარტნიორების მიერ მიღებული გადაწყვე-

ტილებების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებული დავები. 

დაბოლოს, იმ შემთხვევებში, როდესაც წარმოიშობა კონფ-

ლიქტი სოციალურ პარტნიორებს შორის წარმომადგენლო-

ბითობის შესახებ, მისი გადაჭრა უნდა მოხდეს დამოუკიდე-

ბელი მხარის მიერ.

ბელგია - წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმები 

ეროვნული სამმხრივი ინსტიტუტების შესახებ კანონში

დამსაქმებელთა ორგანიზაციების ყველაზე წარმომადგენლობითი 

ორგანოს წევრები მრეწველობის, მომსახურების, სოფლის მეურ-

ნეობის, ვაჭრობის, ხელოსნობის და არამომგებიანი სექტორები-

დან შეირჩევა კანდიდატთა ორმაგი სიის საფუძველზე, რომლებ-

საც წარადგენენ ეს ორგანიზაციები, იმ პირობით, რომ ნაწილი ამ 

კანდიდატებიდან ასევე წარმოადგენენ მცირე და საშუალო ზომის 

და საოჯახო ბიზნესსაც. ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგანოს 

13 მანდატი შემდეგნაირადაა განაწილებული:

რვა მანდატი ყველაზე წარმომადგენლობითი დამსაქმებელთა 

ორგანიზაციისათვის ეროვნულ დონეზე - წარმოადგენს შემდეგ 

სექტორებში დამსაქმებლების აბსოლუტურ უმრავლესობას: 

მრეწველობა, ვაჭრობა და მომსახურების სფერო,  იმ პირობით,

რომ დასაქმებულთა უმრავლესობაც ასევეა წარმოდგენილი; 

სამი მანდატი ეკუთვნის უმაღლეს საბჭოს თვითდასაქმებულთა 

და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს; 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ერთი მანდატი ეკუთვნის ყველაზე წარმომადგენლობით დამ-

საქმებელთა ორგანიზაციას სოფლის მეურნეობის სფეროში; 

ერთი მანდატი ეკუთვნის ყველაზე წარმომადგენლობით დამ-

საქმებელთა ორგანიზაციას არამომგებიან სექტორში; 

წევრებს, რომლებიც წარმოადგენენ ყველაზე წარმომადგენლო-

ბით დასაქმებულთა ორგანიზაციას, ირჩევენ კანდიდატთა ორ-

მაგი სიის საფუძლვეზე, რომელსაც ეს ორგანიზაციები წარადგე-

ნენ. იმისთვის რომ ორგანიზაცია ითვლებოდეს ყველაზე წარმო-

მადგენლობითად, საჭიროა შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყო-

ფილება:

უნდა იყო დაარსებული ეროვნულ დონეზე და ქონდეს ინტერ-

პროფესიული ფუნქცია;

წარმოადგენდეს სექტორების აბსოლუტურ უმრავლესობას და 

თანამშრომელთა კატეგორიებს, იმ პირობით, რომ დასაქმე-

ბულთა უმეტესობაცაა წარმოდგენილი;

დანიშვნებამდე (წარმომადგენლების) ოთხი წლით ადრე უნდა 

ჰყავდეს საწევროს გადამხდელი 125 000 წევრი, მათ შორის 

წევრი ორგანიზაციებიც;

მთავარ მიზანს უნდა წარმოადგენდეს დასაქმებულთა ინტერე-

სების დაცვა. 

წყარო:

დამატებითი საკითხავი:

ნაწილი VII
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რაოდენობრივი 

კრიტერიუმები

ხარისხობრივი 

კრიტერიუმები

სხვა კრიტერიუმები

რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლობითობის კრიტერიუმების 

მაგალითი დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციე-

ბისათვის ეროვნულ დონეზე სამმხრივ კონსულტაციებში მონა-

წილეობისათვის – რჩეული მაგალითები 

- წევრობა

- გეოგრაფიული ან ინდუსტრიული მოცვა

- კოლექტიური შეთანხმებების რაოდენობა

- პროფესიული არჩევნების შედეგები

- ორგანიზაციის ფუნქციონირებისას დემო-

კრატიული პრინციპების პატივისცემა.        .

-  ფინანსური/ორგანიზაციული დამოუკიდე-

ბლობა.                             .

- გამოცდილება.                  .

- საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა (ვებ-

გვერდი, პუბლიკაციები...)             .

- საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა, 

  განსაკუთრებით ITUC და IOE

- ორგანიზაციის მონაწილეობა საწარმოსა 

  და სამუშაო ადგილების დონეებზე (პროფე-

  სიუილი კავშირებისთვის)

 2. ლეგიტიმურობა და თანაბარპირობებზე 
     დაფუძნებული მონაწილეობა

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები ეროვნულ 
სამმხრივ სოციალურ დიალოგში თანაბარ პირობებში უნდა 
მონაწილეობდნენ. ეს ყველთვის არ გულისხმობს მონაწილეთა 
თანაბარი რაოდენობის არსებობას - თუმცა ყველაზე ხშირად 
ამ ვარიანტს ირჩევენ - არამედ იმას, რომ ყველა მონაწილის 
შეხედულებას თანაბრად ითვალისწინებდნენ. 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს უნდა შეე-
ძლოთ საკუთარი წარმომადგენლების თავისუფლად არჩევა.
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ნაწილი VII

პროფესიულ კავშირებს არ აქვთ უფლება ვეტო დაადონ დამსა-

ქმებელთა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ ვინ წარადგენს 

მათ სამმხრივი შეხვედრაზე და პირიქით. მთავრობას არ შეუძ-

ლია წარმომადგენლის არჩევა ან იმის მოთხოვნა, რომ რომე-

ლიმე დამსაქმებელი და დასაქმებული ისაუბრებს ან არ ისაუბ-

რებს საკუთარი ორგანიზაციის შესახებ.               . 

უფრო მეტიც, ეფექტური ტრიპარტიზმი დამოკიდებულია სოცია-

ლური პარტნიორების ლეგიტიმურობაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციების ლიდერე-

ბის ნდობით უნდა სარგებლობდნენ. ისინი ინფორმაციას უნდა 

უზიარებდნენ საკუთარ წევრებს. წევრებს ასევე უნდა შეეძლოთ 

საკუთარი შეშფოთების გამოხატვა და მათი ინტერესები სათანა-

დოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი. განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა ეთმობოდეს ქალთა მონაწილეობას, ისევე როგორც ისეთი 

ჯგუფების მონაწილეობას, როგორებიც არიან არაფორმალურ 

ეკონომიკაში დასაქმებული ადამიანები, ახალგაზრდები, სოფ-

ლად დასაქმებულები და მიგრანტი დასაქმებულები, აივ პოზი-

ტიური პირები, შშმპ პირები, ლგბტ დასაქმებულები და ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი მუშები.

უმცირესობათა ორგანიზაციების უფლებები - შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის მმართველი ორგანოების პოზიცია 

ILO–ს მმართველი ორგანოების მიხედვით, განსხვავება ყველაზე 
წარმომადგენლობითსა და სხვა ორგანიზაციებს შორის შეზღუ-
დული უნდა იყოს კონკრეტული პრეფერენციული უფლებების 
აღიარებით, მაგალითად, როგორიცაა: კოლექტიური მოლაპა-
რაკებების წარმოების უფლება, ოფიციალურ პირებთან კონსულ-
ტაციები ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში დელეგატების და-
ნიშვნის უფლება.                                  .

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთი განსხვავებები (უმცირესო-
ბათა ორგანიზაციები), არ უნდა ართმევდნენ საკუთარი წევრების 
პროფესიული ინტერესების დაცვის, საკუთარი ადმინისტრირების 
ორგანიზებისა და პროგრამების ფორმულირების საშუალებას, იმ 
ორგანიზაციებს, რომლებიც არ არიან ყველაზე წარმომადგენ-
ლობითები როგორც ამას შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
#87 კონვენცია განმარტავს.

წყაროები:
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

გ. სხვა ექსპერტები

კონსულტაციები და მოლაპარაკებების პროცესი ზოგჯერ მოი-

თხოვს სოციალური პარტნიორებისა და საჯარო მოხელეების 

გარდა სხვა პირების მონაწილეობასაც.               . 

სამმხრივ პროცესში განსახილველი საკითხების კომპელქსუ-

რობიდან გამომდინარე, როდესაც საქმე ეხება სამართლებრივ 

და ტექნიკურ საკითხებს, რეალისტური შედეგების მისაღწევად 

და ინფორმირებული სოციალური დიალოგის წარმართვის მიზ-

ნით, საჭიროა სხვადასხვა ექსპერტის მიერ ფაქტობრივ მონა-

ცემებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მოწოდება. გარე ექსპერ-

ტების და მეცნიერების დახმარება შეიძლება საჭირო იყოს უფრო 

ინფორმატიული გადაწყვეტილებების მისაღებად და სამმხრივი 

პარტნიორების კითხვებზე ეფექტური პასუხების გასაცემად. 

როგორ იყენებენ სამმხრივი ინსტიტუტები საკუთარ და 

გარე ექსპერტიზას? - რჩეული მაგალითები 

ირლანდია ირლანდიის ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 

წარმომოადგენლები არიან დამსაქმებელთა ორგანიზაციების, 

პროფესიული კავშირების, სოფლის მეურნეობის, ფერმერთა 

ორგანიზაციების, თემისა და მოხალისეობრივი ორგანიზაციების, 

გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ისევე 

როგორც სამთვრობო უწყებების დეპარტამენტების ხელმძღვა-

ნელები. მასში ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები მონაწილეობენ. 

ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მუშაობა უმეტე-

სწილად ხორციელდება სეკრეტარიატის მიერ. სეკრეტარიატი 

მუშაობაში სხვადასხვა პერიოდულობით რთავს რვა ტექნიკურ 

ესქპერტს, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება ეკონომიკის, სოცია-

ლური პოლიტიკისა და გარემოს დაცვის სფეროებში. ეს ექსპერ-

ტები აერთიანებენ საკუთარ სფეროში არსებულ გამოცდილებას, 

რომელიც სცილდება ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ქსელის 

გამოცდილებას. უფრო ზუსტად, ისინი უზრუნველყოფენ იმას, რომ 

სეკრეტარიატის მუშაობა დაფუძნებეული იყოს არსებული კვლევე-

ბისა და კონკრეტული საკითხების განხილვის შედეგებზე. ამავე 

დროს, საბჭო დამატებით იღებს კონსულტაციებს გარედანაც, ისეთ 

საკითხებზე როგორიცაა განსახლება. თუმცა ამ ტიპის დახმარების 

გამოყენება საკმაოდ შეზღუდულია. http://www.nesc.ie.

ნიდერლანდების სოციალურ და ეკონომიკურ საბჭოში მთავრობა 

წარმოდგენილია დამოუკიდებელი ექსპერტების სახით, რომლებიც 

შეირჩევიან იმის გამო, რომ ისინი წარმოადგენენ ყველაზე მნიშვნე-

ლოვან პოლიტიკურ მოძრაობებსა და სამეცნიერო დისციპლინებს.

ეს ექსპერტები არ არიან დასაქმებულები საბჭოში, ისინი მუშაობენ 

უნივერსიტეტებში. ის დრო, რომელსაც ისინი ატარებენ საბჭოსთვის 

მუშაობაზე განსხვავდება ყოველი ექსპერტისთვის და სხვადასხვა 

ხანგრძლივობისაა. საშუალოდ, ისინი კვირაში ოთხ საათს უთმობენ 

საბჭოში მუშაობას.  http://www.ser.nl.

ნიდერლანდები
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ჩილე Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad social წარმოადგენდა 

დროებით ორგანოს, რომელიც შეიქმნა პრეზიდენტ ბაჩილეს ბრძა-

ნების საფუძველზე სოციალური თანასწორობის გასაუმჯობესებელი 

რეკომონედაციების შესამუშავებლად. კომისიას ხელმძღვანელ-

ობდა აკადემიური წრეების წარმომადგენელი პირი, ხოლო წევრებს 

ნიშნავდა მთავრობა, მათი უმრავლესობა სხვადასხვა სფეროს ექს-

პერტი იყო, ზოგიერთი ასევე პოლიტიკოსი და სოციალური პარტნი-

ორი.                                           . 

ეს კომისია დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა და 

შექმნა რამდენიმე რეკომენდაცია იმ სფეროებში, სადაც უკვე არსე-

ბობდა გარკვეული კონსენსუსი, ხოლო ის სფეროები სადაც შეუძ-

ლებელი იყო კონსენსუსის მიღწევა არ მოუცავს. შედეგად, კომისია

დათხოვნილ იქნა. 

დ. ვინ უნდა წარმოადგენდეს საკუთარ 
     ������������?

სოციალური დიალოგის ეფექტურობისთვის მთავრობამ 

და სოციალურმა პარტნიორებმა საკუთარ წარმომად-

გენლებად უნდა წარადგინონ  ისეთი ადამიანები რომ-

ლებსაც აქვთ შესაბამისი უნარ-ჩვევები და შეუძლიათ 

საკუთარი ორგანიზაციის სახელით ლაპარაკი.

სესიების გახსნის ან დახურვის დროს ან თუკი მოლაპარაკებები ჩიხშია, 

სასურველია ყველაზე მაღალი დონის პირების დასწრება, როგორებიც 

არიან მინისტრი, პრეზიდენტი ან გენერალური მდივანი. 

როდესაც ორგანიზაციებს წარმოადგენენ მხოლოდ სპეციალის-

ტები, ისინი შეიძლება დათანმხდნენ ისეთ კომპრომისულ შემო-

თავაზებაზე, რომელიც მათთვის შეიძლება მისაღები იყოს, მაგ-

რამ რომლებსაც არ დათანხმდება დემოკრატიულად არჩეული 

ლიდერი.                                      . 

ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ყურადღებით შეარჩიოს 

საკუთარი წარმომადგენელი. წარმომადგენელი შეიძლება იყოს 

როგორც კონკრეტული სფეროს სპეციალისტი, ასევე მაღალი რა-

ნგის პირი. გუნდის ყველა წევრი დეტალურად უნდა იცნობდეს 

საკუთარ მანდატს.                               .

გუნდი რეგულარულად უნდა იკრიბებოდეს მიმდინარე საკითხების 

განსახილველად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ოფიციალური 

შეხვედრებისას აზრთა სხვადასხვაობა და იმპროვიზაცია. ისინი 

ასევე უნდა განიხილავდნენ სოციალური დიალოგის შედეგებსაც.

ნაწილი VII
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ე. გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

სოციალური დიალოგის ყველა დონეზე ქალები 
ხშირად არასაკმარისად არიან წარმოდგენილნი. 
ეს პირდაპირი შედეგია იმისა, რომ ქალები არა-
საკმარისად არიან წარმოდგენილნი სამთავრ-
ობო უწყებებში, პროფესიულ კავშირებში, დამსა-
ქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებში.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი და კოლექტიური 
მოლაპარაკებები შეიძლება წარმოადგენდნენ გენდერული ბა-
ლანსის უზრუნველყოფის აუცილებელ მექანიზმს. თუმცა საფუძვ-
ლიანი განხილვა და გენდერული თანასწორობისაკენ მიმარ-
თული ინიციატივები ეროვნული სოციალური დიალოგის საბჭო-
ებში ჯერ კიდევ არ წარმოადგენს გავრცელებულ პრაქტიკას, 
ისევე როგორც არც კოლექტიურ შეთანხმებებში სექტორულ თუ 
საწარმოების დონეებზე.                            .

როდესაც მთავრობები და სოციალური პარტნიორები იწყებენ 
ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის დაგეგმვას, თავი-
დანვე უნდა გაითვალისწინონ გენდერული თანასწორობისა და 
ზოგადი ანტი-დისკრიმინაციული პოლიტიკის არსებობის აუცი-
ლებლობა. ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სტიმული, 
რომ ხელი შეუწყონ მათ წევრებს შორის გენდერული ბალანსის 
მიღწევას.                                    . 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გამართულად მომუ-
შავე სოციალური დიალოგი ერთმანეთთან მჭირდოდაა დაკავში-
რებული და ურთიერთსასარებლო. ეს საკითხი უფრო დეტალუ-
რად არის წინამდებარე გზამკვლევის მეორე ნაწილში განხილული.

ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა (ზანზიბარი) - შრომის 

საკითხებზე საკონსულტაციო საბჭოს 2012 წლის რეგულაციები 

ნეპალი - გენდერული თანასწორობა და სოციალური დიალოგი 

მუხლი 4: “საბჭოს წევრების დანიშვნისას მინისტრმა და როცა შე-
საფერისია დამსაქმებელთა ორგანიზაციებმა და პროფესიულმა 
კავშირებმა მხედველობაში უნდა მიიღონ ვალდებულება, რომ უზ-
რუნველყონ გენდერული თანასწორობა და საბჭოში ასევე წარმო-
ადგინონ შშმ პირები.”                              .

* ხაზგასმა ეკუთვნის ავტორებს.

2000 წლის დეკემბერში ნეპალში შეიქმნა გენდერული თანასწო-

რობის ხელშეწყობისა და სტიმულირების პროფესიული კავშირე-

ბის კომიტეტი (TUC-GEP), რომლის მოვალეობაც იყო, ემოქმედა 

როგორც საერთო ფორუმს სამი ეროვნული კონფედერაციის 
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ფარგლებში ქალთა საკითხებზე. ეს სამი კონფედერაციაა: ნეპა-
ლის პროფესიული კავშირების გენერალური ფედერაცია (GEFONT), 
ნეპალის პროფესიული კავშირების გაერთიანებული კონგრესი 
(NTUC) და ნეპალის პროფესიული კავშირების დემოკრატიული 
კონფედერაცია (DECONT).                                                . 

ორგანიზაციებს შორის კონსულტაციების შედეგად პროფკავში-
რებმა მიღწიეს კონსენსუსს გენდერული თანასწორობის ათ პრი-
ორიტეტულ საკითხზე, რომლებსაც დაეფუძნებოდა გენდერული 
თანასწორობის პოლიტიკა და სტრატეგიები, რაც წარდგენილი 
და განხილული იქნა ნეპალის ვაჭრობისა და მრეწველობის პა-
ლატისათვის. წარმოდგენილი საკითხებიდან სამი გახდა მომდე-
ვნო განხილვების საგანი (სექსუალური ძალადობა, დედობის ბე-
ნეფიტები, აივ/შიდსი), რომლებიც შემდეგ შრომისა და ტრანსპო-
რტის მართვის სამინისტრომ დაამტკიცა.              .

2002 წლის დეკემბერში სამმა სოციალურმა პარტნიორმა ხელი 
მოაწერა ერთობლივ დეკლარაციას, რითაც დაადასტურეს საკუ-
თარი მონაწილოება სოციალური დიალოგის პროცესში, რომლის 
მიზანიც იყო ნეპალში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

წყარო:

დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების წარმომადგენლობა 

- შეკითხვების საკონტროლო სია 

რა არის საჭირო დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების ეფექტური 

წარმომადგენლობისათვის?

წარმომადგენლობითი და ლეგიტიმური ორგანიზაციები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ქალებისა და ყველა სხვა კა-
ტეგორიის დასაქმებულის მონაწილეობას. პროფესიული 
კავშირების შემთხვევაში ასევე მნიშვნელოვანია არაფორ-
მალურ სექტორში დასაქმებული პირების, ახალგაზრდა ქა-
ლებისა და კაცების, სოფლად მომუშავე ადამიანებისა და 
მიგრანტ დასაქმებულების, აივ პოზიტიური ადამიანების, შშმ 
პირების, ლგბტ დასაქმებულების, ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებისა და საჯარო სექტორში დასაქმებული 
პირების მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

დამოუკიდებელი, ძლიერი და სტაბილური ორგანიზაციები;

ერთი ხმით საუბარი, თუკი ეს შესაძლებელია. როდესაც 
არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, სასურველია თუკი ისინი 
ითანამშრომლებენ და შეძლებისდაგვარად წინასწარ შეა-
თანხმებენ საკუთარ პოზიციებს;

ტექნიკურად კომპეტენტური წარმომადგენლები, შესაბამისი 
განათლებით და კვლევითი ბაზით; 

ყველა მხარის უფლებისა და შეხედულების პატივისცემისა-
თვის მზაობა; 

კონსენსუსის მიღწევისათვის მზაობა.

ნაწილი VII
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ვ.  დანართი: დასაქმებულთა და 
     ������������� �������������

1. დასაქმებულთა ორგანიზაციების სტრუქტურა

დასაქმებულთა ორგანიზაციები მსოფლიოში დიდი 
ხანია არსებობენ. ისინი ინდუსტრიული რევოლუ-
ციის დროს განვითარდნენ.                  . 

სადაც ან როდესაც არ უნდა შეიკრიბონ მუშები 
სხვადასხვა სამსახურებში - იქნება ეს მაღაროები, 

ქარხნები, ოფისები, ბაზრები თუ ხომალდები - ისინი ცდილობენ 
ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას საკუთარი ინტერესების დასა-
ცავად. 

დასაქმებულთა ორგანიზაცია შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 

სხვადასხვა პროფესიების წარმომადგენელთა წევრობაზე დაფუ-

ძნებული ორგანიზაცია,  რომლის მთავარი მიზანია თავისი წევ-

რების წარმოდგენა მათი დასაქმების ადგილებსა და ფართო სა-

ზოგადოებაში. ის განსაკუთრებით ცდილობს საკუთარი ინტე-

რესების წინ წამოწევას წესების შექმნის პროცესის საშუალებითა და 

კოლექტიური მოლაპარაკების უფლების გამოყენებით.        .

დასაქმებულები ორგანიზაციებში ერთიანდებიან იმიტომ, რომ 

ცალ-ცალკე მათ არ შეუძლიათ მოლაპარაკებების თანაბარ პი-

რობებში წარმოება საკუთარ დამსაქმებლებთან. ისტორიის მან-

ძილზე მსოფლიოს მასშტაბით ორგანიზაციები განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან ზომით, შემადგენლობით, მიზნებით, მოქმედე-

ბის დიაპაზონითა და სხვ. ზოგიერთ კავშირს მილიონობით წევრი 

ჰყავს. ზოგიერთში 100ზე ნაკლები წევრია.

. ფილიალისა და სამუშაო ადგილის დონე (ადგილობრივი დონე)

დასაქმებულთა ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისას მისი ფილიალი 

ან სამუშაო ადგილის ერთეული არის ძირითადი საწყისი. ფილია-

ლები ეფუძნება იმ გეოგრაფიულ არეალს, სადაც მისი წევრები 

ცხოვრობენ ან მუშაობენ. ფილიალი ან განყოფილება საკუთარ 

საქმიანობას აწარმოებს და ჰყავს თავისი ლიდერი, რომელსაც 

შეუძლია დამსაქმებელთან ან დამსაქმებელთა ორგანიზაციებთან 

აწარმოოს მოლაპარაკება. მას შეუძლია იმუშაოს ისეთ საკითხებზე, 

როგორებიცაა ჯანდაცვა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე,

თანამშრომელთა სამუშაო ადგილზე ტრანსპორტირების საკითხი. 
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დასაქმებულები თვითონ უძღვებიან ადგილობრივ დონეზე საკუ- 
თარ ორგანიზაციებს. წევრებს აქვთ თანამდებობები, რომლებსაც 
განსხვავებული სახელწოდებები აქვთ, როგორებიცაა 'პროფესი-
ული კავშირის არჩეული წარმომადგენელი', 'პროფესიული კავში-
რის წარმომადგენელი' ან 'ფილიალის მდივანი'. მთავარი აქ ისაა, 
რომ ისინი არჩეულნი უნდა იყვნენ დასაქმებულთა ორგანიზაციის 
წევრების მიერ და წარმოადგენდნენ საკუთარ წევრებს დამსაქმე-
ბლებთან, მთავრობასა და სხვადასხვა სააგენტოებთან შეხვედ-
რებისას.

 ეროვნული დონე

ეროვნულ პროფესიულ კავშირებს შეუძლიათ, მოიცვან როგორც 
მრეწველობის ერთი დარგი, ასევე რამდენიმე სფეროც, მაგალი-
თად მაღაროელთა პროფესიული კავშირი აერთიანებს ყველა
 მაღაროელს. ტრანსპორტის პროფესიული კავშირი ასევე გააერ-
თიანებს ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეს, ან/და შეიძლება არსე-
ბობდეს სხვადასხვა კავშირი, მაგალითად ნავსადგურებში დასაქ-
მებული პირებისთვის, რკინიგზელთათვის და საგზაო ტრანსპორ-
ტის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისათვის.           . 

რომელიმე კონკრეტული პროფესიული კავშირი ეკუთვნის რო-
გორც წესი 'პროფესიული კავშირების ეროვნულ ცენტრს', რომე-
ლიც თავის მხრივ დაუკავშირდება პროფესიული კავშირების სა-
ერთაშორისო კონფედერაციას  (ITUC). ერთი კონკრეტული პრო-
ფესიული კავშირი შეიძლება ასევე დაუკავშირდეს გლობალურ 
პროფესიულ კავშირებს თავისი წევრების შესაბამისი სფეროს 
მიხედვით. 

ეროვნული კონფედერაცია 

პროფესიული კავშირები ერთიანდებიან, რათა შექმნან 'ეროვნუ-

ლი ცენტრი' (ეროვნული კონფედერაცია). ზოგიერთ შემთხვევაში 

ქვეყანაში შეიძლება იყოს  მხოლოდ ერთი ასეთი ცენტრი თუმცა 

შესაძლებელია მრავლის არსებობაც.  ეროვნული ცენტრების არ-

სებობა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მთავრობასა და დამსა-

ქმებლებს მიაწოდონ ინფორმაცია დასაქმებულთა პოზიციების შე-

სახებ ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მთელ რიგ საკი-

თხებზე, იმის მიუხედავად შედიან თუ - არა ისინი პროფესიულ კავ-

შირებში, არიან ფორმალურ - თუ არაფორმალურ ეკონომიკაში 

დასაქმებულნი.

საერთაშორისო ორგანიზაციები 

არსებობს საერთაშორისო პროფესიული კავშირების ორგანიზა-
ციების ორი ტიპი: რომლებიც აერთიანებენ ეროვნულ ცენტრებს 
და რომლებიც აერთიანებენ მრეწველობის კონკრეტულ დარგებზე 
დაფუძნებულ კავშირებს. 

ნაწილი VII
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

დამატებითი საკითხავი:

პროფესიული კავშირების საერთა-

შორისო კონფედერაცია (ITUC)

გლობალური პროფესიული 

კავშირის ფედერაცია  (GUFs)

პროფესიული კავშირების საერთაშო-

რისო კონფედერაცია(ITUC) არის მსოფ-

ლიოს უდიდესი პროფესიული კავშირი. 

ის ჩამოყალიბდა 2006 წელს თავისუ-

ფალ პროფესიულ კავშირთა საერთა-

შორისო კონფედერაციისა და შრომის 

მსოფლიო კონფედერაციის გაერთია-

ნების შედეგად.

ITUC წარმოადგენს 175 მილიონ დასაქ-

მებულს 308 ორგანიზაციიდან 153 ქვეყა-

ნასა და ტერიტორიაზე (2012 წ). 

ITUC-ს მისიაა დასაქმებულთა ინტერესე-

ბისა და უფლებების დაცვა პროფესიულ 

კავშირებს შორის საერთაშორისო თანა-

მშრომლობის, გლობალური კამპანიე-

ბისა და ადვოკატირების საშუალებით 

გლობალური ინსტიტუტების წინაშე, მათ 

შორის შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის წინაშეც. 

ორგანიზაცია, რომელიც ITUC წევრია 

ავტომატურად იქნება მოწვეული სამმხ-

რივ დიალოგში მონაწილეობის მისაღე-

ბად ეროვნულ დონეზე.  

წყარო:

გლობალური პროფესიული კავშირის 

ფედერაცია (GUFs) ერთმანეთთან აკავში-

რებს ეროვნულ პროფესიულ კავშირებს 

ან კონკრეტულ სექტორში მოქმედ კავ-

შირს საერთაშორისო დონეზე. 

ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე სექტორ-

საც მოიცავს. ხშირად პროფესიული კავ-

შირები, რომლებსაც წევრები ჰყავთ რამ-

დენიმე სახელმწიფოში ერთზე მეტ გლო-

ბალური პროფესიული კავშირების ფედე-

რაციაში წევრიანდებიან. 

GUF მაგალითები:

 მშენებელთა და ტყისგადამამუშავე-BWI:

ბელთა საერთაშორისო კავშირი 

 მასწავლებლებისა და განათლების EI:

სექტორში დასაქმებულთა გლობალური 

კავშირი

ხელოვნებისა და  გართობის სფე-IAEA: 

როს საერთაშორისო ალიანსი

 ჟურნალისტების გლობალური ხმა IFJ:

სამთო მომპოვებელ მრეწვე-IndustriALL: 

ლობაში, ენერგეტიკასა და სამრეწველო 

წარმოებაში დასაქმებულთა გლობა-

ლური კავშირი

ტრანსპორტის სფეროში დასაქმე-ITF: 

ბულთა საერთაშორისო ფედერაცია 

კვების მრეწველობის, სოფლის მე-IUF: 

ურნეობის, სასტუმროების, რესტორ-

ნების, საზოგადოებრივი კვების, თამ-

ბაქოსა და მომიჯნავე სფეროებში დასა-

ქმებულთა საერთაშორისო კავშირი 

საზოგადოებრივი მომსახურების სა-PSI: 

ერთშორისო კავშირი 

 მომსახურების სექტო-UNI Global Union:

რის სფეროში დასაქმებულთა კავშირი 
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ნაწილი VII

2.  დამსაქმებელთა ორგანიზაციების სტრუქტურა

დამსაქმებელთა ორგანიზაცია (EO) არის ერთეული, 
რომელიც ცდილობს სხვადასხვა სექტროში ბიზნე-
სის კოლექტიური ინტერესების დაცვას, მისი ზომის 
მიუხედავად. იმის გამო, რომ ბიზნესის ინტერესები 
განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით, მათი სტრუქ-
ტურა და წევრობაც, შესაბამისად, განსხვავებულია, 
ისევე როგორც ფუნქციები სხვადასხვა ქვეყანაში. 

ასოცირების/გაერთიანების თავისუფლების პრინციპიდან გამო-
მდინარე, ბიზნეს ორგანიზაციების წევრობა დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციებში უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციების მთავარი საქმიანობა არის 
ბიზნეს საზოგადოების სახელით ადვოკატირება პოლიტიკისა 
და მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაცვლელად, რაც განაპირო-
ბებს ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებას და ხელს შეუწყობს ახალი 
ბიზნესის შექმნასა და განვითარებას.

ეს როლი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან იმ 

ქვეყნებში, სადაც საჭიროა ბიზნენისასთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნა, ბიძგი უნდა მიეცეს რეფორმებს ეროვნული პოლიტიკის 

დონეზე, რასაც სჭირდება ეროვნულ დონეზე მოქმედი აქტორების 

მონაწილეობა. ასეთი აქტორები კი არიან ეროვნული დამსაქმე-

ბელთა ორგანიზაციები.                         .

დამსაქმებლები, როგორც წესი გეოგრაფიისა და ეკონომიკის სექ-

ტორების მიხედვით ჯგუფდებიან. შეიძლება არსებობდეს შტატის 

ან პროვინციის დამსაქმებელთა ორგანიზაცია ან/და ინჟინრების 

ეროვნული ფედერაცია ან ტექსტილის სფეროში დასაქმებულთა 

ორგანიზაცია, ან სულაც სექტორთაშორისი ეროვნული კონფედე-

რაცია.              .                         .

ეროვნულ დონეზე მოქმედი დამსაქმებელთა ორგანიზაცია, რო-

გორც წესი, არის ფედერალური სექტორული ან/და ადგილობრივი 

დამსაქმებლების ასოციაციათა სტრუქტურა, იმის მიუხედავად, რომ 

ზოგიერთს შეიძლება წევრებად ჰყავდეთ ძალიან დიდი კომპა-

ნიებიც. ეროვნული დონის დამსაქმებელთა ორგანიზაცია კონცენ-

ტრირდება მთავრობის წინაშე მთელი რიგი ეკონომიკური და სო-

ციალური საკითხების ლობირებაზე, რომლებსაც გავლენა ექნება 

მის წევრებზე. ასეთი საკითხი შეიძლება იყოს დამსაქმებელთა შე-

ნატანები სოციალური დაცვის სქემებში, გადასახადები და შრომითი 

კანონმდგებლობა. ამიტომ ისინი მონაწილოებას მიიღებენ ეროვ-

ნულ სამმხრივ სოციალურ დიალოგში მთავრობის გეგმებსა და 

პოლიტიკაზე გავლენის მოსახდენად. 
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დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOE)

საერთაშორისო დონეზე დამსაქმებელთა მხოლოდ ერთი 

ორგანიზაცია არსებობს. 1920 წ. მისი შექმნიდან ის აღიარებუ-

ლია, როგორც ორგანიზაცია, რომელიც საერთაშორისო დო-

ნეზე წარმოადგენს ბიზნესის ინტერესებს შრომისა და სოცია-

ლური პოლიტიკის სფეროებში. იგი შედგება 151 წევრი ეროვ-

ნული დამსაქმებელი ორგანიზაციისაგან, 144 ქვეყნიდან 

(2012 წ).              .                        . 

დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაციის მისია არის 

დამსაქმებელთა ინტერესების დაცვა საერთაშორისო ფორუ-

მებზე, განსაკუთრებით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცი-

აში. ამ მიზნით ის მუშაობს, რათა უზრუნველყოს ისეთი საერ-

თაშორისო შრომითი და სოციალური პოლიტიკა, რომელიც-

ხელს შეუწყობს ბიზნესის სიცოცხლის უნარიანობას და შექმ-

ნის ბიზნესის განვითარებისათვის და სამუშაო ადგილების შე-

ქმნისთვის ხელსაყრელ პირობებს.                         .

ორგანზიაცია, რომელიც არის დამსაქმებელთა საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის წევრი, ავტომატურად იქნება მიწვეული 

სამმხრივ სოციალურ დიალოგში მონაწილეობისთვის ეროვ-

ნულ დონეზე, როგორც ყველაზე წარმომადგენლობითი ორ-

განიზაცია. 

დამატებითი საკითხავი:
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ნაწილი VII



სანიშნი
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ნაწილი

სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური ჩარჩო

ეს ნაწილი განსაზღვრავს განსახვავებულ შესაძლებლობებს ერო-
ვნულ სამმხრივ სოციალურ დიალოგში ჩართული ინსტიტუტებისა-
თვის. ყოველი სახელმწიფო თვითონ განსაზღვრავს თავისთვის 
მისაღებ სტრუქტურას, ეროვნული სამართლებრივი სისტემიდან 
და რეალობიდან გამომდინარე.                          .

თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ყველა მონაწილე 
უნდა იყოს ჩართული განხილვებში. მთავრობამ შეიძლება, მიი-
ღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ მან კონსულტაცია უნდა 
გაიაროს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან.

ა.

ბ.

გ.

ე.

ვ.

ზ.

თ.

სამმხრივი ინსტიტუტების ფუძემდებლური 

ინსტრუმენტები

1. ეროვნულ კონსტიტუცია და კანონმდებბლობა

2. სახელმწიფო რეგულირება

სამმხრივი ინსტიტუტების მისია და მანდატი

1. მხარეებს შორის შეთანხმება

2. უწყება ზოგადი კომპეტენციებით თუ სპეციალუზებული 

ინსტიტუცია?

მთვრობასთან ურთიერთობა

1. სამმხრივი მონაწილეების ჯგუფები

2. თავმჯდომარე

3. აღმასრულებელი ოფისი

4. კონფერენცია, გენერალური ასამბლეა

5. სპეციალიზირებული პალატები

6. სეკრეტარიატი

დ.სტრუქტურული შემადგენელი ნაწილები

შეხვედრების სიხშირე

ტრიპარტიზმის დაფინანსება

ზომა

კომუნიკაცია და კონფიდენციალურობა

1. კომუნიკაცია

1. კონფიდენციაურობა 159
158

158

157

156

155

154
153
152

152

150
148
147

146

136

135

135

133
132

132

131
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ა. სამმხრივი ინსტიტუტების ფუძემდებლური 

ინსტრუმენტები

იმისათვის რომ ქვეყანაში ეროვნული სოციალური 
დიალოგი შრომის ბაზრის რეგულირების მდგრადი 
ელემენტი იყოს, ის უნდა ეფუძნებოდეს ფართე კონ-
სენსუსს.                              .  

თუმცა არ არსებობს ერთი კონკრეტული მაგალითი 
ამის მისაღწევად. არსებობს მრავალი შესაძლებლობა. ერთი 
მთავარი საკითხი მდგომარეობს იმაში,რომ უნდა არსებობდეს 
შეთანხმება მონაწილე მხარეებს შორის ინსტიტუტის მთავარი 
პარამეტრების შესახებ, განსაკუთრებით მანდატისა და კომპეტე-
ნციების, ასევე შემადგენლობისა და ფინანსების შესახებ. ამის 
შემდეგ სამმხრივი ინსტიტუტი უნდა ახდენდეს საკუთარი წესების 
ადაპტაციას.

1.  ეროვნული კონსტიტუცია და კანონმდებლობა

მრავალ სახელმწიფოში ეროვნული სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგი საკუთარ ბაზას კანონმდებლობაში პოულობს. ზოგჯერ სამ-

მხრივი ინსტიტუტები კონსტიტუციაშიც კი არის ნახსენები.

მონტენეგროს კონსტიტუცია (2007) ამბობს, რომ 'დასაქმე-

ბულთა სოციალური მდგომარეობა უნდა იქნას განსაზღვ-

რული სოციალური საბჭოს მიერ. სოციალური საბჭო შე-

დგება პროფესიული კავშირების, დამსაქმებლებისა და 

მთავრობის წარმომადგენლებისაგან' (მუხლი 65).

კანონის ან შესაფერისი რეგულაციების მიღებას დრო სჭირდება, 

მაგრამ საბოლოო ჯამში მას ძალიან დიდი ეფექტი ექნება, რაც 

გზას გაუხსნის ეროვნულ სამმხრივ სოციალურ დიალოგს  პოლი-

ტიკის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვან ელემენტად გასახ-

დომად. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, შესაბამისი საკანონმდებლო 

ბაზის არსებობა უზრუნველყოფს, რომ სამმხრივი ინსტიტუტი არ 

დაიშლება, როგორც კი მისი მოკლევადიანი მიზანი იქნება მიღ-

წეული, მაგალითად ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის შემდეგ.
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თუმცა ინსტიტუტების შექმნა შესაბამისი კანონმდებლობის მიღე-

ბითაც არ არის სოციალური დიალოგის წარმატების გარანტი. 

ვალდებულების აღება, პასუხისმგებლობა და ნდობა მონაწილე 

მხარეებს შორის აუცილებელია მისი წარმატებისთვის. 

2.  სახელმწიფო რეგულირება

სხვა შესაძლებლობა ასევე მდგომარეობს იმაში, რომ მთავ-

რობამ დააარსოს სამმხრივი ინსტიტუტი მთავრობის ან მინი-

სტრის განკარგულების საფუძველზე, სოციალურ პარტნიო-

რებთან კონსულტაციის შემდეგ.                     .

მთავრობის განკარგულება, როგორც წესი, უფრო სწრაფად 

უზრუნველყოფს სამმხრივი ინსტიტუტის შექმნას.

3.  მხარეებს შორის შეთანხმება

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის საფუძველი 

ასევე შეიძლება იყოს მონაწილე მხარეებს შორის შეთანხმება. 

სოციალური და ეკონომიკური თანხმობის საბჭო ჩეხეთის 

რესპუბლიკაში არის ნებაყოფლობითი გაერთაინება, 

რომელიც აერთიანებს პროფესიულ კავშირებს, დამსა-

ქმებლებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს და რომ-

ელიც მონაწილეობს ერთობლივ სამმხრივ მოლაპარა-

კებებში. იგი ეფუძნება მოლაპარაკების შედეგად მიღებულ 

სამმხრივ შეთანხმებას (1990) და არა პარლამენტის აქტს. 

ნაწილი VIII
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სოციალური დიალოგის ინსტიტუტები - დამფუძნებელი 

ინსტრუმენტების მაგალითები 

ქვეყანა/ინსტიტუტი დამფუძნებელი ინსტრუმენტი

ანტიგუა და ბარბუდა - ეროვნუ-

ლი ეკონომიკური და სოცია-

ლური საბჭო

აქტი # 18, 2004 წ.

ბრაზილია - სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების 

საბჭო

სამხრეთ აფრიკა - ეროვნული 

ეკონომიკური, განვითარებისა 

და შრომის საბჭო 

აქტი # 35 (NEDLAC), 1994 წ.

კანონი # 10.683, 28 მაისი, 2003

ბრძანებულება # 47-99, 17 

თებერვალი, 1999 

ბრძანებულება # 2000/159, 

23 მაისი 2000

ბრძანებულება # 558/808, 

21 ნოემბერი 2008 

1990 წლის სამმხრივი 

შეთანხმება 

25 აგვისტო 2010, სამმხრივი 

შეთანხმება 

სამმხრივი შეთანხმება: სოცი-

ალური დიალოგის შესახებ ერო-

ვნული ქარტია, 22 ნოემბერი 

2002, დააარსა ეროვნული სამ-

მხრივი სოციალური დიალოგი 

სხვადასხვა შეთანხმება, რომე-
ლიც არ არის კანონმდებლო-
ბაში გაწერილი 

სინგაპური– სხვადასხვა სამმხრივი 

კომისიები 

სენეგალი – ეროვნული 

სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის ომიტეტი 

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა 

მაკედონია (FYROM)– ეკონომიკური 

და სოციალური საბჭო 

ჩეხეთის რესპუბლიკა  - ეკონომიკური 

და სოციალური თანხმობის საბჭო

ურუგვაი - სამმხრივი 

საკონსულტაციო კომისია

ნიგერის რესპუბლიკა - ეროვნული 

სოციალური დიალოგის კომისია

დომინიკის რესპუბლიკა - შრომის 

საკითხებზე საკონსულტაციო 

საბჭოები (Consejos Consultivos 

de Trabajo)
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ნაწილი VIII

ბ.  სამმხრივი ინსტიტუტების მისია და 

მანდატი

1.    ძირითადი კომპეტენციები

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის 
ინსტიტუტების მისია და მანდატი ძალიან განსხვა-
ვებული შეიძლება იყოს. ისინი  განსხვავდება ქვე-
ყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური, 
კულტურული და ინდუსტრიული (შრომითი) ურთი-
ერთობების ტრადიციის მიხედვით, შესაბამისად, 
 სამმხრივი ინსტიტუტებს სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება შეუ-

ძლიათ.                                           .

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების 
პროცედურული წესები უნდა აზუსტებდეს როგორც მათ მისიას, 
რომელსაც ეს ინსტიტუტები საკუთარი ინიციატივით განახორცი-
ელებენ, ასევე იმ საკითხებს, რომელთა ირგვლივაც მუშაობა 
მათ შეუძლიათ სხვათა თხოვნის საფუძველზე.

უმეტეს შემთხვევაში მათი მანდატი ქვემოთ მოყვანილი სიიდან 

ერთ ან რამდენიმე პუნქტს მოიცავს: 

მთავრობისათვის რჩევის მიწოდება პოლიტიკის საკითხებზე

პოლიტიკის ინიციატივების ანალიზი და განვითარება

პოლიტიკის ფორმულირებისა და იმპლემენტაციის 

შესახებ კონსულტაციები

რეკომენდაციები ეკონომიკის, სოციალურ და შრომის 

საკითხებზე

არსებული კანონმდებლობისა და პროგრამების ანალიზი 

და განხილვა

სამმხრივი შეთანხმებების მოლაპარაკება, მათი განხორ-

ციელების ზედამხედველობა

 

არსებული პოლიტიკის ადმინისტრირება

 

საჯარო ინფორმაციის გაზიარება.
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2.    უწყება ზოგადი კომპეტენციებით თუ სპეციალი-

      ზებული ინსტიტუცია?

ზოგიერთ სახელმწიფოში არსებობს როგორც სპეციალიზებუ-
ლი ასევე ზოგადი ტიპის ეროვნული სოციალური სამმხრივი 
დიალოგის ინსტიტუტები.                                   .

სიმარტივისთვის სამმხრივი ინსტიტუტები შეიძლება გავყოთ 
სამ ნაწილად, იმის მიუხედავად, რომ ეს განსხვავება მაინც არ 
ასახავს პრაქტიკაში არსებულ ყველა დეტალს: i) ეკონომიკუ-
რი და სოციალური საბჭოები, ii) შრომის საკითხებზე საკონსუ-
ლტაციო სამმხრივი საბჭოები; iii) ეროვნული სამმხრივი სო-
ციალური დიალოგის კომისიები. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ 
ინსტიტუტების კომპეტენციები და მისია ერთმანეთს გარკვეუ-
ლწილად გადაფარავს.                           .

უმეტეს შემთხვევაში ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები 
ან ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუ-
ტები შეიქმნენ ეკონომიკური კრიზისების ან სირთულეების 
შედეგად ან/და პოლიტიკური და დემოკრატიული ტრანზიციის 
დროს. დღეს უმეტეს სახელმწიფოს აქვს ეკონომიკური და 
სოციალური საბჭო ან რამე ტიპის სამმხრივი დიალოგის ინს-
ტიტუტი.

ტრიპარტიზმი ბრაზილიაში

ბრაზილიაში სამმხრივი (და სამმხრივი პლუსი) ინსტიტუტებია: 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების საბჭო (CDES)

საერთაშორისო ურთიერთობების სამმხრივი კომისია (CTRI)

ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის ეროვნული კომისია 

(ოთხმხრივი) (CONAETI)

თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული და რასობრივი 

თანასწორობის სამმხრივი კომისია (CTIO)

მინიმალური ანაზღაურების გაზრდის შესახებ ოთხმხრივი 

კომისია 

მუდმივი და თანაბარი წარმომადგენლობის სამმხრივი 

კომისია (უსაფრთხოება და ჯანდაცვა)

ეროვნული საბჭო იმიგრაციის შესახებ (CNIg)

სოციალური უსაფრთხოების შესახებ ეროვნული საბჭო

პორტების შესახებ მუდმივი ეროვნული კომისია (CNPP)

მონური შრომის აღმოფხვრის ეროვნული კომისია (CONATRAE)

ამასთან ერთად არსებობს შტატის, რაიონის და მუნიციპალური 
კომისიები დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით (სამმხრივი 
და თანაბარი წარმომადგენლობით), რომელიც დაარსებულია 
და აღიარებულია დასაქმებულთა დახმარების სათათბირო საბ-
ჭოს (CODEFAT) რეზოლუციებით.

წყარო
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ნაწილი VIII

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი სახელმ-

წიფოები ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

ინსტიტუტებით (TNSDI) ან/და ეკონომიკური და სოციალური 

საბჭოებით (ESC) (2012 მონაცემებით)

წყარო

.      ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები 

1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან ჩნდება მზარდი ინტერესი 
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების მიმართ, როგორც 
საჯარო საკითხების მართვის პროცესში სამოქალაქო საზოგა-
დოების, განსაკუთრებით კი სოციალური პარტნიორების, ჩარ-
თულობის დემოკრატიული ინსტრუმენტის მიმართ.        .

მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური და სოციალური საბჭო-
ები არ არის პირდაპირ მთავრობისადმი დაქვემდებარებული 
ინსტიტუტები, ისინი მაინც წარმოადგენენ მაღალი დონის სა-
კონსულტაციო უწყებას, რომლებიც წარმოადგენენ ფართო 
მასშტაბის მონაწილეთა ლეგიტიმურ უფლებებს. მათი მთავარი
პასუხისმგებლობა, როგორც წესი, ორ ნაწილად იყოფა:

ა)   მთარობის ან პარლამენტის თხოვნით, ეკონომიკური 
და სოციალური საბჭოები ამზადებენ მოსაზრებებს ან 
რეკომენდაციებს ეკონომიკური და სოციალური პოლი-
ტიკის საკითხებზე, ამზადებენ კანონპროექტებს და ერო-
ვნული განვითარების სტრატეგიებს;               .

ბ)   საკუთარი ინიციატივით აყალიბებენ მოსაზრებებს 
ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის საკითხებზე 
და პოლიტიკოსების ყურადღებას ამახვილებენ პოლიტი-
კის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების ზომა და წევრების შე-
მადგენლობა განსხვავებულია.ინსტიტუტის ზომა გავლენას 
ახდენს მათ საქმიაობაზე. რაც უფრო დიდია ასეთი ინსტიტუტი, 
მით უფრო ფორმალიზებულია მისი პროცედურები.
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თუმცა, ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები იშვიათად
ასახავენ ტრიპარტიზმს ისე, როგორც ეს შრომის საერთაშო-
რისო ორგანიზაციას  აქვს განსაზღვრული. კერძოდ, 'მთავ-
რობის ჯგუფი', როგორც ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგე-
ნელი სამთა შორის. ზოგჯერ მთავრობა მასში საერთოდ არ 
არის წარმოდგენილი, ან მისი როლი შეზღუდულია მხოლოდ 
შეხვედრების თავმჯდომარეობით ან სეკრეტარიატის დახმა-
რებით სარგებლობის უზრუნველყოფით. მრავალი ეკონომი-
კური და სოციალური საბჭო აერთიანებს ბიზნესისა და პრო-
ფესიული კავშირების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც 
'სხვა ინტერესების' წარმომადგენლებს (მაგ: სამოქალაქო 
საზოგადოებას გარდა სოციალური პარტნიორებისა: მომხ-
მარებლები, ახალგაზრდები, კოოპერატივები, ფერმერები, 
შშმპ ორგანიზაციები და ა.შ.), ისე რომ ამაში მონაწილეობას 
არ იღებს საჯარო ინსტიტუტები. ასეთი წარმომადგენლობის 
უზრუნველყოფით, ეს ინსტიტუტები იმეორებენ ევროპის ეკო-
ნომიკური და სოციალური კომიტეტის შემადგენლობას, სა-
დაც ასევე არ არიან მთავრობები წარმოდგენილნი.         .

საკმაოდ ხშირად ასეთი ინსტიტუტები ასევე არიან ე.წ. 'ტრი-
პარტიულ პლუსი' (იხ. პირველი თავი განმარტებებისთვის). 
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების ჩართულობის მას-
შტაბი საკმაოდ ფართოა. მნიშვნელოვანი საკითხებია: სო-
ციალური უსაფრთხოება; ჯანდაცვა და პენსიები; ხელფასები, 
ფასები და გადასახადები; ინდუსტრიული (შრომითი) ურთი-
ერთობები; კოლექტიური მოლაპარაკებები; შრომითი ურთი-
ერთობები. ბოლო წლებში მრავალ ეკონომიკურ და სოცია-
ლურ საბჭოს მოუხდა შრომის ბაზართან და ფინანსური და 
ეკონომიკური კრიზისის სოციალურ შედეგებთან დაკავშირე-
ბულ საკითხებზე მუშაობა. უფრო მეტიც, მრავალ ქვეყანაში 
მათ ასევე გამოიყენეს საკუთარ საქმიანობაში ღირსეული 
შრომის ცნებაც.                                ......      .     .

მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური და სოციალური საბჭო-
ების რეკომენდაციები მთავრობისათვის არ ატარებენ სავალ-
დებულო ხასიათს, მათ ხშირ შემთხვევაში მაღალი მორალური
 ავტორიტეტი გააჩნიათ. იმის გამო, რომ ეს რეკომენდაციები 
ეყრდნობა ფართომასშტაბიან შეთანხმებას სხვადასხვა ინტე-
რესის ჯგუფებს შორის, ისინი გავლენას ახდენენ მთავრობის 
პოლიტიკაზე, პარლამენტზე და საზოგადოებრივ აზრზე.

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს ანგარიშებსა და სტრა-
ტეგიებს  ხშირად პირდაპირი გავლენა აქვთ პრე-ირლანდიაში
მიერ მინისტრის ოფისში არსებულ სოციალური პოლიტიკის 
განყოფილებაზე.                               .  

 სოციალური და ეკონომიკური საბჭოს ანგარი-ნიდერლანდებში
შები ხშირად გამოიყენება პარლამენტის მიერ მთავრობასთან 
დებატებში სოციალური საკითხების შესახებ კანონმდებლობის
ჩამოსაყალიბებლად. 
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ნაწილი VIII

ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოთა საერთაშორისო 

ასოციაცია (AICESIS) და მსგავსი ინსტიტუტები 

წყარო

ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოთა საერთაშორისო ასოციაცია 

(AICESIS) და მსგავსი ინსტიტუტები დაარსდა 1999 წ. მავრიკის რეს-

პუბლიკაში. ამჟამად ის მოიცავს 71 წევრს (2013 წ) და AICESIS კურ-

ირებს შემდეგ საკითხებს:                         .

    ხელი შეუწყოს და წაახალისოს წევრ სახელმწიფოთა და სოცი-

   ალურ პარტნიორთა შორის მსოფლიო მასშტაბით წარმატებუ-

  ლი მაგალითების გაცვლა.                             .

   

   წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა და სოციალური პარტ-

  ნიორებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

   

   ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების შექმნის წახალისება 

   ამ ინსტიტუტების შესახებ იდეისა და მნიშვნელობის პოპულა-

  რიზაციის გზით.                             .

    

   ორგანიზება  გაუწიოს თავისი წევრების მიერ შენატანების მო-

  ბილიზებას საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორებიცაა 

   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და გაეროს ეკონომი-

   კური და სოციალური საბჭო (ECOSOC), სადაც ის წარმოდგენი-

  ლია მუდმივი დამკვირვებლის სტატუსით.           .

ამ მიზნების მხარდასაჭერად AICESIS ასევე აქტიურადაა წარმო-

დგენილი გლობალურ არენაზე საკუთარი წევრების შენატანე-

ბის მობილიზებისა და მათი წარმოდგენის თვალსაზრისითაც. 

AICESIS აქვს გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოში მუდ-

მივი დამკვირვებლის სტატუსი. 2012 წ. შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციამ და AICESIS ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის 

ხელშეკრულებას, სადაც ნათქვამია, რომ ორივე მხარე ითანა-

მშრომლებს ერთიანი მიზნების, სოციალური დიალოგისა და 

წარმომადგენლობითი დემოკრატიის მისაღწევად ერთობლივი 

კონფერენციების მოწყობით რეგიონულ, ქვე-რეგიონულ დონე-

ებზე და წევრი ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების ტრენი-

ნგის საშუალებით.                          .    .

AICESIS მიმართულებისა და ოპერაციების შესახებ გადაწყვეტი-

ლებას იღებს საბჭო, რომელიც იკრიბება წელიწადში ორჯერ. 

საბჭო შედგება 15-18 წევრისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ 

ოთხ კონტინენტს და ინიშნება გენერალური ასამბლეის მიერ. 

საბჭოს ხელმძღვანელობს AICESIS-ის პრეზიდენტი, რომელიც 

ორწლიანი ვადით ინიშნება. გამოიყენება როტაციის სისტემა 

გეოგრაფიული ნიშნით.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

სამმხრივი საკონსულტაციო საბჭოები/კომიტეტები შრომის 

საკითხებზე 

ტრიპარტიზმი ბრაზლიაში

შრომის საკითხებზე საკონსულტაციო საბჭოები /კომიტიტები 
იქმნება უფრო კონკრეტული მიზნით, რომ საშუალება მისცენ 
მთავრობებს, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან შრომის 
ადმინისტრაციის, დამსაქმებლებისა და დასაქმებულთა წარ-
მომადგენლების სახით, გამართონ კონსულტაციები ეროვნუ-
ლი მასშტაბით შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის ირგვლივ 
(მაგ: შრომის პირობები, დასაქმება, პროფესიული განათლება, 
სოციალური დაზღვევა, თავისუფალი და ნებაყოფლობითი 
კოლექტიური მოლაპარაკების უფლების გამოყენება, მინიმა-
ლური ანაზღაურება, უსაფრთხოებისა და შრომის ჰიგიენა და 
ა.შ.). უმეტეს შემთხვევაში ისინი ეყრდნობიან და ფუნქციონი-
რებენ შრომის/დასაქმების სამინისტროებში.

შრომის საკითხებზე ეროვნული საკონსულტაციო საბჭო (NLAC) არის 
სამმხრივი საკონსულტაციო მექანიზმი, რომელიც დაარსებულია 
მთავრობასა და დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს 
შორის კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად 
სახელმწიფოს დონეზე ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორი-
ცაა სოციალური და შრომის პოლიტიკა და შრომის საერთაშორისო 
სტანდარტები. 

შრომის საკითხებზე ეროვნული საკონსულტაციო საბჭოს მიზნებია:

შემადგენლობა

შრომის საკითხებზე ეროვნული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდო-
მარეობს შრომისა და შრომითი ურთიერთობების მინისტრი. შრომის 
საკითხებზე ეროვნულ საკონსულტაციო საბჭოში წარმოდგენილი ინს-
ტიტუტები და ორგანიზაციები აირჩევიან მინისტრის მიერ ყველაზე 
წარმომადგენლობითი დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანი-
ზაციებიდან ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებიდან.

მთავრობას, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს 
შორის კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა 
სოციალური და შრომის საკითხებზე;                     .

შესთავაზოს მთავრობას ფორუმი, რათა მან მოისმინოს შეხედუ-
ლებები, რჩევა და მიიღოს დახმარება დამსაქმებელთა და დასა-
ქმებულთა ორგანიზაციებისაგან სოციალური და შრომის პოლი-
ტიკის საკითხების ირგვლივ, შრომის კანონმდებლობისა და შრო-
მის საერთაშორისო სტანდარტების რატიფიკაციის, განხორციე-
ლებისა და გამოყენების შესახებ;                                   .

წაახალისოს ურთიერთგაგება და კარგი ურთიერთობები, ხელი 
შეუწყოს ახლო თანამშრომლობას მთავრობას, და დამსაქმებელ-
თა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს შორის, რათა ამით მოხდეს 
ეკონომიკის განვითარება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და 
საცხოვრებელი სტანდარტების აწევა.
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ნაწილი VIII

ასევე შეიძლება დანიშნულ იქნან სამმხრივი ინდუსტრიული კომიტეტები 
და დროებითი კომიტეტები სპეციალური საკითხების შესასწავლად და 
შრომის საკითხებზე ეროვნული საკონსულტაციო საბჭოსათვის წარსად-
გენად, მათ შორის ექსპერტების დახმარებითაც თუკი საჭიროა.

წყარო:

სამმხრივი ინსტიტუტები ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზში 

ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის მრავალ სახელმ-
წიფოში არის სამმხრივი საკონსულტაციო საბჭო ან შრომის საკი-
თხებზე საკონსულტაციო საბჭო/კომიტეტი. ასეთი ინსტიტუტებია 

 (Comisión Permanente de Concertación de Políticasკოლუმბიაში
Salariales y Laborales),  (Consejo Superior de Trabajo), კოსტა რიკაში

 (Consejo Consultivo de Trabajo), ელ სალ-დომინიკის რესპუბლიკაში
ვადორში(Consejo Superior del Trabajo),  (Comisión გვატემალაში
Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo and Consejo Económico 
y Social),  (Consejo Económico Social),  ჰონდურასში ნიკარაგუაში
(Consejo Nacional del Trabajo) და პერუში(Consejo Nacional del Trabajo 
y Promoción del Empleo).                                       .

რეგიონულ დონეზე ასევე განიხილება საკითხი იმის შესახებ, თუ 
როგორ შეიძლება სოციალური დიალოგის ინსტიტუტებში წარმო-
დგენილი იქნას არა მხოლოდ დამსაქმებელთა და დასაქმე-
ბულთა ინტერესები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა კოო-
პერატივებში დასაქმებულთა, მცირე და მიკრო ბიზნესსა და 
თვითდასაქმებულთა წარმომადგენლობას.                  .

რეგიონის მასშტაბით ამ საკითხებზე ორი პასუხი იყო:      .
 
პირველ რიგში, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზა-
ციები შეთანხმდნენ, რომ იქნებოდნენ უფრო ინკლუზიურები 
საკუთარი წევრების წარმომადგენლობისათვის. მეორე, გამო-
ჩნდა სოციალურ დიალოგში მონაწილეობისათვის ახალი აქტ-
ორები, კერძოდ, ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები (მაგ: 

). ამ საბ-ელ სალვადორი, დომინიკის რესპუბლიკა, გვატემალა
ჭოებს უფრო დიდი დელეგაციები ჰყავთ, რაც მათ საშუალებას 
აძლევს ყველა მონაწილის ინტერესები წარმოადგინოს. ჰონდუ-
რასის შემთხვევაში ეკონომიკური და სოციალური საბჭო იმ ტიპის 
სამმხრივი საკონსულტაციო საბჭოა, რომელიც რეგიონში არსე-
ბული სხვა საბჭოებისაგან განსხვავდება.              .

ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა ორივე ტიპის სოციალური 
დიალოგის ინსტიტუტებისათვის პოლიტიკის განსაზღვრა, სოცია-
ლურ პარტნიორებთან და სხვა სოციალურ აქტორებთან კონსუ-
ლტაციით.
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მაგალითად, დომინიკის რესპუბლიკაში ეკონომიკური, სოცია-
ლური და ინსტიტუციური საბჭო (შეიქმნა 2005 წ.) მუშაობს საკით-
ხებზე ეროვნულ დონეზე, მაშინ როცა შრომის საკითხებზე საკო-
ნსულტაციო საბჭო (1999) ფოკუსირებულია ექსკლუზიურად კაპი-
ტალსა და შრომას შორის ურთიერთობებზე. ელ სალვდორის 
შემთხვევაში ორივე ინსტიტუტს შორის ურთიერთობა ერთმანეთს 
ავსებს: ეკონომიკური და სოციალური საბჭო განსაზღვრავს ეკო-
ნომიკური და შრომის საკითხების შესახებ პოლიტიკის ზოგად 
საკითხებს, მაშინ როცა შრომის საკითხებზე საბჭო ახორციელებს
და ავითარებს ამ საკითხებს. 

ეროვნული სოციალური სამმხრივი დიალოგის კომისიები/საბჭოები

ეროვნული სოციალური დიალოგის კომისიები/საბჭოები წარ-
მოადგენენ სამმხრივ ინსტიტუტებს, რომლებიც შეიძლება ზო-
გიერთ სახელმწიფოში შეგვხვდეს. ეს კომისიები იქმნება რათა 
ხელი შეუწყოს ეფექტურ და გულწრფელ დიალოგს მთავრობასა
და სოციალურ პარტნიორებს შორის, ისევე როგორც თავიდან 
აიცილოს და გადაჭრას კოლექტიური შრომითი კონფლიქტები, 
რომლებიც სახელმწიფო მნიშვნელობისაა ან მონიტორინგი 
გაუწიოს კონკრეტული ინსტრუმენტების/შეთანხმებების იმპლე-
მენტაციას.                                    .   .

მათი დამახასიათებელი ნიშანია მთავრობის ფართო წარმომა-
დგენლობა რამდენიმე სამინისტროს სახით (მაგ: შრომის, ფი-
ნანსთა, ეკონომიკის და ა.შ.).                                            .

ეს ინსტიტუტები, როგორც წესი, უფრო პატარა ზომის არიან,  
ვიდრე ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები და ხშირად წმი-
ნდა სამმხრივი შემადგენლობა აქვთ.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის 
რეგიონული ოფისის ვებ: http://www.ilo.org/americas.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის კომისიები თუ 

საბჭოები - მაგალითები 

ბულგარეთი

პოლონეთი

სენეგალი

ტუნისი

მთავარი უწყება, რომელიც ზედამხედველობას უწევს 
ქვეყნის დონეზე სოციალურ დიალოგს არის სამმხრივი 
თანამშრომლობის ეროვნული საბჭო (NCTC). სამმხრივი 
თანამშრომლობის ეროვნული საბჭო, რომელიც დაა-
რსდა 1993 წ, ხელს უწყობს თანამშრომლობას და კონ-
სულტაციებს შრომის საკითხებთან, სოციალურ უსაფრ-
თხოებასთან და ცხოვრების დონესთან დაკავშირებულ 
თემებს. მასთან მოქმედებს მუდმივმოქმედი კომისია,
რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით.

სოციო-ეკონომიკური საკითხების სამმხრივი კომისია 
დაარსდა 2001 წ. კომისიის კომპეტენციები მხოლოდ 
2 სფეროზე ვრცელდება: ხელფასების ზრდის ინდიკა-
ტორების განსაზღვრა კომპანიებისა და სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სექტორისათვის, რასაც 
პირდაპირი გავლენა აქვს საჯარო სექტორში დასაქმე-
ბული პირების ხელფასებზე; სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ჩამოყალიბების პირველ ეტაპზე მონაწილეობა. ამას-
თანავე, კომისიას უფლება აქვს აზრი გამოხატოს ყველა 
მნიშვნელოვან საკითხზე ეკონომიკის ან სოციალურ 
სფეროში, თუკი ის თვლის, რომ ამ საკითხის გადაჭრა 
მნიშვნელოვანია სოციალური თანხმობის შესანარჩუ-
ნებლად. საერთო ჯამში საბჭოში ათი თემატური გუნდი 
მუშაობს.                                  .

წყარო: EUROnline.

ეროვნული სოციალური სამმხრივი დიალოგის კომი-
ტეტი დაარსდა მთავრობისა და სოციალური პარტნიო-
რების მიერ 2002 წ.  სოციალური დიალოგის ეროვნული 
ქარტიის შესაბამისად, იმისათვის, რომ მომხრადიყო 
მისი შესრულების მონიტორინგი და მართვა. ქარტიის 
მიღებამ და კომიტეტის საქმიანობამ გავლენა მოახდინა 
მთავრობის საქმიანობაზე და განაპირობა სოციალური 
სტაბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის პაქტის მი-
ღება, როგორც ეროვნული პოლიტიკის განხორციე-
ლების ინსტრუმენტისა.

2013 წ. სამმხრივი სოციალური შეთანხმება გულის-
ხმობს სოციალური დიალოგის ეროვნული საბჭოს 
დაარსებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტური 
და განგრძობითი ეროვნული სამმხრივი სოციალური 
დიალოგი ქვეყანაში. საბჭოს ექნება სამმხრივი შემა-
დგენლობა და ისარგებლებს ფინანსური და ადმინი-
სტრაციული ავტონომიით. სხვა საკითხებთან ერთად, 
მასთან კონსულტირება საჭიროა ასევე სოციალურ 
და ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული კანონ-
პროექტების შემუშავების დროსაც. 
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სპეციალიზებული სამმხრივი კომიტეტები

ზოგჯერ სპეციალიზებული სამმხრივი კომიტეტები იქმნება, 
რათა შესწავლილ იქნას არა მხოლოდ შრომითი ურთიერთ-
ობების საკითხები (შრომის უსაფრთხოება, გენდერული 
თანასწორობა, ანაზღაურება და მინიმალური ხელფასი).

სპეციალიზებული სამმხრივი კომიტეტები შეიძლება დამოუ-
კიდებელი ინსტიტუტები ან ძირითადი ეროვნული სამმხრივი 
ინსტიტუტების ქვე-დანაყოფები იყვნენ. ისინი შეიძლება 
დროებით ფუნქციას ასრულებდნენ, მოკლე ვადით, ან უფრო 
გრძელვადიანი პერსპექტივით.

მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპურში არ არის ინსტიტუციონალიზმის 
სამართლებრივი მექანიზმები, ტრიპარტიზმი ფუნქციონირებს  სამ-
მხრივი ინსტიტუტების საშუალებით ისე, რომ საშულება აქვს, გადა-
ჭრას სხვადასხვა საკითხები და თან მიაღწიოს საკუთარ მიზნებსაც. 
წლების განმავლობაში რამდენიმე სამმხრივი კომიტეტი შეიქმნა. 
ზოგიერთი მათგანი ჯერაც ფუნქციონირებს, ნაწილი კი გაუქმდა. რო-
დესაც ხდება კონსენსუსის მიღწევა, იქნება ეს რეკომენდაციების, სა-
ხელმძღვანელო პრინციპების თუ სხვა სახის დოკუმენტის მიღებით, 
რომელშიც გამოხატული იქნება მონაწილე სამმხრივი პარტნიორე-
ბის ნება, თითოეულ მათგანს ეკისრება მოვალეობა, რომ უზრუნველ-
ყოს პრაქტიკაში მისი განხორციელება.

ხელფასების ეროვნული საბჭო - მიმდინარე

კომიტეტი მწარმოებლურობის შესახებ - გაუქმებული

შრომის ორგანიზაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 
მმართველი კომიტეტი  -  გაუქმებული

სამმხრივი ქვე კომიტეტი შრომის ანაზღაურების შესახებ ეროვნული 
შრომის ანაზღაურების საკითხებთან დაკავშირებით - გაუქმებული

სამმხრივი საკონტროლო კომიტეტები შრომის ანაზღაურების 
მოქნილი სისტემის შესახებ - გაუქმებული

სამმხრივი საკონტროლო კომიტეტი შრომის კანონის შესახებ - გაუქმებული

შრომითი რესურსებისა და მწარმოებლურობის შესახებ ქვე-კომიტეტი (სინგა-

პურის კონკურენტუნარიანობის შესახებ კომიტეტის ფარგლებში) - გაუქმებული

პერსონალის შემცირების საკითხებზე სამმხრივი პანელი/კოლეგია - გაუქმებული

სამსახურებრივი და საოჯახო ცხოვრების შეთავსების სამმხრივი კომიტეტი - მიმდინარე

ეკონომიკური რესტრუქტურიზაციის გავლენის შესახებ ქვე-კომიტეტი; სამუშაო ჯგუფი 

ხელფასების შესახებ (ეკონომიკის კონტროლის კომიტეტის ნაწილი) - გაუქმებული

კომპანიების რესტრუქტურიზაციისას დასაქმების კანონის 18A ნაწილის 

საკონტროლო სამმხრივი ჯგუფი - გაუქმებული

მოქნილი სამუშაო გრაფიკის შესახებ სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი - გაუქმებული

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ეროვნული 
სამმხრივი ინიციატივა - გაუქმებული 

სინგაპური - სპეციალიზებული სამმხრივი უწყებები  (რჩეული)
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ნაწილი VIII

ხანდაზმული პირების დასაქმების შესახებ სამმხრივი კომიტეტი - მიმდინარე

წყაროები: 

დასაქმების ადგილებზე საზოგადოებრივი ჩართულობის საკითხებზე სამმხრივი 
ჯგუფი - მიმდინარე

სამართლიანი დასაქმების პრაქტიკის სამმხრივი ალიანსი - მიმდინარე

სამმხრივი კომიტეტი ცენტრალური შემნახველი ფონდისა და დაბალანაზღაურებადი 

პირებისათვის დახმარების შესახებ - გარდაიქმნა როგორც სამმხრივი კომიტეტი 

დაბალანაზღაურებადი პირებისთვის და ინკლუზიური ზრდისათვის 2010 წ. 

ქალებისათვის დასაქმების ალტერნატივების გაუმჯობესების შესახებ სამმხრივი 

სამუშაო ჯგუფი - გაუქმებული

სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი დასაქმების შესახებ კანონის რევიზიასთან დაკავშირებით 

- გაუქმებული

ეკონომიკური რეცესიის მართვის შესახებ სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი - გაუქმებული

გრიპის პანდემიისათვის მოსამზადებელი სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი - გაუქმებული

სამმხრივი ჯგუფები განვითარების სტრატეგიების შესახებ (TRUST Teams) - გაუქმებული

ეროვნული მწარმოებლურობისა და განგრძობითი განათლების შესახებ საბჭო - მიმდინარე

სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი სსტ (ICT) დაფუძნებული შიდა სამსახურების შესახებ - გაუქმებული

დაბალანაზღაურებადი პირებისა და ინკლუზიური ზრდის შესახებ სამმხრივი კომიტეტი 

- მიმდინარე

სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი დასაქმების კანონის გადახედვის შესახებ - მიმდინარე

გარემოს დაბინძურების შესახებ სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი - მიმდინარე

145



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

გ. მთვრობასთან ურთიერთობა

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტები 

ეფექტური ვერ იქნება მთავრობასთან, როგორც ძირითად 

დაინტერესებულ მხარესთან, ურთიერთობის გარეშე. მეორე 

მხრივ, იმისათვის, რომ სოციალურმა პარტნიორებმა შეიტა-

ნონ მნიშვნელოვანი წვლილი, აუცილებელია, რომ მათ შეეძ-

ლოთ საკუთარი პოზიციების დამოუკიდებლად ფორმულირება.

სამმხრივი ინსტიტუტები შეიძლება პირდაპირ იყვნენ დაკავში-

რებულნი რომელიმე სამინისტროსთან ან მუშაობდნენ დამოუ-

კიდებლად. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ რომელიმე ინსტი-

ტუტი ადმინისტრაციულად დაკავშირებულია სამინისტროსთან, 

იგი შეიძლება დამოუკიდებლადაც მუშაობდეს, სახელმწიფო 

უწყებებისაგან მის პროგრამულ საქმიანობაში არასასურველი 

ჩარევის გარეშე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დამოუკიდე-

ბლობა უმეტესწილად განისაზღვრება ფაქტობრივი გარემოე-

ბებით.                                   .  .       . 

თუმცა დამოუკიდებელი სამმხრივი ინსტიტუტის დამახასია-

თებელი ფაქტორები შეიძლება იყოს:

კონკრეტულ ინსტიტუტს შეიძლება გააჩნდეს საკუთარი 

ბიუჯეტი, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული რომე-

ლიმე სამინისტროს ან შრომის ადმინისტრაციის ბიუ-

ჯეტზე.                                       .

მისი მმართველი საბჭო და სეკრეტარიატი არ წარმო-

ადგენდეს სახელმწიფო ადმინისტრაციის ნაწილს.
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ნაწილი VIII

დ. სტრუქტურული შემადგენელი ნაწილები

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტებს 

უნდა ჰქონდეთ სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს მათ 

სათანადო მუშაობას, იმის მიხედვით თუ რა ფუნქციები და 

ოპერაციული საჭიროებები გააჩნიათ მათ. მისი მმართველობა 

უნდა ხდებოდეს დინამიურად და პროაქტიურად, რათა უზრუნ-

ველყოფილ იქნას ყველა შემადგენელი ნაწილის გამართული 

მუშაობა. ამ შემთხვევაში ერთი მოდელი ყველასათვის არ 

იქნება გამოსადეგი. თუმცა უმეტეს სახელმწიფოში ეს ინსტი-

ტუტები შემდეგი კომპონენტების ირგვლივ არიან სტრუქტუ-

რირებული:

ჯგუფები (შემადგენელი ელემენტებია: მთავრობა, დამსა-

ქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები)

 (ვიცე პრეზიდენტი, თუკი ასე-პრეზიდენტი/თავმჯდომარე

თი საჭიროა)

აღმასრულებელი ოფისი

 (ანუ პლენარული კონფერენცია ან პლენარული ორგანო

გენერალური ასამბლეა)

ისპეციალიზებული კომისიები ან პალატებ

სეკრეტარიატი

სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტის სტრუქტურა  - 

შესაძლო ძირითდი კომპონენტების მიმოხილვა

+ სპეციალიზებული პალატები ან კომიტეტები

აღმასრულებელი 

ოფისი

პრეზიდენტი + ვიცე 

პრეზიდენტი და სხვ.

სეკრეტარიატი

(+ გენერალური მდივანი)

დამსაქმებელთა

ჯგუფი

დამსაქმებელთა

ჯგუფი

მთავრობის

ჯგუფი

(+სეკრეტარიატი 
და სპიკერი)

(+სეკრეტარიატი 
და სპიკერი)

(+სეკრეტარიატი 
და სპიკერი)
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

1.    სამმხრივი მონაწილეების ჯგუფები

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების 

ოპერირების მნიშვნელოვანი მექანიზმია დამოუკიდებელი 

ჯგუფების არსებობა ინსტიტუტების შიგნით, კერძოდ: მთავრ-

ობა, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციები. 

თუკი სხვა ეკონომიკური და სოციალური ძალებიც ასევე არიან 

წარმოდგენილნი სამმხრივ უწყებაში, მაშინ ისინიც უნდა იყვნენ 

ერთი ან რამდენიმე ჯგუფის წევრები.                    .

ჯგუფები უნდა მუშაობდნენ ერთიან პლატფორმაზე, საერთო 

ინტერესების გათვალისწინებით და უნდა ჰყავდეთ საკუთარი 

სპიკერი. ამ მიდგომას ეწოდება 'ერთი ხმის' სისტემა. ის საშუა-

ლებას იძლევა, დაიზოგოს დრო და მოლაპარაკებებში მონა-

წილე ჯგუფებს შორის არსებული განსხვავებების დაძლევა მო-

ხდეს მოლაპარაკებების დაწყებამდე. ეს განსაკუთრებით მნი-

შვნელოვანია მაშინ, როცა დამსაქმებლებს ან/და დასაქმე-

ბულთა ორგანიზაციებს რამდენიმე ჯგუფი წარმოადგენს, რო-

მელთა მიდგომებიც ერთმანეთისგან განსხვავებულია.     .

ყოველ ჯგუფს უნდა გააჩნდეს შეხვედრამდე შეკრების შესა-

ძლებლობა და მხოლოდ ამის შემდეგ, შეიმუშაონ წინადადე-

ბები და მიიღონ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ როგორ 

გააგრძელებენ მოქმედებას. შეხვედრებისას ჯგუფებს შეიძლება 

დასჭირდეთ შესვენების აღება, რათა შეიმუშაონ საერთო პო-

ზიცია რომელიმე საკითხის ირგვლივ, ან წარმართონ უფრო 

პირდაპირი და პირადი განხილვა ერთ ან რამდენიმე ჯგუფთან.

ჯგუფები, როგორც წესი, ირჩევენ საკუთარ თავმჯდომარეს და 

მდივანს. თავმჯდომარეს და მდივნებს შეუძლიათ კომუნიკაცია 

თავიანთ კოლეგებთან სხვა ჯგუფებში და სამმხრივი უწყების 

სეკრეტარიატთან.
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ნაწილი VIII

'ჯგუფები' ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოებში - მაგალითები 

ლიბანი მონტენეგრო

მოროკო

ბრძანება # 2012, 2000 წ. აგვისტო 

ეკონომიკური და სოციალური 
საბჭო შედგება 65 წევრისაგან 
და გაყოფილია შვიდ ჯგუფად: 

1.    ბიზნესის წარმომადგენლები
2.    თავისუფალი პროფესიები
3.    პროფესიული კავშირები
4.    კოოპერატივები
5.    სოციალური ინსტიტუტები 
6.    ინტელექტუალები და სპეცია-
      ლისტები
7.    ექსპატრირებული ლიბანე-
      ლები

მთავრობის ჯგუფი, როგორც 
ასეთი,  არ არის. 

წყარო წყარო

მონტენეგროს სოციალური საბჭო 

არსებობს ეროვნულ დონეზე რო-

გორც სამმხრივი ფორუმი და აერ-

თიანებს 33 წარმომადგენელს: 

1.   11 მთავრობიდან

2.   11 დამსაქმებელთა ორგანიზა-

     ციებიდან

3.   11 პროფესიული კავშირების 

     კონფედერაციიდან 

საბჭოს თავმჯდომარეობს შრო-

მისა და სოციალურ საკითხთა 

მინისტრი. 

ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით საბჭოში შედის 99 

წევრი (და პრეზიდენტი), რომელიც ოთხ ჯგუფადაა დაყოფილი: 

წყარო

ექსპერტები (სოციალური განვითარების, განათლების, კულ-
ტურის, დასაქმების, მდგრადი განვითარების, ეკონომიკურ და 
სოციალურ სფეროებში, ადგილობრივი და რეგიონული განვი-
თარების და ციფრული ეკონომიკის სფეროებში);

ყველაზე წარმომადგენლობითი პროფესიული კავშირები (სა-

ჯარო და კერძო სექტორები)

პროფესიული ორგანიზაციები (წარმოადგენენ საწარმოებს და 

სხვადასხვა სექტორიდან დამსაქმებლებს)

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები (სოციალური 

ეკონომიკის, გარემოს დაცვის, სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძო-

ლის, ადამიანური განვითარების და სხვ. სფეროებში)

ზოგიერთი ეროვნული ინსტიტუტის მაღალი დონის წარმომა-
დგენლები  (Wali Bank Al Maghrib, უმაღლესი კომისარი დაგეგ-
მარების დარგში, უმაღლესი განათლების საბჭო, ადამიანის 
უფლებების საკონსულტაციო საბჭო, საზღვარგარეთ მორო-
კოელი თემის საბჭო, მოროკოს ბანკების პროფესიული ჯგუფი, 
ეროვნული სოციალური უსაფრთხოების ფონდი, მოროკოს 
საპენსიო ფონდი, მოროკოს ინტერპროფესიული საპენსიო 
ფონდი, ეროვნული ჯანმრთელობის დაზღვევის სააგენტო, 
ადამიანური განვითარების ეროვნული სააგენტო).
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

2.    თავმჯდომარე

რაც შეეხება თავმჯდომარეობას, ამ შემთხვევაშიც მრავალი 

შესაძლო ვარიანტი არსებობს. თუკი აუცილებელია თავმჯდო-

მარის არსებობა, მაშინ საჭიროა, რიმ იგი ფლობდეს ყველა 

მონაწილე მხარის პატივისცემას. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

სამმხრივი ინსტიტუტის მართვა არ შეიძლება მხოლოდ თავმ-

ჯდომარის მოთხოვნებით. ის უნდა მოიცავდეს ყველა წევრის 

ინტერესებს. უფრო მეტიც, თავმჯდომარეს ასევე შეიძლება 

დაჭირდეს დამხმარე პერსონალიც.

მუდმივი თავმჯდომარე

თავმჯდომარე და ვიცე-თავმჯდომარეები 

თანათავმჯდომარეობა

შესაძლო ვარიანტები:

მთავრობის წევრი - სამმხრივი ინსტიტუტის თვმჯდომარე 

შეიძლება იყოს მთავრობის წევრი, რომელსაც წარადგენს 

მთვრობა (პრემიერ მინისტრი, მინისტრი, სახელმწიფო 

მდივანი და ა.შ.) ინსტიტუტის სტატუსის შესაბამისად. თავ-

მჯდომარეობის ვადა შეიძლება ემთხვეოდეს მთვრობის 

უფლებამოსილების ვადასაც.                     .

თუკი გადაწყდა, რომ თავმჯდომარე იქნება დამოუკიდე-

ბელი, ნეიტრალური ადამიანი, აუცილებელია იმის გარან-

ტირება, რომ ეს ადამიანი იქნება დამოუკიდებელი და მიუ-

კერძოებელი, რომლის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალებაა 

მისი უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრა წინასწარ, 

რომლის ვადაზე ადრე დასრულება მხოლოდ განსაკუთ-

რებულ შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი.

თუკი თავმჯდომარეს წარადგენს ერთი უწყება, მაშინ, როგორც 

წესი, მის მოადგილეებს წარადგენენ სხვა უწყებები. 

ასეთი სისტემის დროს, არსებობს თანაბარუფლებიანი თანა-

თავმჯდომარეები, რომელთაგანაც თითოეული მათგანი წარ-

მოადგენს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს. 
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ნაწილი VIII

როტაციული თავმჯდომარეობა 

ასეთ შემთხვევაში ხდება თავმჯდომარეობის როტაცია წევრებს 

შორის გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ. თავმჯდომარის 

წარდგენა ხდება ჯგუფების მიერ განსაზღვრული ვადით (რო-

გორც წესი, არაუმეტეს ერთი წლისა). თავმჯდომარედ ძირი-

თდად ჯგუფის ხელმძღვანელების წარდგენა ხდება.

როტაციული თავმჯდომარეობა 

როდესაც არ არის არჩეული მუდმივი თავმჯდომარე, ასეთ შემთ-

ხვევაში თავმჯდომარის არჩევა ხდება საჭიროებისამებრ ან სამი 

ჯგუფის მიერ ხდება შესაბამისი ადამიანის დანიშვნა კონკრე-

ტული შეხვედრის წარმართვისათვის. 

მუდმივი თავმჯდომარის არარსებობა 

არ არის სავალდებულო რომ ყველა შეხვედრას უძღვებოდეს 

თავმჯდომარე ან მისი მოადგილე. კონკრეტული შეხვედრისთვის 

მონაწილეებს შეუძლიათ თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრუ-

ლებელი პირი აირჩიოს. რეგულარული ინტერვალებით შეიძლება 

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ პირთა პანელში 

არჩევაც.                                             . 

შესაძლებელია ასევე, რომ სამმხრივი ინსტიტუტების გარედან 

მოწვეული პირიც ასრულებდეს თავმჯდომარის მოვალეობას, 

მაგ: არბიტრაჟისა და შრომითი დავების რეგულირების სამსა-

ხურის ხელმძღვანელი.  

მოლდოვის რესპუბლიკაში კოლექტიური კონსულტაციებისა 

და მოლაპარაკებების ეროვნული კომისია არის სამმხრივი 

უწყება, რომელიც დაარსდა 2006 წ. # 245 კანონის საფუძ-

ველზე. კომისიას თავმჯდომარეობს პირველი ვიცე-პრემიერი 

და სეკრეტარიატი უზრუნველყოფილია სახელმწიფო კანცე-

ლარიის მიერ. 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

3.    აღმასრულებელი ოფისი

აღმასრულებელი ოფისის არსებობა ძალიან სასარგებლოა, რა-

თა სამმხრივმა უწყებამ იმუშაობს მისი მანდატის შესაბამისად.

 მისი ერთ-ერთი ფუნქციაა ყოველწლიური სამუშაო გეგმის მომ-

ზადება დასამტკიცებლად და ამ გეგმის შესრულების მონიტო-

რინგი. მას ასევე შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება იმ საკით-

ხების შესახებ, რომლებიც უნდა იქნას დღის წესრიგში ჩართული. 

აღმასრულებელი ოფისი შეიძლება მოიცავდეს სამივე ჯგუფის 

თავმჯდომარესა და მდივნებს. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძ-

ლება ძალიან მცირე იყოს და საჭირო გახდეს დამატებითი წევ-

რების მოზიდვა, რა შემთხვევაშიც სამივე ჯგუფი წარმოდგენილი 

უნდა იყოს თანაბარი პროპორციით. გადაწყვეტილებები მიიღება, 

როგორც წესი, კონსენსუსით. როდესაც ეს შეუძლებელია, მაშინ - 

ხმის მიცემით.                                   .

იმ შემთხვევებში, როცა სპეციალიზებული კომისიები იქმნება, 

კომისიის ხელმძვანელებიც შეიძლება გახდნენ აღმასრულებელი 

ოფისის წევრები. 

4.    კონფერენცია, გენერალური ასამბლეა 

      ან პლენარული უწყება 

სამმხრივი ინსტიტუტის მუშაობის უმეტესი ნაწილი შეიძლება 
წარიმართოს სეკრეტარიატში ან მცირე კომისიებში.     . 

მაგრამ ასევე აუცილებელია კონფერენციის ან პლენარული 
სხდმოის მოწყობა. სახელმწიფოს, დამსაქმებელთა და დასა-
ქმებულთა ორგანიზაციებისათვის სასიცოცხლო მნიშნველო-
ბის გადაწყვეტილებები და პრინციპები საჭიროებენ სათა-
ნადო განხილვას იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ახლოს 
არიან ამ საკითხებთან და ფლობენ პრაქტიკულ ცოდნას მათ 
შესახებ.                                     .

პლენარული სხდომები იძლევიან ტექსტის ან განცხადების 
ფორმალური შეთანხმების საშუალებას, მათი ფორმალური 
ხელმოწერისათვის.                              . 

თუმცა ფართო მასშტაბიანი კონფერენცია ან პლენარული 
სხდომა უნდა გაიმართოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება 
ყველა ჯგუფში და შესაძლო სამმხრივ ქვეჯგუფში ყველა საკი-
თხის დეტალური მომზადება. ასეთი კონფერენციის ან პლენა-
რული სხდომის თავმჯდომარეობა შეიძლება გასწიოს სამ-
მხრივი უწყების თავმჯდომარემ, ისევე როგორც თანათავმ-
ჯდომარეებმა.
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ნაწილი VIII

5.    სპეციალიზებული პალატები ან კომიტეტები 

უფრო კარგად განვითარებულ სამმხრივი სტრუქტურას შეიძ-

ლება გააჩნდეს პალატები ან დროებითი კომიტეტები, რომ-

ლებიც მოამზადებენ კონკრეტულ საკითხებს პლენარულ სხ-

დომებზე ან ასამბლეებზე განსახილველად. ეს კომიტეტები 

უნდა მოიცავდნენ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგა-

ნიზაციების, ისევე როგორც მთავრობის, წარმომადგენელთა 

თანაბარ რაოდენობას. ასეთი კომიტეტების გადაწყვეტი-

ლებები და მოსაზრებები უნდა წარედგინოს მმართველ საბ-

ჭოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.              . 

სპეციალური კომისიების ან პალატების შემთხვევაში, ეს ქმნის 

სამუშაო ჯგუფების უფრო მარტივად შექნის საშუალებას რომ-

ლებიც გააერთიანებენ ასევე არაწევრ პირებსაც, რომლებსაც 

შეეძლებათ საკუთრი ექსპერტული მოსაზრების გაზიარება. ეს 

საშუალებას მისცემთ საკითხების განხილვას უფრო მეტი დრო 

დაუთმონ და უფრო კარგად ინფორმირებული გადაწყვეტი-

ლება მიიღონ და შესაბამისი დასკვნებიც გააკეთონ.

სამხრეთ აფრიკა - ეკონომიკური განვითარებისა და შრომის 

ეროვნული საბჭოს  (NEDLAC ) პალატები 

სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკური განვითარებისა და შრომის ერო-

ვნულ საბჭოში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ოთხ პალატაში, 

რომლებიც შემდეგი მიმართულებით მუშაობენ:

საჯარო ფინანსები და მონეტარული პოლიტიკა

ვაჭრობა და მრეწველობა

შრომის ბაზარი

განვითარება 

ის პალატა, რომელშიც მოხდება საკითხის ინიცირება, თანხმდება 

მისი განხილვის ვადებსა და პროცესზე. მაგალითად, შეიძლება 

შეიქმნას სპეციალური კომიტეტი მოლაპარაკებების საწარმოებ-

ლად ან/და თვითონ კონკრეტულ პალატაში მოხდეს საკითხის გან-

ხილვა. ასევე უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესა-

ხებაც,  საკითხის ირგვლივ მხოლოდ კონსულტაციები უნდა გაიმ-

ართოს, მოლაპარაკებები თუ - ორივე ერთად. პალატის სხდომის 

თავმჯდომარეებმა ასევე უნდა გადაწყვიტონ თუ რა სამუშაოა ჩასა-

ტარებელი კონკრეტული საკითხის ირგვლივ.

თუკი საკითხი სცილდება ერთი პალატის კომპეტენციებს, მაშინ 

უნდა შეიქმნას ერთობლივი კომიტეტი ან სპეციალური ჯგუფი, რო-

მელიც მას განიხილავს. 
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ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს რომელიმე მინი-
სტრის (მინისტრების) ინტერვენციაც. ასეთ შემთხვევაში მინისტრის 
მონაწილეობის უზრუნველყოფას ახდენს სამთავრობო საორგანი-
ზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი.                       .

პალატას ან სპეციალურ ჯგუფს შეიძლება დასჭირდეს ტექნიკური 
დახმარება სხვადასხვა საკითხზე. ასეთ შემთხვევაში მონაწილეებს 
შეუძლიათ მოიწვიონ ტექნიკური ექსპერტები.            .

როდესაც დასრულდება რომელიმე პოლიტიკის შემუშავების პრო-
ცესი, NEDLAC ამზადებს ანგარიშს მისი შესაბამისი სტრუქტურების 
მიერ რატიფიკაციისთვის.                            .

იმ შემთხვევაში, თუკი მთავრობა ამბობს, რომ შემუშავებული პო-
ლიტიკის ასამოქმედებლად საჭიროა შესაბამისი კანონმდებლობის 
არსებობა, მთავრობა NEDLAC-ს წარუდგენს კანონპროექტს განსა-
ხილველად. როდესაც დასრულდება კანონპროექტის განხილვა 
NEDLAC მოამზადებს ანგარიშს შესაბამისი სტრუქტურებისთვის ხელ-
მოსაწერად. ხელმოწერის შემდეგ კანონპროექტი ეგზავნება შრო-
მის მინისტრს და შესაბამის მინისტრებს, რომლებიც მას გადაუგზა-
ვნიან პარლამენტს.

6.    სეკრეტარიატი

წყარო

მუდმივმოქმედი სეკრეტარიარი იქმნება იმისთვის, რომ უზრუ-
ნველყოს ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინს-
ტიტუტების მდგრადობა და ეფექტური ფუნქციონირება.       . 

სეკრეტარიატი უზრუნველყოფს ინსტიტუტების გამართულ ად-
მინისტრაციულ ფუნქციონირებას. ის ხელს უწყობს ფორმა-
ლური კონტაქტების დამყარებას, ახალისებს არაფორმალურ 
კონტაქტებს და მოქმედებს როგორც საკონტაქტო პირი, ყველა 
ტიპის ინფორმაციის გაცვლისთვის. სამმხრივი ინსტიტუტის 
საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირის (თავმჯდომარე ან გენე-
რალური მდივანი) თხოვნით, სეკრეტარიატი ორგანიზებას 
უკეთებს, მოიწვევს და ამზადებს შეხვედრებს, წერს შეხვედრის 
ოქმებს, მიღებულ გადაწყვეტილებებს და თვალყურს ადევნებს 
მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებას.                        . 

სეკრეტარიატის ორგანიზების ფორმა დამოკიდებულია სამ-
მხრივი უწყების იურიდიულ სტატუსზე.                . 

უმეტეს შემთხვევაში, სეკრეტარიატი წარმოადგენს შრომის 
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროს ადმინის-
ტრაციულ დანაყოფს და მისი თანამშრომლები არიან საჯარო
 მოხელეები. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში სამმხრივი ინსტი-
ტუტები უფრო ავტონომიურები არიან და დამოუკიდებელი სე-
კრეტარიატიც გააჩნიათ. 

154



ნაწილი VIII

ე.  შეხვედრების სიხშირე

კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვე-

ვაშიც მრავალი შესაძლებლობა არსებობს.       . 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინ-

სტიტუტების მიერ მოწყობილი შეხვედრებისა და 

კონსულტაციების სიხშირე განსხვავებულია სხვადა-

სხვა ქვეყანაში. ამის შესახებ არ არსებობს ერთიანი 

მიდგომა.

რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა იქნას არჩეული, აუციელბელია, 

არჩეულ იქნას  შეხვედრების ისეთი პერიოდულობა რომელიც 

სოციალურ პარტნიორებს საშუალებას მისცემს კარგად გაიგონ 

და თვალ-ყური ადევნონ წარმოდგენილ პოლიტიკასა და პრო-

გრამებს, აუცილებელია შეხვედრებს ჰქონდეთ სიღრმისეული 

დღის წესრიგი და რეფორმის პროცესში შეეძლოთ მნიშნველო-

ვანი წვლილის შეტანა. ასევე ცხადია, რომ თუკი სამმხრივი შე-

ხვედრები რეგულარულად მოეწყობა, მაშინ სოციალურ პარ-

ტნიორებსა და მთავრობას მიეცემათ ერთმანეთის უკეთ გაც-

ნობის საშუალება. მხოლოდ ის, რომ პარტნიორებს ერთმანეთ-

თან შეხვედრის მეტი საშუალება ექნებათ, ხელს შეუწყობს მათ 

შორის პირადი კონტაქტების დამყარებას, ასევე ნდობის ჩამო-

ყალიბებას, რაც დაეხმარება მათ უფრო პროდუქტიულ საქმია-

ნობაში.                                      .   .

მაგალითად, 1976 წლის # 144 კონვენცია სამმხრივი კონსულ-

ტაციების (საერთაშორისო შრომის სტანდარტები) შესახებ - იმ 

საკითხებთან მიმართებით, რომლებსაც ის ეხება - ამბობს, რომ 

'კონსულტაციები უნდა წარიმართოს შესაფერისი ინტერვალით, 

რომელიც იქნება დადგენილი შეთანხმების საფუძველზე, მაგრამ 

არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.                         .' 

შეხვედრების სიხშირე დამოკიდებული იქნება წლის განმავლო-

ბაში წამოჭრილი საკითების რაოდენობაზე. ბევრ შემთხვევაში,

სასურველია უფრო ხშირი შეხვედრები (წელიწადში ერთზე 

მეტი). მხარეებმა ასევე უნდა შეინარჩუნონ მოქნილობა, რომ სა-

სწრაფო საკითხები განიხილონ მოკლე ვადებში. 
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ვ.  ტრიპარტიზმის დაფინანსება

ტრიპარტიზმი, როგორც წესი, ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯე-

ტიდან, რადგანაც სოციალური დიალოგი განიხილება როგორც 

საჯარო ქმედება, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოსა 

და მთავრობის ფუნქციონირებასთან. მიმდინარე ხარჯები იფა-

რება კონკრეტული სამინისტროების ბიუჯეტიდან, რომლებთანაც 

ისინი თანამშრომლობენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამმხრივი 

ინსტიტუტები დაკავშირებულნი არიან შრომის სამინისტროსთან, 

მათი ბიუჯეტიც ამ სამინისტროდან დაფინანსდება.         .

ზოგადად, სასურველია, რომ სამმხრივ ინსტიტუტებს ჰქონდეთ 

დამოუკიდებელი ბიუჯეტი საკუთარი საქმიანობის საწარმოებ-

ლად, რაც მათ გარკვეულ სტაბილურობასა და ავტონომიურო-

ბასაც მიანიჭებს.                                  .

ზოგიერთ შემთხვევაში დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების 

მონაწილეობა მთლიანად ან ნაწილობრივ ფინანსდება მათი 

ორგანიზაციების მიერ. 

მოროკოს ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს 

დაცვის საბჭოს - ინსტიტუტი, რომელსაც კონსტი-

ტუციური საფუძველი გააჩნია - სახელმწიფო ბიუ-

ჯეტში ცალკე ხაზი აქვს გამოყოფილი, რაც ორგა-

ნული კანონითაა განსაზღვრული (ნაწილი 32). 
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ნაწილი VIII

ზ.  ზომა

სამმხრივი ინსტიტუტების ოპტიმალური ზომის შესახებ ერთი-

ანი შეთნხმება არ არსებობს.                         . 

არსებული ეროვნული სოციალური დიალოგის ინსტიტუტები 

ამ თვალსაზრისით განსხვავდებიან. ქვემოთ მოყვანილი სუ-

რათი ამას ნათლად აჩვენებს: 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოების ზომა - (ზოგიერთი 

მაგალითი) 

წყარო:
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

თ.  კომუნიკაცია და კონფიდენციალურობა

   
1.    კომუნიკაცია

ეროვნული სოციალური დიალოგის ყველა მონაწილისათვის 

გარე კომუნიკაცია და მედიაში გამოჩენა მნიშვნელოვანია, 

რადგანაც ისინი ცდილობენ საზოგადოებისათვის საკუთარი 

გზავნილის მიტანას. ყველასთვის სასარგებლოა, თუკი დოკუ-

მენტაცია საჯარო იქნება. სამმხრივ ინსტიტუტს ასევე შეუძლია 

განიხილოს ცალკე პრეს სპიკერის დანიშვნაც. 

ქვემოთ მოყვანილია ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება 

მედიისთვის იყოს ხელმისაწვდომი: 

კონფიდენციალური ხასიათის კვლევები და ინფორმაცია 

(მაგ: მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმაცია) 

არ უნდა იქნას გაზიარებული მედიასთან.                 . 

როგორც წესი, სამმხრივი ინსტიტუტები მთავრობას და პა-

რლამენტს წლის ბოლოს ასევე აწვდიან ყოველწლლიურ 

ანგარიშს და აუდიტორების დასკვნებს. 

სამმხრივი ინსტიტუტის კონსტიტუცია და პროცედურები;

წევრობა;

დღის წესრიგი და შეხვედრების ოქმები;

ღია სხდომების და მათზე საზოგადოების დასწრების 

შესახებ ინფორმაცია;

მიღებული შეთანხმებების ტექსტი, რეკომენდაციები 

და დასკვნები;

სეკრეტარიატის საკონტაქტო ინფორმაცია.

მაგალითად, ეკონომიკური და სო- სერბეთის 

ციალური საბჭო აქვეყნებს  დეტალურ წლიურ 

ანგარიშებს ინგლისურე ენაზე 

(იხ. http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/en/).
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ნაწილი VIII

ინტერნეტი ინფორმაციის გავრცელების კარგი საშუალებაა. 

ვებგვერდზე შეიძლება განთავსდეს მრავალი დოკუმენტი და 

ინფორმაცია. სამმხრივი ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაცია ასევე უნდა გავრცელდეს დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციების ქსელშიც. 

სინგაპური - სინგაპურის ტრიპარტიზმის ფორუმის ვებგვერდი 

2.    კონფიდენციალურობა

ამავდროულად, საჯაროობა შეიძლება წინაღობაც აღმოჩნ-

დეს წარმატებული მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციები-

სათვის, რადგანაც მონაწილეებმა შეიძლება თავი შეიკავონ 

საკუთარი აზრის გამოხატვისაგან და შესაძლო კომპრო-

მისები საიდუმლოდ დატოვონ.                           . 

ამიტომ კონფიდენციალურობის პრინციპის დაცვა შეიძლება 

გახდეს საჭირო შეხვედრების დროს. საუკეთესო მიდგომა 

არის წესების დადგენა  იმის შესახებ, თუ რომელი შეხვედრა 

იქნება ღია და რომელი - დახურული და რომლის დროს უნდა 

იქნას კონფიდენციალურობის პრინციპი გამოყენებული. 

159



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

გათვალისწინებულ უნდა იქნას ისეთი ღონისძიებები, რომლე-

ბიც მიმართული იქნება ფართო საზოგადოებისათვის და ისე-

თებიც, რომლებიც კონფიდენციალური დარჩება. შესაძლო 

ვარიანტებია:

დამატებითი საკითხავი: 

ოფიციალური სხდომები, რომლებიც საზოგადოებისთვის 

და მედიისთვის ღიაა;

· დახურული სხდომები (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მოლაპარაკებების წარმოების პროცესში), რომლის გან-

მავლობაშიც საზოგადოებსათან კონტაქტი მიმდინარეობს 

ერთობლივი პრესკონფერენციების ან განცხადებების 

საშუალებით.
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ნაწილი VIII

სანიშნი



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

სანიშნი



ნაწილი

სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური ჩარჩო

ეს ნაწილი განიხილავს შრომის ძირითად საერთაშორისო სტან-
დარტებსა და სოციალურ დიალოგს. განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა 1976 წლის კონვენციას სამმხრივი კონსულტაციების 
(საერთაშორისო შრომის სტანდარტები) შესახებ (#144)  

ა.

ბ.

სამმხრივი კონსულტაციების ხელშეწყობა შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მნიშვნელოვან 

ინსტრუმენტებში

1976 წ. სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ კონვენცია 

(შრომის საერთაშორისო სტანდარტები), #144

1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის #144 კონვენციის
 შესავალი

2. როგორ ხორციელდება სამმხრივი კონსულტაცია?

3. რა პროცედურები საჭირო კონსულტაციების გასამართად?
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164

170

170

168

163



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ა. სამმხრივი კონსულტაციების ხელ-

შეწყობა შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მნიშვნელოვან ინს-

ტრუმენტებში

სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუნდამენტური 

ინსტრუმენტებია. შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის თითქმის ყველა კონვენცია და რეკომე

ნდაცია საუბრობს სამმხრივი სოციალური დია-

ლოგის შესახებ, როგორც მრავალი საკითხის გადაწყვეტის გზაზე. 

უმეტეს შემთხვევაში, ეს ინსტრუმენტები ცალსახად მოითხოვენ 

კონსულტაციებს ყველაზე წარმომადგენლობით დამსაქმებელთა 

და დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან, რათა უზრუნველყონ მათი 

პირობების  სათანადო შესრულება. 

პირველ რიგში, ეფექტური სამმხრივი კონსულტაციები მაშინაა 

შესაძლებელი, როდესაც დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციები სარგებლობენ გაერთიანების თავისუფლებით. 

სოციალური დიალოგის საკვანძო ელემენტები და პირობები 

მოცემულია ასოციაციის თავისუფლებისა და გაერთიანების 

უფლების დაცვის შესახებ 1948 წლის კონვენციაში (# 87), გაერ-

თიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების შესახებ 

1949 წლის კონვენციაში (# 98), (საჯარო სამსახურში) შრომითი 

ურთიერთობების შესახებ 1978 წლის კონვენციაში (# 151), კო-

ლექტიური მოლაპარაკებების შესახებ 1981 წლის კონვენციაში 

(# 154) და დასაქმებულთა წარმომადგენლობის შესახებ 1971 

წლის კონვენციაში (#135).                          . 

დამატებითი არჩევნები არის ასევე მოცემული 1960 წლის რე-

კომენდაციაში (ინდუსტრიულ და ეროვნულ დონეზე) კონსულ-

ტაციის შესახებ (# 113), 1971 წლის რეკომენდაციაში დასაქმე-

ბულთა წარმომადგენლობის შესახებ (#143) და 2002 წლის რეზო-

ლუციაში ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის შესახებ. 
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ნაწილი VIII

CETCOIT დაარსდა 2000 წელს და არის სამმხრივი უწყება, რომელიც 

პასუხისმგებელია შრომითი დავების გადაჭრაზე, რომლებიც დაკა-

ვშირებულია კოლუმბიაში გაერთიანების უფლების დაცვასთან. 

2008 წ. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაიწყო CETCOIT-თან

მუშაობა, რათა განევითარებინა მისი ოპერაციული უნარები. ჯერ

მოხდა CETCOIT ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასება, შემ-

დეგ კი ოფისმა მოახდინა სამმხრივი შეთანხმებების ფასილიტაცია, 

რათა მომხდარიყო კონკრეტული პრაქტიკული ზომების მიღება 

CETCOIT ფუნქციონირებისა და გავლენის გასაუმჯობესებლად.

ამ ნაბიჯების წარმატება მალევე გამოჩნდა, როგორც კი სამი მნი-

შვნელოვანი და ხანგრძლივი დავის გადაწყვეტა მოხდა თვეზე ნა

კლებ ვადაში. 2012 წ. პროექტის დამოუკიდებელმა შეფასებამ 

დაასკვნა, რომ ის დახმარება, რომელიც გაწეული იქნა CETCOIT-თვის 

იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ქვეყანაში სამმხრივი დია-

ლოგისა და ნდობის ჩამოყალიბების გზაზე. 2012 წ. შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის  მმართველმა საბჭომ ხაზგასმით აღნიშნა 

პროექტის შედეგები, როგორც კოლუმბიაში დემოკრატიისა და გაე-

რთიანების უფლების შესახებ სამმხრივი შეთანხმების ნაწილი.  

წყარო:

უფრო მეტიც, შრომის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული 

ინსტრუმენტები ასევე თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს გამა-

რთულად მომუშავე სამმხრივი სოციალური დიალოგისათვის 

ხელშემწყობი გარემოს შექმნისათვის. 1978 წლის შრომის ად-

მინისტრირების შესახებ კონვენცია (#150) ამბობს, რომ ყველა 

წევრი, რომელმაც მოახდინა კონვენციის რატიფიცირება, 'მიი-

ღებს შესაბამის ზომებს, რათა უზრუნველყოს შრომის ადმინი-

სტრირების სისტემაში, კონსულტაციები, თანამშრომლობა და 

მოლაპარაკებები სახელმწიფო უწყებებს, დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ყველაზე წარმომადგენლობით ორგანიზაცი-

ებს შორის, ან როცა შესაძლებელია, დამსაქმებელთა და და-

საქმებულთა წარმომადგენლებს შორის.'  იქვე ნათქვამია ასევე, 

რომ 'რამდენადაც შესაძლებელია ეროვნული კანონმდებლო-

ბისა და რეგულაციების, ასევე ეროვნული პრაქტიკის გათვა-

ლისწინებით', ასეთი ზომები უნდა იქნას მიღებული ეროვნულ 

დონეზე.                        .              .

კოლუმბია - სპეციალური სამმხრივი კომიტეტი შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი გადაცემული 

კონფლიქტების მართვის შესახებ (CETCOIT)
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დასაქმების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება 

(დასაქმების პოლიტიკის შესახებ 1964 წ. კონვენცია, #122)

მინიმალური ანაზღაურების დაფიქსირება და შესწორება, იქ 

სადაც ასეთი არსებობს (მინიმალური ანაზღაურების შესახებ 

1970 წ. კონვენცია, #131);                     .

პროფესიული განათლების პოლიტიკის შემუშავება და გან-

ხორციელება (ადამიანური რესურსების განვითარების შესა-

ხებ 1975 წ. კონვენცია, #142);                   .

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის  შრომის საერთაშო-

რისო კონფერენციის დღის წესრიგში არსებული საკითხები, 

ასევე შრომის საერთაშორისო სტანდარტების მიღების, რა-

ტიფიცირების, ზედამხედველობისა და დენონსაციის საკით-

ხები (სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ (შრომის საერთა-

შორისო სტანდარტების) 1976 წ. კონვენცია, # 144);     .

სამუშაო ადგილზე უსაფრთოხების, ჯანდაცვისა და სამუშაო 

გარემოს შესახებ ეროვნული პოლიტიკის ფორმულირება, 

განხორციელება და რევიზია (სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო-

ებისა და ჯანმრთელობის შესახებ 1981 წ. კონვენცია, # 155);

იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ საოჯახო ვალდებუ-

ლებები და არიან დასაქმებულნი ან/და სურთ მუშაობის დაწ-

ყება, შესაბამისი ზომების მიღება და გამოყენება, რათა მათ 

საშუალება ჰქონდეთ შეათავსონ თავიანთი საოჯახო და სამ-

სახურებრივი მოვალეობები ერთმანეთთან (საოჯახო ვალ-

დებულებების მქონე დასაქმებულების შესახებ 1981 წ. კონ-

ვენცია, # 156);                             .     .

მდგრადი სოციალური უსაფრთხოების სისტემის ხელშეწყობა,  

ეროვნული სოციალური უსაფრთხოების სტრატეგიების ფო-

რმულირება და განხორციელება (მინიმაური სოციალური 

დაცვის შესახებ 2012 წ. რეკომენდაციები, #202).

წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან ყოველწლიურად 

ანგარიში ჩააბარონ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

რატიფიცირებული კონვენციების შესრულების შესახებ, სადაც 

მიუთითებენ არა მხოლოდ იმას, შეესაბამება თუ - არა ეროვ-

ნული კანონმდებლობა კონვენციით აღებულ ვალდებულებებს, 

არამედ ასევე ინფორმაციას  იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა კო-

ნვენციის პრაქტიკული განხორციელებისა და შედეგების მიღ-

წევისათვის. 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ნაწილი IX

დამატებითი საკითხავი:

დამატებითი ინფორმაცია:
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ბ. 1976 წ. კონვენცია სამმხრივი კონ-

     სულტაციების შესახებ  (შრომის სა-

     ერთაშორისო სტანდარტები), #144

1.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის # 144 
    კონვენციის შესავალი

1976 წ. სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ (შრომის საერთა-

შორისო სტანდარტები) კონვენცია არის შრომის საერთაშორისო

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ოთხი ე.წ. ''მმართველი კონვენციიდან“, 

როგორც განმარტებულია სამართლიანი გლობალიზაციისათვის 

სოციალური სამართლიანობის დეკლარაციაში (2008). ის არის 

ეროვნულ დონეზე ტრიპარტიზმის პოპულარიზაციისათვის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. #144 კონვენცია წაკითხულ 

უნდა იქნას 1976 წ. სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ (შრომის 

საერთაშორისო ორანიზაციის საქმიანობა) რეკომენდაციასთან 

ერთად (#152).                                          .

144-ე კონვენცია მოითხოვს, რომ ეროვნულ დონეზე კონსულტა-

ციები წარიმართოს  მთავრობას, დამსაქმებელთა და დასაქმე-

ბულთა ორგანიზაციებს შორის შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის  სტანდარტებთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხო-

რციელების ყოველ ეტაპზე. უფრო კონკრეტულად, ის ითხოვს, 

რომ დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის მოლაპარაკე-

ბები გაიმართოს ხუთ კონკრეტულ საკითხზე, რომლებიც კავშირ-

შია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან 

დაკავშირებულ საქმიანობასთან:

საკითხები კონფერე- შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

ნციის დღის წესრიგში: ეს საკითხები მოიცავს მთავბრობების 

პასუხებს მათ წინაშე დასმულ კითხვებზე, რომლებიც მიზნად 

ისახავენ სტანდარტების ჩამოყალიბებას და კომენტარებს 

სხვადასხვა ინსტრუმენტის ტექსტის სამუშაო ვერსიებზე. საბო-

ლოო შინაარსი და კომენტარები რჩება მთავრობის პასუხის-

მგებლობის ქვეშ. 
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ნაწილი IX

 ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-თვის წარდგენა.

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან კონ-

სულტაციის შედეგად. 

რატიფიცირების გარეშე დარჩენილი კონვენციებისა და რე-

კომენდაციების გადახედვა მათი რატიფიცირებისა და გამო-

ყენების მიზნით. გადახედვა უნდა მოხდეს შესაბამის ინტერ-

ვალებში', რომელიც ეროვნული პრაქტიკით განისაზღვრება. 

ეს საშუალებას იძლევა, დადგინდეს, შეიცვალა თუ - არა პი-

რობები მათი რატიფიკაციისა და განხორციელებისათვის.

ანგარიშები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი რა-

ტიფიცირებული კონვენციების შესახებ. კონვენციის რატიფი-

ცირების შემდეგ წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მოახდინონ 

მათი განხორციელების შესახებ ანგარიშგება, როგორც საკა-

ნონმდებლო ცვლილებების ასევე მათი პრაქტიკაში გატარე-

ბის შესახებ. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზა-

ციებთან უნდა მიმდინარეობდეს კონსულტაციები ყველა ან-

გარიშის დასრულებამდე და შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციისათვის გაგზავნამდე. 

რატიფიცირებული კონვენციების დენონსაციის შესახებ წინა-

დადებების მომზადება. თუკი მთავრობა განიხილავს უკვე რა-

ტიფიცირებული კონვენციის დენონსაციას, მან საბოლოო გა-

დაწყვეტილების მიღებამდე  კონსულტაცია უნდა გაიაროს 

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან.

2013 წ. #144 კონვენცია რატიფიცირებულია 134 წევრ სახელმწიფოს მიერ. 

იმის მიუხედავად, რომ ერთი შეხედვით #144 კონვენცია შეზ-

ღუდული შეიძლება მოგვეჩვენოს, მრავალ სახელმწიფოში  ამ 

ინსტრუმენტმა ბიძგი მისცა წარმატებულ სოციალურ დიალოგს 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებიც კონვენციის მიღმა იყო

და აჩვენა, რომ მას შეუძლია გააძლიეროს სოციალური დია-

ლოგი ეროვნულ დონეზე. 

ამასთან, #152 რეკომენდაცია გვთავაზობს, რომ კონსულტაციების 

დროს სხვა კავშირში მყოფი საკითხებიც იქნას განხილული, რო-

გორებიცაა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის  ტექნიკური 

თანამშრომლობის საქმიანობა; შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის კონფერენციებისა და შეხვედრების დასკვნები და რეზო-

ლუციები; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობის 

უკეთ გაცნობის ხელშეწყობა. 

პარლამენტებისადმი ახალმიღებული კონვენციებისა და რე-

კომენდაციების რატიფიცირებისათვის ან განხორციელებისა-

. 
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2.  როგორ ხორციელდება სამმხრივი კონსულტაცია? 

3. რა პროცედურებია საჭირო კონსულტაციების 
გასამართად? 

არჩევანი სახელმწიფოებზეა დამოკიდებული. კონვენცია მთავ-
რობებს საკმაო საშუალებას აძლევს კონსულტაციების შესაფერისი 
ფორმის შესარჩევად. არ არის აუცილებელი, რომელიმე კონკრე-
ტული ინსტიტუციური ფორმის არჩევა. ნებისმიერი პროცედურის 
ხასიათი განპირობებული იქნება ეროვნული სპეციფიკით და კონ-
სულტაციებით მთავრობას, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
ორგანიზაციებს შორის. ზოგიერთმა სახელმწიფომ შრომის საერ-
თაშორისო ორგანიზაციისაგან ითხოვა დახმარება და ტრენინგი 
კონვენციის განხორციელების პროცესში.               .

პრაქტიკაში კი მრავალმა სახელმწიფომ ჩამოაყალიბა ფორმა-
ლური კომიტეტები კონვენციით დარეგულირებული საკითხების 
განსახორციელებლად. როგორც წესი, ეს არის ისეთი უწყება, რო-
მელსაც გააჩნია კონკრეტული კომპეტენციები შრომის საერთა-
შორისო ორგანიზაციასთან მიმართებაში. მეორე შესაძლო ვარი-
ანტია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობა და 
შრომის საერთაშორისო სტანდარტები განხილულ უნდა იქნას უფ-
რო ფართე კომპეტენციების მქონე უწყებაში, რომელიც ზოგადად 
ეკონომიკის, სოციალურ და შრომის სფეროებში მოღვაწეობს. 

#144 კონვენციის მიზანია,  ყველა დამსაქმებლისა და დასაქმებული 
ორგანიზაციის შეხედულებები გათვალისწინებულ იქნას მთავრობის 
მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.                 . 

კონვენცია მოითხოვს, კონსულტაციები ჩატარდეს 'წარმომადგენ-
ლობით ორგანიზაციებთან'. ორგანიზაციების შერჩევის კრიტერიუ-
მები წინასწარ უნდა იყოს დადგენილი, კონკრეტული და ობიექტური. 
დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს უნდა შეეძლოთ 
თვისუფლად აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები. უფრო მეტიც, 
დამსაქმებლები და დასაქმებულები თანაბრად უნდა იქნან წარმოდ-
გენილნი ნებისმიერ კომპეტენტურ ორგანოში.          .

კონსულტაციები წინასწარ შეთანხმებული ინტერვალით უნდა ტარ-
დებოდეს, მაგრამ როგორც მინიმუმ ერთხელ წელიწადში. საჭირო-
ების შემთხვევაში, კომპეტენტური უწყება უნდა ამზადებდეს ასევე 
ანგარიშს არსებული პროცედურების მუშაობის შესახებ.      .

კონსულტაციების შემდეგ, თუკი არ იქნა მიღწეული კონსენსუსი, მთა-
ვრობა იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა ორგანიზაციები არ არიან ვალდებულნი, დაეთან-
ხმონ მთავრობის პოზიციას და შეუძლიათ საკუთარი პოზიცია პირ-
დაპირ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას მიაწოდონ.
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უნდა იყოს თუ -  არა კონსენსუსი სამმხრივი კონსულ-

ტაციების პროცესის შედეგი? 

ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს მოსაზრება ერთი კონკრე-

ტული საკითხის შესახებ 

– შრომის საერთაშორისო 

საკითხი, თუ რამდენად უნდა იყოს კონსენსუსის მიღწევა სამმ-

ხრივი კონსულტაციების მიზანი, გამოძიებულ იქნა შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს მიერ გვატემა-

ლისა და ტრინიდადი და ტობაგოს მხრიდან კონვენციის პირო-

ბების შეუსრულებლობის ბრალდების ფონზე, რაც წარმოადგინა 

ორმა პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 24-ე მუხლის საფუძველზე 

2003 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემთხვევა ეხება კონვენ-

ციის ინტერპრეტირების საკითხს, კომიტეტის - რომელიც შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველმა საბჭომ დანიშნა წა-

რმომადგენლობითობის საკითხის გასარკვევად -  მიერ მიღწე-

ული დასკვნები ასევე ეხება ზოგადად სამმხრივ პროცესსაც.

კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ თუკი კონსულტაციები უნდა იყოს 

საფუძვლიანი და არა სიმბოლური, მაშინ მათ ყურადღება უნდა 

მიექცეს კომპეტენტური უწყებების მხრიდანაც. მიუხედავად იმისა, 

რომ საჯარო უწყებები უნდა აწარმოებდნენ კონსულტაციებს კე-

თილსინდისიერად, ისინი არ არიან შებოჭილნი ამ პროცესში გა-

მოთქმული მოსაზრებებზე და საბოლოო გადაწყვეტილება მთლი-

ანად მათი პასუხისმგებლობის სფეროა. კომიტეტი ასევე ამბობს, 

რომ აბსოლუტური კონსენსუსის მიღწევის მცდელობამ შეიძლება 

შეამციროს კონვენციის მოთხოვნილი კონსულტაციების ეფექტუ-

რობა. ამ თვალსაზრისით, ის ამბობს, რომ კონვენციის მოთხოვნა 

არ არის, რომ კონსულტაციების მიზანი იყოს შეთანხმების მიღ-

წევა. კონსულტაციების მთავარი მიზანია კომპეტენტური ორგანო-

სათვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება. 

ნაწილი IX

ტრინიდადი და ტობაგო 

 
1996 წელს ტრინიდადისა და ტობაგოს მთვრობამ ჩამოაყლიბა'
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამმხრივი კონსულტა-
ციების კომიტეტი #144 კონვენციის ფარგლებში'. მისი წევრები 
არიან კერძო პირები, რომლებსაც გააჩნიათ ექსპერტიზა ეკონო-
მიკის, სოციალურ და შრომის სფეროებში.            .

თავისი რეგულარული ყოველთვიური და ქვეკომიტეტბის სხდომე-
ბზე ეს კომიტეტი ატარებს ეროვნული კანონმდებლობისა და პრა-   

შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციის სამმხრივი კონსულტაციების კომიტეტი #144 კონვენციის ფარ-
გლებში 

წყარო:
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ქტიკის ექსპერტიზას კონვენციის იმ პირობების გათვალისწინებით, 

რომლებიც რატიფიკაციისთვისაა წარდგენილი. მაგალითად: ბავ-

შვთა შრომის შესახებ # 138 და # 182 კონვენციები. ბოლო პერიო-

დში კომიტეტი შეთანხმდა, რომ რეკომენდაციას გაუწევდა 1964 

წლის დასაქმების პოლიტიკის შესახებ კონვენციის (#122) რატიფი-

ცირებას, ასევე 1981 წლის სამსახურის ადგილზე ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების კონვენციის (#155) რატიფიცირებას.        . 

მსჯელობის დროს კომიტეტი კონსულტაციებს გადის სხვადასხვა 

დაინტერსებულ მხარესთან მათი მოსაზრებების მოსასმენად კონ-

ვენციის რატიფიკაციის შესახებ, კომიტეტი ასევე უკავშირდება ექს-

პერტებსა და სპეციალისტებს, რომლებსაც შეუძლიათ დისკუსიებში 

წვლილის შეტანა. 

იხ:

ნორვეგია - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამმხრივი კომიტეტი 

დამატებითი საკითხავი:

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ნორვეგიული სამმხრივი 
კომიტეტი შეიქმნა 1977 წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-
ციის #144 კონვენციის შედეგად. კომიტეტი წელიწადში ხუთჯერ 
იკრიბება, როგორც წესი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მმართველი საბჭოს შეკრების წინ, დღის წესრიგის წინასწარი გან-
ხილვისა და პოზიციების შედარებისათვის. ის ასევე ყოველწლიუ-
რად იკრიბება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შრომის 
საერთაშორისო კონფერენციის დაწყებამდე და დასრულების შემ-
დეგ, რათა დაადგინოს თითოეული წევრის როლი და დღის წეს-
რიგში წარმოდგენილი საკითხების შესახებ მათი მოსაზრებები. ამის 
შემდეგ კომიტეტი თვალყურს ადევნებს კონფერენციაზე მიღებული 
კონვენციებისა და რეკომენდაციების რატიფიცირების პროცესს.

კომიტეტი ასევე განიხილავს ღირსეული შრომის ეროვნულ პროგ-
რამას და განიხილავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი 
ნორვეგიის წვლილს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი ფორუმზე განიხილება.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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სანიშნი

ნაწილი IX



სანიშნი

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I



რა დახმარების გაწევა 

შეუძლია შრომის

 საერთაშორისო ოფისს?

ეს ნაწილი საუბრობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

როლზე ეროვნულ დონეზე სამმხრივი სოციალური დიალოგის 

ხელშეწყობის საქმეში. 

ნაწილი

ა.

ბ.

გ.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ტრიპარტიზმი 
და სოციალური დიალოგი

ტექნიკური დახმარება, უნარების განვითრება 
და სატრენინგო საქმიანობა
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1.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 

ტრიპარტიზმი და სოციალური დიალოგი

1919 წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შექმნის შემდეგ 

სამმხრივი სოციალური დიალოგი გახდა ორგანიზაციის ერთ-ერთი 

ფუძემდებლური პრინციპი. მისი ძირითადი სტრუქტურა და ფუნქცი-

ები დაფუძნებულია ტრიპარტიზმზე. იგი წარმოადგენს გაეროს სის-

ტემაში ერთადერთ სამმხრივ სააგენტოს. დღეს შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაცია წარმოადგენს სოციალური დიალოგის ყვე-

ლაზე დახვეწილ და ინსტიტუციონალიზებულ გლობალურ ფორუმს, 

რომელიც უნიკალურ საშუალებას აძლევს მთავრობებს, დამსაქმე-

ბელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, 

რომ ჩაებან სამმხრივი თანამშრომლობის პროცესში.             . 

სოციალური დიალოგისა და ტრიპარტიზმის მნიშშვნელობა შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის დაფუძნდა 1944 წ. ფილა-

დელფიის დეკლარაციით. ამის შემდეგ რამდენჯერმე გაესვა ხაზი 

მის მნიშვნელობას მთელ რიგ დოკუმენტებში, კერძოდ: 2002 წლის 

რეზოლუციაში ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის შესახებ; 

2008 წლის დეკლარაციაში სამართლიანი გლობალიზაციისათვის 

სოციალური სამართლიანობის შესახებ და 2009 წლის სამუშაო ად-

გილების შესახებ გლობალურ პაქტში.                           . 

ის ასევე წარმოდგენილია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

ოთხ სტრატეგიულ მიზანთა შორის:

სამუშაო ადგილის სტანდარტების, ფუნდამეტური პირნციპე-

ბისა და უფლებების განხორციელების ხელშეწყობა ქალების 

და კაცებისათვის ღირსეული დასაქმებისა და შემოსავლის 

მიღების პირობების შექმნა.

სოციალური დაცვის ყველასათვის ხელმისაწვდომობისა და 

ეფექტურობის უზრუნველყოფა.

ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის გაძლიერება.

ეს ოთხი პრინციპი ერთმანეთს აძლიერებს და ერთად წარმოად-

გენენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღირსეული სამუშაოს 

პრინციპის საფუძველს. 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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ტრიპარტიზმი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

სტრუქტურასა და ფუნქციონირებაში 

2.  ტექნიკური დახმარება, უნარების გან-

ვით�რება და სატრენინგო საქმიანობა

აუციელებელია აღნიშნოს, რომ შრომის საერთაშორისო კონფე-

რენციას და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას ორივეს აქვთ 

სამმხრივი შემადგენლობა, თუმცა შრომის საერთაშორისო ოფისს - 

არა. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლები 

არიან საერთაშორისო საჯარო მოხელეები, რომლებიც დამოუ-

კიდებელნი არიან თვიანთი მთავრობებისაგან და ასევე ნების-

მიერი სხვა მხარისაგანაც.                      .

თუმცა, ოფისს გააჩნია ორი ბიურო, დასაქმებულთა (ACTRAV) და 

დამსაქმებელთა (ACT/EMP) ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც უმე-

ტესწილად დაკომპლექტებულია დამსაქმებელთა და დასაქმებუ-

ლთა ორგანიზაციების ექსპერტებისაგან. ამ ორი ბიუროს როლი 

დადასტურებულია 2002 წლის რეზოლუციაში ტრიპარტიზმისა და

სოციალური დიალოგის შესახებ, რომელიც ოფისს სთხოვს, 'აღი-

აროს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ბიუროების მიერ გაწე-

ული საქმიანობა, განსაკუთრებული ფუნქციები და როლი და გაა-

ძლიეროს მათი შესაძლებლობები დამსაქმებელთა და დასაქმე-

ბულთა ორგანიზაციებისათვის მომსახურების მიწოდებაში.'

სოციალური დიალოგი და სამმხრივი კონსულტა-
ციები წარმოადგენენ აპრობირებულ მეთოდს კონ-
ფლიქტების გადაწყვეტის, ეფექტური პოლიტიკის 
შემუშავებისა და მდგრადი რეფორმების განხორ-
ციელების საქმეში. წევრებისა და ტრიპარტიზმის 
უნარების გაძლიერება წარმოადგენს მთავარ და 
მუდმივ საკითხს შრომის საერთაშორისო ორგანი-
ზაციის მანდატში რათა მათ იმოქმედონ ეროვნულ, 
რეგიონულ და გლობალურ დებატებში.                . 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას შეუძლია დაეხმაროს მთავრო-

ბებს, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს, დაიწყონ და 

გააუმჯობესონ ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი, უმეტეს-

წილად უნარების განვითარებისა და სტანდარტების შექმნის ღონისძი-

ებებით, ტექნიკური თანამშრომლობითა და რჩევებით, პოლიტიკის 

სფეროში, ისევე როგორც ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალო-

გის წარმატებული შემთხვევებისა და მიღებული გამოცდილების შესა-

ხებ ინფორმაციის შეგროვებითა და გაზიარებით.  

ნაწილი X
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ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ავღანეთში, ნამიბიაში, სამხრეთ 

აფრიკასა და შრი ლანკაში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციამ დახმარება გაუწია სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინს-

ტიტუციონალიზაციის შესახებ დისკუსიების დაწყებას, შრომის 

სტანდარტების განხორციელებას ეროვნული სამმხრივი ინსტი-

ტუტების, ასევე მათი სპეციალიზებული ქვე-კომიტეტების ან სპე-

ციალიზებული შრომის ინსპექციის ან უსაფრთხოების და ჯანმ-

რთელობის სამმხრივი ინსტიტუტების საშუალებით ადგილობრივ 

და ეროვნულ დონეებზე. 

წყარო:

ამ სფეროში ტექნიკური დახმარება ფოკუსირებულია სოციალური 

დიალოგისათვის ძლიერი და ფუნქციონალური ინსტიტუტებისა და 

პროცესების შექმნაზე და დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორ-

განიზაციებისათვის უნარების გაძლეირებაზე.               . 

ტექნიკური დახმარების სხვა კომპონენტებიც ასევე მნიშვნელოვანია 

ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის ჩამოყალიბებისა და 

გაძლიერებისათვის ეროვნულ დონეზე, კერძოდ: 

შრომის საერთაშორისო სტანდარტების რატიფიცირებისა და 
განხორციელების ხელშეწყობა;                   .    

 დახმარება ისე, რომ შრომის სამი-შრომის ადმინისტრაციების
ნისტროები და სხვა შესაბამისი სამთავრობო უწყებები უკეთ მო-
ნაწილეობდნენ სოციალურ დიალოგში და წარმართავდნენ მას;

 მოდერნიზაციასა და რეფორმირე-შრომის კანონმდებლობის
ბაში მხარდაჭერა.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის პოპულარიზაცია 

არის განვითარების ეროვნული და საერთაშორისო მიზნების ფო-

რმულირების  მიღწევის საშუალება და წარმოადგენს შრომის სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველობისა და ტრიპარტიზმის 

განყოფილების პრიორიტეტს. ACTRAV და ACT/EMP როლი, რომლე-

ბსაც ისინი ახორციელებენ თანამშრომლობის პროგრამების სა-

შუალებით და მიმართულია დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციების უნარების განვითარებისაკენ, უმნიშვნელოვანესია

 ამ მიზნების მისაღწევად.
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PRODIAF - აფრიკაში სოციალური დიალოგის ხელშე-

წყობის პროგრამა

PRODIAF პროგრამის შედეგად მიღებული გამოცდილება

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის PRODIAF პროგრამა (Programme 

de Promotion du Dialogue Social en Afrique/აფრიკაში სოციალური დია-

ლოგის ხელშეწყობის პროგრამა) გაგრძელდა 1998-დან 2010 წლა-

მდე. ის დაფინანსებული იყო ბელგიისა და საფრანგეთის მთავრო-

ბების მიერ და მოიცავდა 22 ქვეყანას, ისევე როგორც დასავლეთ 

აფრიკაში (UEMOA), ცენტრალურ აფრიკასა (CEMAC)  და დიდი ტბების 

რეგიონში ქვე-რეგიონულ ინსტიტუტებსაც.              . 

აღნიშნული პროგრამის მთავარი მიზანი მდგომარეობდა ფრანგუ-

ლენოვანი აფრიკული სახელმწიფოებისათვის დახმარების გაწევაში 

სამმხრივი თანამშრომლობის სტრუქტურების გასაძლიერებლად 

ეროვნულ და ქვე-რეგიონულ დონეებზე. ის, ასევე, საშუალებას აძ-

ლევდა მთავრობებსა და სოციალურ პარტნიორებს შეეფასებინათ 

საკუთარი სოციალური დიალოგი და სამმხრივი თანამშრომლობის 

სისტემა და ერთად გაეანალიზებინათ საჭირო ზომები დახვეწის, 

ცვლილებებისა და გაუმჯოებესებისათვის, თუკი ეს აუცილებელი 

იქნებოდა.

წყარო:

მთავარი გამოწვევა სოციალური დიალოგისა და მისი განვითა-
რებისათვის არის ადამიანური ფაქტორი და არა ტექნიკური

სოციალური დიალოგის მხარდასაჭერად საჭიროა ისეთი პო-
ლიტიკური ლიდერები, რომლებსაც შეუძლიათ სხვა პოლიტი-
კური ლიდერების ერთად შეკრება ფუნდამენტური საკითხების 
განსახილველად;                           .

სოციალური დიალოგის განვითარებას და შემდეგ მის საფუ-
ძველზე პროგრამების ჩამოყალიბებას, მართვასა და შეფასებას 
სჭირდება ნათელი, ცალსახა და ყველას მიერ გაზიარებული 
თეორიული და კონცეპტუალური ჩარჩო.                    .

მდგრადი და გამართულად მომუშავე სოციალური დიალო-
გის ინსტიტუტების არსებობისთვის აუცილებელი პირობაა განა-
თლება და განგრძობითი განათლება.                   .

არ არსებობს სოციალური დიალოგის ყველასათვის მისა-
ღები მოდელის ფორმულა.                                        .

სოციალური დიალოგი არ წარმოადგენს მიზანს, ის არის სა-
შუალება ტრიპარტიზმის განვითარების, მმართველობის გაუმ-
ჯობესების, სოციალური და ეკონომიკური განვითრებისთვის.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღირსეული სამუშაოს პრობლემები 

ქვეყნების მიხედვით სოციალური დიალოგისა და ტრიპარტიზმის შესახებ მიზნები

(2010-2015 პერიოდში) 

ბოცვანა

სამხრეთ 

აფრიკა

მავრიკი

ბაჰამა

ბელიზი

გაიანა

ომანი

ავღანეთი

კამბოჯა

პაკისტანი
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ეროვნული სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების დაარსება 

და სოციალური პარტნიორების უნარების გაზრდა სოცია-

ლურ და  ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გავლენის მოსახდენად.

სოციალური დიალოგისა და შრომის ბაზრის ინსტიტუტების 

გაძლიერება შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესა-

ბამისად.

ეროვნული სამმხრივი ფორუმის შექმნა; 2014 წლისთვის 
შრომის საკითხებთან დაკავშირებული დავების 10%-ით 
შემცირება სოციალურ პარტნიორებს შორის გაზრდილი 
დიალოგის საშუალებით; კოლექტიური შეთანხმებების 
რაოდენობის გაზრდა. 

სექტორულ და ეროვნულ დონეებზე ინსტიტუციონალიზე-
ბული სამმხრივი დიალოგის არსებობა პოლიტიკის შემუშა-
ვების მიზნით; შრომის ბაზრის ცვალებადი მოთხოვნების 
შესაბამისად სატრენინგო პროგრამების განხორციელება; 
ინტერსექტორული და მრავალსექტორული პოლიტიკის 
დიალოგის წარმართვა ეკონომიკური და სოციალური გან-
ვითარების საკითხებზე სამმხრივი წევრების მონაწილეობით.
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ტრიპარტიზმისა და სოციალური დიალოგის ცნებებისა და 
პრაქტიკის შესახებ ტრენინგების ჩატარება საკვანძო თანა-
მდებობებზე მყოფ პირთათვის; ღირსეული სამუშაოსა და 
სოციალური დიალოგის შესახებ საზოგადოების ინფორმი-
რების კამპანიის წარმოება, რათა რაც შეიძლება უკეთ მო-
ხდეს მოსახლეობის ფართო ფენების ინფორმირება.

სამმხრივი წევრებისათვის ტრენინგების ჩატარება მათთვის 
მნიშვნელოვან საკითხებზე (სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო-
ება და ჯანმრთელობის დაცვა; ბავშვთა შრომა; აივ და შიდ-
სი; ინდუსტრიული (შრომითი) ურთიერთობები, ნდობა და 
ნდობის ჩამოყალიბება; ეროვნული კანონმდებლობა და 
შრომის საერთაშორისო სტანდარტები).

ეროვნული სამმხრივი საკონსულტაციო კომიტეტის დაარ-

სება და დამოუკიდებელი პროფესიული  კავშირის სტრუქ-

ტურის ჩამოყალიბება საწარმოების დონეზე.

ისეთი  ეროვნული სამმხრივი კომისიის შექმნა, რომლის შე-
მადგენლობის მინიმუმ 20% იქნება ქალი 2015 წლამდე; კომი-
სია მინიმუმ სამჯერ უნდა შეიკრიბოს აღნიშნულ თარიღამდე,

შეიქმნას სატრენინგო მოდული შრომის სამინისტროს თანა-
მშრომლებისათვის კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმა-
რთვის შესახებ; წარიმართოს უნარ-ჩვევების განვითარების 
პროგრამა სამმხრივი საკონსულტაციო საბჭოსათვის მისი მა-
ნდატის ეფექტური განხორციელებისათვის. 

ჩატარდეს კვლევა, პოპულარიზაცია და ადვოკატირება, რათა 

გაძლიერდეს გენდერულად მგრძნობიარე ცოდნა და უნარები 

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებში; ამაღლ-

დეს  ქალი და კაცი დამსაქმებლების ცოდნა სოციალური დია-

ლოგის შესახებ. 
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3.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
#144 ������������� ������������� 
��������� ���������

მოლდოვის 

რესპუბლიკა

უკრაინა

ბოსნია და 

ჰერცოგოვინა

სოციალური დიალოგის ფუნქციონირების ხელშესაწყობად 

სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური გარემოს გაძლი-

ერება სამმხრივი პოლიტიკის შემმუშავებელი პირების უნა-

რების გაძლიერებით, რათა ხელი შეეწყოს კოლექტიური 

მოლაპარაკებების ეფექტური მექანიზმების არსებობას.

რეგიონული სოციალური დიალოგის გაძლიერება და სო-
ციალური დიალოგის ეროვნულ და ტერიტორიულ ინსტი-
ტუტებს შორის კოორდინაციის გაძლიერება. 

სოციალური დიალოგის გაძლიერება სახელმწიფოს დო-
ნეზე გამართული ეკონომიკური და სოციალლური საბჭოს 
დაარსებით. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას შეუძლია დაემხაროს მონა-

წილეებს 1976 წლის სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ კონვენ-

ციის (შრომის საერთაშორისო სტანდარტები) #144 რატიფიკაციასა 

და მის განხორციელებაში რამდენიმე საშუალებით. კერძოდ, შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაციას შეუძლია: 

უზრუნველყოს სარეკლამო მასალები და გამართოს სემი-

ნარები და განხილვები, რათა დაეხმაროს დამსაქმებელთა

 და დასაქმებულთა ორგანიზაციებსა და მთავრობას, უკეთ 

გაიგონ #144 კონვენციის არსი;                 .

კონვენციის რატიფიკაციის მიზნით გაუწიოს ტექნიკური და-

ხმარება საჯარო მოხელეებს;                  .

დაეხმაროს მთავრობას შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის კონსტიტუციის მოთხოვნების შესაბამისად ანგარიშ-

გებაში;                                 .

დაეხმაროს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანი-

ზაციებს და საჯარო მოხელეებს ტრენინგების ჩატარებით, 

რაც მათ საშუალებას მისცემს სრულად მიიღონ მონაწილე-

ობა სამმხრივი კონსულტაციების პროცესში;      .

მ იაწოდოს ინფორმაცია და ტრენინგები, რათა სამმხრივი 

მექანიზმი და პროცესები უფრო გენდერულად სენსიტიური 

იყოს;                                                      .

კონვენციის განხორციელების შესახებ შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის წევრს სახელმწიფოებს გაუზიაროს 

საერთაშორისო გამოცდილება. 
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის #144 კონვენციის 

გავლენა

სამმხრივი კონსულტაციების გამართვის უზრუნველსაყოფად 

მსოფლიოს მრავალ ნაწილში შეიქმნა ახალი უწყებები, მათ 

შორის ბოლო პერიოდში ასევე ბანგლადეშში, კოლუმბიაში, 

იორდანიაში, კენიასა და ქუვეითში.                .

გარდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტე-

ბთან დაკავშირებული საკითხებისა, ეს უწყებები ასევე განი-

ხილავენ ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა მინიმალური ანაზ-

ღაურება და სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური პრინციპები 

და უფლებები. იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე არსებობდა სამმხ-

რივი ინსტიტუტები, #144 კონვენციამ ხელი შეუწყო სოცია-

ლური დიალოგის ეფექტურობას იმით, რომ საშუალება მის-

ცა პარტნიორებს კომენტარები გაეკეთებინათ შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშებზე (მაგ: სომხეთსა და 

ჩეხეთის რესპუბლიკაში); ასევე საშუალება მისცა სოციალურ 

პარტნიორებს, ჩართულიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში საწყის ეტაპებზე (სამხრეთ აფრიკა); ასევე მისცა 

ბიძგი ახალი განყოფილებების შექმნას შრომის სამინისტ-

როებში, რაც მიმართული იყო შრომის საერთაშორისო სტა-

ნდარტების შესახებ სამმხრივი კონსულტაციების მოსამზა-

დებლად (ტოგო); ასევე მოაწყო განხილვები ისეთი საკით-

ხებზე, როგორებიცაა მინიმალური ანაზღაურება და პასუხი 

გლობალური კრიზისისადმი, რაც მნიშვნელოვანი იყო იმ სა-

ხელმწიფოების შრომის ბაზრებისთვის (ინდოეთი, ინდონეზია, 

პერუ და თურქეთი).                           .

სამმხრივი კონსულტაციების შედეგად ზოგიერთმა სახელმ-

წიფომ, მაგალითად ალბანეთმა, ბენინმა, სლოვაკეთმა და შე-

ერთებულმა შტატებმა შეძლეს,  დამატებითი შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის კონვენციები,  დაერეგისტრირებინათ, 

რატიფიცირება მოეხდინათ ან ნიადაგი მოემზადებინათ მათი 

რატიფიცირებისათვის. 

წყარო:

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I
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საკონტროლო კითხვარი

რამდენიმე სტრატეგია წარმატებული ტრიპარტიზმისათვის 

გაერთიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების 

წარმოების უფლების აღიარება (მათ შორის შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის #87 და #98 კონვენციების რატი-

ფიცირება)                                     . 

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები თავი-

სუფალნი უნდა იყვნენ პოლიტიკური ზეწოლისა და სახელმ-

წიფო უწყებების მხრიდან მათ საქმიანობაში ჩარევისაგან;

სამმხრივი ინსტიტუტების მიერ მომზადებული რეკომენდა-

ციების და შეთანხმებების შესრულება;           .

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები უნდა 

ცდილობდნენ, რაც შეიძლება მეტად წარმომადგენლო-

ბითი იყვნენ (მაგ: დამსაქმებელთა ორგანიზაციები ასევე 

უნდა მოიცავდნენ მცირე საწარმოებსა და კოოპერატივებს; 

პროფესიული კავშირები ასევე უნდა ცდილობდნენ ჩარ-

თონ არაფრმალურ ეკონომიკაში დასაქმებული პირები, 

ეთნიკური უმცირესობებისა და ახალგაზრდობის წარმომა-

დგენლები; ყურადღება უნდა მიექცეს გენდერულ ბალანსს);

მთავრობის, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანი-

ზაციების წარმომადგენელთა ტექნიკური კომპეტენციები 

უნდა გაიზარდოს შესაბამისი ტრენინგებით და უნარ-ჩვევე-

ბის გაძლიერების პროგრამებით;               .

სოციალურ პარტნიორებთან ხშირი  ურთიერთობით უნდა 

გაიზარდოს ურთიერთ ნდობა;                     .

აუცილებლობის შემთხვევაში,  უნდა არსებობდეს ეფექ-

ტური მხარდაჭერის სტრუქტურა, მათ შორის კვლევების ჩა-

ტარების საშალუბაც, ეროვნული სამმხრივი სოციალური 

დიალოგის მხარდასაჭერად.                  . 

ყოველ შეხვედრაზე ქვორუმი უნდა შეადგენდეს პარტნიო-

რთა თითოეული წარმომადგენლის სიის არანაკლებ ნახე-

ვარს;                      .               .

ხმის მიცემისთვის თავის არიდება და კონსესუსის მიღწევის 

მცდელობა; საჭიროების შემთხვევაში, შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციისაგან დახმარებისა და რჩევების მიღება
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რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს წარმატებულ 
ტრიპარტიზმს? 

ზოგადი საკითხები:

გაერთიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკე-

ბების წარმოების უფლების დარღვევა;              .

სოციალური დიალოგის მნიშნველობის არცოდნა, მათ შო-

რის, კომპრომისისაც;                        .

კოორდინაციის არარსებობა; როცა გადაწყვეტილებები მიი-

ღება ეროვნულ დონეზე, ვერ ხდება მათი განხორციელება 

დაბალ დონეებზე (საწარმო/სამუშაო ადგილი, რეგიონული 

ან სექტორული დონეები);                      .

კოორდინაციის არარსებობა სოციალური დიალოგის პრო-

ცესში ჩართულ სამინისტროებსა და, ზოგადად, მთავრობას 

შორის.                                  . 

სუსტი და არაწარმომადგენლობითი დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციები;                        .

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტე-

ბის მხარდასაჭერად ადექვატური ფინანსების და პროფესი-

ონალებით დაკომპლექტებული სტრუქტურის არარსებობა;

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტე-

ბის მკაცრად განსაზღვრული მოვალეობების, კომპეტენცი-

ისა და პარამეტრების არარსებობა;               .

არასახარბიელო საკანონმდებლო გარემო;       .

შეხვედრების მოწვევა ძალიან მოკლე ვადებში;   .

მოლაპარაკებების პროცესში მთავრობის ან კომიტეტის შე-

ცვლა, რაც პროცესის გაგრძელებას უშლის ხელს;

ეკონომიკური და სოციალური ინსტიტუტების შესახებ მნიშ-

ნველოვანი პარამეტრებისა და სანდო ინფორმაციის/სტატი-

სტიკის არარსებობა ან/და არასაკმარისი მომზადება;

შეთანხმების ძალიან სწრაფად მიღწევის მცდელობა ან ზე-

დმეტი ფოკუსი კონსენსუსის მიღწევისა, რამაც პროცესი შეი-

ძლება ჩიხში შეიყვანოს;                      .

ზედაპირული და არა რეალური კონსენსუსის მიღწევა;

ადექვატური, სიღრმისეული კონსულტაციების არარსებობა 

და ასევე მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების გამართ-

ვის შესახებ მიღწეული შეთანხმების შეუსრულებლობა;

ეროვნული სამმხრივი მექანიზმის უფლებამოსილების ან სა-

კანონმდებლო აღიარების არარსებობა;          .

მიღწეული შეთანხმებების შესრულებისა და მონიტორინგის 

შესაძლებლობების არარსებობა.
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დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
წარმომადგენლების მიმართებით

ერთი ან რამდენიმე პარტნიორის მხრიდან მიღწეული 

შეთანხმებების მიმართ ერთგულების არარსებობა და 

რომელიმე მნიშვნელოვან საკითხზე შესაბამისი ცოდნის 

ან ტრენინგების არარსებობა;                .

სოციალურ პარტნიორებს შორის ურთიერთნდობისა და 

ურთიერთპატივისცემის არარსებობა;            .

სოციალური პარტნიორების მცდელობა, შეინარჩუნონ 

არსებული უპირატესობები და პრივილეგიები, ნაცვლად 

იმისა, რომ ერთად ეძებონ პრობლემების გადაწყვეტის გზა;

წარმომადგენლები ფიქრობენ მხოლოდ საკუთარ დარგზე 

ან კომპანიაზე და არ ცდილობენ უფრო დიდი პერსპექტი-

ვის დანახვას;                                            .

წარმომადგენლები იმდენად არიან დაკავებული საკუთარ 

სამსახურებში, რომ სათანადო დროს ვერ უთმობენ სამ-

მხრივ უწყებაში მონაწილეობას და აქვთ მწირი ცოდნა 

იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს ტრიპარტიზმი;

მცირე ზომის დამსაქმებლების და საწარმოების და არა-

ფორმალური სექტორის წარმომადგენლების არასათა-

ნადო მონაწილეობა;                      .

ორგანიზაციებისათვის ტექნიკური დახმარების და ფინან-

სების, ასევე კვლევითი ბაზის არარსებობა. 
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შეჯამება: რა არის სამმხრივი სოციალური 
დიალოგი? 

დემოკრატიისა 

და განვითარების 

გაძლიერების საშუალება

ქმედითი სოციო-
ეკონომიკური 

მმართველობის 
საშუალება

ეკონომიკური აღო-
რძინებისა და 

კრიზისებზე პასუხის 
მექანიზმი 

რეფორმებისა 

და მომავალი 

ცვლილებების 

მართვის 

საშუალება

დავების 

თავიდან არიდების,

 გადაწყვეტისა და 

კონფლიქტის შემცირების 

ინსტრუმენტი 

ქმნის ინდუსტრიული მშვიდობის, 

სამართლებრივი პროგნოზირების  

კლიმატს და ზრდის ინვესტირებას 

სამმხრივი სოციალური 

დიალოგი:

შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ფუნდამენტური 

ღირებულება და მიზანი 
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სანიშნი
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სანიშნი



დანართი

გარდა ეროვნულისა, სოციალური დიალოგი შეიძლება წარი-
მართოს სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. 
რეგიონული დონე შეიძლება გაგებულ იქნას ორგვარად: ქვე-
ეროვნული დონე - როგორც, მაგალითად, ფედერალური სის-
ტემის შემთხვევაში, სადაც არსებობს მაღალი ხარისხის ავტო-
ნომია და საერთაშორისო დონე.                    .

მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე გზამკვლევის მიზანია, 
განიხილოს ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი, სო-
ციალური დიალოგი მოკლედ მაინც იქნება ქვემოთ განხი-
ლული, რადგან მას შეუძლია გავლენის მოხდენა სამმხრივ 
კონსულტაციებსა და მოლაპარაკებებზე ეროვნულ დონეზე და 
პირიქით.

სამმხრივი სოციალური 

დიალოგი რეგიონულ 

დონეზე

ა. ქვე-ეროვნული დონე (პროვინცია, შტატი 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ა. ქვე-ეროვნული დონე (პროვინცია, 

     შტატი და ადგილობრივი დონეები)

გარდა ეროვნულისა, სოციალური დიალოგი შეიძლება წარიმარ-

თოს სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. რე-

გიონული დონე შეიძლება გაგებულ იქნას ორგვარად: ქვე-ეროვ-

ნული დონე - როგორც, მაგალითად, ფედერალური სისტემის შე-

მთხვევაში, სადაც არსებობს მაღალი ხარისხის ავტონომია და 

საერთაშორისო დონე.                           .

მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე გზამკვლევის მიზანია, განი-

ხილოს ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი, სოცია-

ლური დიალოგი მოკლედ მაინც იქნება ქვემოთ განხილული, 

რადგან მას შეუძლია გავლენის მოხდენა სამმხრივ კონსულტა-

ციებსა და მოლაპარაკებებზე ეროვნულ დონეზე და პირიქით.

11. პოლონეთი

ეს ტექსტი უმეტესწილად ეყრდნობა შემდეგ ორ წყაროს: Sroka, J. 2005. Rules on regional social dialogue 

amended, EIROnline; and Gardawski, J. 2003. Regional social dialogue develops, EIROnline: 

http://www.eurofound.europa.eu.

Journal of Law No. 100, item 1080, as amended.

პოლონეთში რეგიონული სოციალური დიალოგის ინსტიტუ-

ციონალიზაცია მოხდა 2011 წლის ივლისში 'სოციალური და ეკო-

ნომიკური საკითხებისა და ვოევოდების სოციალური დიალოგის 
1კომისიების სამმხრივი კომისიის აქტის' საშუალებით . ამ აქტმა 

დააფუძნა რეგიონული სოციალური დიალოგის კომისიები 

(Wojewódzkich Komisji Dialogu Spoecznego, WKDS), რომლებიც მოი-

ცავდა რეგიონული სტრუქტურების წარმომადგენლებს ყველაზე 

წარმომადგენლობითი დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორ-

განიზაციებიდან, რეგიონული მთავრობიდან  (Marshall Office) და 

ვოევოდებში (ე.ი. რეგიონში/პროვინციაში) ცენტრალური მთა-

ვრობის წარმომადგენლებს. მუნიციპალიტეტებისა და რაიონების 

წარმომადგენლებიც არიან მოწვეულნი რეგიონიდან რეგიო-

ნული კომისიის სხდომებში მონაწილეობის მისაღებად მინი-

სტრთა კაბინეტის 2002 წ. 22 თებერვლის ბრძანებით. ბრძანება 

ადგენს, რომ WKDS უნდა გაიმართოს კვარტალში ერთხელ მაინც.

რეგიონულ კომისიებს კანონმდებლობა ანიჭებს უფლებას ჩამო-

აყალიბოს მოსაზრება ყველა საკითხთან მიმართებით, რომლე-

ბიც შედის დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების 

კომპეტენციებში, რადგანაც ისინი ჩართულნი იყვნენ სახელმ-

წიფო ადმინისტრაციისა და რეგიონში ადგილობრივი მთავრო-
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დანართი

ბის უფლებამოსილების სფეროში. შესაბამისად, რეგიონული კო-
მისიების განხილვის პოტენციური საკითხები არის ფართო და 
განსხვავებული, რომლებიც უკავშირდება ყველა ეკონომიკურ და 
სოციალურ საკითხს რეგიონულ განვითარებასთან კავშირში (მაგ: 
დასაქმება და ბიზნესის განვითარება, სოციალური დახმარება, 
ინფრასტრუქტურა და ა.შ.). პრაქტიკაში რეგიონული კომისიები-
საგან კონსულტაციას იღებენ პოლიტიკის, რეგიონული და ადგი-
ლობრივი განვითარების ინსტრუმენტების შესახებ, სანამ მათი 
მიღება მოხდება სახელმწიფო ადმინისტრაციის ან რეგიონის 
მთავრობის მიერ. ეს ასევე მოიცავს ევროკავშირის სტრუქტურუ-
ლი ფონდების მიერ დაფინანსებულ განვითარების პროგრამებს.

2003 წლის შემდეგ რეგიონულმა ადმინისტრაციმ დაინახა საკუ-
თარი კომპეტენციების გაფართოება ინდუსტრიული (შრომითი) 
ურთიერთობების სფეროში. ის ახლა ასევე მოიცავს კოლექტი-
ური შეთანხმებების მონიტორინგს, რომლებიც დადებულია დამ-
საქმებელსა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებს შორის (პრო-
ფესიული კავშირების არარსებობის შემთხვევაში) კანონმდებ-
ლობის ნორმების დარღვევით და რომელიც გამართლებულია 
კომპანიის არასახარბიელო ფინანსური მდგომარეობით.     . 

რეგიონული მმართველობის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი 
პოლიტიკისა და ინსტრუმენტების შეფასებისას რეგიონული კო-
მისიები მიზნად ისახავენ დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა და 
ფართო საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური ინტერე-
სების შეჯერებას. ამ თვალსაზრისით, ისინი იღებენ მნიშვნელო-
ვან პასუხისმგებლობას მშვიდობისა და სოციალური ერთიანო-
ბის ხელშეწყობისათვის რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე. 
რეგიონულმა კომისიებმა დღემდე მრავალი კონფლიქტის გა-
დაჭრა შეძლეს. თუმცა სოციალური დიალოგის კულტურა ჯერ 
კიდევ არ არის ყველა ვოევოდინაში ფესვგადგმული.    .

გარდა მონაწილეობისა და პოლიტიკის კოორდინაციის კულტუ-
რის დანერგვისა ქვე-ეროვნულ დონეზე, რეგიონული კომისიები 
ასევე მონაწილეობენ კორუფციასთან ბრძოლაში, რეგიონულ 
და ადგილობრივ დონეებზე საჯარო საქმეებში გამჭვირვალობის 
გაძლიერების საკითხებში. 16 კომისიის როლი ფორმალურად 
საკონსულტაციოა. მათ მუშაობას დიდ პატივს სცემენ სოციალუ-
რი პარტნიორები და რეგიონული მმართველობის ორგანოები. 

2.  პერუ

პერუში შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სამინისტროს მი-

ზანია ეროვნული და რეგიონული სივრცეების შექმნა ტრიპარტი-

ზმისა და სოციალური დიალოგისათვის. ერთი ამ უწყებათაგანი,

191



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

 შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის ეროვნული საბჭო, (Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo) პასუხისმგებელია ქვეყნის 

ყველა რეგიონში სამმხრივი სოციალური დიალოგის გაძლიერე-

ბასა და პოპულარიზაციაზე, ეროვნული მოდელის მაგალითის 

გათვალისწინებით. 

უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში ეროვნულ დონეზე სოცი-

ალური დიალოგის ინსტიტუციონალიზაციამ მნიშვნელოვან შე-

დეგებს მიაღწია და ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა 16 შრომისა და 

დასაქმების ხელშეწყობის რეგიონული სამმხრივი საბჭო. უმეტეს 

შემთხვევაში, მთავრობასთან, დამსაქმებელთა და დასაქმებუ-

ლთა ორგანიზაციებთან ერთად, ეს საბჭოები აერთიანებენ ასევე 

წარმომადგენლებს 'სხვა ინტერესებით' (მეცნიერებს, სამოქა-

ლაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და ა.შ.)       ..

2005 წლიდან ეს ცვლილებები ხდება განგრძობითი განათლებისა 

და სოციალური აქტორების გაძლიერების გეგმის (Plan de 

Capacitación Continua y Fortalecimiento de los Actores Sociales) ფარგლე-

ბში, რომელიც მიზნად ისახავს ეფექტური და დროული დიალო-

გის დაფუძნების შესახებ მსჯელობის ხელშეწყობას, რათა ამით 

დაეხმაროს დემოკრატიული მმართველობისა და სტაბილუ-

რობის დამყარებას.                               ..

პერუს შრომის სამინისტრო ეძებს გზებს შრომისა და დასაქმების 

ხელშეწყობის ეროვნულ საბჭოსა და მის 16 რეგიონულ პარტნი-

ორს შორის კოორდინირებული ქმედებებისა და თანამშრომლო-

ბის გასავითარებლად. ამიტომ თითოეულ რეგიონში განხორცი-

ელდა რიგი ღონისძიებებისა შემდეგი საკითხების მოსაგვარებლად:

რეგიონულ დონეზე, შრომის საკითხებთან დაკავშირებით, 

სოციალურ პარტნიორებს შორის ცნობიერების ამაღლება

სამმხრივი სოციალური დიალოგის ცენტრალური როლის 

შესახებ;

სოციალური აქტორების გაძლიერება სოციალური დია-

ლოგის მეთოდოლოგიისა და სტრატეგიების საკითხებზე;

სატრენინგო საჭიროებების იდენტიფიცირება;

რეგიონში სოციალური დიალოგის ფორუმის დაარსებას-

თან დაკავშირებული სამართლებრივი და ტექნიკური სა-

კითხების მოგვარება;

 რეგიონულ დონეზე სოციალური დიალოგის ჩამოყალი-

ბების ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება;
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შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის ეროვნულ საბჭოს 

ტექნიკურ სეკრეტარიატსა და რეგიონული მმართველო-

ბის ორგანოებს შორის კოორდინაციის გარკვეული დო-

ნის დამყარება.

რეგიონულმა სოციალურმა პარტნიორებმა მოახდინეს იმ მექა-

ნიზმების იდენტიფიცირება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათ 

შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის ეროვნულ საბჭოს რეგო-

ნულ საბჭოებთან სამუშაოს უკეთ კოორდინირებაში, მაგალითად: 

სოციალური დიალოგის სხვადასხვა დონეებისათვის 

საკონსულტაციო საკოორდინაციო კომისიების შექმნა;

ეროვნული საბჭოს საქმიანობაში მონაწილოების მისა-

ღებად სამი რეგიონული წარმომადგენლის არჩევა;

სექტორული სამუშაო კომიტეტების შექმნა;

ინსტიტუტებს შორის რეგულარული ანგარიშგება;

ეროვნული საბჭოების სესიებში რეგიონული წარმომა-

დგენლების მონაწილეობის მიღება ვიდეოკონფერენ-

ციების საშუალებით;

დანართი

უკაიალის რეგიონი (პერუ) - შრომისა და დასაქმების 

ხელშეწყობისთვის რეგიონული სამმხრივი საბჭო 

შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის რეგიონული სამ-

მხრივი საბჭო უკაიალის რეგიონში 2001 წელს დაარსდა პერუში 

პირველ, რეგიონული სამმხრივი სოციალური დიალოგის შესა-

ხებ, ფორუმზე. მას აქვს ექვსი ტექნიკური კომიტეტი: შრომის, 

დასაქმების, პროფესიული განათლების, სოციალური უსაფრთხ-

ოების, მარეგულირებელი პოლიტიკის და ხე-ტყის დამზადების 

სექტორში იძულებითი შრომის შესახებ.                 .

რეგიონული საბჭოს მოწვევა ხდება შემდეგი საკითხების მოსა-

გვარებლად: ხე-ტყის დამუშავებისა და პორტების მართვასთან 

დაკავშირებული პრობლემები; სამოქალაქო მშენებლობის სფე-

როში სახელფასო შკალის უპატივცემულობა; დასაქმების ადგი-

ლებზე უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საკითხები; ბავშვთა შრო-

მის საკითხები; სოფლის მეურნეობაში და სატრანსპორტო სექ-

ტორში შრომის უფლებების დარღვევა; არაფორმალური ეკო-

ნომიკა; რეგიონში ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სექ-
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ტორებში დაბალი პროდუქტულობა; რეგიონის საწარმოო საჭი-

როებებისათვის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების უკე-

თესი კოორდინაცია; მინიმალური ანაზღაურების დიფერენცირე-

ბული დონე და ა.შ.

წყაროები და დამატებითი საკითხავი:

3.  ინდოეთი

ინდოეთს გააჩნია სამმხრივი სოციალური დიალოგის ხანგრძ-

ლივი ისტორია, რომელიც ჩამოყალიბდა შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის მოდელის გათვალისწინებით. მნიშვნე-

ლოვანი გადაწყვეტილებები დასაქმების, შრომის ინდუსტრი-

ული (შრომითი) ურთიერთობების და კანონმდებლობის შესა-

ხებ მიიღება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება მათი გან-

ხილვა რეგიონულ სამმხრივ ფორუმებზე. 2013 წლის მონაცე-

მებით ინდოეთში არის 44 სამმხრივი უწყება/კომიტეტი ეროვ-

ნულ დონეზე, მათ შორის ინდოეთის შრომის კონფერენცია, 

მუდმივმოქმედი კომიტეტის შრომის საკითხებზე, სპეციალური 

სამმხრივი კომიტეტი (რომელიც შეიქმნა 1991 წელს სტრუქტუ-

რული რეფორმების ირგვილივ კონსულტაციებისათვის), ინდუ-

სტრიული კომიტეტები და საკონსულტაციო საბჭო სოციალური 

უზრუნველყოფის ფონდებზე.                      ..

შტატის დონეზე ასევე არსებობს ისეთი სამმხრივი უწყებები, რო-

გორებიცაა შტატის შრომის საკონსულტაციო საბჭო (SLAB/შშსს) 

და მინიმალური ანაზღაურების შესახებ სამმხრივი კომისია. 

ზოგიერთ შტატში, მაგალითად კერალაში, არსებობს სამმხრივი 

კომიტეტები ადგილობრივი მნიშვნელობის სამრეწველო დარ-

გების ირგვლივ. მაჰარაშტრასა და თამილ ნადუშ შტატებში 

არის დასაქმების, ხელფასებისა და სამუშაო პირობების კომი-

ტეტები, ასევე მთელი რიგი კომიტეტებისა ისეთ სფეროებთან 

დაკავშირებით, სადაც განსაკუთრებით დაბალია ანაზღაურება, 

მაგალითად მტვირთავები (mathadi). 
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შშსს არის მთავარი სამმხრივი უწყება, რომელიც ფუნქციონი-

რებს დასავლეთ ბენგალის შტატში, რომელიც განიხილავს ისეთ

 საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა სხვა ფორუ-

მებზე და წარმოადგენს მათი გადაჭრის შესაძლო ვარიანტებს. 

ეს უწყება დაარსდა ბევრი წლის წინ ინდუსტრიული მშვიდობისა 

და ჰარმონიის შესანარჩუნებლად, განსაკუთრებით იმ მიზნით 

'რომ შტატის მთავრობისათვის მოხადინოს რჩევის მიცემა ყვე-

ლა საკითხზე, რომლებიც უკავშირდება შრომას და შეიძლება 

წარმოდგენილი იყოს მის წინაშე შრომის მინისტრის მიერ'. 

ეს სამმხრივი უწყება შედგება 35 წევრისაგან, რომელთა შორი-

საცაა შრომის მინისტრი, როგორც თავმჯდომარე. პრაქტიკუ-

ლად მისი ფუნქციაა ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება, 

რათა გადაწყდეს ის პირობები, რომლის მიხედვითაც უნდა მო-

ხდეს პრემიების გაცემა სხვადასხვა ინდუსტრიული დაწესებუ-

ლებებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიის ოდენობა კა-

ნონითაა განსაზღვრული, დამსაქმებლები თანხმდებიან მინი-

მალურ დონეზე - წლიური ხელფასის 8.33%. კანონით მაქსიმა-

ლური დაშვებული ზღვარი არის 20%. შესაბამისად, მთავრობა 

გამოდის ინიციატივით, რომ დამსაქმებლებმა გადაიხადონ 

'არანაკლებ იმ თანხისა, რაც გადაიხადეს გასულ წელს' და 

რომ გადახდა უნდა მოხდეს კონკრეტულ ვადებში.        .

შტატის მთავრობა განიხილავს მთავრობის ნებისმიერ ინტე-

რვენციას დავების მოგვარებაში, როგორც ტრიპარტიზმს, რო-

მელიც უნდა მოიცავდეს კონკრეტული მრეწველობის დარგის 

შეთანხმებებს, როგორებიცაა, მაგალითად, მანქანათმშენებ-

ლობა და ჩაის წარმოება. დიალოგის პროცესში ისეთი საკით-

ხები, რომლებიც არ არის კანონმდებლობით გათვალისწინე-

ბული, განიხილება სხვადასხვა სავაჭრო პალატების მიერ, რო-

მლებიც პერიოდულად იკრიბებიან და მართავენ კონსულტა-

ციებს მთავრობებისა და პროფესიული კავშირების წარმომა-

დგენლებს შორის, სხვადასხვა საკითხებზე. განხილული საკი-

თხების სია მიუთითებს, როგორც რიგი საკითხებით მათი შეშ-

ფოთების, ასევე მხარდაჭერის შესახებაც. 

დანართი
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დანართი

ბ. საერთაშორისო დონე

1.  ევროკავშირი

სოციალური დიალოგი წარმოადგენს ევროპული სოციალური 

მოდელის შემადგენელ ნაწილს და ევროკავშირის 'კარგი მმარ-

თველობის' ცენტრალურ კომპონენტს. ის ასევე ჩართულია ევ-

როკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულებაში (მუხ-

ლები 151-155) და ევროკავშირის პოლიტიკასა თუ ქმედებაშია 

გამოხატული.                                  .

ევროკავშირის კონტექსტში, სოციალური დიალოგი მოიცავს რიგ 

პროცესებსა და შეთანხმებებს, რომელთა მიხედვითაც ევროკა-

ვშირის დონეზე მოქმედი ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოა-

დგენენ დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს, აწარმოებენ მო-

ლაპარაკებებს და ახორციელებენ ერთობლივ სამუშაოს და ერ-

თობლივად არიან ჩართულნი ევროკავშირის გადაწყვეტილების 

მიღებისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში. ევროკავში-

რის დონეზე სოციალური დიალოგი იღებს ორ ძირითად ფორ-

მას და ხორციელდება ორ დონეზე. ის შეიძლება იყოს ერთ-

ერთი ქვემოთმოყვანილი სიიდან:

ბიპარტიული: მოიცავს მხოლოდ სოციალურ პარტნიორებს 

(დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენელ 

ორგანიზაციებს); 

სამმხრივი: მოიცავს როგორც სოციალურ პარტნიორებს, 

ასევე ევროკავშირის უწყებებს (ევროპულ საბჭოს, ევროპულ 

კომისიას).

ევროკავშირში ბიპარტიული სოციალური დიალოგის ორი მთა-

ვარი დონეა: 

მრეწველობის დარგებს შორის: რაც ნიშნავს დიალოგს, რო-

მელიც მთლიანად მოიცავს ევროკავშირის მთლიან ეკონო-

მიკას, შრომის ბაზარსა და ყველა სექტორს;

სექტორული:  რომელიც მოიცავს ევროკავშირის მასშტაბის 

ეკონომიკის ერთ კონკრეტულ სექტორს.  
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ევროკავშირი - ევროპული სოციალური დიალოგის ტიპები

ევროპული სოციალური
დიალოგი 

ბიპარტიული დიალოგი

დამსაქმებლები და 

პროფკავშირები

დარგთაშორისი სოციალური 

დიალოგის კომიტეტი

მოიცავს მთლიან ეკონომიკას,  

დასაქმებულებსა (ETUC) 

და დამსაქმებლებს 

(BUSINESSEUROPE, 

UAPME, CEEP)

სექტორული  სოციალური

 დიალოგის კომიტეტი

მოიცავს  დასაქმებულებსა 

და დამსაქმებლებს 

ეკონომიკის 

41 სექტორიდან ზრდისა და დასაქმების 

სამმხრივი სოციალური 

სამიტი (152 მუხლი, TFEU)

სამმხრივი
კოორდინაცია

მმართველობის 
ორგანოების

 (კომისია და საბჭო)
+პროფკავშირები
+დამსაქმებლები

წყარო:

სამმხრივი დიალოგი

სამმხრივი დიალოგი - ასევე იწოდება კოორდინაციადაც - სოცი-

ალურ პარტნიორებს შორის და ევროკავშირის ინსტიტუტებს შო-

რის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. სოციალური პარტნიო-

რების თხოვნის შემდეგ, 1970 წელს, საბჭომ ჩამოაყალიბა მუდ-

მივმოქმედი კომიტეტი დასაქმების (SCE) შესახებ, რათა უზრუნ-

ველეყო განგრძობითი დიალოგი, ერთობლივი ქმედება და კო-

ნსულტაციები, დასაქმების პოლიტიკის ირგვლივ, ევროკავშირის 

ინსტიტუტებს, ეროვნულ მთავრობებსა და სოციალურ პარტნიო-

რებს შორის. მუდმივმოქმედი კომიტეტი დასაქმების შესახებ წა-

რმოადგენდა ფორუმს სამმხრივი დიალოგისათვის 2000–იან 

წლებამდე, რომელიც შემდეგ რეფორმირებულ და მოდერნი-

ზებულ იქნა და 1999 წელს მოხდა მისი ინტეგრაცია ევროპული 

დასაქმების სტრატეგიაში.

ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულებამ კიდევ 

უფრო გაამყარა სამმხრივი სოციალური სამიტი 152-ე მუხლით, 

რომელიც ამბობს, რომ 'კავშირი აღირებს სოციალური პარტნი-
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დანართი

ორების როლს თავიანთ დონეზე და ხელს უწყობს მათ, მხედვე-

ლობაში იღებს რა ეროვნული სისტემების მრავალფეროვნებას. 

ის ხელს შეუწყობს დიალოგს სოციალურ პარტნიორებს და შესა-

ბამის უწყებებს შორის. სამმხრივი სოციალური სამიტი ზრდისა 

და დასაქმების შესახებ ასევე შეიტანს თავის წვლილს სოცია-
3ლური დიალოგში .'

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეფორმებს არ მოჰყოლია მნი-

შვნელოვანი გაუმჯობესება და 2001 წელს მუდმივმოქმედი კომი-

ტეტი დასაქმების შესახებ შეიცვალა ზრდისა და სამუშაო ადგი-

ლების, ლისაბონის, სტრატეგიის კოორდინაციის სამმხრივი კო-

მიტეტით (რაც პრაქტიკაში ისედაც ხდებოდა).  სამმხრივი სოცი-

ალური სამიტი ფორმალურად დაარსდა სანოს გადაწყვეტილე-

ბით 2003 წელს (შეცვალა SCE) და დაეკისრა განგრძობითი დია-

ლოგის წარმოება საბჭოს, კომისიასა და სოციალურ პარტნიო-

რებს შორის ევროკავშირის ეკონომიკური და სოციალური 

სტრატეგიის შესახებ.                           . 

ევროკავშირის პოლიტიკის კონკრეტულ საკითხებზე სამმხრივი 

დიალოგი ასევე დაიწყო 1990–იანი წლების შუა პერიოდში. დღეს 

ინტერსექტორული პარტრნიორები ჩართულნი არიან სტრუქტუ-

რირებულ დებატებში და კონსულტაციებში ევროკავშირის ინს-

ტიტუტებთან და ეროვნულ მთავრობებთან, როგორც პოლიტი-

კურ, ასევე ტექნიკურ დონეებზე, მთელი რიგი საკითხების ირგვ-

ლივ. ეს თემები მოიცავენ მაკროეკონომიკურ საკითხებს, დასა-

ქმების პოლიტიკას, სოციალურ დაცვასა და განათლება/ტრე-

ნინგს. 2011 წელს კომისიამ მოაწყო პირველი სამმხრივი სოცი-

ალური ფორუმი, რათა  განეხილა მნიშვნელოვანი საკითხები 

თავის საკვანძო პროგრამისთვის 'ახალი უნარები და სამუშაო 

ადგილების პროგრამა' და უფრო ზოგადად, ფართო სტრატეგია 

ევროპა 2020.

წყაროები და დამატებითი საკითხავი:

იხ:
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2.  ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზი

რეგიონული ინტეგრაციისადმი ერთგულება ლათინური ამერიკისა 

და კარიბის ზღვის აუზში გასცდა უბრალოდ ვაჭრობის ლიბერა-

ლიზაციას და მოიცვა ფინანსები, მაკროეკონომიკური, სოცია-

ლური და პოლიტიკური ინტეგრაცია. სამხრეთის საერთო ბაზრის 

(მერკოსურ/MERCOSUR) დონეზე სოციალური დიალოგი სულ უფრო 

და უფრო მზარდ როლს თამაშობს.                  .

მერკოსურის დაარსებიდან სოიალური საკითხები ჩართული იყო 

სხვადასხვა უწყების დღის წესრიგში, განსაკუთრებით შრომის, 

დასაქმებისა და სოციალური უსაფრთხოების საკითხებზე მომუ-

შავე სამუშაო მე-10 ქვე-ჯგუფში (SGT10). 1990-იანი წლების მიწუ-

რულს, მერკოსურის წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს, პრი-

ორიტეტი მიენიჭებინათ, SGT10 დონეზე, რეგიონში დასაქმებული 

პირებისთვის მინიმალური უფლებების ჩარჩო დოკუმენტის მიღე-

ბისათვის და შეექმნათ მონაცემთა ბაზა შრომის პოლიტიკის შე-

სახებ, გამოცდილების გაცვლის მიზნით. ამას შედეგად მოჰყვა 

ორი დოკუმენტის მიღება, რომლებიც ითვლება უმნიშვნელოვა-

ნეს მოვლენად ინტეგრაციის სოციალური განზომილების კუთ-

ხით: მერკოსურის 1998 წლის სოციალური და შრომის დეკლა-

რაცია და შრომის ბაზრის საკითხების შესახებ ანალიზი. დეკლა-

რაცია მოიცავს ოთხი დამფუძნებელი წევრი სახელმწიფოს ვალ-

დებულებას,  წაახალისონ სოციალური დიალოგი ეროვნულ და 

რეგიონულ დონეებზე, მათ შორის, შესაფერისი საკონსულტაციო 

მექანიზმებიც.      .                           .

ამ დეკლარაციამ გამოიწვია ორი სოციალური დიალოგის ინსტი-

ტუტის შექმნა: სოციალურ და შრომის საკითხთა კომისია და ეკო-

ნომიკური და სოციალური საკონსულტაციო ფორუმი.     . 

სოციალურ და შრომის საკითხთა კომისია არის მერკოსურის სა-

ერთო ბაზრის ჯგუფის დამხმარე სამმხრივი უწყება, რომლის ფუ-

ნქციონირებაც უზრუნველყოფილია ეროვნული და რეგიონული 

ორგანოების მიერ. მისი მანდატია მერკოსურის სოციალური და 

შრომის დეკლარაციის შესრულება. რეგიონულ სოციალურ და 

შრომის საკითხთა კომისიას ევალება ანგარიშების წარდგენა დე-

კლარაციაში ჩაწერილი ყველა უფლების შესახებ, მერკოსურის 

პროცედურები შთაგონებულია შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის მონიტორინგის სისტემით, რომლის მიზანია შრომის სა-

ერთაშორისო სტანდარტების შესრულება.            .
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ეკონომიკური და სოციალური საკონსულტაციო საბჭო არის მე-

რკოსურის წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკურ და სოციალური 

სექტორებიდან შემდგარი წარმომადგენლობითი ორგანო. 

SGT10-საგან და სოციალურ და შრომის საკითხთა კომიისიისაგან 

განსხვავებით, ეკონომიკური და სოციალური საკონსულტაციო 

ფორუმი არ მოიცავს მთვრობის წარმომადგენლებს. ფორუმი 

მხოლოდ ბიზნესისა და პროფესიული კავშირების წრამომადგენ-

ლებთან ურთიერთობს, ისევე როგორც არასამთვრობო ორგანი-

ზაციებთან, კვლევით ცენტრებთან და სხვა სოციალურ ორგანი-

ზაციებთან.  მაგალითად, ფორუმმა მიაწოდა რჩევა 1997 წლის 

სოციალური უზრუნველყოფის მრავალმხრივი შეთანხმების შემუ-

შავების პროცესში. ამასთანავე 'სოციალური სამიტები' რეგულა-

რულად იმართება მერკოსურში სამოქალაქო საზოგადოების მო-

ნაწილეობას ახალი იმპულსი რომ შესძინოს.

მერკოსურის სოციალურ და შრომის საკითხებზე დეკლარაცია 

მუხლი 20

წყარო:

“წევრი სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას, პატივი სცენ ამ 

დეკლარაციაში ჩამოყალიბებულ ფუნდამენტურ უფლებებს ერო-

ვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისად, კოლექ-

ტიური შეთანხმებებით და კოლექტიური ხელშეკრულებებით. ამის 

მისაღწევად რეკომენდებულია, როგორც ამ დეკლარაციის შემა-

დგენელი ნაწილი, სოციალურ და შრომის საკითხთა კომისიის 

დაარსება დამხმარე სამმხრივი უწყების საერთო ბაზრის ჯგუფის 

ფარგლებში, რომელიც შეასრულებს წამახალისებელ როლს და 

არ გამოიყენებს სანქციებს. ექნება ეროვნული და რეგიონული 

ცენტრები ინსტრუმენტის გამოყენებისა და პოპულარიცაზიის მი-

ზნით. რეგიონული სოციალურ და შრომის საკითხთა კომისია 

იმუშავებს კონსენსუსის საფუძველზე სამ სექტორს შორის და ექ-

ნება შემდეგი ფუნქციები და პასუხისმგებლობები (...)'.

3.  აფრიკა

აფრიკაში რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია განიხილება, 

როგორც მნიშვნელოვანი გზა სოციალური მშვიდობისა და სტა-

ბილურობისაკენ და გლობალურ ეკონომიკაში უფრო ეფექტიანი 

მონაწილეობისაკენ. 2001 წელს აფრიკის კავშირის დაარსებით, 

მისმა ლიდერებმა, ცალსახა განაცხადი გააკეთეს ამ პროცესი-
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სადმი მათი ერთგულების დასამტკიცებლად. 1992 წელს პანა-

ფრიკული დამსაქმებელთა კონფედერაციისა და აფრიკის პრო-

ფესიული კავშირების ორგანიზაციის თხოვნით, აფრიკული კავ-

შირის ორგანიზაციამ თავისი შრომის კომისია გარდაქმნა სამ-

მხრივ ორგანოდ. შრომისა და სოციალური საკითხების სამ-

მხრივი კომისია არის უნიკალური ფორუმი დასაქმებულთა, და-

მსაქმებლთა და მთავრობისათვის, რომ ერთმანეთთან ჰქონ-

დეთ ურთიერთობა და ეძებონ საერთო პოზიციები. 2013 წლის 

აპრილში გაიმართა მისი  რიგით მეცხრე სესია ადის აბებაში, 

სადაც კომისიამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა თავის მისიას, რაც 

ერთიანი, მდიდარი და მშვიდობიანი აფრიკის მშენებლობაში 

გამოიხატება, კონტინენტის საუკეთესო ადამიანური და მატერი-

ალური რესურსების გამოყენებით.

2009 წელს დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოების ეკონომიკუ-

რმა თანამეგობრობამ (ECOWAS) შეიმუშავა შრომისა და დასაქ-

მების პოლიტიკა, რომელმაც მისი განხორციელების ცენტრში 

დააყენა სოციალური დიალოგი. ამისათვის შექმნა სოციალური 

დიალოგის სამმხრივი ფორუმი და მიიღო სოციალური დიალო-

გის ქარტია 2010 წელს. ფორუმი, რომელმაც მოქმედება დაიწყო 

2011 წელს მოქმედებს, როგორც საკონსულტაციო პლათფორმა 

ECOWAS-, რეგიონში საჯარო უწყებებსა და სოციალურ პარტნიო-

რებს შორის შრომის, დასაქმებისა და სოციალური უზრუნველ-

ყოფის საკითხებზე. მისი მანდატი ასევე გულისხმობს სხვადა-

სხვა პოლიტიკის განხორციელების გზების გაუმჯობესებას, რომ-

ლებიც მიღებულია წევრი სახელმწიფოების მიერ მიგრაციის, 

სოციალური უზრუნველყოფის და შრომის ბაზრების ინტეგრა-

ციის სფეროებში.                         .    .

უფრო მეტიც, რეგიონული ინტეგრაციის გაძლიერებისათვის სა-

მხრეთ აფრიკულმა განვითარების თანამეგობრობამ (SADC) დაა-

არსა სამმხრივი სოციალური დიალოგის მუდმივმოქმედი კომი-

ტეტი, რომელმაც შეიმუშავა რამდენიმე ქცევის კოდექსი, რომ-

ლებიც არეგულირებენ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებას, 

ფუნდამენტურ სოციალურ უფლებებს, სოციალურ უზრუნველ-

ყოფას, აივ და შიდსის გავრცელებისა და ბავშვთა შრომის საკი-

თებს. ეს სამმხრივი სტრუქტურა შედგება მთავრობისა და სოცი-

ალური პარტნიორების წარმომადგენლებისაგან (SADC, დამსაქ-

მებლების ჯგუფი და სამხრეთ აფრიკის პროფესიული კავშირე-

ბის საკოორდინაციო საბჭო).                        .
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დაბოლოს, დასავლეთ აფრიკის ეკონომიკურმა და მონეტა-

რულმა კავშირმა (UEMOA)  დააარსა 2009 წელს შრომისა და სო-

ციალური დიალოგის საკითებზე სამმხრივი საბჭო, რათა გაეღრ-

მავებინა ეკონომიკური და მონეტარული ინტეგრაცია და დაეძ-

ლია რეფორმების განხორციელების გზაზე არსებული სირთუ-

ლეები. UEMOA-ს ეს მაღალი დონის ინსტიტუტი დღეს განიხილება, 

როგორც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი სუბრეგიონული საკონსულ-

ტაციო ჩარჩოს შექმნის პროცესში და კიდევ ერთი დადასტუ-

რებაა წევრი სახელმწიფოების ერთგულებისა თავიანთი სოცია-

ლური დიალოგის სტრუქტურების გაძლიერებისათვის.

წყაროები და დამატებითი საკითხავი:

4.  სხვა რეგიონები: ტრიპარტიზმი როგორც მზარდი 

    ტენდენცია

 აზია

რეგიონული ინტეგრაცია აზიაში ფოკუსირებულია ვაჭრობასა და 

ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და ასევე მშვიდობასა და უსა-

ფრთხოებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონულ დონეზე არ 

არის სამმხრივი სოციალური დიალოგის სტრუქტურა - მაგალი-

თად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოების კავშირის 

დონეზე (ASEAN) - ჯანსაღი სამრეწველო ურთიერთობების, საწა-

რმოო ჰარმონიის, მაღალი მწარმოებლურობის და ღირსეული 

სამუშაოს პრინციპების პოპულარიზაცია ხდება და ისინი განიხი-

ლებიან როგორც გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიები.

2010 წელს ASEAN-მა მიიღო ASEAN-ის გზამკვლევი ღირსეული სა-

მრეწველო ურთიერთობების წარმოების პრაქტიკის შესახებ, რო-

მელიც ასევე მოიცავს 'სამმხრივ პარტნიორობასა და სოციალურ 

დიალოგს', როგორც პრიორიტეტულ მიმართულებას. გზამკვ-

ლევი ამბობს, რომ 'ტრიპარტიზმი და სოციალური დიალოგი, 

რომელიც აერთიანებს მთავრობას, დამსაქმებლებსა და დასა-

ქმებულებს, შეიძლება იყოს საკვანძო კონკურენტული უპირატე-
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სობა, რომელიც საფუძლვად შეიძლება დაედოს ეკონომიკურ 

კონკურენტუნარიანობას, ჰარმონიულ ინდუსტრიულ ურთიერ-
4თობებსა და ზოგადად ეროვნულ პროგრესს '.

 
არაბული სახელმწიფოები

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი I

ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ და დემოგრაფიულ 

პრობლემებთან გასამკლავებლად (ეფექტური ინსტიტუციური 

ჩარჩოს არარსებობა, უმუშევრობის მაღალი დონე, დაბალი 

მწარმოებლურობა, პოლიტიკური არასტაბილურობა და ა.შ) 

არაბულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს ერთიანი მოქმედების 

რეგიონული პროგრამა.  2009 წლის ოქტომბერში 22 არაბული 

სახელმწიფოს მთავრობები და სოციალური პარტნიორები 

შეიკრიბნენ პირველ არაბული დასაქმების ფორუმზე და მიი-

ღეს დასაქმების არაბული სამოქმედო პროგრამა. პროგრამამ 

ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სოციალური დიალოგის 

დანერგვა პრიორიტეტულ მიზნად დასახა. უფრო მეტიც, პრო-

გრამამ წაახალისა არაბული სახელმწიფოები, დაეარსებინათ 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები და მოუწოდა მთავ-

რობებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციე-

ბის რატიფიცირებისა და შესრულებისაკენ, რომლებიც სოცი-

ალური დიალოგის საკითხებთანაა დაკავშირებული, რითაც 

დაადასტურა, რომ ეფექტური სოციალური დიალოგი დაკავ-

შირებულია ყველა თავისუფლებასთან, განსაკუთრებით კი 

გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებასთან.
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წყაროები და დამატებითი საკითხავი:





თავი 2 

ეროვნული სამმხრივი 

სოციალური დიალოგი: 

თემატური საკითხები

ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში 
სოციალური დიალოგის როლი

სოციალური დიალოგი და პოლიტიკური 
ტრანზიცია

სოციალური დიალოგი და დასაქმების 
პოლიტიკა

სოციალური დიალოგი და ხელფასები

სოციალური დიალოგი და სოციალური 
უზრუნველყოფა

სოციალური დიალოგი 
და არაფორმალური ეკონომიკა

სოციალური დიალოგი და გენდერული 
თანასწორობა

სოციალური დიალოგი და შრომის სფეროში 
ფუნდამენტური უფლებები

სოციალური დიალოგი და მწვანე 
ეკონომიკაზე გადასვლა

სოციალური დიალოგი და შრომის 
სამართალი

209

219

227

235

243

251

257

263

271

277
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ეკონომიკური კრიზისის 

პერიოდში სოციალური 

დიალოგის როლი

ნაწილი I

ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი განმეორებადი ფენომენია. 
ისინი მთავრობებისა და სოციალური პარტნიორებისათვის წარ-
მოადგენენ სერიოზულ პრობლემას. მათი ეკონომიკური და სო-
ციალური შედეგები შეიძლება დრამატული აღმოჩნდეს დამსა-
ქმებლებისა და დასაქმებულებისათვის და საფრთხე შეუქმნან 
საზოგადოების სოციალურ ერთიანობას. მათი გადაჭრა მხოლოდ 
სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ვერ მოხერხდება, თუკი ისინი 
ცალმხრივად იქნებიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში. პირიქით, აუცილებელია კოლექტიური პასუხის გაცემა, 
რომელიც დაფუძნებული იქნება სამმხრივ პარტნიორებს შორის 
რეალურ თანამშრომლობაზე.                            .

სოციალური პარტნიორების მონაწილეობა ანტიკრიზისული ზო-
მებისა და რეფორმების დაგეგმვასა და გატარებაში აუცილებე-
ლია, რათა გამოინახოს ბალანსი ერთი მხრივ მაკროეკონომი-
კური სტაბილურობის მიღწევასა და მეორე მხრივ დასაქმების 
ზრდისა და საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების ინტე-
რესების დაცვას შორის. ეკონომიკური შოკებისა და სირთულე-
ების კრიტიკულ სიტუაციებში დიალოგი არის შეუცვლელი საშუა-
ლება კრიზისის მართვისა და მმართველობის ინსტრუმენტებს 
შორის ბალანსის მისაღწევად, მიმდინარე ცვლილებების გათვა-
ლისწინებით. მას შეუძლია გაამარტივოს აუცილებელი ცვლილე-
ბისა და რეფორმების პროცესი, რომლებიც საჭიროა კრიზისის 
დროს, მაგრამ სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინცი-
პების დაცვით.

1.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინსტრუმენტები

2.  წარსული გამოცდილებით მიღებული დასკვნები

3.  პოლიტიკის შესაძლო ვარიანტები
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

1.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინსტრუმენტები

2008 წელს დაწყებული გლობალური ფინანსური და ეკონომი-
კური კრიზისის საპასუხოდ, შრომის საერთაშორისო კონფერენ-
ციამ თავის მეასე სესიაზე ჟენევაში მიიღო გლობალური დასა-
ქმების პაქტი (გდპ/GJP). გდპ არის გლობალური პოლიტიკის 
ინსტრუმენტი, რომელიც კრიზისის სოციალურ და დასაქმების 
მხრივ წარმოშობილი პრობლემების მოგვარებას ცდილობს. 

სამმხრივი დებატებისა და განხილვის შემდეგ ერთხმად მიღე-
ბული გდპ მოუწოდებს შრომის საერთასორისო ორგანიზაციის 
წევრ სახელმწიფოებს, რომ ღირსეული სამუშაოს პრინციპი 
დააყენონ თავიანთი ანტიკრიზისული ზომების ცენტრში. დოკუ-
მენტი პრიორიტეტს ანიჭებს სამუშაო ადგილების შენარჩუნე-
ბაზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელებას სახელმ-
წიფოების მიეს საკუთარი საჭიროებების გათვალისწინებით. 
ის ხაზს უსვამს, რომ 'განსაკუთრებით სოციალური დაძაბულო-
ბის პერიოდში, სოციალური დიალოგი ყველა დონეზე არის 
მნიშვნელოვანი და აუცილებელი'. ამავდროულად ის ხაზს უს-
ვამს, რომ 'სოციალური დიალოგი არის ძლიერი ბაზა დამსა-
ქმებელთა და დასაქმებულთა დაინტერესებულობის უზრუნველ-
საყოფად მთავრობასთან ერთად ერთიანი ქმედებების განსა-
ხორციელებლად, რათა დაძლეულ იქნას კრიზისი და მიიღწეს 
მდგრადი აღორძინება.' საერთაშორისო ინსტიტუტებმა, კონ-
კრეტულად კი გაეროს ეკონომიკურმა და სოციალურმა საბჭომ 
(ECOSOC) მხარი დაუჭირეს გდპ-ს.

გაეროს ეკონომიკურმა და სოციალურმა საბჭომ მხარი დაუჭირა 

გლობალური დასაქმების პაქტს თავის 2009 წლის მაღალი დონის 

ძირითად სესიაზე, მიიღო რა გაეროს რეზოლუცია E/2009/L.24 და 

მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს სრულად ესარგებლათ გეგმის შე-

საძლებლობებით პოსტ-კრიზისული გეგმების განხორციელებისას. 

დიდი ოცეულის სამიტზე პიცბურგში (აშშ) 2009 წლის ნოემბერში 

მსოფლიო ლიდერები მიესალმნენ მას, როგორც 'დასაქმებაზე 

ორიენტირებულ ჩარჩოს მომავალი ეკონომიკური ზრდისათვის'. 

ეროვნულ დონეზე მთავრობები და სოციალური პარტნიორები 
რამდენიმე წევრ სახელმწიფოში ჩაებნენ ერთმანეთთან მოლა-
პარაკებების პროცესში, რათა მიეღწიათ შეთანხმებისათვის, რო-
მელიც შეამცირებდა კრიზისის გავლენას დამსაქმებლებსა და 
დასაქმებულებზე და ხელს შეუწყობდა ეკონომიკურ აღორძინებას, 
როგორც ეს ქვევით, ბულგარეთის, მაგალითშია ნაჩვენები.  
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ნაწილი I

ბულგარეთი - დასაქმების ეროვნული პაქტი

2010 წლის თებერვალში ბულგარეთის შრომისა და სოციალური 

პოლიტიკის სამინისტრო, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციები და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია შეთან-

ხმდნენ, ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული დასაქმების პრობ-

ლემები დაეძლიათ გლობალური დასაქმების პაქტის შესრულების 

ფორმატში.                        .           . 

მოკლევადიან პერსპექტივაში შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაცია დაეხმარა ბულგარეთის სამმხრივ მონაწილეებს, განეხილათ 

კრიზისის საპასუხო სტრატეგია პაქტის პრინციპებისა და პოლიტი-

კის საფუძველზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში, შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარება ფოკუსირებული 

იყო შემდეგ სფეროებზე: პროფესიული განათლება, სატრენინგო 

პოლიტიკა და ზომები; საპენსიო პოლიტიკა და რეფორმა; არაფო-

რმალური ეკონომიკა და დროებითი დასაქმება; დისტანციური 

დასაქმება; სექტორული და ადგილობრივი დონის სამმხრივი თა-

ნამშრომლობა; ბულგარეთის მიერ რატიფიცირებული კონვენცი-

ების იმპლემენტაცია; ბულგარეთის მთავრობისა და სოციალური 

პარტნიორების მიერ იდენტიფიცირებული სხვა საკითხები.       . 

2010 წლის 30 მარტს მიღწეულ იქნა სამმხრივი შეთანხმება სამმხ-

რივი თანამშრომლობის ეროვნულ საბჭოში ანტი-კრიზისული პა-

ქტის შესახებ, რომელიც მოიცავდა 59 საკითხს. პაკეტი შეიცავდა 

ზომებს, რომლებიც მიმართული იყო დასაქმების ხელშეწყობის 

და საწარმოების მდგრადობისაკენ; შინამეურნეობების შემოსავლის 

უზრუნველყოფისაკენ; სახელმწიფო ბიუჯეტის კონსოლიდირებისა-

კენ ხარჯების შემცირების გზით და ახალი შემოსავლების მოზიდვის 

საშუალებით.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულმა, 

წევრი სახელმწიფოების 2008-2009 წწ, ანტი-კრიზისული პასუხის შე-

მოწმებამ აჩვენა, რომ სახელმწიფოები, სადაც არსებობდა კარგად 

ჩამოყალიბებული ტრადიცია და სოციალური დიალოგის სამმხრივი 

ინსტიტუტები, გაცილებით უკეთ პასუხობდნენ კრიზისულ მდგომა-

რეობას და გააჩნდათ უკეთესი უნარები ეკონომიკური და ფინან-

სური სირთულეების წარმატებით დასაძლევად. თუმცა იმ სახელმ-

წიფოებს, რომლებსაც არ გააჩნდათ ეფექტური სამმხრივი სოცია-

ლური დიალოგის მექანიზმები, არ შეეძლოთ სოციალური პარტნი-

ორების მობილიზება კრიზისის პირობებში სწრაფი და ეფექტური 

პასუხის ჩამოსაყალიბებლად.

წყარო:
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2.  წარსული გამოცდილებით მიღებული დასკვნები

წარსული გამოცდილება აჩვენებს, რომ მთავრობებს არ შეუძლიათ 

ეკონომიკური კრიზისის მიზეზებისა და შედეგებისათვის პასუხის გა-

ცემა და არც სოციალური და ეკონომიკური აღორძინების მიღწევა 

ცალმხრივი ქმედებებით. ეკონომიკური კრიზისასათვის მდგრადი 

გადაწყვეტის მოძებნისათვის და ზრდის დაჩქარებისათვის აუცილე-

ბელია, სამმხრივი კონსენსუსის მიღწევა როგორც ანტი-კრიზისული 

ზომების ხასიათის, ასევე მათი კონკრეტული მიზნების შესახებ. სო-

ციალური დიალოგის მექანიზმებმა მოახდინეს წევრი სახელმწიფო-

ებისათვის დახმარების გაწევის დამატებითი უპირატესობების დემო-

ნსტრირება, რათა მათ შეძლებოდათ რთულ ეკონომიკურ და სოცი-

ალურ პრობლემებთან გამკლავება, როგორებიცაა შრომის ბაზრის 

დისბალანსი და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში ჩავარდ-

ნები, უფრო კონსტრუქციული და მოქნილი საშუალებებით.

ზოგიერთი ქვეყნის გამოცდილება ადასტურებს სოციალური დიალ-

ოგის მნიშვნელობას ეკონომიკური სირთულეების დროს და მის 

უზარმაზარ პოტენციალს სამმხრივი პარტნიორების დახმარების 

საქმეში, როცა ისინი ცდილობენ იმოქმედონ კოორდინირებულად 

მათ წინაშე მდგარი პრობლემების დასაძლევად.

კრიზისებისას სოციალური დიალოგის წვლილი - მაგალითები

1970–1980-იანი წლები 
ინდუსტრიალიზებული 
ეკონომიკები 

1997–98 წწ. აზია

1970-იანი და 1980-იანი 
წლები, ლათინური 
ამერიკა

ადრეული 1990-იანები, 
ცენტრალური ევროპა 

2008 გლობალური 
ფინანსური კრიზისი 

წყარო:

ინდუსტრიალუზებულ სახელმწიფოებში რეცესიის 

დაძლევა

აზიის ფინანსურ კრიზისთან ბრძოლა

ლათნური ამერიკის სახელმწიფოებისათვის დახმა-

რების გაწევა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად 

გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლის პროცესის შემსუბუქება 

კრიზისის გავლენის შემსუბუქება და ეკონომიკური 

აღორძინების დაჩქარება 
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2008 წლის გლობალური ეკონომიკური კრიზისი

2008 წლის გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ 
გაუსვა ხაზი სამმხრივი სოციალური დიალოგის მნიშვნელობას მთა-
ვრობებს, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს შო-
რის, როგორც კრიზისის დაძლევის სტრატეგიების უმნიშვნელოვა-
ნეს კომპონენტს, რომლის საშუალებითაც სოციალური პარტნიო-
რები ამზადებენ პასუხს არსებულ სირთულეებზე, რათა როგორმე 
შეინარჩუნონ დასაქმების არსებული დონე და ხელი შეუწყონ საწა-
რმოების მდგრადობას.                           .

მრავალ სახელმწიფოში კრიზისის დაძლევის მიზნით გამართული 
სამმხრივი კონსულტაციების შედეგიიყოეროვნული სამმხრივი შეთა-
ნხმებებისა და სხვა კოლექტიური ხელშეკრულებების შექმნა. ამ შე-
თანხმებების საფუძლვეზე გამოყენებული საშუალებები დაეხმარა 
სახელმწიფოებს შეესუსტებინათ კრიზისის უარყოფითი გავლენა და 
დაეჩქარებინათ ეკონომიკური აღორძინება.  კრეატიულმა კოლექ-
ტიურმა შეთანხმებებმა საშუალება მისცა სოციალურ პარტნიორებს, 
შეენარჩუნებინათ სამსახურები, დასაქმებულთა შემოსავლები და 
ამავდროულად ხელი შეეწყოთ საწარმოთა მდგრადობისათვის. 

ზოგიერთ ქვეყანაში სოციალური დიალოგი წინააღმდეგობებს აწყ-
დება სოციალურ პარტნიორებს შორის არსებული განსხვავებების 
დაძლევისას. მაგრამ სადაც კი არსებობდა პოლიტიკური ნება და 
ჩართულობა, სამმხრივმა პარტნიორებმა თავი გაართვეს არსებუ-
ლი განსხვავებებით წარმოქმნილ პრობლემებს და დიალოგი კიდევ 
უფრო წინ წასწიეს.

3.  პოლიტიკის შესაძლო ვარიანტები

წყარო:

წარსულში ზოგჯერ სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და დასაქმებუ-

ლების შემოსავლის დაცვა, საწარმოს გადარჩენასთან ერთად იყო 

ანტიკრიზისული პაკეტის უმთავრესი ნაწილი. აუცილებელია, რომ 

ანტიკრიზისული ზომები მოიცავდეს დაბალანსებული პოლიტიკის 

ინსტრუმენტებს, რათა უზრუნველყოს ერთიანობა, ეფექტიანობა და 

მდგრადობა. ანტიკრიზისულ გეგმებში ჩართული ზოგიერთი ზომა 

შემდეგნაირად გამოიყურება:

ეროვნული ეკონომიკის სტიმულირების ზომები;

რამდენიმე თანამშრომელს შორის სამუშაოს განაწილების 
შესაძლებლობის პოპულარიზაცია;

ტრენინგების შესაძლებლობები;

ნაწილი I
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გაზრდილი სოციალური უზრუნველყოფა;

სოციალური გარანტიების გაფართოება;

დასაქმებულთა დაცვა ატიპური დასაქმების შემთხვევებში;

საწარმოების მდგრადობისა და უნარების განვითარებისათვის 
ფინანსური დახმარება;

ინფრასტრუქტურული პროგრამები;

აუცილებელია სამმხრივი ფორმით შეიქმნას მონიტორინგის ეფექ-

ტური მექანიზმი, რათა მოხდეს კრიზისთან დაკავშირებული ცვლი-

ლებების მონიტორინგი შრომის ბაზართან და ასევე კრიზისის სოცი-

ალურ გავლენასთან მიმართებით. მონიტორინგის ასეთი მექანიზ-

მების არსებობა აუცილებელია, რათა უზრუნველყოფილ იქნას წინა-

სწარ შეთანხმებული პოლიტიკის სათანადოდ განხორციელება და 

მოხდეს რეგულარული შეფასება გატარებული ღონისძიებების ეფექ-

ტიანობისა. ეროვნული სამმხრივი ინსტიტუტები, როგორებიცაა ეკო-

ნომიკური და სოციალური საბჭოები და შრომის საკონსულტაციო 

საბჭოები, შეიძლება გამოყენებულ იქნან, როგორც კრიზისის საპა-

სუხოდ შესაბამისი პოლიტიკური ჩარევის იდენტიფიცირების, ასევე 

ამ პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგისათვის. ამ ინსტიტუ-

ტებს ასევე შეუძლიათ, გააკეთონ დასკვნები წინა კრიზისებიდან მი-

ღებული გამოცდილების შედეგად და ამავდროულად უზრუნველყონ, 

მომავალი კრიზისებისათვის ყველა აქტორის მზად ყოფნა რათა, უკეთ 

დაძლიონ ისინი, როგორც ეს კორეის მაგალითშია ქვემოთ ნაჩვენები.

კორეის რესპუბლიკა - ორი კრიზისი

1997 წლის აზიის ფინანსური კრიზისის შემდეგ და საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდთან (სსფ) გაფორმებული ხელშეკრულების პირო-
ბების გათვალისწინებით, სოციალური პარტნიორები და მთავრობა 
ჩაებნენ გრძელ და რთულ მოლაპარაკებებში არსებული პრობლე-
მების მოსაგვარებლად, განსაკუთრებით კი ფინანსური სისტემის კო-
ლაფსით გამოწვეული უმუშევრობის ზრდის შესაჩერებლად. 1998 
წელს მთვრობამ ჩამოაყალიბა კორეის სამმხრივი კომისია (ამჟამად 
ცნობილია, როგორც ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 
კომისია, ესგკ/ ESDC), რომელიც ოფიციალურად დაარსდა პრეზიდე-
ნტის ადმინისტრაციასთან, როგორც საკონსულტაციო სააგენტო.

მისი ყველაზე ცნობილი მიღწევა არის 1998 წლის თებერვალში გა-
მოცხადებული 90 პუნქტიანი 'სოციალური კონტრაქტი ეკონომიკური 
კრიზისის დასაძლევად'. კონსულტაციების შედეგი ის იყო, რომ მო-
ხდა კომპრომისის მიღწევა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
პროგრამასთან დაკავშირებით, რამაც საშუალება მისცა მთავრობას, 
თავიდან აეცილებინა სოციალური არეულობა და ეკონომიკური 
მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II
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1998 წლის სოციალური პაქტი ეხებოდა შრომის, სოციალური და ეკო-
ნომიკური სფეროების მრავალ საკითხს. ის ასევე მოიცავდა დასაქმე-
ბულთა ორგანიზაციების თანხმობას ხელფასების შემცირების შესახებ 
და შრომითი ურთიერთობების წესების გამარტივებას. დამსაქმებლე-
ბიც ასევე შეეცადნენ,  შეენარჩუნებინათ სამუშაო ადგილები და დაე-
ცვათ დასაქმებულთა უფლებები. სოციალური პაქტი ყოვლისმომცვე-
ლი იყო და ფარავდა ეროვნული რეფორმების პროგრამის ყველა სა-
კითხს და კრიზისის მართვის პროგრამებს. ეკონომიკური კრიზისის 
დროს მიღწეული ეს პაქტი იქცა ქვეყნის ეკონომიკური აღორძინების 
წინაპირობად. ეროვნულ დონეზე სამმხრივმა დიალოგმა შესაძლებე-
ლი გახადა მთელი რიგი ეკონომიკური და სოციალური ზომების გატა-
რება, რათა ქვეყანა გამკლავებოდა აზიის კრიზისს და შეენარჩუნებინა 
სოციალური სტაბილურობა მწვავე ეკონომიკური დაღმასვლის პერი-
ოდში      .       .                          .

შემდეგი პაქტები უკვე დაიდო 2004 წელს, მაგრამ სამმხრივი სოცია-
ლური დიალოგის პროცესი აღარ იქნა შენარჩუნებული. ინდუსტრიუ-
ლი (შრომითი) ურთიერთობები მყიფე და წინააღმდეგობრივი გახდა. 
სამუშაო ადგილების დაკარგვის ზრდასთან ერთად, მოსახლეობას გა-
უმყარდა აზრი იმის შესახებ, რომ მთავრობა არ იღებდა საკმარის ზო-
მებს უმუშევართათვის ცხოვრების მინიმალური სტანდარტის შესანა-
რჩუნებლად. შესაბამისად, გაიზარდა ინდუსტრიული (შრომითი) დავები.

აღსანიშნავია, რომ 2009 წელს კორეას მოუწია 2008 წლის გლობა-
ლური კრიზისის შედეგებთან გამკლავებაც, რომლის დროსაც ის 
კვლავ მიუბრუნდა ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კომ-
ისიას, რომლემაც წარმატებით შეძლო შეთანხმების ფორმულირება, 
როგორც სამმხრივ პარტნიორებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადო-
ების ჯგუფებთან და რელიგიურ თემთან.  ახალ სოციალურ პაქტს 
ეწოდა 'შეთანხმება შრომის, მენეჯმენტის, სამოქალაქო საზოგადოე-
ბის ჯგუფებსა და მთავრობას შორის ეკონომიკური კრიზისის დასაძ-
ლევად.' 2008 წლის შემდეგ ეკონომიკური და სოციალური განვითა-
რების კომისია მთავრობას დახმარებას უწევდა პოლიტიკური ანალი-
ზისა და შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების საკითხების მარ-
თვაში დასაქმებულებსა და მათ მენეჯმენტს შორის.     .

კორეის რესპუბლიკის გამოცდილებიდან მნიშვნელოვანი დასკვნის
 გაკეთება შეიძლება. სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტი 
დაარსდა კრიზისის დროს და მას გარკვეული წარმატებაც ჰქონდა. 
მოგვიანებით, სოციალურ პარტნიორებს შორის ურთიერთობები ნაკ-
ლებად სტაბილური გახდა და შესაბამისად, სამმხრივი ინსტიტუტების 
როლიც შემცირდა. იმ დროს შეიძლებოდა კიდეც მათ წარუმატებლო-
ბაზე საუბარი. როგორც კი დაბრუნდა მწვავე კრიზისი, სოციალურმა 
პარტნიორებმა შეძლეს წარსულ გამოცდილებაზე ორიენტირება და
იმ ინსტიტუტების გამოყენება, რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობდნენ, 
როგორც სოციალური დიალოგის ფორუმი.

წყარო:

ნაწილი I
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ჩილე -  სამმხრივი პასუხი კრიზისის დასაძლევად 

2009 წლის მაისში გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პასუხად მთავ-

რობამ, წარმოებისა და ვაჭრობის კონფედერაციამ, მცირე და საშუალო

ზომის საწარმოებმა და დასაქმებულთა კონფედერაციამ (CUT) მიიღო

სამმხრივი შეთანხმება დასაქმების, ტრენინგისა და შრომის შესახებ. 

შეთანხმებამ ჩამოაყალიბა  რიგი ზომებისა, რომლებიც ძალაში 12 თვე 

იყო და მიზნად ისახავდა:

საწარმოებში დასაქმებულ პირთა შენარჩუნების ხელშეწყობას;

დასაქმებულთა უნარების გაუმჯობესებას;

უმუშევარ პირთა დაცვას და შრომის ბაზარზე მათთვის ახალი 

სამუშაო ადგილების პოვნაში დახმარებას;

ინფრასტრუქტურაზე სახელმწიფო ხარჯების გაზრდას;

საწარმოების დახმარებას, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო 

ზომის, საგადასახადო შეღავათებით, კრედიტების ხელმისაწვდო-

მობის გზრდითა და გრანტებით.

შეთანხმებაში ასევე ჩადებული იყო საგრანტო პროგრამა ქალებისათვის.

ის ტემპი, რომლითაც მოხდა ხსენებული ზომების მიღება და შემდეგ 

მათი განხორციელება მიეწერება ჩილეს მთავრობას, დამსაქმებლებსა 

და დასაქმებულებს შორის სწრაფ კონსენსუსს გლობალური ეკონომი-

კური კრიზისის შედეგების შესუსტების გზებისა და საშუალებების შესახებ.

სამმხრივი პაქტის ფარგლებში დასაქმებულთა და 

საწარმოთა მონაწილეობა სხვადასხვა სქემაში 

დასაქმებულები საწარმოები

დამტკიცებული 

გეგმა

ტრენინგები

დასაქმებული პირების შენარჩუნება

კონტრაქტის წინარე ტრენინგი

სტიპენდიები ქალებისათვის, რომ-

ლებიც ოჯახებს ხელმძღვანელობენ 

ახალგაზრდების სუბსიდირებული 

დასაქმება 
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წყაროები და დამატებითი საკითხავი
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სოციალური დიალოგი და 

პოლიტიკური ტრანზიცია

ნაწილი II

1.   გარდამავალი პერიოდის' (ტრანზიციის) განმარტება

2.   ტრიპარტიზმის ჩამოყალიბება ცენტრალურ 

     და აღმოსავლეთ ევროპაში

3.   ლათინური ამერიკა: სოციალური დიალოგი და 

     სოციალური პარტნიორების ისტორიული როლი 

     დემოკრატიული მმართველობის სისტემაზე 

     გადასვლაში (1980–იანი წლების დასასრული 

     და 1990–იანი წლები) 
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4.   აფრიკა

5.   არაბული სახელმწიფოები
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პოლიტიკური ტრანზიცია გულისხმობს მრავალმხრივ ცვლი-
ლებებს, როგორიცაა ინსტიტუტების მშენებლობა, ყოვლის-
მომცველი სოციო-ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფო-
რმები. ამ პროცესში საჭირო ხდება ასევე განსხვავებული 
ინტერესეთა ჯგუფების ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო 
მოთხოვნების გათვალისწინებაც. მიუხედავად იმისა, რომ 
ზოგიერთი სახელმწიფო ეწინააღმდეგება ცვლილებებს, არ-
სებობს უამრავი წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ
დაეხმარა სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი წევრ სა-
ხელმწიფოებს, გამკლავებოდნენ სხვადასხვა სოციალურ, 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ტრანსფორმა-
ციის კრიტიკულ პერიოდებში, რითაც უზრუნველყვეს დემო-
კრატიულ მმართველობასა და წესებზე დაფუძნებულ საბა-
ზრო-ეკონომიკურ მოდელზე გადასვლა.
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1.   გარდამავალი პერიოდის' (ტრანზიციის) განმარტება

ტერმინი 'გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკა' ხშირად გამოიყენება

 სოციალისტური ეკონომიკური მოდელიდან საბაზრო ეკონომიკურ მო-

დელზე გადასვლის პროცესის აღწერისათვის. თუმცა ტრანზიცია ასევე 

გულისხმობს ავტორიტარული რეჟიმიდან, მათ შორის სამხედრო მმარ-

თველობიდან, პოლიტიკური პლურალიზმის წესებზე დაფუძნებულ საბა-

ზრო სისტემაზე გადასვლას.                           .

1990–იან წლებში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწი-

ფოები, რომლებიც დღეს ევროკავშირის წევრები არიან, იწოდებოდნენ 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებად. ასავე  ლათინურ 

ამერიკაში 1980–იანი და 1990–იანი წლების პერიოდში არგენტინა, ჩილე, 

პანამა და ურუგვაი გადავიდა სამხედრო მმართველობიდან დემოკრა-

ტიული მმართველობის სისტემებზე.                                     .

პოლიტიკური ტრანზიცია არის მრავალმხრივი პროცესი და გულისხ-

მობს ახალი ინსტიტუტების მშენებლობას, ღრმა სოციო-ეკონომიკურ 

და პოლიტიკურ რეფორმებს და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის მხრი-

დან ერთმანეთთან კონფლიქტში მყოფ მოთხოვნებთან გამკლავებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ეწინააღმდეგებოდა 

ცვლილებებს, არსებობს რიგი მაგალითებისა, როცა სოციალური დია-

ლოგი და ტრიპარტიზმი დაეხმარა სახელმწიფოებს გამკლავებოდნენ 

სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეს ტრა-

ნსფორმაციის კრიტიკულ პერიოდში, რითაც უზრუნველყვეს დემოკრა-

ტიულ და წესებზე დაფუძნებულ საბაზრო ეკონომიკურ სისტემაზე მშვი-

დობიანი გადასვლა.

2.   ტრიპარტიზმის ჩამოყალიბება ცენტრალურ და აღმო-

     სავლეთ ევროპაში

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ათმა სახელმწიფომ წა-

რმატებით შეძლო ჯერ გეგმიური ეკონომიკური სისტემიდან დე-

მოკრატიულ და საბაზრო ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლა და 

შემდეგ უკვე ევროკავშირში გაწევრიანება. ამ ქვეყნებში სამმ-

ხრივი ინსტიტუტები კომუნისტური სისტემის დაშლისთანავე შეი-

ქმნა, რათა მოერიგებინა ერთმანეთთან კონფლიქტში მყოფი 

ინტერესები, რომლებიც არ იყო აღიარებული წინა სისტემის 

დროს. ამ ინსტიტუტებმა შეასრულეს მასტაბილიზებელი როლი 

რთულ ეკონომიკურ პირობებში, რომელიც ხასიათდებოდა წარ-

მოების, სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის რღვევით, უმუ-

შევრობის სწრაფი ზრდით, ხელფასებისა და შემოსავლების 
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 მკვეთრი დაცემით და შესაბამისად სიღარიბის ზრდით. ამავდრო-

ულად, ამ ინსტიტუტებმა საშუალება მისცეს დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციებს გავლენა მოეხდინათ რეფორმის 

პროცესზე, რითაც გააძლიერეს საკუთარი, როგორც სოციალური 

პარტნიორების, ლეგიტიმურობა და როლის გაზრდა. საერთო 

ჯამში, ისინი საკმაოდ წარმატებულნი აღმოჩნდნენ როგორც მმა-
5რთველობის ინსტრუმენტები.

მოგვიანებით ევროკავშირის გაფართოების პროცესში სოცია-

ლური დიალოგის  სამმხრივი ინსტიტუტები წარმატებულნი აღ-

მოჩდნენ როგორც მმართველობის ინსტიტუტები. მათ საშუალება 

მისცეს სოციალურ პარტნიორებს ჩართულიყვნენ ჯერ გაფარ-

თოების პროცესის მოლაპარაკებებში და შემდეგ კი ეკონომი-

კური და მონეტარული კავშირის წევრობისათვის კონვერგენციის 
6პროგრამების მომზადებაში.                        .

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ საკვანძო როლი ითამაშა 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისათვის 

კონსულტირებაში შრომის ბაზრის და სოციალური რეფორმების 

სფეროში, დამსაქმებლებისა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების 

ჩამოყალიბებაში, შრომის ადმინისტრაციების უნარების გაძლიე-

რებასა და სოციალური დიალოგის სამმხრივი ინსტიტუტების ჩა-

მოყალიბებაში. ევროკავშირმა კიდევ ურფო დიდი როლი ითა-

მაშა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში 

შრომისა და სოციალური პოლიტიკის ფორმირებაში, განსაკუთ-

რებით დიდი ფინანსური რესურსების საშუალებით. ეს საკითხი 

რეგიონში სოციალური პარტნიორების მხრიდან ხაზგასმით იქნა 
7აღნიშნული.

3.  ლათინური ამერიკა: სოციალური დიალოგი და 

     სოციალური პარტნიორების ისტორიული როლი 

  დემოკრატიული მმართველობის სისტემაზე 

  გადასვლაში (1980–იანი წლების დასასრული 

     და 1990–იანი წლები) 

ამ რეგიონში ტრიპარტიზმი იყო ძირითადი ინსტრუმენტი ახალ 

ეკონომიკურ პირობებთან შესაგუებლად იმ დროს, როცა სოცია-

ნაწილი II
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ლური ერთობა საკმაოდ დაძაბული იყო სტრუქტურული ცვლი-

ლებების პოლიტიკისა და დიქტატორულიდან დემოკრატიული 

მმართველობის რეჟიმზე გადასვლის გამო.           .

 სამმხრივი ჩარჩო შეთანხმება სახელწოდებით 'ჩილე - ჩილეში

ისტორიული შესაძლებლობა' (Chile, una oportunidad histórica) იქნა 

მიღწეული ახალ, დემოკრატიულ მთავრობასა და დამსაქმებე-

ლთა და დასაქმებულთა ცენტრალურ ორგანიზაციებთან 1990წ. 

აპრილში, სამხედრო რეჟიმის დასრულების შემდეგ. ამ შეთანხ-

მებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ეს ნიშნავდა, შრო-

მის ადმინისტრაციის მხრიდან ავტოკრატიული მმართველობი-

დან პოლიტიკურ პლურალიზმზე გადასვლის მხარდაჭერას. შე-

დეგად 1990 და 1995 წწ. შორის პერიოდში ძალიან მცირე რაო-
9დენობით შრომითი დავა ან გაფიცვა დაფიქსირდა.  ჩარჩო შეთა-

ნხმება ყოვლისმომცველი იყო, რომელიც ხაზს უსვამდა ეკონო-

მიკური განვითარების აუცილებლობას და დემოკრატიულ და 

თანასწორ პერსპექტივას, ისევე როგორც ადასტურებდა ყველა 

სამმხრივი მონაწილის მხრიდან ერთგულებას სოციალური მშვი-

დობის მიმართ.

პანამაში ეროვნული სოციალური დიალოგის მექანიზმის შემო-

ღება მოყვა 1990–იანი წლების ცვლილებებს, რამაც განაპირობა 

ორი საკვანძო სოციალური დიალოგის დაწყება, რომლებიც 

ცნობილია როგორც Bambitos და Coronados. ეროვნული ერთია-

ნობისა და განვითრების შეხვედრაზე, რომელიც ცნობილია რო-

გორც Bambito პროცესი, კონსულტაციები სოციალურ და პოლი-

ტიკურ აქტორებს შორის ინიცირებული იყო 1993 წელს, 1994 

წლის პირველი დემოკრატიული არჩევნების წინა პერიოდში. ამ 

პროცესმა შექმნა პირობა იმისა, რომ ყველა სოციალურ აქტორს, 

როგორებიც იყვნენ პოლიტიკური პარტიები, სოციალური პარტ-

ნიორები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, 

განეხილათ მათთვის,  ყველასთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. 

დისკუსიები მიმდინარეობდა სოციალური და ეკონომიკური 

პრობლემების ირგვლივ, ისევე როგორც პანამისათვის, აუცილე-

ბელი ინსტიტუციური რეფორმების საკითხებზე, რომელიც იმჟა-

მად გადადიოდა დემოკრატიული მმართველობის ფორმაზე. 

რამდენიმე მომდევნო შეხვედრაზე მონაწილეები განიხილავ-

დნენ დემოკრატიული სისტემის კონსოლიდაციისა და განვითა-

რების საკითხებს. Coronado შეხვედრები ძირითადად განიხილა-

ვდნენ იმას, თუ როგორ შეეძლოთ განსხვავებულ მონაწილეებს 
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პანამის არხის მმართველობაში თანამშრომლობა. შეხვედრების 

შედეგად მიღებულ იქნა კანონი არხის გამოყენების შესახებ. ამ 

შეხვედრებმა შექმნეს ეფექტური მექანიზმი სოციალურ პარტნი-

ორებს, სხვა სოციალურ აქტორებსა და მთავრობას შორის სო-

ციალური დიალოგის ხელშესაწყობად. მათ ხელი შეუწყვეს პო-

ზიტიური კლიმატისა და ნდობის ჩამოყალიბებას დემოკრატი-
10ზაციის პროცესისადმი.

4.   აფრიკა

საჰარის სამხრეთით მდებარე აფრიკის სახელმწიფოებში სოცი-

ალურ დიალოგსა და ტრიპარტიზმს მიმართეს გარდამავალ პე-

რიოდში, როგორც კონსენსუსის მიღწევისა და მონაწილეობით 

მმართველობის საშუალებას. მაგალითად,  სამხრეთ აფრიკამ

გაიარა დრამატული და ფუნდამენტური პოლიტიკური ცვლილე-

ბების პერიოდი ადრეულ 1990–იან წლებში. სოციალურმა დია-

ლოგმა, კოლექტიურმა მოლაპარაკებებმა და ტრიპარტიზმმა 

შეასრულეს კრიტიკული როლი ქვეყნის რეკონსტრუქციასა და 

დემოკრატიულ წყობაზე მის მშვიდობიან გადასვლაში. მისი დე-

მოკრატიული ტრანზიცია განპირობებული იყო ასევე ძლიერი 

პროფესიული კავშირების და სოციალური დიალოგის მყარი სა-

ფუძვლების არსებობით, რაც დადასტურებული იყო სამმხრივი 

ეროვნული ეკონომიკური განვითარებისა და შრომის საბჭოს 
11ჩამოყალიბებით. (NEDLAC).  NEDLAC-ის ფარგლებში სოციალურმა 

პარტნიორებმა აიღეს ვალდებულება, მიეღწიათ კონსენსუსისა-

თვის მთავრობასთან სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შო-

რის ინვესტირების ხელშეწყობა, ღირსეული სამუშაო და სიღა-

რიბის შემცირება. ამას გარდა სპეციალური პაქტები, როგორიც 

იყო “Laboria Minute” ასევე მნიშვნელოვანი იყო ქვეყანაში ყველა 
12მოქალაქის თანაბარი მონაწილეობის გარანტირებისათვის.

ნიგერში სოციალური დიალოგის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა 

სოციალური დიალოგის ეროვნული კომიტეტის შექმნით, რამაც 

ხელი შეუწყო უფრო მეტ დემოკრატიას პოლიტიკის ჩამოყალი-

ბების პროცესში, განსაკუთრებით კი განვითარებისა და საჯარო 

საკითხების მართვის სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში. 

პოლიტიკის დოკუმენტები თითქმის სისტემატურად ყალიბდება 
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ან/და მიიღება, როგორც პროცესის შედეგი, რომელიც სხვადა-

სხვა მონაწილე მხარეს აერთიანებს (მთავრობა, დამსაქმებელთა 

ორგანიზაციები, დასაქმებულთა კავშირები, სამოქალაქო საზო-

გადოების ორგანიზაციები). ეს მონაწილეობითი მიდგომა გამო-

ყენებული იყო სხვადასხვა დოკუმენტის მიღებისას, როგორიცაა 

მაგალითად, სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის პოლიტიკა, 

განათლების განვითარების პროგრამა და ათწლიანი ჯანდაცვის 

განვითარების პროგრამა (სადაც მომზადდა, შეფასდა და დამტ-

კიცდა მასალები ისეთი კომიტეტების მიერ, რომლებშიც ყველა 
13მხარე იყო წარმოდგენილი).

5.   არაბული სახელმწიფოები

2011 წლის იანვარში არაბული გაზაფხულის მოვლენების განვი-

თარების შემდეგ ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრი-

კის რიგი სახელმწიფოები - ეგვიპტე და ტუნისი - დემოკრატიული 

მმართველობის სისტემაზე გადასვლის გზას დაადგნენ. ამ სახელ-

მწიფოების წინაშე დგას ურთულესი ამოცანა, შექმნან დემოკრა-

ტიული მმართველობის ბაზისი და ამით ჩაანაცვლონ ავტორი-

ტარული რეჟიმები და ამავდროულად დაძლიონ ეკონომიკური და 

სოციალური პრობლემები. ამ შემთხვევაში მათ სოციალური დია-

ლოგი და ტრიპარტიზმი შეიძლება დაეხმაროთ.        . 

2014 წლის 14 იანვარს ტუნისში, მთავრობამ და სოციალურმა 

პარტნიორებმა გააფორმეს სოციალური კონტრაქტი. ამ კონტრა-

ქტის შესაბამისად, სამმხრივმა პარტნიორებმა აიღეს ვალდებუ-

ლება, შეექმნათ სოციალური დიალოგის ეროვნული საბჭო და
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 დაეწყოთ 2011 წლის რევოლუციის მიზნების - უფრო მეტი სოცი-

ალური სამართლიანობისა და ინკლუზიური ეკონომიკური განვი-

თარების მიღწევა - განხორციელება, რიგი ეკონომიკური და სო-

ციალური რეფორმებით.

ნაწილი II

წყაროები და დამატებითი საკითხავი: 
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ნაწილი III
სოციალური დიალოგი და 

დასაქმების პოლიტიკა

გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეფექტური ეროვნული დასა-

ქმების პოლიტიკის შესამუშავებლად, საჭიროა ფართომას-

შტაბიანი მონაწილეობისა და სოციალური დიალოგის გა-

მართვის უზრუნველყოფა, რადგანაც პოლიტიკის ამ სფე-

როში ჩართულია მრავალი განსხვავებული აქტორი.
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როგორც გამოცდილება აჩვენებს ეროვნული დასაქმების პო-
ლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელია ხანგრძლივი, კო-
ორდინირებული და ფართო მონაწილოებაზე და სოციალურ 
დიალოგზე დაფუძნებული პროცესი, რადგან იგი ეხება დასაქ-
მების სფეროში ჩართულ ბევრ აქტორს.             .

1964 წლის დასაქმების პოლიტიკის შესახებ კონვენციის (#122) 
მესამე მუხლი ამბობს, რომ 'იმ პირების წარმომადგენლები, 
რომლებზეც გამოსაყენებელ მეთოდებს აქვთ გავლენა, კერ-
ძოდ, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლები, 
მოწვეულნი უნდა იყვნენ კონსულტაციებზე დასაქმების პოლიტი-
კასთან დაკავშირებით, იმ მიზნით, რომ სრულად იქნეს გათვა-
ლისწინებული მათი გამოცდილება და ხედვები, ასევე ასეთი 
პოლიტიკის ფორმირებისა და მხარდაჭერის პროცესში მათი 
სრული თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად.' შრომის საერ-
თაშორისო ორგანიზაციის 2006 წლის გლობალური დასაქმების 
პროგრამა ამ მხრივ კიდევ დასძენს, რომ 'სოციალური დია-
ლოგი არის სანდო და ეფექტური დასაქმების პოლიტიკის ფო-
რმულირებისა და განხორციელების ქვაკუთხედი ყველა დონეზე.'

ასეთი კონსულტაციების მასშტაბი არ უნდა შეიზღუდოს მხოლოდ 
დასაქმების პოლიტიკის გატარების ვიწრო გაგებით, არამედ 
უნდა მოიცავდეს იმ ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებსაც, 
რომლებიც გავლენას ახდენენ დასაქმებაზე. შესაბამისად, სოცი-
ალურ პარტნიორებთან კონსულტაციები უნდა გაიმართოს რო-
გორც შრომის ბაზრისა და უნარების განვითარების პროგრა-
მების შესახებ, ასევე უფრო ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკის 
და კანონმდებლობის შესახებ, რომლებსაც გავლენა აქვთ დასა-
ქმების საკითხებზე. კონსულტაციები ასევე გამოყენებულ უნდა 
იქნას იმისთვისაც, რომ პოლიტიკის მხარდამჭერებად იქცნენ ის 
ადამიანებიც რომლებზეც პირდაპირი გავლენა ექნება ახალი 
პოლიტიკის განხორციელებას.                    . 

ამ საკითხებზე კონსულტაციების პროცედურები შეიძლება გან-
ხორციელდეს სამმხრივი თანამშრომლობის ცენტრალური 
უწყებების საშუალებით (ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები, 
შრომის საკონსულტაციო საბჭოები); დასაქმებასთან დაკავში-
რებული სპეციალიზებული უწყებები (დასაქმების საბჭოები); 
დროებითი პროცედურები; ან სხვადასხვა საშუალებების კომბი-
ნაცია.  ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უწყებები არა მხოლოდ საკონ-
სულტაციო ფუნქციას ასრულებენ, არამედ ეროვნული დასაქმე-
ბის პოლიტიკის წარმართვასა და პილოტირებაში შეუძლიათ 
გადამწყვეტი როლიც ითამაშონ.   .                 .  

ნებისმიერ შემთხვევაში სოციალურ პარტნიორებთან კონსულ-
ტაციები, როგორც პოლიტიკის ჩამოყალიბების ადრეულ ეტაპ-
                   .
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ნაწილი III

ზე, ასევე იმპლემენტაციისას, აუცილებელია და საშალებას აძ- 
ლევს მთავრობას, სრულად ისარგებლოს მათი გამოცდილე-
ბითა და შეხედულებებით.                        . 

1964 წლის დასაქმების პოლიტიკის შესახებ რეკომენდაცია (#122) 
ასევე ითვალისწინებს, რომ საჯარო და კერძო სექტორის დასა-
ქმებულებმა, დამსაქმებლებმა და მათმა ორგანიზაციებმა 'მიი-
ღონ ყველა შესაძლო ზომა, რათა ხელი შეუწყონ პროდუქტული 
და თავისუფლად არჩეული დასაქმების მიღწევასა და შენარჩუ-
ნებას.' ასეთი ტიპის ქმედებების ინიციატივა პირდაპირ დამსაქ-
მებლების, დასაქმებულების და მათი ორგანიზაციების კომპეტე-
ნციაა და არა მთავრობის.                        .

წარმატებული იმპლემენტაციისათვის ეროვნული დასაქმების 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს ფართო 
დიალოგს. სოციალური დიალოგი ყველა ეტაპზე უნდა მიმდინა-
რეობდეს, სიტუაციის ანალიზიდან, რომელსაც პოლიტიკის არ-
ჩევამდე მივყავართ, პოლიტიკის განხორციელების ვალიდაცი-
ისა და შეფასების ჩათვლით.                     .

პროფესიული უნარების განვითარების სამმხრივი საბჭოები სა-
კმაოდ ეფექტურები აღმოჩდნენ შრომის ბაზრის საჭიროებებისა 
და ტრენინგების ერთმანეთთან თანხვედრის უზრუნველყოფაში 
და ასევე მწარმოებლურობის ზრდის შედეგად მიღებული სარ-
გებლის თანაბრად გადანაწილებაში.                .

სოციალური დიალოგი ასევე გადაწყვეტილების მიღების ყვე-
ლა ეტაპზე უნდა ფიგურირებდეს. ეროვნულ სტრუქტურას მხარს 
უნდა უჭერდეს ასევე რეგიონული ან ადგილობრივი კომიტეტები. 
ასეთ კომიტეტებს საკვანძო როლის შესრულება შეუძლიათ ძი-
რითად აქტორებთან კოორდინაციის საქმეში, ისევე როგორც 
ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის პილოტირების, განხორცი-
ელებისა და მონიტორინგის საქმეში ადგილობრივ დონეზე.

ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის განხორციელების ეტაპზე 
სოციალური პარტნიორების ჩართულობა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია.                             .
მაგალითად ავსტრიაში სოციალური პარტნიორები ორი ძირი-
თადი საშუალებით არიან ჩართულები:  1) დასაქმების სერვისი - 
წარმოადგენს ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის განხორციე-
ლების ძირითად აქტორს; მისი საქმიანობა იმართება პროცე-
დურებით, რომლებიც ჩამოყალიბებულია სამმხრივი საბჭოების 
მიერ, რაც სოციალურ პარტნიორებს ანიჭებს ძლიერ ინსტიტუ-
ციონალიზებულ როლს დასაქმების პოლიტიკაში; 2) რეგიონულ 
და ადგილობრივ დონეზე გაფორმებული დასაქმების ტერიტო-
რიული პაქტები. 
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ბევრი სახელმწიფოსათვის და ასევე შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციისათვის ნამდვილ პრიორიტეტს წარმოადგენს დამ-

საქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების წარმომადგე-

ნელთა ტექნიკური ექსპერტიზის გაძლიერება, რათა მათ მიეცეთ 

საშუალება ეფექტური როლი შეასრულონ დასაქმების ეროვნული 

პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში. ეს გულის-

ხმობს პოლიტიკის დოკუმენტების პუბლიკაციას, ასევე გზამკვლე-

ვების მომზადებას მათი უნარების გასაძლიერებლად, რათა შეძ- 

ლონ შრომის საერთაშორისო სტანდარტებსა და შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის სხვა ინსტრუმენტებში მოცემული პო-

ლიტიკის ადაპტირება მათი რეალობის შესაბამისად.

დიალოგის 

დონე
ვინ რა როგორ

სოციალურ პარტნიორებს 

შორის (დამსაქმებელთა 

ორგანიზაციები და პროფე-

სიული კავშირები);

სხვა სამინისტროებს შორის, 

განსაკუთრებით ეკონომიკურ 

გუნდთან და სექტორულ 

სამინისტროებთან; 

სამოქალაქო საზოგადოებას 

შორის, როგორიცაა ქალთა 

და ახალგაზრდული ორგანი-

ზაციები. 

დასაქმებაზე პასუხისმგებელი 

სამინისტროსა და:

ეროვნული/ 
სექტორული

რეგიონული

მთავარი პრობ-

ლემების, პოლი-

ტიკის შესაძლო 

ვარიანტების 

იდენტიფიცირება, 

შერჩეული 

პრიორიტეტების 

ვალიდაცია და 

მათი იმპლემენ-

ტაციის გზების 

დასახვა. 

სამუშაო ჯგუ-

ფები; სამმხრივი 

სემინარები და 

კონფერენციები.

მთავარი პრობ-

ლემების, პოლი-

ტიკის შესაძლო 

ვარიანტების 

იდენტიფიცირება, 

შერჩეული პრიო-

რიტეტების ვალი-

დაცია და მათი 

იმპლემენტაციის 

გზების დასახვა.

სემინარები 

და ფოკუს 

ჯგუფები. 

დასაქმებაზე პასუხისმგებელ 

სამინისტროსა და:

მის რეგიონულ წარმომა-
დგენლობებს შორის;
 რეგიონულ სოციალურ პარ-
ტნიორებს შორის;  მთავრო-
ბის სხვა დეცენტრალიზებულ 
სააგენტოებს შორის;
 რეგიონულ სამოქალაქო 
საზოგადოების ჯგუფებთა 
შორის, როგორებიცაა ქალ-
თა და ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები.
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დასაქმებაზე პასუხისმგებელი 

სამინსიტროს ადგილობრივ 

წარმომადგენლობასა და 

ადგილობრივ თემს შორის; 

ადგილობრივ დონეზე აქტიურ 

არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებს შორის; დასაქმებაზე 

გავლენის მქონე კონკრეტულ 

პროექტებს შორის. 

მთავარი პრობ-

ლემების იდენტი-

ფიცირება, შერჩე-

ული პრიორიტე-

ტების ვალიდაცია 

და მათი იმპლე-

მენტაციის გზების 

დასახვა.

სოფლად 

შეხვედრები, 

ფოკუს ჯგუფები, 

ინტერვიუები. 
ადგილობრივი

წყარო: ILO. 2012. Guide for the formulation of national employment policies, Employment 

Policy Department (Geneva).

მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნიდან

ფილიპინები

მონღოლეთი

ურუგვაი

2011-2016 წწ ფილიპინების შრომისა და დასაქმების გეგმის 

შემუშავება ხორციელდებოდა ეროვნული და სამმხრივი 

კონსულტაციების საშუალებით, რომელსაც წარმართავდა 

შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტი. 

ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის წერის პროცესში ფართო 

კონსულტაციები გაიმართა ყველა დეცენტრალიზებულ უწყე-

ბასთან. ეს კონსულტაციები წინ უძღოდა დასაქმების ეროვ-

ნული ფორუმის ჩატარებას, რომელიც 2010 წლის ოქტომ-

ბერში გაიმართა, სადაც განიხილეს კონსულტაციების შედე-

გები. ფორუმის შედეგი იყო 2011 წლის დასაქმების წლად 

გამოცხადება, რომლის განმავლობაშიც მთავრობამ მოამ-

ზადა ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის დოკუმენტი, ფო-

რუმისა და რეგიონული კონსულტაციების დასკვნების გათ-

ვალისწინებით.

2011 წლის მარტ-ოქტომბერში შრომის სამინისტრომ 

გამართა დასაქმების პოლიტიკის შესახებ ეროვნული 

დიალოგი, სადაც თავი მოიყარა დამსაქმებლებმა და 

პროფესიული კავშირების კონფედერაციამ. მთავრო-

ბას წარმოადგენდა შრომის სამინისტრო და სხვა 

სტრუქტურები განსახილველი საკითხების შესაბამისად 

(მაგ: სოციალური განვითარების სამინისტრო, ეკონო-

მიკის სამინისტრო, მრეწველობის სამინისტრო, ახალ-

გაზრდობის საქმეთა ინსტიტუტი და ა.შ.).

ნაწილი III
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დასაქმება და სოციალური დიალოგი - ძირითადი 

გზავნილები 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

დასაქმების პოლიტიკის შესახებ სოციალური დიალოგის ორგანი-

ზების ერთი მოდელი არ არსებობს: ის გამომდინარეობს კონტექს-

ტიდან;                                     .

კარგად ჩამოყალიბებული სოციალური დიალოგის ჩარჩო არის 

ეფექტური დიალოგის წარმართვისა და კარგად ინფორმირებული 

დასაქმების პოლიტიკის მიღების აუცილებელი ფაქტორი. სოცია-

ლური დიალოგის ინსტიტუტებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ფინან-

სური რესურსები, კანონმდებლობით გაწერილი შესაძლებლობები 

და უნდა იყვნენ ეფექტურად გამოყენებულნი პოლიტიკის შემუშა-

ვების პროცესში და არ უნდა ასრულებდნენ მხოლოდ ფასადურ 

როლს;                                     .

დასაქმების ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი-

დან მისი მონიტორინგისა და შეფასების ეტაპამდე სოციალური 

პარტნიორების ჩართვისთვის უნდა არსებობდეს მთავრობის პო-

ლიტიკური ნება. მაგრამ სოციალური პარტნიორების ჩართულობა 

უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ყველა ეტაპზე და არ უნდა იყოს შეზ-

ღუდული მხოლოდ პოლიტიკის ფორმულირების ფაზით.

ძლიერი, უნარიანი და პროაქტიური სოციალური პარტნიორების 

არსებობა ყველა დონეზე (საწარმოს, ადგილობრივ, სექტორულ და 

ეროვნულ დონეებზე) აუცილებელია. სოციალური პარტნიორები 

ასევე უნდა ცდილობდნენ საკუთარი წევრების რაოდენობის გაზრ-

დას, ასევე ტექნიკური და ანალიტიკური შესაძლებლობების გაზრდას 

შრომის ბაზართნ დაკავშირებულ საკითხებზე;        .

აქტიური და შესაბამისად აღჭურვილი შრომის ადმინისტრაციები 

ეროვნული დასაქმების პოლიტიკის შესახებ ეფექტური სოციალური 

დიალოგის წარმართვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღ-

ვრელია. 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

კამბოჯა ჩინეთი

ელ სალვადორი ინდოეთი

მონღოლეთი ყირგიზეთი

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტი 

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებზე (CEACR)
კომენტარები სოციალური დიალოგის გაუმჯობებსების შესახებ დასაქმების პოლიტიკის 

შესახებ 1964 წლის (#122) კონვენციის შესრულებასთან დაკავშირებით (რჩეული მაგალითები) 

სოციალური პარტნიორების მონაწილეობის 
შესახებ დასაქმების პოლიტიკის ჩამოყალი-
ბებასა და განხორციელებაში CEACR 'იწვევს 
მთავრობებს, ყურადღება მიაქციონ ამ მნიშვ-
ნელოვან საკითხს თავის ანგარიშში და აჩვე-
ნონ, თუ როგორ ხდება დამსაქმებლებისა და
 დასაქმებულების წარმომადგენლებთან 
კონსულტაციები პოლიტიკის დაგეგმვისა და 
განხორციელების სტადიებზე  და ხდება ასე-
ვე მათი გამოცდილებისა და შეხედულებების 
გაზიარება.'

გამოქვეყნდა: 101st ILC Session, 2012.

პროფესიული კავშირების მიერ სხვადასხვა 
დონეზე პროფესიული განვითარების ინსტი-
ტუტების დაარსებასთან დაკავშირებით 
კომენტირებისას CEACR შესთავაზა მთავრო-
ბებს, მოეწოდებინათ ინფორმაცია 'თუ რო-
გორ ხდება ადგილობრივი უწყებებისა და 
სოციალური პარტნიორების მონაწილეობა 
სატრენინგო პოლიტიკისა და პროგრამების 
შემუშავებასა და განხორციელებაში.' 

გამოქვეყნდა: 100th ILC Session, 2011.

CEACR თხოვს მთავრობას, მიაწოდოს ინფორ-
მაცია 'კონსულტაციების შესახებ, რომლებიც 
გაიმართა დასაქმების პოლიტიკის ფორმუ-
ლირებისა და განხორცილებისათვის, რომე-
ლიც მიზნად ისახავდა გლობალური კრიზი-
სის უარყოფითი შედეგების დაძლევას' და 
'მიაწოდოს ინფორმაცია იმ ადამინებთან 
კონსულტაციის შესახებ, რომლებსაც უშუა-
ლოდ შეეხებათ სხვა სექტორებში ეკონომი-
კურად აქტიური მოსახლეობის მიმართ 
გატარებული ზომები'. 

გამოქვეყნდა: 100th ILC Session, 2011.

კომიტეტი ინტერესით აღნიშნავს ინფორმა-
ციას, რომელიც მიაწოდა მთავრობამ სამმხ-
რივი კონსულტაციების შესახებ, (...) რომ 
ინდოეთის  შრომის კონფერენციის #44 სესი-
აზე განხილულ იქნა ასევე ისეთი საკითხები, 
როგორებიცაა ქალთა შრომითი რესურსის 
მონაწილეობის გაზრდა, ახალგაზრდებისთ-
ვის უნარების განვითარება, მინიმალური 
ანაზღაურება, სოციალური უზრუნველყოფა, 
დასაქმების შესაძლებლობები და დასაქმება; 
და რომ სოფლის განვითარების სამინისტრ-
ომ განახორციელა სხვადასხვა ინიციატივა 
მაჰათმა განდის ეროვნული, სოფლად დასა-
ქმების უზრუნველყოფის აქტის განხორციე-
ლებისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს სო-
ფლად მცხოვრები ღარიბი მოსახლეობის 
შესაძლებლობების გაზრდას და ტრადიცი-
ული იერარქიული ურთიერთობების გარდა-
ქმნას უფლებებზე დაფუძნებულ პროცესის 
საშუალებით.

გამოქვეყნდა: 101st ILC Session, 2012.

CEACR 'თხოვს მთავრობას, წარმოადგინოს 
ანგარიში ეროვნული დასაქმების საბჭოსა 
და სხვა სამმხრივი უწყების საქმიანობის 
შესახებ დასაქმების პოლიტიკასთან მიმარ-
თებით და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომლებიც 
იქნა გადადგმული სოციალური პარტნიო-
რების შეხედულებების გათვალისწინებისა-
თვის (სასოფლო სექტორის და არაფორმა-
ლური ეკონომიკის ჩათვლით), დასაქმების 
პოლიტიკის ფორმირებისა და მისი განხო-
რციელების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.'  

ითვალისწინებს რა, რომ სამმხრივი კომი-
ტეტი შეიქმნა დასაქმების ხელშემწყობი 
საკითხების რეგულირებისათვის CEACR'
თხოვს მთავრობას, მიაწოდოს კონკრე-
ტული ინფორმაცია ზემოთხსენებული სამ-
მხრივი კომიტეტის საქმიანობის შესახებ, 
ისევე როგორც  ეროვნული დასაქმების 
გეგმის ფორმირებასა და განხორციელე-
ბაში სოციალური პარტნიორების ჩართუ-
ლობის შესახებ. ის ითხოვს ინფორმაციას 
იმ ნაბიჯების შესახებ, რომლებიც გადაი-
დგა ან გადაიდგმება კონსულტაციებში 
სხვა აქტორების ჩასართავად.' 

გამოქვეყნდა: 101st ILC Session, 2012.გამოქვეყნდა: 101st ILC Session, 2012.
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ნაწილი IV
სოციალური დიალოგი 

და ხელფასები

1. მინიმალური ანაზღაურების განსაზღვრა სამმხრივი 
    მონაწილეების მიერ

2. ხელფასების შესახებ სამმხრივი რეკომენდაციები 
    და გზამკვლევი
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სახელფასო პოლიტიკის შესამუშავებლად სოციალური დი-

ალოგი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია, რაც საშუალე-

ბას იძლევა დაბალანსდეს ერთი მხრივ დასაქმებულთა სა-

ჭიროებები და მიეცეს მათ ოჯახის წევრებს ღირსეული ცხო-

ვრების საშუალება და მეორე მხრივ, დამსაქმებლებს შეუ-

ქმნას პირობები, რათა გააუმჯობესონ საკუთარი კონკუ-

რენტუნარიანობა. ბევრ ქვეყანაში ხელფასების საკითხი 

სამმხრივი სოციალური დიალოგის დღის წესრიგში საკ-

მაოდ მნიშვნელოვან პოზიციას იკავებს, შრომის ბაზარ-

თან დაკავშირებულ სხვა ისეთ საკითხებთან ერთად, რო-

გორებიცაა დასაქმების უზრუნველყოფა, სოციალური და-

ცვის გაფართოება და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. 

სოციალურ დიალოგში მონაწილე სამივე აქტორი - მთავ-

რობა, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზა-

ციები - დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ სოციალურ და ეკო-

ნომიკურ ცვლადებს.
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

სოციალური დიალოგი არის ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი 
ისეთი სახელფასო პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც 
აბალანსებს დასაქმებულებისა და მათი ოჯახების საჭიროებებს, 
რათა მათ ღირსეული ცხოვრება შეძლონ და მეორე მხრივ, 
საშუალებას აძლევს დამსაქმებლებს გაიუმჯობესონ საკუთარი 
კონკურენტუნარიანობა. სოციალური დიალოგი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია წარმოებიდან მიღებული შემოსავლის გადასა-
ნაწილებლად შრომასა და კაპიტალს შორის და ანაზღაურების 
უთანასწორობის შესამცირებლად, მათ შორის გენდერული ნიშ-

14ნით სახელფასო განსხვავებისაც.  ასევე ეკონომიკური და დასა-
ქმების კრიზისების დროს, როგორც აღნიშნულია გლობალური 
დასაქმების პაქტში, სოციალური დიალოგი არის მნიშვნელო-
ვანი ინსტრუმენტი ანაზღაურების დეფლაციური სპირალის თა-
ვიდან ასარიდებლად.                             . 

ბევრ სახელმწიფოში ანაზღაურების საკითხი მნიშვნელოვან 
ადგილს იკავებს სამმხრივი სოციალური დიალოგის დღის წეს-
რიგში შრომის ბაზართან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებთან 
ერთად, როგორებიცაა დასაქმების ხელშეწყობა, სოციალური 
უზრუნველყოფის სისტემის გაფართოება, კონკურენტუნარია-
ნობის ზრდა. სოციალური დიალოგის სამივე აქტორი - მთავ-
რობა, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები - დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ სოციალურ და ეკონომიკურ ცვლა-
დებს. დასაქმებული პირებისათვის ხელფასები უმეტეს შემთხვე-
ვაში წარმოადგენს  შემოსავლის ერთადერთ წყაროს; ის ასევე 
განსაზღვრავს იმ პენსიის ოდენობას, რომელსაც ისინი სამსახუ-
რიდან წასვლის შემდეგ მიიღებენ. დამსაქმებლებისათვის ხელ-
ფასების საკითხი განსაზღვრავს მათი წარმოების ხარჯებს და 
ასევე წარმოადგენს საშუალებას კვალიფიციური კადრების მო-
საზიდად. დაბოლოს, მთავრობისათვის ხელფასები, სხვა ფაქ-
ტორებთან ერთად, გავლენას ახდენს ერთობლივ ეკონომიკურ 
მაჩვენებლებზე, როგორებიცაა ფასთწარმოება, შიდა მოთხოვნა, 

15ეროვნული კონკურენტუნარიანობა და დასაქმების დონე. .

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სოციალური დია-
ლოგის ეროვნული სამმხრივი ინსტიტუტები ხშირად არიან ჩარ-
თულები სახელფასო პოლიტიკის რეგულირებაში. ასეთმა ჩარე-
ვამ შეიძლება მიიღოს სამმხრივი მონაწილეების მხრიდან მინი-
მალური ანაზღაურების განსაზღვრის ან ანაზღაურების შესახებ 
სამმხრივი რეკომენდაციების ფორმა უფრო დაბალ დონეზე მო-
ლაპარაკებების რეგულირებისათვის, რათა უზრუნველყფილ 
იქნას ხელფასების შესახებ მოლაპარაკებების კოორდინაცია. 
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ნაწილი IV

1.   მინიმალური ანაზღაურების განსაზღვრა სამმხრივი 

     მონაწილეების მიერ

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მინიმალური ანაზღაურე-
ბის დადგენის შესახებ 1970 წ, (#131) კონვენცია ითხოვს პირდა-
პირ მონაწილეობას დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმო-
მადგენლობითი ორგანიზაციების მხრიდან, ან იქ, სადაც ასეთი 
ორგანიზაციები არ არსებობს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
შესაბამისი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან, როგორც 
მინიმალური ანაზღაურების დადგენაში, ასევე მის განხორციელე-
ბაშიც. შესაბამისად, იქ სადაც არის მინიმალური ანაზღაურება 
განსაზღვრული, იმ ქვეყნებში სამმხრივი სოციალური დიალოგი 
მის განსაზღვრაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა 
ფორმით, ქვეყნიდან გამომდინარე.                   .

არსებობს სამი ძირითადი მიდგომა. პირველი მიდგომით, მთავ-
რობა ან სხვა რომელიმე პოლიტიკური  ორგანო განსაზღვრავს 
მინიმალური ანაზღაურების დონეს დამსაქმებელთა და დასაქმე-
ბულთა ორგანიზაციებთან  შედეგად. პირდაპირი კონსულტაციების
ამ მოდელს მიმართავს ალჟირი, ბენინი, საფრანგეთი, მადაგას-
კარი და ესპანეთი, სხვა სახელმწიფოებთან ერთად.

ალჟირი - ეროვნული გარანტირებული მინიმალური ანაზღაურება 

ალჟირში ეროვნული გარანტირებული მინიმალური ანაზღაურება დაწესდა 

პრეზიდენტის ბრძანებულებით დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ყვე-

ლაზე წარმომადგენლობით გაერთიანებებთან კონსულტაციების შემდეგ 

არსებული სამმხრივი ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში (La Tripartite). ეს 

ჩარჩო აერთიანებს მთავრობის წარმომადგენლებს, ალჟირის პროფესი-

ული კავშირების გაერთიანებულ კონფედერაციას და დამსაქმებელთა 

კონფედერაციის ხუთ წარმომადგენელს. მას ხელმძღვანელობს პრემიერ

მინისტრი.                                      .

მინიმალური ანაზღაურების განსასაზღვრად შემდეგი ელემენტები განიხი-

ლება: მწარმოებლურობის საშუალო რეგისტრირებული ეროვნული დონე; 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი და ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობა.

წყარო:

მეორე მიდგომის მიხედვით, მთავრობა განსაზღვრავს მინიმალურ 
ანაზღაურებას სპეციალიზებული სამმხრივი ორგანოს რეკომენ-
დაციებზე დაყრდნობით, როგორიცაა, მაგალითად, კომისია და-
ბალი ანაზღაურების საკითხებზე გაერთიანებულ სამეფოში და 
კორეაში საბჭო მინიმალური ანაზღაურების საკითხებზე. 
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გაერთიანებული სამეფო - კომისია დაბალი ანაზღაურების საკითხებზე 

დაბალი ანაზღაურების საკითხებზე კომისია დამოუკიდებელი 
ორგანოა, რომელიც შეიქმნა 1998 წლის მინიმალური ანაზღა-
ურების შესახებ აქტის საფუძველზე, რათა მთავრობისთვის 
გაეწია კონსულტაცია ეროვნული მინიმალური ანაზღაურების 
დონის შესახებ. ეს საკონსულტაციო ორგანო შედგება ცხრა 
წევრისაგან პროფესიული კავშირებიდან, დამსაქმებლებისა 
და აკადემიური გამოცდილების მქონე პირებისაგან, რომლე-
ბიც აქ მუშაობენ როგორც კერძო პირები.           .

ყოველი წლის თებერვალში კომისია მთვრობას წარუდგენს 
მინიმალური ანაზღაურების და მასათან დაკავშირებული სა-
კითხების შესახებ რეკომენდაციებს. საკუთარი რეკომენდაცი-
ების შემუშავებისას კომისია ეყრდნობა ყველა შესაძლო წყა-
როს, არსებულ კვლევებს, ანალიზს, საწარმოებში ვიზიტებს, 
სოციალურ პარტნიორებთან კონსულტაციებს, ექსპერტების 
მოსაზრებებს. უმეტეს შემთხვევაში მთავრობა იზიარებს კომი-
სიის რეკომენდაციებს.

წყარო:

მესამე მიდგომის მიხედვით, მინიმალური ანაზღაურება განისა-
ზღვრება პირდაპირი სამმხრივი მოლაპარაკებების შედეგად 
მთავრობასა და სოციალურ პარტნიორებს შორის, როგორც 
არგენტინის შემთხვევაშია ნაჩვენები. ასეთი მეთოდი ასევე გამო-

16იყენება ირლანდიასა და სლოვენიაში.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II
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ნაწილი IV

არგენტინა - დასაქმების, მწარმოებლურობის და მინიმალური 

ანაზღაურების რეგულირებადი დონის შესახებ ეროვნული საბჭო

დასაქმების, მწარმოებლურობის და მინიმალური ანაზღაურების 
რეგულირებადი დონის შესახებ ეროვნული საბჭო (ეროვნული 
საბჭო) არის სოციალური დიალოგის მუდმივმოქმედი სამმხრივი 
ორგანო, რომელიც აერთიანებს მთავრობასა და სოციალურ 
პარტნიორებს. ის პერიოდულად განსაზღვრავს მინიმალური 
ანაზღაურების რეგულირებად დონეს, რომელიც უნდა მოიწო-
ნოს წევრთა ორმა მესამედმა, რომელიც შედგება მთავრობის, 
დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების თანაბარი წარმომად-
გენლობისაგან, სულ 48 წევრისაგან. მინიმალური ანაზღაურების 
დონის დასადგენად ეროვნულმა საბჭომ მხედველობაში უნდა 
მიიღოს ქვეყანაში არსებული სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მინიმალური ანაზღაურების რეგულირებადი დონის პერიოდული
გადახედვის გარდა, ეროვნული საბჭო ასევე სხვა ფუნქციებსაც 
ასრულებს, მათ შორის უმუშევრობის კომპენსაციის მინიმალურ 
და მაქსიმალურ დონეებს, პოლიტიკის, დასაქმების პროგრამე-
ბისა და პროფესიული ტრენინგების პროგრამების ჩამოყალი-
ბების შესახებ რეკომენდაციებს, ასევე მწარმოებლურობისა და 
წარმოების დონის გასაზრდელად გასატარებელი ზომების შესა-
ხებ წინადადებებს.

წყარო:
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

2.   ხელფასების შესახებ სამმხრივი რეკომენდაციები 

     და გზამკვლევი

ზოგიერთ ქვეყანაში სოციალური დიალოგის სამმხრივი ინსტიტუ-
ტები მობილიზებულნი არიან, რათა მოამზადონ გზამკვლევი ანა-
ზღაურების დონის შესახებ მოლაპარაკებების გასამართად და 
ანაზღურების შესახებ მოლაპრაკებებისას გარკვეული კოორდი-
ნაციის უზრუნველყოფისათვის. ეს არის სინგაპურის მაგალითი: 

სინგაპური - ანაზღაურების საკითხებზე ეროვნული საბჭო 

ანაზღაურების საკითხებზე ეროვნული საბჭო დაარსდა 1972 
წელს და აქვს სამმხრივი სტრუქტურა, რომელიც შედგება დამ-
საქმებელთა, პროფესიული კავშირებისა და მთავრობის 35 
წარმომადგენლისაგან. მას თავმჯდომარეობს დამოუკიდებელი 
(ნეიტრალური) ადამიანი.                                  . 

საბჭო აყალიბებს ანაზღაურების პოლიტიკის ზოგად პრინციპებს,
მათ შორის ანაზღაურების სტრუქტურის შესახებ და კონსულტა-
ციას უწევს პროდუქტიულობის ზრდისა და ეფექტურობის მისაღ-
წევად წახალისების სისტემის დანერგვის პროცესს. საბჭოში 
მიმდინარე განხილვები კონფიდენციალურია, ხოლო მისი გადა-
წყვეტილებები კონსენსუსზეა დაფუძნებული. აქ შემუშავებული 
პრინციპები არ არის სავალდებულო ხასიათის და კომპანიებს
გარკვეული მანევრირების საშუალებას აძლევს და ასევე მხედ-
ველობაში იღებს ძირითად ეკონომიკურ და შრომის ბაზრის 
მაჩვენებლებს: მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, წარმოების დონე და და-
საქმება.                                    .

ეროვნული საბჭოს პრინციპები მიღებულ იქნა სამმხრივი კონს-
ულტაციებისა და კონსენსუსის შედეგად და პროცესი მოიცავდა 
დამსაქმებლების, დასაქმებულებისა და მთავრობის წარმომად-
გენლებს, რამაც ხელი შეუწყო ამ პრინციპების მიღებასა და იმპ-
ლემენტაციას. შესაბამისად, არსებობს ძლიერი მხარდაჭერა 
სამმხრივი პარტნიორებისაგან მათი განხორციელებისათვის. 
ეს კი წარმოადგენდა საბჭოს მუშაობის წარმატების პირობას.

კომპანიის დონეზე კოლექტიური მოლაპარაკებები იწყება მას 
შემდეგ, რაც საბჭო გამოსცემს თავის პრინციპებს. კომპანიები, 
რომლებიც არ არიან გაწევრიანებული გაერთიანებებში ასევე 
იყენებენ ამ პრინციპებს საკუთარი სახელფასო პოლიტიკის გან-
სასაზღვრად. 
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სლოვენია - ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკითხები/

სოციალური პაქტების პოლიტიკა 

ნაწილი IV

სლოვენია წარმოადგენს კარგ მაგალითს სახელმწიფოსი, რომელ-
საც სისტემატურად შეუძლია თავისი სამმხრივი ეკონომიკური და 
სოციალური საბჭოს მობილიზება ეროვნული სამმხრივი შეთანხმე-
ბების ან სოციალური პაქტების დასადებად, რომლებსაც ჰქონდათ 
მნიშვნელოვანი გავლენა შემოსავლებსა და ანაზღაურებაზე 
1990-იანი წლების შემდეგ. ეს შეთანხმებები და პაქტები ასახავენ 
სოციალური პარტნიორების კონსენსუსს სახელმწიფო ხარჯების 
შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რათა ამით მოხდეს ქვეყნის კონკუ-

17რენტუნარიანობის გაზრდა საერთაშორისო ბაზრებზე,  ისევე როგ-
ორც ინფლაციის შემცირებასა და ხელფასებს შორის განსხვავე-

18
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ზემოთმოყვანილი მაგალითები აჩვენებს იმ როლს, რომელსაც 

სამმხრივი სოციალური დიალოგი ასრულებს ანაზღაურების პო-

ლიტიკის რეგულირებაში, განსაკუთრებით მინიმალური ანაზღა-

ურების განსაზღვრაში. ეს იმით აიხსნება, რომ სამმხრივი კონ-

სულტაციები და ანაზღაურების შესახებ მოლაპარაკებების კოო-

რდინირება ასოცირდება შრომის ბაზრის უკეთ ფუნქციონირე-

ბასთან (დასაქმებისა და ანაზღაურების ნაკლები უთანასწორობა),

ეროვნულ შემოსავალში ხელფასების წილის უფრო სტაბილურ 

წილთან და ეკონომიკური შოკებისადმი უფრო სწრაფ პასუხებთან. 

წყაროები და დამატებითი საკითხავი: 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

242



ნაწილი V
სოციალური დიალოგი 

და სოციალური 

უზრუნველყოფა

სოციალური უზრუნველყოფა და სოციალური დიალოგი, რომ-

ლებიც წარმოადგენენ ღირსეული სამუშაოს პროგრამის ქვაკუთ-

ხედს, ურთიერთდამოკიდებულია და ერთმანეთს ავსებენ სოცი-

ალური სამართლიანობისა და სამართლიანი გლობალიზაციის 

მიღწევის საქმეში. ეფექტური და მდგრადი სოციალური დაცვის 

სისტემები ეფუძნება ჯანსაღ სამმხრივ მმართველობას, სრულ 

ანგარიშვალდებულებასა და დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

მონაწილეობას. მონაწილეობა გულისხმობს სოციალური პარ-

ტნიორების ჩართულობას სოციალური დაცვის პოლიტიკისა და 

რეფორმების შემუშავებაში, ისევე როგორც სოციალური დაცვის 

სქემების მართვაში მონაწილეობას.

1.   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

     ინსტრუმენტები

2.   სოციალური უზრუნველყოფის სამმხრივი მართვა

3.   სოციალური დიალოგი და სოციალური 

     უზრუნველყოფის რეფორმა
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სოციალური უზრუნველყოფა და სოციალური დიალოგი, ორივე 

წარმოადგენს ღირსეული სამუშაო პროგრამის საყრდენს, ურ-

თიერთდამოკიდებულია და ორივე მათგანი ეხმარება მას სოცი-

ალური სამართლიანობისა და სამართლიანი გლობალიზაციის 

მიზნის მიღწევაში. ეფექტური და მდგრადი სოციალური უზრუნ-

ველყოფის სისტემა დაფუძნებულია ჯანსაღ სამმხრივ მმართვე-

ლობაზე, სრულ ანგარიშვალდებულებაზე და დამსაქმებელთა 

და დასაქმებულთა ორგანიზაციების სრულ მონაწილეობაზე. 

მონაწილეობა ასევე მოიცავს სოციალური პარტნიორების ჩარ-

თულობას სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკის ფორმი-

რებაში, ასევე სოციალური უზრუნველყოფის სქემების მართ-

ვასა და რეფორმირებაში.

1.   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

     ინსტრუმენტები

სოციალური უზრუნველყოფის სქემების მართვასა და ადმინის-

ტრირებაში დასაქმებულებისა და დამსაქმებლების წარმომა-

დგენლობა ასახულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

სოციალური უზრუნველყოფის პრინციპებსა და სატანდარტებში. 

სოციალური უზრუნველყოფის (მინიმალური სტანდარტები) შეს-

ახებ 1952 წ (#102) კონვენცია ასახელებს სოციალური უზრუნველ-

ყოფის სქემებს, რომლებიც უნდა იქნან ადმინისტრირებულნი 

სამმხრივ ბაზაზე, რაც უზრუნველყოფს და აძლიერებს სოციალურ 

დიალოგს მთვრობებს, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შო-

რის. #102 კონვენცისათან ერთად, შრომის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის შემდეგი ინსტრუმენტები უწყობენ ხელს ტრიპარტიზმს 

სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში:

დასაქმების ხელშეწყობისა და უმუშევრობისაგან დაცვის 
შესახებ 1988 წ. კონვენცია (#168); 

1960 წ. რეკომენდაცია #113 სექტორულ და ეროვნულ დონეზე 
კონსულტაციების შესახებ; 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2008 წლის დეკლა-
რაცია სოციალური სამართლიანობის შესახებ სამართლიანი 
გლობალიზაციისთვის; 

დასაქმების შესახებ 2009 წ. გლობალური პაქტი;

სოციალური უზრუნველყოფის მინიმალური დონის შესახებ 
2012 წ. რეკომენდაცია (#202). 
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ნიგერია - ნიგერიის სოციალური უზრუნველყოფის ფონდი

ნიგერიის სოციალური უზრუნველყოფის ფონდი (NSITF) დაარსდა 

1994 წ. #73 ბრძანების საფუძველზე. მას შეუძლია შემდეგი გადახ-

დები აწარმოოს: (ა) პენსია სამუშაო სტაჟის შესაბამისად; (ბ) საპენ-

სიო გრანტი; (გ) პენსია მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში; 

(დ) დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში; (ე) შეზღუდული შესა-

ძლებლობის მქონე პირთა პენსია; (ვ) დახმარება შეზღდული შესა-

ძლებლობის მქონე პირთა. ფონდს ჰყავს სამმხრივი მმართველთა 

საბჭო და იგი შედგება 11 წევრისაგან:

პრეზიდენტის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე;              .

ნიგერიის შრომის კონგრესის მიერ დანიშნული პროფესიული 

კავშირების ორი წარმომადგენელი;                          .

ნიგერიის დამსაქმებელთა საკონსულტაციო საბჭოს მიერ და-

ნიშნული დამსაქმებელთა ორი წარმომადგენელი;                  .

დასაქმების, შრომის და წარმოების ფედერალური სამინის-

ტროს ერთი წარმომადგენელი;                     .

ნიგერიის ცენტრალური ბანკის ერთი წარმომადგენელი;

მინისტრის რეკომენდაციით, პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 

სამი აღმასრულებელი დირექტორი;                 .

მინისტრის რეკომენდაციით, პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 

ერთი მმართველი დირექტორი.

მმართველი საბჭო პასუხისმგებელია:

ფონდის ადმინისტრირებასა და ფონდის საინვესტიციო თან-

ხების მართვაზე;                             .

 

სხვადასხვა ბენეფიტების გადახდაზე შესაბამისი პირებისათვის;

ფონდის მუშაობის ზოგად მართვასა და რეგულირებაზე.

წყარო:

ნაწილი V
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2.   სოციალური უზრუნველყოფის სამმხრივი მართვა

სოციალური სისტემის ეფექტური მართვის წინაპირობა არის 

 არსებობა სოციალურ ადექვატური ინსტიტუციური ჩარჩოს

დიალოგთან, სოციალური პარტნიორებისა და სხვა დაინტე-

რესებული მხარეების მონაწილეობასა და ზოგადად სახელმ-

წიფოს პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში. 

სახელმწიფო ვალდებულია, ჩამოაყალიბოს შესაბამისი პო-

ლიტიკა, სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო და 

მოახდინოს ზედამხედველობა ისე, რომ უზრუნველყოფილ 

იყოს სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკის მთლიანობა; 

ეს ასევე მოიცავს პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტა-

ციას და მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმის არსებობას:

პოლიტიკის ძირითადი საკითხების განსაზღვრა;

ჯანსაღი ფინანსური და სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა;

ზოგადი ზედამხედველობა;

სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკის განხორციე-

ლების მონიტორინგი;

საკონსულტაციო ორგანოების დაარსება. 

სოციალური პარტნიორების წვლილი და მონაწილოება, რო-
გორც დაცული პირების და დამსაქმებლების წარმომადგენ-
ლებისა, სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების საბჭოებში 
შეიძლება სოციალური უზრუნველყოფის სქემების მართვის 
გამჭვირვალობისათვის იყოს ხელსაყრელი. უფრო მეტიც, 
სოციალური პარტნიორების ჩართულობა უზრუნველყოფს იმ 
ადამიანების ინტერესების თანხვედრას, რომლებიც აფინან-
სებენ ასეთ სქემებს და იმათ, რომლებიც სარგებლობენ ამ 
სქემებით. ეს კი ხელს შეუწყობს უფრო პროდუქტიულ დასა-
ქმებას და ეკონომიკურ ზრდას.

 სოციალური 
პარტნიორების 

როლი

სახელმწიფო როლი 

 ეფექტური მმართველობის

წინაპირობა
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ნაწილი V

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სოციალური პარტნიორ-

ების ეფექტური მონაწილოება მოითხოვს ადექვატურ ტექნი-

კურ ცოდნას, უნარებსა და ნიჭს:

სქემის განხორციელების ზედამხედველობა;

პოლიტიკის საკითხების იდენტიფიცირება;

რეფორმისა და განვითარებისათვის წინადადებების 

შემუშავება;

დასაქმებულთა, დამსაქმებელთა და სხვა ბენეფიციარე-

ბის  ინტერესების წარმოდგენა. 

პოლიტიკის პრიორიტეტული მიზნების იდენტიფიცირებისა-

თვის სოციალური დიალოგი აუცილებელია. ის არის ასევე

აუცილებელი ინსტრუმენტი ფინანსური მდგრადობისა და 

სოციალური რელევანტურობის მონიტორინგისათვის, ასევე 

მართვის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის და სოციალური 

უზრუნველყოფის სქემების ადმინისტრირებისათვის. უფრო 

მეტიც, ის ეხმარება სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტი-

კის საკითხებზე ეროვნული კონსენსუსის ჩამოყალიბებაში. 

ეს საკითხებია:

ბენეფიტების სისტემის დაგეგმვა და განსაზღვრა;    .

ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის თანხვედრა;

შრომის ბაზრისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

ჯანსაღი მართვა;                           .

კრიზისის დროს მასზე პასუხის ეფექტური მექანიზმების 

იდენტიფიცირება და განხორციელება;            .

მნიშვნელოვანი რეფორმების მომზადებასა და გან-

ხორციელებაში წვლილის შეტანა.

2012 წლის სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტების 

რეკომენდაციების (#202) მუხლი 13 (1) ამბობს, რომ წევ-

რებმა უნდა მოახდინონ ეროვნული სოციალური უზრუნველ-

ყოფის სტრატეგიის ჩამოყალიბება და იმპლემენტაცია, ერო-

ვნულ კონსულტაციებზე დაყრდნობით, ეფექტური სოციალური 

დიალოგისა და სოციალური მონაწილეობის საშუალებით.

ეფექტური სოციალური 
დიალოგის
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3.   სოციალური დიალოგი და სოციალური უზრუნველ-

     ყოფის რეფორმა

დემოგრაფიული კონტექსტის ცვლილების ფონზე სოცია-

ლური უზრუნველყოფის სისტემის ხელმისაწვდომობა და 

მდგრადობა გლობალურად ფართო განხილვის საგანია. 

მოსახლეობის დაბერება გაზრდის საპენსიო დანახარჯებს, 

ჯანდაცვისა და გრძელვადიანი მოვლისთვის საჭირო დანა-

ხარჯებს მომავალ ათწლეულებში. თუმცა არსებული მონა-

ცემებით, ეფექტური სოციალური დიალოგის გზით შესაძლე-

ბელია, ეს პრობლემები უფრო ადვილად მართვადი გახდეს. 

აუცილებელი რეფორმების შესახებ სოციალურმა დია-

ლოგმა შეიძლება, დააბალანსოს სოციალური საჭიროებები 

და ფინანსური და ფისკალური მოთხოვნილებები. ის ეხმა-

რება გადაუჭრელი განსხვავებების მოგვარებაში და ინტე-

რესეთა კონფლიქტების თვიდან აცილებაში, რასაც შეუძლია 

მნიშვნელოვანი რეფორმების იმპლემენტაციის დაყოვნება.
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ურუგვაი - ეროვნული დიალოგი სოციალური უზრუნველ-

ყოფის შესახებ  (DNSS)

2007 წელს ურუგვაიში შეიქმნა ეროვნული დიალოგი სოციალური 

უზრუნველყოფის შესახებ (Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, 

DNSS). DNSS სცდება არსებულ ინსტიტუციურ სტრუქტურებს და 

საშუალებას აძლევს დასაქმებულებს, დამსაქმებლებს, სამოქა-

ლაქო საზოგადოებას და სახელმწიფოს, ერთად შეიკრიბონ და 

ჩამოაყალიბონ წინადადებები. მისი მიზანია, შეაფასოს სოცია-

ლური უზრუნველყოფის სისტემის არსებული მდგომარეობა და  

მოამზადოს წინადადებები მომავალი რეფორმებისა და დემო-

კრატიული მმართველობის გაძლიერების შესახებ. DNSS ორგანი-

ზებულია ათი თემატური სამუშაო ჯგუფის ირგვლივ და სოცია-

ლური უზრუნველყოფის მრავალ საკითხს ეხება (საპენსიო სქე-

მები, დაზღვევა, დემოგრაფია და ფინანსები).

რეფორმა

2008 წელს მისი პირველი ფაზის დასასრულს, სოციალური დია-

ლოგის პროცესის შედეგად, ათი ძირითადი შეთანხმება იქნა 

მიღწეული. რამდენიმე შეთანხმება ქმნიდა ბაზას რეფორმები

სთვის; ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეხება პენსიებს და უმუშე-

ვრობის შემთხვევაში დახმარების გაცემის წესებს. საპენსიო სქე-

მის რეფორმის  შეთანხმება მოიცავდა სამუშაო სტაჟის მინიმა-

ლური რაოდენობის განსაზღვრას, რათა პირს შეძლებოდა პენ-

სიის მოთხოვნა, ასევე იმ ადამიანებისათვის პენსიის გაცემის 

საკითხების მოგვარებას, რომლებსაც სამუშაო სტაჟში წყვეტა 

ჰქონდათ და ქალებისთვის წახალისების დანიშვნას თითო ბავ-

შვზე ერთი წლის დაზღვევის ოდენობით გენდერული თანასწო-

რობის ხელშესაწყობად. უმუშევრობის შემთხვევაში დახმარების 

პროგრამის რეფორმა აძლიერებდა კოორდინაციას სხვა სოცი-

ალური უზრუნველყოფის პროგრამებთან და შრომის ბაზრის 

აქტიურ სტრატეგიებთან, ხანში შესული უმუშევარი პირებისათვის 

უმუშევრობის დახმარების გადახდის გახანგრძლივებას, შკალის 

შემოღებას, რომლის დროსაც დროთა განმავლობაში ბენეფი-

ტები შემცირდებოდა, და დახმარების ავტომატურად გახანგრძ-

ლივებას ორი თვით ეკონომიკური რეცესიის დროს.

წყარო:
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წყაროები და დამატებითი საკითხავი:
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ნაწილი VI
სოციალური დიალოგი 

და არაფორმალური 

ეკონომიკა

დღეს გლობალური სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი სა-
რჩოს შოულობს ისეთი ეკონომიკური საქმიანობით, რომლებიც 
სამართლებრივად და პრაქტიკაშიც - არ არიან ან არასრულად 
არიან ფორმალური ეკონომიკის სფეროში. უმნიშვნელოვანესია, 
რომ არაფორმალურ ეკონომიკაში ღირსეული სამუშაო პირობე-
ბის უზრუნველსაყოფად ოთხი მიმართულებით მოხდეს ინტერ-
ვენცია: დასაქმება, უფლებები, სოციალური დაცვა და წარმომა-
დგენლობითობა. სოციალური დიალოგი აუცილებელი საშუა-
ლებაა დემოკრატიული მმართველობისა და არაფორმალური-
დან ფორმალურ დასაქმებაზე გადასვლის პროცესში. თუმცა არა-
ფორმალურ ეკონომიკაში დასაქმებულთა წარმომადგენლობი-
თობა კვლავაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
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ტერმინი 'არაფორმალური ეკონომიკა' ნიშნავს ყველა ეკო-

ნომიკურ აქტივობას, რომელსაც ახორციელებს დასაქმებუ-

ლები ან/და ეკონომიკური ერთეულები, რომლებიც - სამარ-

თლებრივად ან პრაქტიკაში - არ არიან ან არასაკმარისად 

არიან ფორმალურად რეგულირებული. დღეს მსოფლიოში 

დასაქმებული ადამიანების დიდი ნაწილი შემოსავალს სწო-

რედ ამ გზით იღებს. განსაკუთრებით, განვითარებად სახელ-

მწიფოში არაფორმალური ეკონომიკა მთლიანი დასაქმე-

ბული სამუშაო ძალის 35%-დან 90 %-მდე ნაწილს მოიცავს და 

მათ შორისაა დიდი რაოდენობით სოფლად მცხოვრები 

ადამიანები და მიგრანტები.                       .

არაფორმალურ ეკონომიკაში დასაქმებული მუშახელი გან-

საკუთრებით მოწყვლადია, რადგანაც მათ არ აქვს ადექვა-

ტური წარმომადგენლობა, რაც საშუალებას მისცემდა უკე-

თესი სამუშაო პირობების, დასაქმების შესაძლებლობების, 

გენდერული თანასწორობისა და სოციალური ბენეფიტების 

მოთხოვნისა.                                  .

2002 წელს შრომის საერთაშორისო კონფერენციამ მიიღო 

რეზოლუცია, რომელიც ეხება  ღირსეულ სამუშაოსა და არა-

ფორმალურ ეკონომიკას, რომელიც მოითხოვდა ყოვლის-

მომცველი სამმხრივი პლატფორმის შექმნას მთავრობის, 

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების წარ-

მომადგენლების მონაწილეობით შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოდან. ის მოუწოდე-

ბდა წევრ სახელმწიფოებს, ყურადღება გაემახვილებინათ 

არაფორმალურ ეკონომიკაში ღირსეული სამუშაო პირობე-

ბის დასაცავად ოთხი მიმართულებით: დასაქმება, უფლე-

ბები, სოციალური უზრუნველყოფა და წარმომადგენლობი-

თობა. ამ რეზოლუციას დაემატა 2008 წელს შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის დეკლარაცია სოციალური სამა-

რთლიანობის შესახებ სამართლიანი გლობალიზაციისა-

თვის, რომელიც ამბობს, რომ ღირსეული სამუშაოს ეს ოთხი 

ძირითადი პრინციპი არის 'ერთიანი, ურთიერთდაკავშირ
19ებული და ურთიერთდამხმარე'.
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2009 წლის გლობალური დასაქმების პაქტი 

2009 წელს შრომის საერთაშორისო კონფერენციამ მიიღო და-

საქმების გლობალური პაქტი, რომელმაც აღიარა არაფორმა-

ლურ ეკონომიკაში დასაქმებული პირების მოწყვლადობა კრი-

ზისების შემთხვევაში და წარმოადგინა პოლიტიკური ზომები, 

რათა შეემცირებინა კრიზისის გავლენა და მომხდარიყო სწრა-

ფი აღორძინება. შემოთავაზებული ზომები მოიცავს დასაქმების 

გარანტირების სქემების, მიზნობრივი დასაქმების პროგრამე-

ბის, საზოგადოებრივი სამუშაოების განხორციელებას, მიკრო 

და მცირე საწარმოების დახმარებას და მინიმალური სოცია-

ლური უზრუნველყოფის სტანდარტების პოპულარიზაციას.

წყარო:

სოციალური დიალოგი არის დემოკრატიული მმართველო-
ბის აუცილებელი  და ფორმალურ ეკონომიკაზე გადასვლი-
სათვის გამიზნული პოლიტიკის განხორციელების ინსტრუ-
მენტი. თუმცა მისი ეფექტურობა დამოკიდებულია განსაკუ-
თრებით ამ პროცესში მონაწილე დამსაქმებელთა და დასა-
ქმებულთა ორგანიზაციების სიძლიერეზე. არაფორმალურ 
ეკონომიკაში ჩართული პირების წარმომადგენლობა კვლა-
ვაც პრობლემატურია.                             . 

შესაბამისი წარმომადგენლობითობის გარეშე მათ არ ექნე-
ბათ გარანტირებული თავიანთ სამუშაო ადგილებზე მთელი 
რიგი ფუნდამენტური უფლებებისა. ზოგიერთ ქვეყანაში 
(მაგ:  და ) სოციალური პარტნიორები უნგრეთსა ირლანდიაში
იყვნენ ჩართულები ეროვნული პოლიტიკის განხილვებში 
არაფორმალური ეკონომიკის სხვადასხვა ასპექტების შესა-
ხებ, როგორიცაა არაოფიციალური დასაქმების საკითხები.

სამხრეთ აფრიკაში არაფორმალურ ეკონომიკაში და-
საქმებულ პირთა დასახმარებლად პრომულგირებული 
პოლიტიკა მოიცავდა არაფორმალურ ეკონომიკაში 
დასაქმებულთა წარმომადგენლებთან რეგულარულ 
დიალოგს და არაფორმალურ ეკონომიკაში მომუშავე 
ორგანიზაციების უნარ-ჩევვების გაუმჯობესებას. 

განაში, ორ რაიონში, შეიქმნა ადგილობრივი ინსტიტუ-
ტები, რათა დაეწყოთ სოციალური დიალოგი ადგილო-
ბრივი მმართველობის ორგანოების, არჩეული თანამ-
დებობის პირების, მცირე და საშუალო ბიზნესისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის
პროექტმა გაზარდა  კრედიტზე ხელმისაწვდომობა მცირე
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. 
და საშუალო ბიზნესისათვის, გააფართოვა სოცია-
ლური უზრუნველყოფა და საპენსიო ფონდი, რათა ისი-
ნი ხელმისაწვდომი ყოფილიყო არაფორმალურ ეკო-
ნომიკაში დასაქმებული პირებისთვის.

ინდოეთში მაჰათმა განდის სოფლად დასაქმების უზრუნ-
ველყოფის აქტი (MGNREGA) არის პირველი კანონი, რო-
მელიც დასაქმების პოლიტიკის მოქმედებას ავრცელებს 
არაორგანიზებულ სექტორებზე. ის არის ამბიციური პრო-
გრამა, რომელიც უფლებებზე დამყარებულ მიდგომას 
ავრცელებს განვითარების სფეროზე, სოფლად მცხოვ-
რები ოჯახების შემოსავლის სტაბილურობაზე გარანტი-
რებულად ანაზღაურებადი დასაქმების საშუალებით, სო-
ფლად გაუსაძლისი მდგომარეობის გამო ქალაქში მიგ-
რაციის შეჩერებისათვის ზომების გატარებით და გრძელ-

20ვადიანი აქტივების შექმნით.

თურქეთში 2004-2007 წლებში ევროკავშირისა და შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, მიმდინარე 

სამმხრივი განხილვების შესახებ პროექტი, მიზნად ისა-

ხავდა მედიის საშუალებით მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლებას არაფორმალური ეკონომიკის რისკების შესა-

ხებ და ქმნიდა წამახალისებელ ზომებს, რათა მომხდა-

რიყო სამუშაოს რეგისტრაცია სარეგისტრაციო მითითებე-

ბის შემუშავებით და საწარმოებისათვის მუნიციპალიტე-

ტებში არსებული კანონმდებლობისადმი ხელმისაწვდო-
21მობის გაზრდით.

იმისათვის, რომ შემცირდეს არაფორმალური ეკონომიკის ზომა, 
სოციალურმა პარტნიორებმა მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითა-
მაშონ, რათა მოახდინონ შრომისა და უნარების დეფიციტის 
იდენტიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს შრომის ბაზარზე 
მიგრანტთა შრომის მოთხოვნა-მიწოდებაზე. მიგრაციასა და და-
საქმების პოლიტიკას შორის კავშირის არსებობის შესახებ კონ-
სენსუსის ჩამოყალიბება სოციალური დიალოგის მეშვეობით და 
გრძელვადიანი სტრატეგიების განვითარება, შრომის ბაზარზე 
მოთხოვნა-მიწოდების დასაბალანსებლად ხელს შეუწყობს დამ-
საქმებელთა და დასაქმებულთა მხრიდან ასეთი სტრატეგიის 
შესრულებას, რადგანაც ასეთი პოლიტიკა უმეტესწილად სამუ-
შაო ადგილებზე ხორციელდება.
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სოციალური დიალოგი ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს კონ-
კრეტულ სექტორებს, რომლებიც ხასიათდებიან არაფორმა-
ლურობის მაღალი დონით, მაგალითად, საშინაო საქმე, რო-
გორც ამას ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი აჩვენებს:

არაფორმალურ ეკონომიკაში სოციალური დიალოგის 
ინსტიტუციური ჩარჩო - ფილიპინები 

ღირსეული სამუშაოს სტრატეგიები არაფორმალურ 

ეკონომიკაში

ფილიპინებმა შექმნა ინსტიტუციური ჩარჩო საშინაო საქმის შესა-
ხებ სოციალური დიალოგის წარმართვისათვის, რაც ხელს უწ-
ყობს კოლექტიური წარმომადგენლობითობისა და ორგანიზების 
წახალისებას. ამან მოიტანა ხელშესახები შედეგები კონსენსუსის 
გზით არაფორმალური ეკონომიკის რეგულირების საკითხში.

მთავრობამ, პროფესიულმა კავშირებმა და შინამოსამსახურეების 
ასოციაციამ, ისევე როგორც დამსაქმებელთა ორგანიზაციებმა, 
ჩამოაყალიბეს სამუშაო ჯგუფი საოჯახო საქმის შესახებ, რომელიც 
განიხილავს და ხელს უწყობს შინამომსამსახურეების სამუშაო პი-
რობების გასაუმჯობესებლად გამიზნულ ზომებს, როგორც ქვეყნის 
შიგნით, ასევე მის გარეთაც. ის წარმოადგენს ფორუმს, სადაც შეი-
ძლება სამართლებრივი რეფორმების საჭიროების გარკვევა და 
საშინაო საქმის შესახებ კანონის შემუშავება, რომელიც კონგრესში 
განხილვების ბოლო ეტაპზეა მისული.                . 

2012 წელს ფილიპინები ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც მო-
ახდინა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2011 წლის კონვე-
ნციის რატიფიცირება საშინაო საქმის შესახებ (#189).

წყარო:
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ზრდის სტრატეგია და სამუშაო ადგილების შექმნა

ნორმატიული ბაზა, მათ შორის შრომის საერთაშორისო

სტანდარტების და ძირითადი უფლებების აღსრულება

ორგანიზება, წარმომადგენლობა და დიალოგი

თანასწორობა: გენდერი, ეთნიკური კუთვნილება, 

რასა, კასტა, შეზღუდული შესაძლებლობები, ასაკი

სოციალური უზრუნველყოფის გაფართოება: 
სოციალური დაცვა და სოციალური ხარჯები

ადგილობრივი (სოფლად და ქალაქში) 

განვითარების სტრატეგიები

ნაწილი VI

ფორმალურ 

ეკონომიკაზე 

გადასვლა
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ნაწილი VII
სოციალური დიალოგი 

და გენდერული 

თანასწორობა

სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი პოლიტიკის აუცილე-
ბელი ინსტრუმენტებია დასაქმების სფეროში გენდერული თანა-
სწორობის უზრუნველსაყოფად. სოციალურ დიალოგს შეუძლია 
ხელი შეუწყოს ურფო სტაბილური და თანასწორი საზოგადოების 
ჩამოყალიბებას, სოციალური პარტნიორები კი ასეთი თანასწო-
რობის მისაღწევად უმნიშვნელოვანესი ფაქტორები არიან. თუმცა 
ქალთა მონაწილეობა სოციალური დიალოგის ინსტიტუტებში 
მსოფლიოს მასშტაბით კვლავაც დაბალია. 

1.   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტუ-

     რებში ქალთა მონაწილეობა

2.   სამომავლო ნაბიჯები
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გენდერული თანასწორობა და სოციალური დიალოგი შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის წარმოადგენს ფუნდამე-
ნტურ ღირებულებას და გამჭოლ საკითხებს. სამუშაო ადგილზე 
ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების შესახებ დეკლა-
რაციის მიღების შემდეგ (1998), თანასწორობა და დისკრიმინა-
ციის აღმოფხვრა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მუ-
შაობის ცენტრშია.                             .

სოციალური სამართლიანობის შესახებ დეკლარაცია სამარ-
თლიანი გლობალიზაციისათვის გენდერულ თანსწორობას 
ოთხივე სტრატეგიული მიზნისათვის საერთო საკითხად აყე-
ნებს - ეს მიზნებია: სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური უფლე-
ბები და პრინციპები, სოციალური უზრუნველყოფა, სოცია-
ლური დიალოგი და ტრიპარტიზმი.                .

ამის გასაგრძელებლად შრომის საერთაშორისო კონფერენ-
ციამ დაასრულა თავისი განხილვები თემაზე: 'გენდერული 
თანასწორობა ღირსეული სამუშაოს ცენტრში' 2009 წელს იმ 
დასკვნით, რომ სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი არის 
გენდერული თანასწორობის მისაღწევად აუცილებელი ინსტ-
რუმენტი დასაქმების სფეროში. ის განსაკუთრებით მოუწო-
დებდა მმართველ პოზიციებზე ქალების წარმომადგენლობის 
ზრდისაკენ, როგორც მთავრობაში, ასევე დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა ორგანიზაციებში სოციალურ დიალოგში მონა-
წილეობისას, მათ შორის კოლექტიური მოლაპარაკებების 
წარმოების პროცესში და შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-
ციის შეხვედრებში.

შრომის საერთაშორისო სტანდარტები

შრომის საერთაშორისო სტანდარტები წარმოადგენს შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთ ძირითად საშუალე-
ბას ქალებისა და კაცებისათვის სამუშაო პირობების გასაუმჯო-
ბესებლად და დასაქმების ადგილზე ყველა დასაქმებულისა-
თვის თანასწორობის მისაღწევად. თანაწორობის პრინციპის 
მისაღწევად არსებული ოთხი ძირითადი კონვენციაა: 

დასაქმებისა და საქმიანობის სფეროში დისკრიმინაციის 

შესახებ 1958 წლის კონვენცია (#111)

თანაბარი ანაზღაურების შესახებ 1951 წლის კონვენცია (#100)

საოჯახო ვალდებულებების მქონე დასაქმებულთა შესახებ 

1981 წლის კონვენცია (#156);

დედობის უფლების დაცვის შესახებ 2000 წლის კონვენცია (#183).

2010 წლის რეკომენდაცია აივ და შიდსის შესახებ (#200) ითხოვს, 
გატარდეს შესაბამისი ზომები დასაქმების ადგილას, ან მისი საშუა-
ლებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას გენდერული თანასწორობა 
და ქალთა გაძლიერება (პარგრაფი ბ). 

258



ნაწილი VII

სოციალურ დიალოგს შუძლია, ხელი შეუწყოს უფრო სტაბილური 
და თანასწორი საზოგადოების ჩამოყალიბებას და ამ თანასწო-
რობის მისაღწევად სოციალური პარტნიორები არიან ძირითადი 
აქტორები. თუმცა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ორი 
საკითხის გათვალისწინებაა საჭირო:

პირველ რიგში, ქალთა მონაწილოებისა და სტატუსის გაზ-

რდა, მათ შორის მეტი ქალის მონაწილეობა გადაწყვეტი-

ლების მიმღებ პოზიციებზე, სამმხრივ ორგანოებში და სამ-

თავრობო ჯგუფებში, დამსაქმებელთა  და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციებში; 

მეორე, სოციალური დიალოგის დღის წესრიგში გენდე-

რული თანასწორობისა და კოლექტიური მოლაპარაკებების 

უფლების შეტანა, რათა აისახოს შრომის ბაზრის ცვალებადი 

ხასიათი და შრომითი ურთიერთობების განხორციელების 

ფორმები. ეს მოითხოვს წარმომადგენლების ცნობიერების 

ამაღლებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში და 

მეტი მოლაპარაკებების წარმმართველი ქალების არსებობას. 

მსოფლიოში სოციალურ დიალოგში ქალთა მონაწილეობა შე-

დარებით დაბალია. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

კვლევაში, რომელიც ეხება ქალთა მონაწილეობას ამ ინსტიტუ-

ტებში, მონაცემები შეგროვდა 48 ორგანოდან მსოფლიოს ყვე-
22ლა რეგიონიდან.  კვლევამ დაადგინა, რომ ქალები შეადგენენ 

მთელი წევრების 15%, რაც გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 

30%-იანი მიზანი, რომელიც გაერომ 1990 წელს დაისახა გადაწ-

ყვეტილების მიმღებ და პოლიტიკის შემქმნელ ორგანოებში 

ქალთა მონაწილეობის გასაზრდელად. 

ამ ორგანოებში ქალთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მთავ-

რობებს აქვთ (19%), მათ მოსდევს დასაქმებულთა წარმომადგენ-

ლები (13%) და შემდეგ დამსაქმებელთა წარმომადგენლები 

10%-ით. მთვრობებში ქალთა შედარებით მაღალი წარმომადგენ-

ლობის მიზეზი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ საჯარო სამსახური 

უფრო ხელსაყრელ პირობებს სთვაზობს ქალებს, რომ დააბალა-

ნსონ თავიანთი სამსახური და საოჯახო ვალდებულებები და 

ასევე ცალსახა კრიტერიუმებს კარიერული ზრდისათვის, რათა 

გაზარდონ ქალების რაოდენობა მმართველ პოზიციებზე.

რეგიონების მიხედვით, ევროპაში არის ქალთა მონაწილეობის 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 16.76%, მას მოსდევს ლათინური

ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზი - 14.16%, აფრიკა - 12.34% და 

აზია - 11.21%. 
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დასაქმების სფეროში თანაბარი შესაძლებლობებისა 
და მოპყრობის შესახებ სამმხრივი კომისია 

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

1.   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტუ-

     რებში ქალთა მონაწილეობა

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთაშორისო სატრე-
ნინგო ცენტრის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეხება დასა-
ქმებული ქალების უფლებებს, არგენტინაში, ბრაზილიაში, ჩილე-
ში, პარაგვაისა და ურუგვაიში შეიქმნა დასაქმების სფეროში თა-
ნაბარი შესაძლებლობებისა და მოპყრობის შესახებ სამმხრივი 
კომისიები. ამ კომისიების შექმნა იყო მთავრობების ინიციატი-
ვების შედეგი, რომლებიც განახორციელეს თავიანთი შრომის 
სამინისტროებისა და ქალთა საკითხების შესახებ ბიუროებთან 
თანამშრომლობით. ეს ინიციატივები მოუწოდებდნენ დამსაქმე-
ბლებსა და დასაქმებულებს, ჩართულიყვნენ თანასწორობისაკენ 
მიმართულ ღონისძიებებში.                       .

კომისიები შედგება მთავრობის (შრომის სამინისტრო და ქალთა 
საკითხების სამინისტო)  დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების 
ორგანიზაციებისაგან. მთავარ მიღწევათა შორისაა ბოლო დრო-
ინდელი კანონი (2006) ურუგვაიში შინამოსამსახურეების შესახებ 
და პარაგვაიში სამმხრივი კომისიის მიერ წარმართული პროცე-
სის შედეგად 2007 წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც ეხება დასაქმებულებს 
საოჯახო ვალდებულებებით (#156).

წყარო:

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია რეგულარულად ახ-

დენდა შრომის საერთაშორისო კონფერენციაში ქალებისა და 

კაცების მონაწილოების მონიტორინგს. 1991 წელს შრომის საე-

რთაშორისო კონფერენციამ თავის 78-ე სესიაზე მიიღო რეზო-

ლუცია, რომელშიც მოუწოდა მთავრობებს, დამსაქმებელთა 

და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს, გაეზარდათ თავიანთ დე-

ლეგაციებში ქალთა რაოდენობა. 2009 წელს შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა წევრ სახელმ-

წიფოებს მოუწოდა, 2011 წლამდე თავიანთ დელეგაციებში 

ქალთა რაოდენობა 35%-მდე გაეზარდათ. ეს მიზანი ვერ იქნა 

მიღწეული. 2012 წელს შრომის საერთაშორისო კონფერენცი-

აზე აკრედიტებულ დელეგატთა, დელეგატების შემცვლელები-

სა და მრჩევლების მხოლოდ 26.9% იყო ქალი.

ევროპიდან ქალები შეადგენდნენ 35.8%, მას მოსდევდა ჩრდი-

ლოეთ და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტები 32.3%-ით, მაშინ

როცა არაბულ სახელმწიფოებს ქალთა ყველაზე დაბალი წარ- 
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ნაწილი VII

მომადგენლობა ჰყავდათ - 11.7%. მოცემული არასაკმარისი 

პროგრესის გამო, არსებული სიტუაციის გასაანალიზებლად და 

გაუმჯობესების შესაძლო სტრატეგიების საპოვნელად, ოფისი 

დაუკავშირდა 22 მთავრობას, რომელსაც მინიმუმ 50% ქალი 

ჰყავდა საკუთარ დელეგაციაში ჩართული 2011 წელს, რათა

გაერკვია, თუ რითი იყო განპირობებული მათი წარმატება.

ყველაზე წარმატებულ სახელმწიფოთა შორის აღმოჩნდა, 
რომ უმეტესობას ჰქონდა ან სახელმწიფო პოლიტიკა ან 
გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა.

იმ სახელმწიფოთა ნახევარში, რომლებმაც ამ კვლე-

ვას უპასუხა, აღმოჩნდა რომ არსებობდა ან მაღალი დონის 

მრჩეველი, ან მინისტრი გენდერული თანასწორობის შესახებ;

ზოგიერთ სახელმწიფოს ჰქონდა აღებული არაფორმა-
ლური ვალდებულება, რათა მიეღწია საკუთარ დელეგაცი-
აში გენდერული თანასწორობისათვის, მრავალმა კი ისარ-
გებლა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წახალისე-
ბით და კონფერენციაზე მოწყობილი სესიებით.

გენდერული თანასწორობა სოციალური დიალოგის 
დღის წესრიგში

წყარო:

უკანასკნელი ათწლულების განმავლობაში შეინიშნება სოცია-
ლურ დიალოგებში ქალთა მონაწილეობის ზრდა; შესაბამისად, 
ქალები უფრო აქტიურად ცდილობენ გენდერული თანასწორო-
ბის საკითხების დღის წესრიგში დაყენებას და წინ წამოწევას.

ამ ტენდენციის ხელშესაწყობად საჭიროა, რომ აღნიშნულმა ინ-
სტიტუტებმა ეს საკითხი არ მოხსნან საკუთარი დღის წესრიგიდან.

მაგალითად, საბერძნეთში სამმხრივი სოციალური და ეკონო-
მიკური კავშირი კონსულტაციას უწევს მთავრობას და სოცია-
ლურ პარტნიორებს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის 
აღმოფხვრის საკითხებზე და ხელს უწყობს დიალოგს წარმომა-
დგენლობით ორგანიზაციებთან.                   .

ესპანეთში სამმხრივი სოციალური და ეკონომიკური საბჭო 
(Consejo Económico y Social, CES) კოლექტიურ შეთანხმებებში თა-
ნასწორობის საკითხების განხორციელებაზე მუშაობდა. ასეთი 
ორგანოები, როგორც წესი, მთავრობების მიერაა ინიცირებული, 
უფრო როგორც 'სათათბირო და საკონსულტაციო ორგანოები 
თავისი საკანონმდებლო და პოლიტიკის საკითხებთან დაკავ-
შირებით ... ვიდრე თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველ-
საყოფად კოლექტიურ შეთანხმებებში არსებული ნორმების 
განხორციელების მონიტორინგისათვის'.

261



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

2.   სამომავლო ნაბიჯები

ქალთა მონაწილეობა და გენდერული თანასწორობა შეიძლება 
კიდევ უფრო გაძლიერდეს სოციალური დიალოგის პროცესში 
შემდეგი საშუალებებით: 

სახელმწიფოებმა უნდა მოახდინონ შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის იმ კონვენციების რატიფიცირება და განხორ-
ციელება, რომლებიც ეხება გენდერულ თანასწორობას; ესე-
ნია კონვენციები #100 და #111;

უნდა არსებობდეს ისეთი მექანიზმები, როგორებიცაა კვოტები 

და თანასწორობის ოფიცრის პოსტები, რათა გაიზარდოს 

ეროვნული სოციალური ინსტიტუტების შემადგენლობაში ქალ-

თა მონაწილეობა, ისევე როგორც პროფესიულ კავშირებსა 

და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებში;

უნდა მოხდეს ქალებთა უნარების გაძლიერება, რათა მათ შეძ-
ლონ სოციალური დიალოგის პროცესში ეფექტური მონაწი-
ლეობა;

უნდა მოხდეს სოციალური პარტნიორებისა და მათი წარმო-
მადგენლების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანას-
წორობისა და გენდერული მეინსტრიმინგის შესახებ;

შრომით ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობისა და 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის უპირატესობების შესახებ უნდა

წარიმართოს საგანმანათლებლო და მედია კამპანიები. 

წყაროები და დამატებითი საკითხავი:
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ნაწილი VIII
სოციალური დიალოგი და 

შრომის სფეროში 

ფუნდამენტური უფლებები

სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი წარმოადგენენ სამუშაო 
ადგილზე ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების პოპულა-
რიზაციისა და განხორციელების ძირითად საშუალებას. იქ, სადაც 
არსებობს დასაქმების საშუალება, სოციალური უზრუნველყოფა 
და სოციალური დიალოგი, სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური 
პრინციპებისა და უფლებების განხორციელების უფრო დიდი შესა-
ძლებლობები არსებობს. სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური პრინ-
ციპებისა და უფლებების პოპულარიზაცია წარმოადგენს წარმა-
ტებული სოციალური დიალოგის წინაპირობას. მეორე მხრივ, 
მსოფლიოს ყველა რეგიონში  სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური 
პრინციპებისა და უფლებების განხორციელების უმნიშვნელო-
ვანეს პირობას წარმოადგენს დასაქმებულთა და დამსაქმე-
ბელთა ორგანიზაციების მონაწილეობა და კონსულტაციები 
სტანდარტების ჩამოყალიბებაში, ასევე მათი განხორციელების 
ზედამხედველობასა და კონკრეტულ საქმიანობებში, რომლებიც 
მიზნად ისახავენ არსებული სტანდარტების გაუმჯობესებას.
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შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპები და უფლებები გა-

მომდინარეობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსტი-

ტუციიდან და ორგანიზაციის რვა ფუნდამენტური კონვენციიდან: 

1948 წლის კონვენცია ასოციაციის თავისუფლებისა და გაერთია-

ნების უფლების დაცვის შესახებ (#87); 1949 წლის კონვენცია გაე-

რთიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების შესახებ 

(#98); 1930 წლის კონვენცია იძულებითი შრომის შესახებ (#29); 

1957 წლის კონვენცია იძულებითი შრომის აკრძალვის შესახებ 

(#105); 1973 წლის კონვენცია დასაქმების მინიმალური ასაკის 

შესახებ (#138); 1999 წლის კონვენცია ბავშვთა შრომის უკიდურესი 

ფორმების შესახებ (#182); 1951 წლის კონვენცია თანაბარი ანაზ-

ღაურების შესახებ (#100); 1958 წლის კონვენცია (დასაქმებასა და 

საქმიანობაში) დისკრიმინაციის შესახებ (#111).        .. ...

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1998 წლის დეკლარაცია 

შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების 

შესახებ და შემდგომი განხილვები შეახსენებს წევრ სახელმწი-

ფოებს, რომ ისინი ვალდებულნი არიან პატივი სცენ და ხელი შეუ-

წყონ ამ კონვენციაში წარმოდგენილ პრინციპებს, იმის მიუხედა-

ვად, აქვთ თუ - არა იგი რატიფიცირებული. ამ პრინციპების აღია-

რება კიდევ ერთხელ მოხდა, დასაქმების შესახებ, გლობალურ 

პაქტში, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ 'შრომის სფეროში ფუნდამე-

ნტური უფლებების პატივისცემა, გენდერული თანასწორობის ხე-

ლშეწყობა და სიტყვის თავისუფლების, მონაწილეობისა და სოცი-

ალური დიალოგის მხარდაჭერა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 

ეკონომიკური აღორძნებისა და განვითარებისათვის'. სოციალური 

დიალოგის პოპულარიცაზიისა და შრომის სფეროში უფლებების 

გარანტირება წარმოადგენს შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციის ოთხი სტრატეგიული მიზნიდან ორს, რომლებიც საფუძვლად 

უდევს ღისრეული შრომის პროგრამას.        ...         .

-

სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი კრიტიკული შესაძლებ-

ლობებია შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფ-

ლებების ეფექტური რეალიზაციისათვის. იქ სადაც არსებობს და-

საქმება, სოციალური უზრუნველყოფა და სოციალური დიალოგი 

შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების 

განხორციელების შესაძლებლობა უფრო რეალურია. შრომის 

სფეროში ფუნდამენტური პრინციპები და უფლებები წარმოადგენს 

წარმატებული სოციალური დიალოგის საკვანძო ფაქტორს. თავის 

მხრივ, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების მო-

ნაწილეობა სტანდარტების, ისევე როგორც საზედამხედველო მე-

ქანიზმების ჩამოყალიბებაში და ამ სტანდარტების გამოყენებაში 

აუცილებელია მსოფლიოს ყველა რეგიონში, შრომის სფეროში, 

ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების რეალიზაციისათვის.

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II
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გაერთიანების თავისუფლება - გაერთიანების თავისუფლება 
და კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების უფლების 
ეფექტური განხორციელება არის სოციალური დიალოგისა 
და პროგრესის უმთავრესი წინაპირობა ღირსეული სამუშაოს 
პროგრამაში. ისინი ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს, რათა 
დამსაქმებლებმა და დასაქმებულებმა შექმნან ორგანიზაცი-
ები და შეუერთდნენ მათ საკუთარი სურვილისამებრ და იმო-
ქმედნონ, როგორც დამოუკიდებელმა და ლეგიტიმურმა აქტ-
ორებმა მთავრობებთან ერთად სოციალური დიალოგის მიმ-
დინარეობისას. რეალური სოციალური დიალოგის არსებობა 
დამოუკიდებელ მონაწილეებს შორის აუცილებელია საფუძვ-
ლიანი ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის ჩამოსაყა-
ლიბებლად, მათ შორის დასაქმებისა და სოციალური უზრუნ-
ველყოფის სფეროში, რომლებიც ითვალისწინებენ ეკონომი-
კაში ყველა აქტორის ინტერსებსა და საჭიროებებს (იხ. თავი 
III  ნაწილი I).

სოციალური დიალოგი და დასაქმებულების უფლებები 

შრი ლანკის თავისუფლ საექსპორტო ზონებში

წყარო:

2009 წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაიწყო ტექნი-
კური თანამშრომლობის პროექტი შრი ლანკაში შრომის სფეროში 
ფუნდამენტური უფლებების ხელშესაწყობად. პროექტი დაეხმარა 
სამმხრივ მონაწილეებს, მიეღწიათ მნიშვნელოვანი პროგრესისათვის 
თავისუფალ საექსპორტო ზონებში (თსზ) შრომითი კანონმდებლობის 
დაცვის კუთხით.          .   .     .            . . 

პირველ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა თავისუ-
ფალი საექსპორტო ზონის 4200-მა მენეჯერმა შრომითი უფლებების 
შესახებ და დაეხმარა დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს ადამიანური 
რესურსების მართვის ქსელის ჩამოყალიბებაში, რომელმაც ერთ 
წელზე ნაკლებ ვადაში 400 წევრზე მეტი მიიზიდა. პროექტის ტექნი-
კური დახმარებით, სამმხრივმა წევრებმა ასევე გაატარეს რიგი სამა-
რთლებრივი და პრაქტიკული ზომებისა შრომის სფეროში ფუნდამე-
ნტური უფლებების უზრუნველყოფისა და განხორციელებისათვის, 
მათ შორის გაერთიანების უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყო-
ფადაც. ამან განაპირობა თსზ-ებში პროფესიული კავშირების ხელშე-
მწყობი ცენტრების დაარსება, სადაც დასაქმებულებს და მათ წარმო-
მადგენლებს შეეძლოთ შეხვედრა და საკუთარი საქმიანობის განხო-
რციელება.                           .         .       .. .

ცენტრები განთავსებულია შრი ლანკის სამ დიდ ზონაში, სადაც შრი 
ლანკის სამუშაო ძალის 61% არის კონცენტრირებული და მათი უმე-
ტესობა ახალგაზრდა ქალია. მიღწეულ იქნა სამმხრივი შეთანხმება 
უსამართლო შრომითი პრაქტიკის აღმოჩენისათვის ჯარიმების გაზ-
რდის თაობაზე და შრომის სამინისტრომ გამოსცა ცირკულარი რე-
ფერენდუმის ჩატარებისთვის კანონის იმპლემენტაციის შესახებ. 
პროექტი ასევე მხარს უჭერდა სამინისტროს, გაეძლიერებინა შრო-
მის ინსპექცია და აღსრულების სამსახური.

ნაწილი VIII
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დისკრიმინაცია - სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი არის 
შრომისა და დასაქმების სფეროებში დისკრიმინაციის წინა-
აღმდეგ ბრძოლის ძლიერი ინსტრუმენტი. დასაქმებისა და 
სოციალური პოლიტიკის ფორმულირების პროცესში მათი 
მონაწილეობის საშუალებით სოციალურ პარტნიორებს შეუ-
ძლიათ ისეთი გზების პოვნა, რომელიც ყველას მისცემს საშუა-
ლებას, მიაღწიოს წარმატებას სამუშაო ადგილზე, მიუხედავად 
სქესისა, რასისა, ეროვნებისა და შეზღუდული შესაძლებლო-
ბებისა ან რომელიმე სხვა ფაქტორისა.               .

კერძოდ, შრომის სფეროში სახელფასო განსხვავების აღმო-
ფხვრას სჭირდება აქტიური შრომითი პოლიტიკის გატარება 
მთავრობის მიერ, ასევე ქმედება სოციალური პარტნიორების 
მხრიდან და აღიარება, რომ არსებობს სახელფასო განსხვა-
ვება, გენდერული ნიშნით, სხვადასხვა სფეროში. თუმცა ზოგი-
ერთ ქვეყანაში ინსტიტუციური მექანიზმების, მათ შორის სამ-
მხრივი სოციალური დიალოგის პროცესი უნდა დაარსდეს ან 
გაძლიერდეს, რათა მიღწეულ იქნას პროგრესი თანაბარი 
შესაძლებლობებისა და მოპყრობის მხრივ. თანასწორობის 
მიზნის მისაღწევად საჭიროა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზი-
ციებზე მეტი ქალის დაწინაურება, ასევე დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა ორგანიზაციებისა და სოციალური დიალოგის 
ინსტიტუტების სტრუქტურებში მრავალფეროვნების წახალისება.

სოციალურმა დიალოგმა და სამმხრივმა კონსულტაციებმა შეი-
ძლება, ხელშესახები და გრძელვადიანი შედეგები მოიტანონ ამ 
სფეროებში, როგორც ეს ბევრი სახელმწიფოს მაგალითმა აჩვენა. 
სამმხრივმა ჩართულობამ შეიძლება, გამოიწვიოს საჭირო კონს-
ენსუსის მიღწევა იძულებითი შრომის თანამედროვე ფორმების 

იძულებითი შრომა - არის გლობალური პრობლემა, რომელიც 

მსოფლიოს მრავალ სახელმწიფოს ეხება. იძულებითი შრომის 

შემთხვევების უმეტესობა მაინც განვითარებად სახელმწიფო-

ებში გვხვდება, უფრო ხშირად არაფორმალურ ეკონომიკასა 

და იზოლირებულ რეგიონებში, სადაც ცუდი ინფრასტრუქტუ-

რაა, სუსტი შრომის ინსპექცია და სამართალდამცავი მექანი-

ზმებია. იძულებითი შრომის აღმოფხვრა წინ წამოწევს რიგ 

საკითხებს, რომლებიც მოითხოვენ განსხვავებულ პასუხებს. 

გადაწყვეტილებები შეიძლება მოიძებნოს ინტეგრირებული 

პოლიტიკისა და პროგრამების არსებობის პირობებში, პრე-

ვენციისა და დაცვის პროაქტიული ზომებისა და სამართალ-

დამცავი საქმიანობის კომბინაციით, ასევე იმ ადამიანების 

გაძლიერებით, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება იძულე-

ბითი შრომის მსხვერპლებად იქცნენ.
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პრევენციისა და აღმოფხვრის საშუალებების შესახებ. პრობლე-
მას წარმოადგენს  შესაფერისი ზომების პოვნა.  იქნება ეს ერო-
ვნული სამოქმედო გეგმების თუ სხვა მექანიზმების საშუალებით, 
სამმხრივი ჯგუფების ერთად შეკრება, იძულებითი შრომის შემ-
თხვევების მიზეზების გამოძება და წესებისა და რეგულაციების 
საჭიროების გადახედვა შესაბამისი მონიტორინგის მექანიზმის 
საშუალებით.    .                        ....    .

ამ სფეროში დიალოგის ხელშეწყობა გლობალურ დონეზეა 
ატანილი. მაგალითად, 2008 წლის ნოემბერში პროფესიული 
კავშირების საერთაშორისო ქსელმა და კერძო დამსაქმებელთა 
სააგენტოების საერთაშორისო კონფედერაციის წევრებმა წამო-
იწყეს გლობალური სოციალური დიალოგი დროებითი დასაქ-
მების სფეროში უფრო სამართლიანი პირობების მისაღწევად, 
მათ შორის უთანასწორო კონკურენციის თავიდან ასაცილებლად 
და ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ. ორივე მხარე შეთან-
ხმდა შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნაზე ამ სექტო-
რისათვის.      .            ...                 ...

იძულებითი შრომის კომპლექსური საკითხის გადასაჭრელად 
საჭიროა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სულ უფრო 
და უფრო მეტი წევრის გაერთიანებული მცდელობა.

პერუ - იძულებითი შრომის წინააღმდეგ მიმართული 
მუდმივმოქმედი სამმხრივი ინსტიტუტი 

შრომის საერთშორისო ორგანიზაციისა და პერუს შრომისა და დასა-

ქმების სამინისტროს მიერ 2004 წელს ერთობლივად ჩატარებული 

კვლევა ადასტურებს იძულებითი შრომის არსებობას ამაზონის რეგი-

ონში ხე-ტყის დამუშავების სექტორში. კვლევა ვარაუდობდა, რომ ამ 

სექტორში დაახლოებით 33 000 იძულებითი შრომის მსხვერპლია, 

უმეტესად ადგილობრივი ძირძველი მოსახლეობა. ამის შემდეგ, მა-

ლევე, შორმის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით მთავ-

რობამ წამოიწყო ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რათა 

დაეძლია იძულებითი შრომა, შრომისა და დასაქმების სამინისტროს 

მიერ კოორდინირებული პროცესის საშუალებით და საჯარო სექტო-

რისა და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებისა და ექსპერ-

ტების მინაწილეობით. ..                         ... . 

2007 წლის იანვარში იძულებითი შრომის წინააღმდეგ მიმართლი 

მუდმივმოქმედი ეროვნული სამმხრივი კომისია შეიქმნა, რომელსაც 

ევალებოდა ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე პოლიტიკისა და საქ-

მიანობის კოორდინირება. 2007 წლის 1 მაისს პრეზიდენტმა გარსიამ 

ოფიციალურად განაცხადა იძულებითი შრომის დაძლევისაკენ მიმა-

რთული ეროვნული სამოქმედო გეგმის ამოქმედების შესახებ. 

ნაწილი VIII
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სამოქმედო გეგმაში დასახულ მიზნებს შორისაა ეროვნულ პოლიცი-

აში ადამიანის ვაჭრობის წინააღმდეგ მებრძოლი განყოფილების 

შექმნა, განათლების სამინისტროს კურიკულუმში იძულებითი შრომის 

საკითხების ჩართვა, ხე-ტყის უკანონო დამუშავებისათვის მკაცრი 

სანქციების დაწესება, იძულებითი შრომის შესახებ კომუნიკაციის 

სტრატეგიის შემუშავება და საჯარო მოხელეებისა და სხვა დაინტე-

რესებული მხარეების ტრენინგი.                      . .

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით იძულებითი 

შრომის წინააღმდეგ მიმართულმა ეროვნულმა კომისიამ მიიღო 

2013-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მეტი 

ყურადღებაა დათმობილი შემდეგი სექტორებისათვის: ამაზონის

 დელტაში ტყის დამუშავება, მინერალური რესურსების უკანონო მო-

პოვება და საოჯახო საქმე.

წყარო:

ბავშვთა შრომა - ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის უპირველესი 

ვალდებულება ეკისრება წევრ სახელმწიფოებს და მისი დაარ-

სებიდან შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამა 

ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის შესახებ ფოკუსირებულია ერო-

ვნულ დონეზე სამმხრივი პასუხისმგებლობისა და ამ მიზნით 

გასატარებელ ზომათა მდგრადობის უზრუნველყოფაზე. დამ-

საქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციები ისტორიულად 

წარმოადგენდნენ პიონერებს შრომის საერთაშორისო სტან-

დარტების პოპულარიზაციის საქმეში, მათ შორის ბავშვთა 

შრომის აკრძალვისა და აღმოფხვრის კუთხითაც. მაგრამ იმი-

სათვის, რომ სოციალურმა დიალოგმა ხელი შეუწყოს ბავშვთა 

შრომის აღმოფხვრას, არა მხოლოდ პოლიტიკის შემუშავების 

საშუალებით, არამედ ასევე სამუშაო ადგილებზე გაწეული საქ-

მიანობით და კოლექტიური მოლაპარაკებების გზითაც, სახელ-

მწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს კონსტრუქციულ ბიპარტიულ ურ-

თიერთობებს დამსაქმებლებსა და პროფესიულ კავშირებს 
23შორის.                                          .      .

მთავრობა პასუხისმგებელია სტაბილური პოლიტიკური, სამო-

ქალაქო და საკანონმდებლო კლიმატის შექმნაზე, რაც ავტო-

ნომიურ დამსაქმებლებსა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს 

თავისუფლად მუშაობის საშუალებას მისცემს, ჩარევისა და 

სადამსჯელო სანქციების შიშის გარეშე. ამავე დროს მთავრო-

ბებმა უნდა მოაწყონ სამმხრივი კონსულტაციები, რათა ხელი 

იხ:
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შეუწყონ ბავშვთა შრომის აღმოფხვრას მსოფლიოში, განსაკუ-

თრებით კი ბავშვთა შრომის შესახებ ეროვნული სამოქმედო 

გეგმებისა და 18 წლამდე ბავშვებისთვის სიცოცხლისათვის 

სარისკო სამუშაოების ნუსხის შემუშავებას ეროვნულ დონეზე.  

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი 

მიზანია სოციალური დიალოგისა და შრომითი ურთიერთო-

ბების ღრმა გაგების ინტეგრირება თავის პოლიტიკასა და საქ-

მიანობაში.                                            .   .

ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია მრავალმხრივი მიდგომა 

- გლობალურ, ეროვნულ, სექტორულ და ადგილობრივ დონე-

ებზე - სოციალური პარტნიორების მხარდასაჭერად. ეროვნულ 

დონეზე მთავრობები, პროფესიული კავშირები და დამსაქმე-

ბელთა კონფედერაციები ერთვებიან ეროვნულ სამმხრივ პო-

ლიტიკურ დიალოგში და შეიძლება დასჭირდეთ დახმარება 

ბავშვთა შრომის შესახებ მმართველი კომიტეტის დასაარსე-

ბლად და ასამოქმედებლად, ასევე სოციალური პარტნიორების 

ბიპარტიული დეკლარაციების შესამუშვებლად და სადაც საჭი-

როა ადგილობრივი სტრუქტურების გასავითარებლად. ბავშვ-

თა შრომის აღმოფხვრის კომიტეტმა ხელი შეუწყო ეროვნული 

სამოქმედო გეგმების შექმნას 64 ქვეყანაში, ბავშვთა შრომის 

საკითხებზე მომუშავე განყოფილებების შექმნას შრომის სამი-

ნისტროებში, თანამშრომლობას დამსაქმებელთა (ACTRAV) და 

დასაქმებულთა (ACT/EMP) ბიუროებს შორის და სამმხრივი ერო-

ვნული მმართველი კომიტეტების დაარსებას. მან ტრენინგი 

ჩაუტარა ბავშვთა შრომის საკითხებზე მომუშავე 217 საკონტა-

ქტო პირს ეროვნული პროფესიული კავშირების ცენტრებში, 

მათ შორის თითქმის ყველა ცენტრში ამერიკის კონტინენტზე 

და აზიაში (2013 ივნისი).                          .

2001 წელს დროში შეზღუდული პროგრამირების მიდგომის 

დანერგვამ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის #182 კონ-

ვენციის შესაბამისად, ეროვნული პასუხისმგებლობის პრინციპს 

კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა. ასეთი პროგრამების 

გატარებამ აშკარა გახადა, რომ საჭირო იყო ყოვლისმომცვე-

ლი მიდგომის მოძებნა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ საბრძო-

ლველად, რომელიც მოიცავდა მრავალ პოლიტიკურ თუ პრო-

გრამულ ინტერვენციას და წევრი სახელმწიფოების განვითა-

რების პრიორიტეტებსა და მაკრო დონეზე სოციალურ-ეკონო-

მიკური პოლიტიკის განვითარებაში ბავშვთა შრომის წინააღმ-

დეგ მიმართული პოლიტიკის მეინსტრიმინგს. ამან მოითხოვა, 

ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სამმხრივი 

ეროვნული პასუხისმგებლობის ზრდა ბავშვთა შრომის წინააღ-

ნაწილი VIII
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

მდეგ მიმართული საკითხების ინტეგრირებისა და მეინსტრიმი-

ნგისათვის მომხდარიყო შესაბამისი სამინისტროების პროგრა-

მებში - არა მხოლოდ შრომის - არამედ განათლების, დაგეგ-

მვის, ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის სამინის-

ტროში და სხვა შესაბამის პროგრამებსა და ბიუჯეტში.          .

2006 წლის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გლობალუ-

რი სამოქმედო გეგმა, ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის შესახებ, 

წევრი სახელმწიფოებისაგან ითხოვდა ცალსახა პოლიტიკური 

პასუხისმგებლობის აღებას 2008 წლისთვის ბავშვთა შრომის 

ყველაზე უარესი ფორმების აღმოსაფხვრელად შესაფერის 

დროში შეზღუდული ზომების შემუშავებისა და გატარებისათვის. 

ზოგიერთ შეთხვევაში სამმხრივმა პარტნიორებმა წარმართეს 

ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესი, მაგა-

ლითად, ბენინსა და სენეგალში 2012 წელს, ბურკინა ფასოში 

ძირითადმა აქტორებმა ხელი შეუწყვეს სამოქმედო გეგმის 

მიღებას მას შემდეგ, რაც ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ მიმა-

რთული კომიტეტის პროექტი დასრულდა. 2010 წლის გლობა-

ლური სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა ბავშვთა შრო-

მის ჰააგის გლობალურ კონფერენციაზე მიღებულ გზამკვლევს, 

განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდა  ეროვნული სამოქმედო 

გეგმების დაკავშირებაზე საჯარო პოლიტიკის იმ საკითხებთან, 

რომლებიც პასუხობდნენ ბავშვთა შრომის გამომწვევ მიზეზებს 

(მათ შორის განათლება, სოციალური დაცვა, ახალგაზრდების 

დასაქმება და ზრდასრულებისთვის ღისრსეული სამუშაო პირო-

ბების შექმნის მცდელობები).

წყაროები და დამატებითი საკითხავი: 
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 სოციალური დიალოგი 

და მწვანე ეკონომიკაზე 

გადასვლა

ნაწილი IX

მწვანე ეკონომიკაზე გადასასვლელად აუცილებელია მთავრო-
ბასა და სოციალურ პარტნიორებს შორის მჭიდრო თანამშრომ-
ლობა და დიალოგი. ეფექტური სოციალური დიალოგი აუცილე-
ბელია გარემოსდაცვითი, დასაქმებისა და განვითარების სტრა-
ტეგიების მდგრადობისა და დაბალანსებისათვის.  
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კლიმატის ცვლილება და ბუნებრივი რესურსების გაუარესება 

XXI საუკუნის პრობლემათა შორის უმნიშვნელოვანესია. იმ 

საფრთხესთან გასამკლავებლად,  რომელსაც კლიმატის ცვლი-

ლება წარმოშობს საზოგადოებებისა და ეკონომიკისათვის სა-

ჭიროა გადასვლა მდგრად, ეკოლოგიურად სუფთა, რესურსების 

ეფექტურად გამოყენების ეკონომიკურ მოდელზე.        . 

მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა გულისხმობს ძირეულ ცვლილე-

ბებს წარმოებისა და მოხმარების სტრუქტურაში ყველა დონეზე, 

რაც მიგვიყვანს სამუშაო ადგილების შექმნასთან, ზოგიერთი 

არსებულის შემცირებასთან და გადანაწილებასთან. 'სამართლი-

ანი ტრანზიციის' ცნება, რომელიც სულ უფრო მეტად გამოიყე-

ნება კლიმატის ცვლილების შესახებ მიმდინარე დებატებში, 

არის იდეა, რომელიც ეფუძნება მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა 

ეკონომიკაზე გადასვლას, რომელიც უნდა იყოს ინკლუზიური. 

დასაქმებასთან და სოციალურ ცვლილებებთან დაკავშირებული 

აუცილებელი ხარჯები უნდა გადაინაწილოს ყველამ.     .

მთავრობებსა და სოციალურ პარტნიორებს შორისმჭიდრო 

თანამშრომლობა და დიალოგი აუცილებელია მწვანე ეკონომი-

კაზე წარმატებული გადასვლისათვის. სოციალური დიალოგი 

აუცილებელია კლიმატის ცვლილების გავლენის შესამცირებ-

ლად ეფექტური ზომების შესამუშავებლად და მდგრადი სამუშაო 

ადგილებისა და საწარმოების შესაქმნელად. ის ასევე არის ღი-

რებული ინსტრუმენტი კონკურენტუნარიანობაზე, დასაქმებაზე 

და სოციალურ ერთიანობაზე ეფექტის ანალიზისათვის კლიმა-

ტის ცვლილების პოლიტიკაში. ეფექტური სოციალური დიალოგი 

აუციელებელია, რათა უზრუნველყოფილ იქნას გარემოს დაც-

ვითი, დასაქმებისა და განვითარების პოლიტიკის თანმიმდე-

ვრულობა და მდგრადობა.
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ნაწილი IX

ინდოეთი - მრავალმხრივი მიზნობრივი ჯგუფი კლიმატის 
ცვლილებასა და მწვანე სამუშაო ადგილების შესახებ 

დონე: ეროვნული.                                 . 

: მთავრობა, დასაქმებული პირები, დამსაქმებლები და სხვა აქტორები

ინტერესთა ჯგუფები.                                     .

: ფორმალური                          პროცესი   .

.

ინდოეთში მრავალმხრივი მიზნობრივი ჯგუფი კლიმატის ცვლილე-

ბასა და მწვანე სამუშაო ადგილების შესახებ დაარსდა 2009 წელს 

დასაქმებისა და შრომის სამინისტროს ლიდერობით, შრომის საერ-

თაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით.                  .

ჯგუფის მიზანია, შეკრიბოს მთავრობის სხვადასხვა დეპარტამენტის 

წარმომადგენლები, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზა-

ციები, კვლევითი ინსტიტუტები და სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუ-

ფები, რათა ერთობლივად გადაჭრან გარემოს დაცვის პოლიტიკისა 

და სტრატეგიების დასაქმებსათან და შრომის ბაზართან დაკავშირე-

ბული საკითხები. ჯგუფი ცდილობს სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის 

დიალოგის ხელშეწყობას, და ცნობიერების ამაღლებას მწვანე სამუ-

შაო ადგილების შესახებ რითაც ქმნის პირობებს მდგრად ეკონომი-

კურ მოდელზე გადასვლისათვის მხარდასაჭერად  რომლის დრო-

საც სთავაზობს მხარდაჭერას უწყებათაშორის და სამინისტროებს 

შორის თანამშრომლობისა და პოლიტიკის თანმიმდევრულობის 

გასაუმჯობესებლად.

მწვანე ეკონომიკის შესახებ დებატებში ეკონომიკურ და სოცია-

ლურ საბჭოებს და მსგავს ინსტიტუტებს შეუძლიათ, მნიშვნელო-

ვანი როლი ითამაშონ. ეკონომიკური და სოციალური საბჭოები 

აერთიანებს მთავრობის, დასაქმებულთა, დამსაქმებელთა და 

სხვა ინტერესთა ჯგუფებს, სადაც ხდება იდეების გაცვლა სოცია-

ლურ და ეკონომიკის საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე, რაც ასევე 

მოიცავს დასაქმებისა და გარემოს დაცვის საკითხებს. მათი მან-

დატისა და ძირითადი მოვალეობების გათვალისწინებით, ეკო-

ნომიკურ და სოციალურ საბჭოებს შეუძლიათ იმის უზრუნველ-

ყოფა, რომ მათი რეკომენდაციები პოლიტიკის შესახებ მოიცავ-

დეს სოციალური პარტნიორების ინიციატივებსა და ზომებს, რომ-

ლებიც მიმართული იქნება გარემოს დაცვის პოლიტიკის, მდგრა-

დი განვითარებისა და ღირსეული დასაქმებისადმი ხელმისაწვ-

დომობის საკითხებისკენ.
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სამრეთ აფრიკა - კლიმატის ცვლილების შესახებ ეროვნული 
კომიტეტი (NCCC)

წყარო:

დონე: ეროვნული                               .

აქტორები: მთავრობა, დასაქმებული პირები, დამსაქმებლები და სხვა 

ინტერესთა ჯგუფები.                                            . 

პროცესი: ფორმალური.                          .

NCCC დაარსდა 194 წელს და მთავრობას უწევს კონსულტაციებს 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 2011 წელს 

მთავრობას, სოციალურ პარტნიორებსა და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის გაფორმდა მწვანე ეკონომიკის შესახებ შეთანხმება, 

რომელმაც მოახდინა 'მწვანე პარტნიორობის' ინიცირება, რომლის 

მიზანიცაა მწვანე ეკონომიკის შექმნა და გაფართოება. ხსენებული 

შეთანხმება მსოფლიოში მწვანე ეკონომიკის განვითარებისათვის 

ყველაზე მრავალმხრივი სოციალური პარტნიორობის მაგალითია, 

რომელიც მიზნად ისახავს 300 000 სამუშაო ადგილის შექმნას მომა-

ვალი ათი წლის განმავლობაში. ის მოიცავს ვალდებულებებს ყოვე-

ლი მხარის მიერ, ისევე როგორც მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შეთანხმების მიზნების 

მიღწევა.
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საფრანგეთი - ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი საბჭო (ESEC)

ნაწილი IX

დონე: ეროვნული                               .

აქტორები: დასაქმებული პირები, დამსაქმებლები და სხვა ინტერესთა 

                                      ჯგუფები .

პროცესი:                          ფორმალური     .

ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი საბჭო მიიჩნევს, რომ 

ენერგეტიკული ტრანზიცია უნდა იყოს პასუხი კლიმატის ცვლილებაზე, 

ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე. ის მოითხოვს 

პროაქტიურ ჩართულობას, რათა მიღწეულ იქნას ეკოლოგიურად სუფ-

თა, ენერგო-ეფექტური საზოგადოება, რომლის შექმნაც შესაძლებელია 

მხოლოდ ძლიერი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში.

ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვითმა საბჭომ თავისი რეკო-

მენდაციები ენერგეტიკული ტრანზიციისა და ეფექტურობის შესახებ 

გამოსცა ორ ანგარიშში:

ენერგეტიკული ტრანციზია: 2020-50 - შევქმნათ მომავალი, გავჭრათ გზა;

ენერგოეფექტურობა: დანაზოგების შექმნა, პრიორიტეტული მიზანი. 

ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი საბჭოს რეკომენდა-

ციები ენერგეტიკული ტრანზიციის შესახებ (2020-50) ეფუძნება შემდეგ 

საკითხებს:

ენერგეტიკული ტრანზიცია ხელს უწყობს სოციალური და ეკონომიკური 
მდგომარების გაუმჯობესებას;                        .

ენერგეტიკული სტრუქტურის გადახედვა;                 . 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემებთან გასამკლავებ-

ლად დაინტერესებული მხარეებისა და მეთოდების მობილიზება;

ინოვაციების ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის გზამკვლევის 

შექმნა. 

ენერგო ეფექტურობის მიზნები გულისხმობს:

2020 წლისთვის ენერგიის მოხმარების 20%-ით შემცირების მიზანი 

იყოს სავალდებულო, თემის დონეზე;                .

ეროვნულ დონეზე უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, ის, რომ ენერგო 

ეფექტურობის სფეროში საჯარო პოლიტიკა იქცეს გრძელვადიანი 

ხედვის ნაწილად, რომელიც ემყარება გარემოს დაცვის გრენელის 

ფორუმის მიღწევებს; ასევე მთავრობებმა თავი უნდა შეიკავონ არა-

სწორი სიგნალების გაგზავნისაგან, რასაც უარყოფითი გავლენა 

ექნება პროგრესზე. 
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ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი საბჭოს წინადადებები 

ენერგო ეფექტურობის შესახებ ემყარება შემდეგ თემებს:

საცხოვრებელი სახლებისა და მომსახურების სექტორის ნაგებობე-

ბის მომსახურება;

საწვავის სიმცირე/სიღარიბე;

მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა;

ოკეანის მიღმა დეპარტამენტების განსაკუთრებული მდგომარეობა.

წყარო:

წყაროები და დამატებითი საკითხავი: 
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ნაწილი X
სოციალური დიალოგი 

და შრომის 

სამართალი

სოციალური დიალოგი წარმოადგენს დასაქმების კანონმდებ-

ლობის პოპულარიცაზიისათვის ეფექტურ მექანიზმს, რაც თავის 

მხრივ, ასევე უზრუნველყოფს დასაქმებულთათვის ღირსეული 

სამუშაო პირობების არსებობას და დამსაქმებლებს უქმნის სა-

თანადო სტაბილურობასა და სიცხადეს საკუთარი გეგმების შესა-

მუშავებლად და განსახორციელებლად. შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის გამოცდილება ადასტურებს, რომ იმ ქვეყ-

ნებში, რომლებშიც დასაქმების კანონმდებლობის რეფორმა 

განხორციელდა სათანადო სამმხრივი კონსულტაციების შედე-

გად, მიღწეული შედეგები უფრო მდგრადია, რადგანაც ისინი 

ითვალისწინებენ შრომის ბაზარზე არსებულ განსხვავებულ ინ-

ტერესებს.
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შრომითი ურთიერთობების სფეროში ყველა საკითხს შორის, 

ალბათ, არც ერთს არ შეუძლია უკეთ ასახოს ტრიპარტიზმისა და 

სოციალური დიალოგის პრინციპები, ვიდრე შრომის სამართალს. 

შრომის სამართალი ეხება დასაქმებულების უფლებების დაცვას 

სამუშაო ადგილზე, შრომითი ურთიერთობების რეგულირებას, 

სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ხელშემწყობი პირობების შექ-

მნას, ჰარმონიულ შრომით ურთიერთობებს და მდგრად საწარ-

მოებს. როგორც ასეთი, შრომის სამართალი არის შრომის ბაზა-

რზე არსებული აქტორებისა და მთავრობების საზრუნავთა 

ცენტრში.                   ..         ....      .

სოციალური დიალოგი არის შრომის კანომდებლობის ხელშეწ-

ყობის ეფექტური ინსტრუმენტი, რომელიც ამავე დროს უზრუნ-

ველყოფს კონსტრუქციული შრომითი ურთიერთობების არსე-

ბობას, დასაქმებულებისთვის ღირსეული სამუშაო პირობების 

გარანტირებას და ქმნის საკმარისად პროგნოზირებად გარემოს 

და სიცხადეს დამსაქმებლებისათვის, რათა მათ შეძლონ თავი-

ანთი საქმეების წარმოება.                      ....

მიმდინარე გლობალიზაციისა და მუდმივი ეკონომიკური და 

დასაქმების კრიზისების პირობებში, მრავალი სახელმწიფო ცდი-

ლობს თავისი შრომითი კანონმდებლობის რეფორმირებას. 

უმეტეს  შემთხვევაში რეფორმები ტარდება კონკურენტუნარია-

ნობის აღსადგენად, ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად და 

(უცხოური) ინვესტიციების მოსაზიდად. სხვა შემთხვევებში რეფო-

რმები ტარდება სოციალური დიალოგისათვის სამართლებრივი

 ჩარჩოს გასაუმჯობესებლად და გაერთიანების უფლებისადმი 

პატივისცემის ასამაღლებლად. კიდევ სხვა შემთხვევებში მთავ-
24რობები ერთდროულად ორივე ხსენებულს, ისახავენ მიზნად.  რა 

მიზანსაც არ უნდა ისახავდეს რეფორმა, სოციალური დიალოგის 

არსებობა აუცილებელია, რადგანაც ის გვეხმარება დაბალანსე-

ბული შრომითი კანონმდებლობის რეფორმის გატარებაში, რო-

მელიც მხედველობაში იღებს დასაქმებულთა საჭიროებებს უსა-

ფრთოხოებისა და დაცვისთვის, ხოლო საწარმოების საჭიროე-

ბებს - მოქნილობის შესანარჩუნებლად.            .......

ოფისს გააჩნია კონსტიტუციური მანდატი, დაეხმაროს წევრ სახე-
25ლმწიფოებს თავიანთი შრომის კანონმდებლობის ფორმირებაში . 
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ნაწილი X

ამით ოფისი ცდილობს, უზრუნველყოს სოციალური პარტნიორე-

ბის ჩართულობა შრომის კანონმდებლობის რეფორმირების 

სრულ პროცესში. ეს ხაზს უსვამს იმ როლს, რომელსაც შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია ანიჭებს სოციალურ დიალოგსა და 

ტრიპარტიზმს. ეს ასევე შეესაბამება 1960 წლის ინდუსტრიულ და 

ეროვნულ დონეზე კონსულტაციების შესახებ რეკომენდაციების 

(#113) პირობებს, რომელიც მოუწოდებს სახელმწიფო ორგანო-

ებს, რომ 'სათანადოდ  მოიძიონ შეხედულებები, რჩევა და დახ-

მარება დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებისა-

გან, ისეთი საკითხების გათვალისიწნებით, როგორებიცაა - 

ა) მათი ინტერესებისათვის მნიშვნელოვანი წესებისა და კანო-

ნების მომზადება და იმპლემენტაცია'.                 .

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოცდილება მოწმობს, 

რომ შრომის კანონმდებლობა, რომელიც შემუშავებულია ეფექ-

ტური სამმხრივი კონსულტაციების პროცესის შედეგად დასაქმე-

ბულთა და დამსაქმებელთა, როგორც შრომის ბაზრის ნამდვილი 

მონაწილეების, ასევე მთავრობის შესაბამისი სააგენტოების მო-

ნაწილეობით, უფრო მდგრადია, რადგან ამ დროს გათვალისწი-

ნებულია ინტერესთა მთელი კომპლექსი, რომლებიც წარმოდ-

გენილია შრომის ბაზარზე. ეს, ასევე, ხელს უწყობს ბალანსის შე-

ნარჩუნებას ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური საჭიროებების 

მოთხოვნებს შორის. იმ შემთხვევაში თუკი შრომის კანონმდებ-

ლობა თავს მოხვეულია შესაბამისი კონსულტაციების გარეშე, ის 

წააწყდება არა მხოლოდ წინააღმდეგობას შრომის ბაზრის აქტო-

რების მხრიდან, არამედ, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მას არ 

ექნება ლეგიტიმურობა და მხარდაჭერა, რაც გამოიწვევს პრობ-

ლემებს მისი იმპლემენტაციის დროს.                .

სტაბილური საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა მოითხოვს ფართო-

მასშტაბიან დიალოგს, რაც უზრუნველყოფს მხარდაჭერას და 

პასუხისმგებლობას, ისევე როგორც საკანონმდებლო ნორმების 

ეფექტურ აღსრულებას. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ კონსუ-

ლტაციები სოციალურ პარტნიორებთან დაიწყოს რაც შეიძლება 

ადრეულ ეტაპზე და გაგრძელდეს კანონმდებლობის შემუშავების 

ყველა საფეხურზე. კონსულტაციები შეიძლება მიმდინარეობდეს 

ცენტალურ ორგანოებთან, სპეციალუზებულ კომიტეტებთან ან 

დროებითი პროცედურების გამოყენებით, ან ამ სამი არხის ნები-

სმიერი კომბინაციის გამოყენებით. კონსულტაციები შეიძლება 

გაიმართოს უფრო არაფორმალურ პირობებშიც.          . 
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ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

კონსულტაციის რა არხიც არ უნდა იქნას არჩეული, შრომის საე-

რთაშორისო ორგანიზაციის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მნიშვნე-

ლოვანია სოციალური პარტნიორების ტექნიკური ექსპერტიზა 

შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული საკითხების შე-

სახებ. ამიტომაც შრომის საერთშორისო ორგანიზაციისა და წე-

ვრი სახელმწიფოებისათვის მნიშვნელოვანია სოციალური პარ-

ტნიორების უნარების გაუმჯობესება შრომის კანონმდებლობის 

შემუშავების სფეროში, რათა მათ მიეცეთ საკანონმდებლო რე-

ფორმის პროცესში ეფექტური მონაწილეობის საშუალება. ეს კი 

გულისხმობს სოციალური პარტნიორების მონაწილოებას ტრე-

ნინგებში და კონსულტაციებში, რომლებიც ორგანიზებულია 

ოფისის მიერ, როგორც ქვეყნების დონეზე, ასევე საერთაშორისო 

ტრენინგ ცენტრში, ტურინში. შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციის დახმარება ასევე  წარმოდგენლია პოლიტიკის ნარკვევებით, 

დამხმარე სახელმძღვანელოებით, გზამკვლევებით და პოლიტი-

კის სხვა დოკუმენტებით, რომლებიც შექმნილია ოფისის მიერ.

შემდეგი მაგალითი აჩვენებს სამმხრივი სოციალური დაილოგის 

ჩართულობას შრომის კანონმდებლობის რეფორმირების პრო-

ცესში.
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ნაწილი X

სოციალური დიალოგის საშუალებით შრომის კანონ-

მდებლობის რეფორმა საფრანგეთში

2012 წლის სექტემბერში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩე-

ვნებიდან მცირე ხანში საფრანგეთის მთვრობამ წამოიწყო შრომის 

ბაზრის რეფორმა სოციალური დიალოგის საშუალებით, რათა შეე-

ჩერებინა უმუშევრობის ზრდა და აღედგინა საწარმოების კონკუ-

რენტუნარიანობა.  .             ..            .

ოთხთვიანი ინტენსიური მოლაპარაკებების შემდეგ 2013 წლის 11 

იანვარს სოციალურმა პარტნიორებმა მიაღწეის კომპრომისს და 

ხელი მოაწერეს ეროვნულ პროფესიათაშორის შეთანხმებას 'ახა

ლი ეკონომიკური და სოციალური მოდელისათვის, რომელიც 

ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანობას და დასაქმების გარან-

ტიებს'.                      .           ..  .

ეს შეთანმხება ხელმოწერილ იქნა სამი წარმომადგენლობითი 

პროფესიული კავშირების მიერ (საფრანგეთის შრომის დემოკრა-

ტიული კავშირი, საფრანგეთის ქრისტიან მშრომელთა კონფედე-

რაცია და საფრანგეთის პროფესიულ და მმართველ პირთა კონ-

ფედერაცია - პროფესიულ და მმართველ პირთა კონფედერაცია 

გენერალური კონფედერაცია) და სამი დამსაქმებელთა ორგანი-

ზაციის მიერ (საფრანგეთის საწარმოთა მოძრაობა, მცირე და სა-

შუალო ზომის ბიზნესის გენერალური კონფედერაცია და ფედე-

რაცია, რომელიც წარმოადგენს თვით დასაქმებულ ხელოსნების 

ჯგუფს, ხელოსანთა ასოციაცია). ორი სხვა წარმომადგენლობითი 

კავშირი (შრომის გენერალური კონფედერაცია და სამუშაო ძალა 

Ouvrière გენერალური კონფედერაცია) ეწინააღმდეგებოდა შეთან-

ხმების შინაარსს და მასზე ხელი არ მოუწერია.   ...     .

შეთანხმება მიზნად ისახავს მიაღწიოს ბალანსს დამსაქმებელთა 

მოქნილობასა და დასაქმებულთა დამატებით უფლებებს შორის, 

ისე რომ უზრუნველყოფილ იქნას დასაქმება და დასაქმებულთა 

პროფესიული მობილობა.                     ...     .

დასაქმებულებისათვის დამატებითი უფლებების მინიჭებისა და 

დასაქმების უკეთ გარანტირებისათვის წარმოდგენილი ზომები 

მოიცავს:                     ...           .. .

დასაქმებულებისათვის უფასო ჯანდაცვის სქემის გაფართოებას;

ახალ უფლებებს სამსახურის დაკარგვის შემთხვევაში დახმარების 

მისაღებად;                                 ... .

კომპანიებისათვის დროებითი მოკლევადიანი კონტრაქტების 

გასაფორმებლად დაინტერესების შემცირებას;                    .  

პროფესიული ტრენინგებისადმი გამარტივებულ ხელმისაწვდო-

მობას ინდივიდუალური სატრენინგო ფონდების შექმნით.
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პარალელურად შეთანხმებას შემოაქვს დამატებითი მოქნილობა 

საწარმოებისათვის, განსაკუთრებით შემდეგი ზომების გატარებით:

სამუშაო დროისა და ანაზღაურების შემცირება სამუშაო ადგილე-

ბის შენარჩუნების მიზნით კომპანიის დონეზე კოლექტიური ხელშ-

ეკრულებების ხელმოწერის შედეგად;               . 

მასობრივი დათხოვნის განხორციელების ახალი პროცედურები;

რესტრუქტურიზაციის დასაქმებულთა პროფესიული მობილობის 

ხელშეწყობა;                        ..        .

სამართლებრივი დავების რაციონალური მოგვარება.       . 

მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას მონაწილოება არ მიუღია მო-

ლაპარაკებებში, მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მოლაპარა-

კებების ინიცირების და მონაწილეების ერთი მაგიდის ირგვლივ 

შეკრებაში, სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადებაში და შეთა-

ნხმების მისაღწევად ვადების დათქმაში. მთავრობა მიესალმა მიღ-

წეულ შეთანხმებას და აიღო ვალდებულება, ის გარდაექმნა შრო-

მის კოდექსად, შინაარსის შეუცვლელად. ამის შედეგად 2013 წლის 

14 ივნისს ძალაში შევიდა საფრანგეთის კანონი შრომის ბაზრის 

რეფორმის შესახებ (რომელსაც ასევე იხსენიებენ, როგორც გარა-

ნტირებული დასაქმების კანონს ("Loi de Sécurisation de l'Emploi").

დამატებითი საკითხავი

ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

282



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი - ნაწილი II

საკონტაქტო ინფორმაცია

შრომის საერთაშორისო ოფისი

მმართველობისა და ტრიპარტიზმის განყოფილება

სოციალური დიალოგისა და ტრიპარტიზმის სამმართველო

მორიონის ქუჩა # 4

CH-1211 ჟენევა 22

შვეიცარია

ტელ.: +41 (0)22 799 7035

ფაქსი: +41 (0)22 799 8749 

ელ ფოსტა: dialogue@ilo.org

ვებგვერდი: www.ilo.org

283



სანიშნი



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი

სანიშნი



სანიშნი



ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგი

სანიშნი





დანართი

დანართი I

დანართი II

სამმხრივი ინსტიტუტის შექმნა:

მუშაობის სავარაუდო რეგლამენტი

1976 წლის კონვენცია სამმხრივი

კონსულტაციების (საერთაშორისო 

შრომის სტანდარტების შესახებ (#144)

291

296

289





დანართი

დანართი I

წყარო:

სამმხრივი ინსტიტუტის შექმნა: მუშაობის სავარაუდო
რეგლამენტი

დამფუძნებელი დოკუმენტის პროექტი - მაგალითი

მმართველთა საბჭოს შექმნა

 წინამდებარე დოკუმენტით იქმნება სამმხრივი ორგანო სახელ-

წოდებით . . . (მაგ: შრომის საკონსულტაციო საბჭო ან მსგავსი), 

რომელიც შემდეგში იწოდება როგორც 'საბჭო'. 

როლი და მანდატი

საბჭო იმოქმედებს, როგორც დამოუკიდებელი საკონსულტა-

ციო ორგანო. მისი როლი არის მთავრობისათვის, შრომის 

სამინისტროს მეშვეობით, კონსულტაციის გაწევა ქვემოთ მო-

ყვანილ პუნქტებში განხილული საკითხების შესახებ.

საბჭოს მანდატი შედგება შემდეგი საკითხებისაგან:

განიხილოს და კონულტაცია გაუწიოს ნებისმიერ საკანონ-

მდებლო აქტს, რომელიც ეხება შრომის, დასაქმების, შრო-

მითი ურთიერთობების და სამუშაო პირობების შესახებ 

საკითხებს, სანამ მას წარადგენენ პარლამენტის წინაშე;

განიხილოს და კონსულტაცია გაუწიოს პოლიტიკის ნები-

სმიერ საკითხზე, რომელიც ეხება შრომის სამინისტროს 

კომპეტენციებს;

 კონსულტაცია გაუწიოს მინისტრს ნებისმიერ სხვა საკი-

თხზე, რომელიც დაკავშირებულია მუშახელის დასაქმება-

სთან, შრომით ურთიერთობებთან ან დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან მინისტრის თხოვნის 

შესაბამისად;

 განიხილოს და კონსულტაცია გაუწიოს ქვეყანას შესაბა-

მისი შრომის საერთაშორისო სტანდარტის რატიფიცი-

რებისა და იმპლემენტაციის საკითხზე მათ შორის შრო-

მის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და 

რეკომენდაციების შესახებ;

მაგალითი

ა.

ბ.

გ.

დ.
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განიხილოს და კონსულტაცია გაუწიოს წინადადებებსა 

და საკითხებს, რომლებიც განხილულ უნდა იქნას შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის შრომის საერთაშორისო 

კონფერენციაზე, შრომის საერთაშორისო ოფისისათვის

მომზადებულ ანგარიშებში ჩასართავ საკითხებზე, ან სხვა 

სამმხრივ  რეგიონულ თუ საერთაშორისო კონფერენციებზე 

განხილული საკითხების შესახებ;

საბჭოს საკუთარი ინიციატივით ასევე შეუძლია ჩაატაროს 

კვლევა სოციო-ეკონომიკურ საკითხებზე, განიხილოს შრო-

მის, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირე-

ბული ეროვნული პოლიტიკის საკითხები და ანგარიში 

წარუდგინოს შრომის მინისტრს ან სხვა შესაბამის სამინის-

ტროს ასეთი განხილვების შემდეგ.

შემადგენლობა

 საბჭო შედგება:

შრომის მინისტრის ან მის მიერ დანიშნული პირისაგან,

რომელიც ასევე შეასრულებს საბჭოს თავმჯდომარის 

მოვალეობას;

X წარდგენილნი რომლებიც დანიშნულია შრომის, ფი-

ნანსთა, ვაჭრობისა და განვითარების, იუსტიციის, სო-

ფლის მეურნეობისა და ა.შ. სამინისტროების მიერ;

X წევრებისაგან, რომლებიც წარდგენილნი არიან და-

მსაქმებელთა ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგა-

ნიზაციების მიერ;

X წევრებისაგან, რომლებიც წარდგენილნი არიან და-

საქმებულთა ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგა-

ნიზაციების მიერ;

(შენიშვნა: დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები თანაბრად უნდა იყვნენ წარმოდგენილები).

წევრების წარდგენისას ყურადღება უნდა მიექცეს საბჭოში 

ქალთა და კაცთა თანაბარი წამომადგენლობის უზრუნველ-

ყოფას;

საბჭოს უნდა ჰყავდეს თითო ვიცე-თავმჯდომარე დამსაქმე-

ელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებიდან; 

საბჭოს თითოეულ წევრს უნდა ჰყავდეს შემცვლელი, რომე-

ლიც საბჭოს მუდმივი წევრის არყოფნის შემთხევევაში ჩაა-

ნაცვლებს მას და ისარგებლებს იმავე უფლებებით და ფუნ-

ქციებით, რითაც მუდმივი წევრი;

ა.

ბ.

გ.

დ.
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წევრები და მათი შემცვლელები ინიშნებიან შრომის მინი-

სტრის მიერ და მათი სახელები და ფუნქციები უნდა იქნას 

გამოქვეყნებული ოფიციალურ ბეჭდურ წყაროში. 

უფლებამოსილების ხანგრძლივობა

საბჭოს წევრების უფლებამოსილება განისაზღვრება სამი 

წლის ვადით. ისინი შეინარჩუნებენ პოზიციებს გადადგო-

მამდე, სანამ არ შეიცვლიან პოზიციას ან არ იქნებიან 

ახალი წევრებით ჩანაცვლებული. ნებისმიერი წარმოშო-

ბილი ვაკანსია შეივსება წინასწარ განსაზღვრული წესების 

შესაბამისად. 

მრჩევლები, ექსპერტები

თავმჯდომარეს საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ შეუძ-

ლია, საბჭოს სხდომაზე მოიწვიოს ექსპერტები და მრჩევ-

ლები კონკრეტული საკითხების ირგვლივ მათი შეხედუ-

ლებებისა და მოსაზრებების მოსასმენად. ასეთ ექსპერ-

ტებს არ ექნებათ ხმის მიცემის უფლება. 

შეხვედრები და დღის წესრიგი

საბჭო შეიკრიბება რეგულარულად, მაგრამ არანაკლებ 

ყოველ სამ თვეში ერთისა. ის შეიძლება რიგგარეშედაც 

შეიკრიბოს საბჭოს თავმჯდომარისადმი წევრთა ნახევ-

რის თხოვნით მიმართვის შემთხვევაში. 

მდივანი მოიწვევს საბჭოს შეხვედრას თავმჯდომარის ან 

მისი ერთ-ერთი მოადგილის თხოვნით. საბჭოს წევრები 

სხდომის შესახებ შეტყობინებას მიიღებენ სხდომამდე 

მინიმუმ 15 დღით ადრე. 

შეხვედრის დღის წესრიგს მოამზადებს მდივანი თავმ-

ჯდომარესთან და მის მოადგილეებთან კონსულტაციის 

შემდეგ. 

ქვორუმი

ქვორუმი შედგება x წევრისაგან, რომელშიც თანაბრად 

უნდა იყვნენ წარმოდგენილები დამსაქმებელთა და და-

საქმებულთა წევრები. თუკი ეს პირობა არ სრულდება, 

შეხვედრა უნდა გადაიდოს მინიმუმ x კალენდარული 

დღით. 
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გადაწყვეტილების მიღება

საბჭოს გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, მიიღება კო-
ნსენსუსის საფუძველზე. როდესაც კონსენსუსის მიღწევა 
შეუძლებელია, გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებულ 
იქნას დამსწრე წევრთა მარტივი უმრავლესობითა და 
ხმის მიცემით. 

კომიტეტები

საბჭოს შეუძლია, თუკი ამას საჭიროდ მიიჩნევს, შექმნას
სპეციალური კომიტეტები, როგორც მუდმივმოქმედი, 
ასევე მიზნობრივი. ამ კომიტეტებში თანაბრად უნდა 
იყვნენ წარმოდგენილნი დამსაქმებელთა და დასაქმე-
ბულთა ინტერესები. ასეთ კომიტეტების მოსაზრებები 
და გადაწყვეტილებები საბოლოოდ დასამტკიცებლად 
საბჭოს უნდა გადაეცეს. 

საბჭოს ეყოლება მუდმივმოქმედი სეკრეტარიატი, რომ-
ელიც იქნება პასუხისმგებელი საბჭოსა და კომიტეტების 
შეხვედრების მომზადებაზე (თარიღი, ადგილმდებარე-
ობა, დღის წესრიგი), მათ ორგანიზებაზე, ოქმების დაწე-
რაზე, სხვა გადაწყვეტილებების დოკუმენტირებასა და 
მათი შესრულების კონტროლზე; ასევე თვითონ სეკრე-
ტიარიატის მუშაობაზე, დოკუმენტების და საქმის წარმო-
ების მართვაზე, სამმხრივი ორგანოს შესახებ ინფორმა-
ციის გავრცელებასა და საბჭოს წევრებს შორის ურთი-
ერთობების დამყარება-შენარჩუნებაზე. 

საბჭოს შეუძლია, თუკი ამას საჭიროდ მიიჩნევს, შექმნას
სპეციალური კომიტეტები, როგორც მუდმივმოქმედი, 
ასევე მიზნობრივი. ამ კომიტეტებში თანაბრად უნდა 
იყვნენ წარმოდგენილნი დამსაქმებელთა და დასაქმე-
ბულთა ინტერესები. ასეთ კომიტეტების მოსაზრებები 
და გადაწყვეტილებები საბოლოოდ დასამტკიცებლად 
საბჭოს უნდა გადაეცეს. 

აღმასრულებელი ოფისი

სეკრეტარიატი

საბჭომ შეიძლება, ჩამოაყალიბოს აღმასრულებელი 
ოფისი, რომელიც შედგება თავმჯდომარის, მოადგილე-
ებისა და მდივნისაგან. 

აღმასრულებელი ოფისის მოვალეობებია:

ყოველწლიური სამუშაო გეგმის მომზადება საბჭოს-
თვის დასამტკიცებლად;

ა.
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საბჭოს ყოველწლიური სამუშაო გეგმის შესრულების 
მონიტორინგი,მათ შორის ფინანსური და ადამინური 
რესურსებისაც; 

პრეს-სპიკერი

გადაუდებელ შემთხვევაში ზომების მიღება და ამის 
შესახებ საბჭოს ინფორმირება.  

საბჭომ შეიძლება გადაწყვიტოს ოფიციალური პრეს-
სპიკერის დანიშვნა. 

პროცედურული საკითხები

საბჭო პროცედურულ საკითხებს გადაწყვეტს თავისი 
შეხედულებისამებრ. 

საბჭოს წევრთათვის, ისევე როგორც სეკრეტარიატი-
სთვის, აუცილებელი ტრენინგების ჩატარებისათვის 
დაიდება სპეციალური შეთანხმება საჯარო სამსახურის, 
დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთა შორის. 

ბიუჯეტი და ფინანსები

საბჭოსა და სეკრეტარიატის ოპერაციულ ხარჯებს იღ-
ებს მთავრობა.                               .

წლიური ანგარიში

საბჭოს წევრები, მრჩევლები და ექსპერტები იღებენ 
ანაზღაურებას და პრემიებს, რომელთა ოდენობა პერი-
ოდულად განისაზღვრება მინისტრის მიერ, ფინანსთა 
მინისტრთან შეთანხმებით. 

ძალაში შესვლა

საბჭო, არაუგვიანეს სამი თვისა, ფინანსური წლის ამო-
წურვის შემდეგ მთავრობას პრეზიდენტის ადმინისტრა-
ციას და პარლამენტს მიაწვდის თავისი საქმიანობის 
შესახებ წლიურ ანგარიშს და აუდიტორების მიერ შემო-
წმებულ საბჭოს ანგარიშგებას. 

წინამდებარე დოკუმენტი ძალაში შედის მისი ოფიციალუ-
რი გამოქვეყნების დღეს. 

ბ.

გ.
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დანართი II 
1976 წლის კონვენცია სამმხრივი კონსულტაციების 

(საერთაშორისო შრომის სტანდარტები) შესახებ (#144)

პრეამბულა

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურმა კონ-

ფერენციამ რომელიც მოწვეულ იქნა ჟენევაში შრომის საერ-

თაშორისო ოფისის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ და შეი-

კრიბა 1976 წლის 2 ივნისს თავის სამოცდამეერთე სესიაზე, 

გაითვალისწინა მოქმედი შრომის საერთაშორისო კონვენ-

ციებისა და რეკომენდაციების პირობები - კერძოდ, 1948 

წლის კონვენცია ასოციაციის თავისუფლებისა და გაერთი-

ანების უფლების დაცვის შესახებ, 1949 წლის კონვენცია გაე-

რთიანების უფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების შე-

სახებ, და 1960 წლის რეკომენდაცია (სამრეწველო და ერო-

ვნულ დონეებზე) კონსულტაციის შესახებ, რომლებიც აღი-

არებენ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა უფლებას დაა-

ფუძნონ თავისუფალი და დამოუკიდებელი ორგანიზაციები 

და მოუწოდებენ ზომების მიღებას ხელისუფლების საჯარო 

ორგანოებსა და დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგა-

ნიზაციებს შორის ეროვნულ დონეზე ეფექტური კონსულტა-

ციის ხელისშეწყობის მიზნით; ასევე არაერთი შრომის საერ-

თაშორისო კონვენციებისა და რეკომენდაციების დებულე-

ბები, რომლებიც აღნიშნული კონვენციებისა და რეკომენდა-

ციების განხორციელების მიზნით ითვალისწინებენ დამსაქ-

მებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს შორის კონ-

სულტაციების გამართვას;                           .

გაითვალისწინა დღის წესრიგის მეოთხე პუნქტი, რომელიც 

დასათაურებელია როგორც „საერთაშორისო შრომის სტან-

დარტების იმპლემენტაციის ხელის შეწყობის მიზნით სამმხ-

რივი მექანიზმის დაფუძნება“, დაგადაწყვიტა, მიიღოს წინა-

დადებები საერთაშორისო შრომის სტანდარტების იმპლემ-

ენტაციის ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციე-

ბის შესახებ,                                    .   . 

დაადგინა, რომ ამ წინადადებებს მიეცეს საერთაშორისო 

კონვენციის ფორმა,                                  .   .

ათას ცხრაას სამოცდათექვსმეტი წლის ივნისის ოცდამეერთე 

დღეს მიიღო წინამდებარე კონვენცია, რომელიც შეიძლება 

მოხსენიებულ იქნეს, როგორც 1976 წლის კონვენცია სამმხ-

რივი კონსულტაციების (საერთაშორისო შრომის სტანდარ-

ტები) შესახებ:

296



დანართი

მუხლი 1

მუხლი 2

მუხლი 3

მუხლი 4

წინამდებარე კონვენციაში ტერმინი წარმომადგენლობითი 
ორგანიზაციები ნიშნავს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
ყველაზე წარმომადგენლობით ორგანიზაციებს, რომლებსაც 
უფლება აქვთ ისარგებლონ ასოციაციის თავისუფლებით. 

1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის თითოეული წევრი, 

რომელიც მოახდენს წინამდებარე კონვენციის რატიფიცი-

რებას კისრულობს ვალდებულებას აამოქმედოს პროცედუ-

რები, რომლებიც უზრუნველყოფს მთავრობის, დამსაქმე-

ბელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებს შორის ეფექ-

ტურ კონსულტაციებს ქვემოთ მოცემული მეხუთე მუხლის პი-

რველ პუნქტით დადგენილ შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის საქმიანობებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

2. წინამდებარე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული პრო-

ცუდირების ხასიათი და ფორმა განსაზღვრული უნდა იქნეს 

ეროვნული პრაქტიკის შესაბამისად თითოეულ სახელმწი-

ფოში წარმომადგენლობითი ორგანიზაციებთან კონსულტა-

ციების შემდეგ, სადაც არსებობს ასეთი ორგანიზაციები და 

ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი ასეთი პროცედურები.

1. წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცედუ-

რების მიზნებისათვის დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

წარმომადგენლები არჩეულნი უნდა იქნენ თავისუფლად, მა-

თი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მიერ, სადაც არ-

სებობს ასეთი ორგანიზაციები.                    .

                    .

2.  დამსაქმებლები და დასაქმებულები წარმოდგენილნი უნდა 

იყვნენ თანაბარ პირობებში ნებისმიერ ორგანოებში, რომელ-

თა მეშვეობითაც ხორციელდება კონსულტაციები. 

1. ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანო ვალდებულია იკი-

სროს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცე-

დურების ადმინისტრაციული მხარდაჭერის პასუხისმგებლობა. 

2. შესაფერისი ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ხელისუ-

ფლების კომპეტენტურ ორგანოსა და წარმომადგენლობით 

ორგანიზაციებს შორის, სადაც არსებობს ასეთი ორგანიზა-

ციები, აღნიშნული პროცედურების მონაწილეთათვის ნების-

მიერი საჭირო სწავლების დასაფინანსებლად.  
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მუხლი 5

1. წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცედუ-

რების მიზანს უნდა წარმოადგენდეს კონსულტაციების გამარ-

თვა შემდეგ საკითხებზე.                                 -

ა) მთავრობის პასუხები შრომის საერთაშორისო კონფერენ-

ციის დღის წესრიგის საკითხებთან დაკავშირებულ კითხვა-

რებზე და მთავრობის კომენტარები კონფერენციაზე განსა-

ხილველად შეთავაზებულ ტექსტზე;                           . 

ბ) ხელისუფლების კომპეტენტურ ორგანოსთვის ან ორგანოე-

ბისთვის განკუთვნილი წინადადებები, რომლებიც დაკავშირე-

ბულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 

მე-19 მუხლის თანახმად კონვენციებისა და რეკომენდაციების 

წარდგენასთან;                                . 

გ) შესაფერისი დროის ინტერვალით, არარატიფიცირებული 

კონვენციებისა და რეკომენდაციების, რომლებიც არ არის 

განხორციელებული, ხელახალი განხილვა იმ მიზნით, რომ 

განისაზღვროს თუ რა ხელშემწყობი ზომები უნდა იქნეს მიღე-

ბული მათი იმპლემენტაციისა და საჭიროების შემთხვევაში, 

რატიფიცირებისათვის.                           .

დ) შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 22-ე 

მუხლის თანახმად შრომის საერთაშორისო ოფისისთვის წარ-

სადგენ ანგარიშებთან დაკავშირებული შეკითხვები;      .

ე) წინადადებები, რატიფიცირებული კონვენციების დენონსი-

რების შესახებ.                                 . 

2. წინამდებარე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ საკით-

ხებზე ადეკვატური განხილვის უზრუნველსაყოფად, კონსულ-

ტაციები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულებით განმტკიცე-

ბული შესაფერისი დროის ინტერვალით, თუმცა არანაკლებ 

წელიწადში ერთხელ. 

მუხლი 6

მუხლი 7

წარმომადგენლობით ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შემ-

დეგ, სადაც არსებობს ასეთი ორგანიზაციები, როცა ეს მიჩნე-

ული იქნება საჭიროდ, ხელისუფლების კომპეტენტური ორგა-

ნო ვალდებულია გამოსცეს ყოველწლიური ანგარიში წინამ-

დებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურების 

მოქმედების შესახებ.  

წინამდებარე კონვენციის ფორმალური რატიფიკაციის რეგი-

სტრაცია  შეთანხმებულ იქნება შრომის საერთაშორისო ოფი-

სის გენერალურ დირექტორთან. 
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მუხლი 8

მუხლი 9

მუხლი 10

1.   ეს კონვენცია იქნება სავალდებული შრომის საერთაშო-

რისო ორგანიზაციის იმ წევრებისათვის, რომელთა მიერ 

კონვენციის რატიფიცირება დარეგისტრირდა გენერალურ 

დირექტორთან.                                .

2.   კონვენცია ძალაში შევა თორმეტი თვის შემდეგ დღიდან, 

როცა გენერალური დირექტორის მიერ მოხდება შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ორი წევრის მიერ კონვენ-

ციის რატიფიცირების რეგისტრაცია.                .

3.   ამის შემდეგ კონვენცია ძალაში შევა ნებისმიერი წევრი-

სათვის მათ მიერ კონვენციის რატიფიკაციიდან თორმეტი 

თვის შემდეგ.

1.  წევრს, რომელმაც მოახდინა კონვენციის რატიფიცირება, 

შეუძლია მისი დენონსირება კონვენციის ამოქმედებიდან 

ათი წლის შემდეგ, შრომის საერთაშორისო ოფისის გენერა-

ლური მდივნისადმი შესაბამისი მიმართვის საფუძველზე. 

დენონსაცია ძალაში შევა მისი რეგისტრაციის დღიდან ერთი 

წლის შემდეგ.                                   .

2. თუკი ყოველი წევრი, რომელმაც მოახდინა კონვენციის 

რატიფიცირება, წინა პარაგრაფში ნახსენები ათი წლის გას-

ვლის შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში არ გამოიყენებს 

კონვენციის დენონსაციის უფლებას, რომელსაც ეს მუხლი 

იძლევა, ვალდებული იქნება კონვენციის შესრულებაზე მომ-

დევნო ათი წლის განმავლობაში, რომლის ამოწურვის შემ-

დეგაც შესაძლებლობა ექნება ამ მუხლით დადგენლი წესით 

მისი დენონსირებისა. 

1. შრომის საერთაშორისო ოფისის გენერალური დირექ-

ტორი შეატყობინებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

წევრებს ყველა რატიფიკაციისა და დენონსაციის შესახებ, 

რომლის შესახებაც მას ექნება ინფორმაცია ორგანიზაციის 

წევრებისაგან.                                 .

2.  როდესაც გენერალური დირექტორი ორგანიზაციის წევ-

რებს შეატყობინებს მეორე რატიფიკაციის შესახებ, ის ასევე 

ყურადღებას გაამახვილებს კონვენციის ძალაში შესავლის 

თარიღის შესახებაც. 
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მუხლი 11

მუხლი 12

მუხლი 13

მუხლი 14

შრომის საერთაშორისო ოფისის გენერალური დირექტორი 

შეატყობინებს გაეროს გენერალურ მდივანს გაეროს ქარტი-

ის 102-ე მუხლის შესაბამისად რატიფიკაციასა და დენონსა-

ციასთან დაკავშირებულ დაკავშირებულ სრულ მონაცემებს, 

რომლებიც მის მიერ იქნა დარეგისტრირებული წინა მუხ-

ლებში მოცემული წესების შესაბამისად. 

ყოველ შემთხვევაში, როცა შრომის საერთაშორისო ოფისის 

მმართველი საბჭო საჭიროდ ჩათვლის, მას შეუძლია გენე-

რალურ კონფერენციას წარუდგინოს ანგარიში კონვენციის 

მოქმედების შესახებ და წამოაყენოს კოფნერენციის დღის 

წესრიგში კონვენციის ნაწილის, ან მთლიანი კონვენციის 

რევიზიის საკითხი.

1.  იმ შემთხვევაში, თუკი კონფერენცია მიიღებს ან ახალ კო-

ნვენციას, ან შეცვლის მის რომელიმე ნაწილს, თუკი ახალ 

კონვენციაში არ არის საწინააღმდეგო გათვალისწინებული, 

მაშინ: 

(ა)  წევრის მიერ ახალი კონვენციის ან მისი ნაწილის რატი-

ფიკაცია ავტომატურად გულისხმობს ძველი კონვენციის დე-

ნონსაციას მე-9 მუხლის პირობების მიუხედავად, იმის გათვა-

ლისწინებით, რომ ახალი კონვენცია შევიდა ძალაში;      . 

(ბ)  იმ დღიდან, როცა ახალი კონვენცია შევა ძალაში, ეს კო-

ნვენცია აღარ იქნება ღია ახალი წევრებისათვის რატიფი-

კაციისათვის. 

2. ეს კონვენცია მაინც დარჩება ძალაში იმ წევრებისათვის, 

რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება, მაგრამ არ მო-

უხდენიათ ახალი კონვვენციის რატიფიცირება.

კონვენციის ინგლისურ და ფრანგულენოვან ტექსტებს თანა-

ბარი იურიდიული ძალა აქვთ. 
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