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ტერმინთა განმარტება  
 

არსებითი (დე ფაქტო) გენდერული თანასწორობა - გენდერული თანასწორობის შეფასება არა 
მხოლოდ სამართლებრივი ბაზით გარანტირებული უფლებებით (დე იურე გენდერული 
თანასწორობა), არამედ პრაქტიკისა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე.  

გენდერი - განსხვავება კაცსა და ქალს შორის, რომელიც განპირობებულია არა ბიოლოგიური, 
არამედ სოციალური მოცემულობებით, მაგალითად, საზოგადოებაში დამკვიდრებული 
სტერეოტიპებით, ჩვეულებებითა და ნორმებით. გენდერი ასახავს კაცად და ქალად ყოფნის 
სოციალურ თავისებურებებს. 

გენდერული ბიუჯეტირება - გენდერული თანასწორობის მიღწევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. 
ევროსაბჭოს განმარტებით, „გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინებას საბიუჯეტო პროცესში. რაც ნიშნავს ბიუჯეტის შეფასებას გენდერულ ჭრილში, 
გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირებას საბიუჯეტო პროცესის ყველა დონეზე და შემოსავლებისა 
და ხარჯების გადანაწილებას გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი ფორმით.“ 

გენდერული სტატისტიკა - გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტი. გენდერული სტატისტიკა ყველაზე სანდო წყაროა მტკიცებულებებზე დამყარებული 
გადაწყვეტილების მისაღებად. სტატისტიკური მონაცემი არის ის მტკიცებულება, ინფორმაცია, 
რომელიც საშუალებას აძლევს პოლიტიკის შემქმნელებს დაინახონ და აღიარონ ქალსა და კაცს 
შორის არსებული განსხვავების რეალური სურათი და მისი გავლენა ყველა სფეროზე; ამასთან 
უბიძგებს მათ, მიიღონ სათანადო, გენდერულად სენსიტიური გადაწყვეტილებები და უზრუნველყონ 
კანონმდებლობის გენდერული სენსიტიურობა.  

გენდერული ინდიკატორი - სტატისტიკური საზომი, რომელიც გვიჩვენებს დროის გარკვეულ 
პერიოდში კონკრეტული კონტექსტის ცვლილებას.  გენდერული ინდიკატორი იძლევა, საშუალებას, 
კონკრეტული პოლიტიკის, სპეციფიკური პროგრამის ან ქმედებების ფარგლებში შეფასდეს. ქალებსა 
და კაცებს შორის ურთიერთობებთან, მათ მდგომარეობასა ან/და სტატუსთან დაკავშირებული  
ცვლილებები.  

გენდერული ინდიკატორი (რაოდენობრივი) - ეფუძნება სქესის მიხედვით დამუშავებულ სტატისტიკას 
და ეხება გარკვეულ აქტივობაში ჩართული კონკრეტული სქესის ადამიანების ან ორგანიზაციების 
რაოდენობას ან პროცენტულ მაჩვენებელს.  

გენდერული ინდიკატორი (თვისებრივი, ხარისხობრივი) - გარდა კონკრეტული სქესის 
წარმომადგენლების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციისა, მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობის ან 
მიღებული მომსახურების ხარისხი. შესაბამისად აღნიშნული ინდიკატორი ეფუძნება 
გამოცდილებების, დამოკიდებულებების, აზრების, შეგრძნებების სქესის მიხედვით შეფასებას. ეს 
არის გენდერული უთანასწორობის ანალიტიკა იქ, სადაც რაოდენობრივად არ იხსნება პროცესები.   

გენდერული გავლენის შეფასება - გენდერული კრიტერიუმების მიხედვით არსებული სიტუაციისა და 
ტენდენციების შეფასება და მისი შედარება რეკომენდებული პოლიტიკის დანერგვის შედეგად 
მიღებულ შესაძლო მოცემულობასთან.  

გენდერული მეინსტრიმინგი - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, ქალთა და 
მამაკაცთა პრიორიტეტებისა და საჭიროებების სისტემური გათვალისწინება კანონმდებლობის, 
პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავების, აღსრულების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. 
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დე იურე გენდერული თანასწორობა - სამართლებრივ სისტემაში გენდერული თანასწორობის 
პრინციპების აღიარება, ქალისა და კაცისთვის თანაბარი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური 
თუ კულტურული უფლებებით სარგებლობის ფორმალური (საკანონმდებლო) გარანტიების შექმნა. 

მასობრივი სპორტი - სპორტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ აქტივობას და 
წარიმართება ორგანიზებული ან არაორგანიზებული ფორმით, ასევე, ხელს უწყობს ადამიანის 
ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტუალურ განვითარებას ან/და ჯანმრთელობის განმტკიცებას; 

მსაჯი - პირი, რომელიც კვალიფიკაციის შესაბამისად უფლებამოსილია უზრუნველყოს ამა თუ იმ 
სპორტული სახეობის შეჯიბრებებისთვის დადგენილი სპორტული წესების დაცვა და კონტროლი. 
მსაჯს უნდა ჰქონდეს ეროვნული ან/და საერთაშორისო სპორტული ფედერაციის მიერ 
განსაზღვრული შესაბამისი კატეგორია.  

მწვრთნელი - პირი, რომელიც კვალიფიკაციის შესაბამისად ახორციელებს სპორტის ამა თუ იმ 
სახეობაში სპორტული ვარჯიშების და საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას. ასევე პასუხისმგებელია 
შესაბამისი სპორტული კლუბის ან სპორტსმენის ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე 
შედეგების გაუმჯობესებასა და წარმატებაზე.  

პროფესიული (მაღალი მიღწევების) სპორტი) - სპორტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს 
სამწვრთნელო -საშეჯიბრო საქმიანობას და ხელს უწყობს სპორტსმენს მაქსიმალურად 
გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები, რაც მიზნად ისახავს სპორტსმენთა მიერ სპორტულ 
შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევას.  

სასკოლო სპორტი - მასობრივი სპორტის, ეროვნული და საერთაშორისო სასკოლო სპორტული 
მოძრაობის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, ან ასეთ დაწესებულებებს შორის ორგანიზებულ სპორტულ შეჯიბრებას, ასევე 
ეროვნულ და საერთაშორისო სასკოლო შეჯიბრებებში მონაწილეობას მოსწავლეთა ფიზიკური და 
გონებრივი განვითარების და სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით .  

საუნივერსიტეტო სპორტი - მასობრივი სპორტისა და საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სპორტული 
მოძრაობის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა ფიზიკური და გონებრივი 
განვითარების, საერთაშორისო და ეროვნულ საუნივერსიტეტო შეჯიბრებებში მონაწილეობის და 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით უმაღლეს საგანმანათლებლო და პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ასევე ასეთ დაწესებულებებს შორის სპორტული 
შეჯიბრებების ორგანიზებას.  

სპორტი - ფიზიკური აქტივობის ყველა ფორმა, ასევე სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრებებში 
მონაწილეობა, რომლის მიზანია ადამიანის ფიზიკური გაჯანსაღება, გონებრივი შესაძლებლობების 
გაუმჯობესება და მაღალი შედეგების მიღწევა.  

სპორტსმენი - პირი, რომელიც სისტემატურად და რეგულარულად დაკავებულია სპორტით 
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, და ეროვნული ნაკრების სახელით მონაწილეობას იღებს 
სპორტის ერთ ან რამდენიმე სახეობაში სპორტული ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ეროვნულ 
შეჯიბრებებში, ან/და საერთაშორისო შეჯიბრებებში.   

ფიზიკური აღზრდა - ფიზიკური აქტივობისა და მოძრაობის უნარ-ჩვევების მეშვეობით ადამიანის 
ფიზიკური, ინტელექტუალური და გონებრივი განვითარებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დამკვიდრების უზრუნველყოფისაკენ მიმართული საქმიანობა. 

ფიზიკური/სპორტული აქტივობა - მოიცავს ყველა სახის ფიზიკურ დატვირთვას, რომლის შედეგად 
ადამიანის ორგანიზმში, დასვენების მდგომარეობასთან შედარებით, იზრდება ენერგიის მოხმარების 
დონე. ფიზიკური/სპორტული აქტივობა შეიძლება იყოს ორგანიზებული და არაორგანიზებული. 
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მონაწილეობა ორგანიზებულ ფიზიკურ/სპორტულ აქტივობაში გულისხმობს  სპორტული 
ორგანიზაციების (ფედერაცია, ასოციაცი, კლუბი, სხვა), საჯარო ხელისუფლების ან კერძო სექტორის 
მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მონაწილეობას. არაორგანიზებული ფიზიკური/სპორტული 
აქტივობა გულისხმობს თვით ორგანიზებულ ღონისძიებაში (სირბილი, ველოსიპედით 
გადაადგილება, ცეკვა, ვარჯიში და სხვა) მონაწილეობას. 
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შემაჯამებელი მიმოხილვა 
 

წინამდებარე დოკუმენტი (შემდგომში „ანგარიში“) წარმოადგენს „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის1 გენდერული გავლენის შეფასებას. ანგარიში მომზადდა 
საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთ კომიტეტის ინიციატივით, 
საქართველოს საბიუჯეტო ოფისის და ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მხარდაჭერით.  

ხელმისაწვდომობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაზე, საერთაშორისიო სამართლით 
გარანტირებულ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას .წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია სპორტის 
როლი საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესში. გაერო აღიარებს 
სპორტის პოტენციალს ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების ათი მიზნისა და ოცზე მეტი ამოცანის 
მიღწევას.  

გენდერული უთანასწორობა სპორტში, არის მსოფლიო მასშტაბის  გამოწვევა, რომელიც შესაძლოა 
მრავალი სხვადასხვა ფორმით იყოს გამოხატული: მასობრივ სპორტში მამაკაცთა და ქალთა 
არათანაბარი ჩართულობა; კაცებთან შედარებით ქალთა დაბალი ფიზიკური აქტივობა; სპორტულ 
სექციებსა და ფიზიკურ აღზრდაზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა; სტერეოტიპული 
დამოკიდებულებები „კაცთა“ და „ქალთა“ სპორტის შესახებ; პროფესიულ სპორტში ქალი 
სპორტსმენების დაბალი ჩართულობა; ქალი სპორტსმენების მონაწილეობით სპორტული 
შეჯიბრებების მედია გაშუქების დაბალი სიხშირე; სპორტული ორგანიზაციების მართვასა და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა არათანაბარი მონაწილეობა; ქალებისა და კაცების 
არათანაბარი ხელმისაწვდომობა სფეროში არსებულ რესურსებსა და მატერიალურ სიკეთეებზე და 
სხვა. 

შეფასების მასშტაბი 

“ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის გენდერული 
ზეგავლენის შეფასების ფარგლებში, ყურადღება გამახვილებულია შვიდ ძირითად მიმართულებაზე, 
რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში 
არსებითი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისთვის.  აღნიშნული მიმართულებებია: (1) 
მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობა; (2) სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდა; (3) სპორტი და ფიზიკური 
აღზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში; (4) საუნივერსიტეტო სპორტი; (5) მაღალი 
მიღწევების სპორტი; (6) გენდერული სტერეოტიპები სპორტში და მედია გაშუქება; (7) გენდერული 
ასპექტების გათვალისწინება ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  
ფორმირებისას.  

გამოვლენილი გამოწვევები 

ანგარიშმა გამოავლინა საქართველოში მოსახლეობის დაბალი ფიზიკური აქტივობის 
მაჩვენებლები, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე. სკოლამდელი 
ფიზიკური აღზრდის ფარგლებში, გამოწვევად გამოვლინდა სასკოლო მზაობის პროგრამაში 
ფიზიკური აღზრდის არასაკმარისი სისტემატიზაცია და ასევე, ამ მიმართულებით აღმზრდელ-
პედაგოგთა დაბალი კვალიფიკაცია. არაერთი პრობლემის წინაშე დგას სასკოლო სპორტი და 
ფიზიკური აღზრდა, რაც ერთის მხრივ უკავშირდება არასაკმარის და არასათანადო სპორტულ 
ინფრასტრუქტურას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მეორეს მხრივ  კი სპორტის 
სპეციალისტის კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებელთა სიმცირეს და აღნიშნულ მასწავლებელთა 
შორის გენდერულ დისბალანსს. გარდა ამისა, გამოვლინდა, რომ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

 
1 კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
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სასკოლო გაკვეთილებს არ ეთმობა სათანადო დრო და ყურადღება. საუნივერსიტეტო სპორტის 
მიმართულებით გამოიკვეთა სტუდენტთა, განსაკუთრებით გოგონათა, არასაკმარისი ჩართულობა. 
არაერთი გენდერული გამოწვევა გამოვლინდა მაღალი მიღწევების სპორტშიც - პროფესიონალ 
სპორტსმენებს, ასევე მწვრთნელებსა და მსაჯებს შორის არსებული გენდერული დისბალანსი, ასევე, 
სპორტულ ორგანიზაციებში ქალთა და კაცთა მკვეთრად არათანაბარი წარმომადგენლობა, 
როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე დასაქმებულ თანამშრომელთა შორის. გარდა 
ამისა, სპორტში იშვიათი არ არის გენდერულად სტერეოტიპული მედია გაშუქება, ასევე ვლინდება 
გენდერული დისბალანსი სპორტულ ჟურნალისტებს შორის.  

გენდერული ზეგავლენის ანალიზმა გამოავლინა, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის 
ფორმირებისა და გადაწყვეტილებების მიღებისას ნაკლებად არის გათვალისწინებული გენდერული 
ასპექტები. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ქალები და კაცები 
არ არიან თანაბრად ჩართულნი. გარდა ამისა, სპორტის სფეროში ქალებსა და მამაკაცებზე 
გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების გენდერული ანალიზი ცხადყოფს, რომ სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან უდიდესი წილი მიდის კაცებით დომინირებული სპორტის სახეობების დაფინანსებაზე, 
ხოლო სხვადასხვა პროგრამებისთვის გამოყოფილი ხარჯები და შესაბამისი ინდიკატორები 
მეტწილად არ ითვალისწინებენ გენდერულ ასპექტებს. ამასთან, სპორტის პოლიტიკის 
დოკუმენტების ანალიზმა აჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურ განათლებასა და სპორტში არ 
არის გათვალისწინებული სამართლიანობისა და ჩართულობის კომპონენტი, და  არაფერია 
ნათქვამი გენდერულ საკითხებზე.  შესაბამისად, მოსალოდნელი შედეგები ძირითადად არ არის 
განხილული გენდერულ ჭრილში. სპორტის პოლიტიკის დოკუმენტები არ მოიცავს დაფინანსების 
ისეთ მექანიზმებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ რესურსების იმგვარად გადანაწილებას, რომ 
სპორტის სფეროში ხელი შეეწყოს გენდერულ თანასწორობას, ქალებისა და მამაკაცების ფინანსურ 
რესურსებზე თანაბარ ხელმისაწვდომობასა და გენდერული სამართლიანობის პრინციპების დაცვას. 

შემუშავებული რეკომენდაციები 

გენდერული ზეგავლენის შეფასების სამუშაო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ  „ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის შესახებ“ კანონის პროექტმა უფრო კონკრეტულად უნდა უპასუხოს გამოვლენილ 
გენდერულ გამოწვევებს. მნიშვნელოვანია ყველა სახის მონაცემის მოპოვება და დამუშავება 
გენდერულად სეგრეგირებული ფორმით. სხვა ცვლილებებთან ერთად, რეკომენდირებულია 
საკანონმდებლო დონეზე გაჩნდეს ვალდებულება სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტსა 
და სამოქმედო გეგმაში გენდერული ასპექტების ინტეგრირების შესახებ. სპორტსა და ფიზიკურ 
აღზრდაზე  ქალების და მამაკაცების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობისთვის სხვადასხვა 
პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილი უნდა იქნას შესაბამისი გენდერული ბიუჯეტირება. 
სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, გენდერული თანასწორობის ასპექტების ინტეგრირება უნდა 
განხორციელდეს საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე. ამასთან, სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის 
სფეროებში სამოქმედო გეგმები უნდა მოიცავდეს გენდერული თანასწორობის მიზნებს, ასევე 
მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორებს.  

მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის დაბალი მაჩვენებლების პასუხად მნიშვნელოვანია 
ჩამოყალიბდეს სპორტში ქალების ჩართულობის და მათი ფიზიკური აქტივობის დონის ამაღლების 
ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებები.  რეკომენდირებულია, 
განისაზღვროს დაფინანსების კონკრეტული მექანიზმები, რომლის ფარგლებში ასევე 
გათვალისწინებული იქნება გენდერული პერსპექტივა. 

ფიზიკური აქტივობების არასაკმარისი სისტემატიზაცია სკოლამდელი აღზრდის პროგრამებსა და 
სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიებში ერთ-ერთ საყურადღებო გამოწვევას წარმოადგენს. 
მნიშვნელოვანია, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების პროგრამა 
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ითვალისწინებდეს აღსაზრდელთა სისტემურ და სახალისო ფიზიკური აქტივობას. მნიშვნელოვანია 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფიზიკური აღზრდის პროგრამებში გათვალისწინებული 
იქნას გენდერული ასპექტები, რათა უზრუნველყოფილი იქნას სპორტსა და ფიზიკურ აღზრდაში 
არსებული სტერეოტიპების ადრეული ასაკიდანვე აღმოფხვრა. რეკომენდირებულია სათანადო 
ყურადღება დაეთმოს აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციას ფიზიკური აღზრდის სფეროში და 
შესაბამისად, აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდულს დაემატოს 
ფიზიკური აღზრდისა და გენდერული თანასწორობის მოდულები.  

სასკოლო სპორტის მიმართულებით, მნიშვნელოვანია სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართვა, 
ასევე რეკომენდირებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებს გაუჩნდეთ ვალდებულება 
ხელი შეუწყონ გოგონებისა და ბიჭების თანაბარ ჩართულობას სასკოლო სპორტულ აქტივობებში. 
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის 
რეკომენდირებულია საჯარო სკოლებში სპორტის პედაგოგთა გადამზადების სპეციალურ ტრენინგ 
პროგრამას დაემატოს გენდერული თანასწორობის მოდული. რეკომენდირებულია 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სრულყოფილი 
საგაკვეთილო პროცესის უზრუნველყოფა. ასევე, მნიშვნელოვანია მკაფიოდ განისაზღვროს 
სასკოლო სპორტში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის სტრატეგიული მიზნები და 
გაიწეროს შესაბამისი აქტივობები.2  

საუნივერსიტეტო სპორტში სტუდენტთა, განსაკუთრებით გოგონათა არასაკმარის ჩართულობაზე 
საპასუხოდ რეკომენდირებულია სახელმწიფო დაფინანსების მიმღებ „საუნივერსიტეტო სპორტის 
ფედერაციას“ ან/და სხვა სპორტული ორგანიზაციებს, დაეკისროთ ვალდებულება უზრუნველყონ 
დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში გოგონათა სათანადო ჩართულობა. აუცილებელია 
ჩამოყალიბდეს საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარების ფორმალური პოლიტიკა გენდერული 
თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით.  

პროფესიონალ სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და მსაჯებს შორის, ასევე სპორტულ ორგანიზაციებში 
გენდერული დისბალანსის დასაძლევად რეკომენდირებულია  სპორტის სახეობების განვითარების 
ეროვნული მრავალწლიანი პროგრამის მოთხოვნებს დაემატოს  გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობის მოთხოვნა. გარდა ამისა, სპორტულმა ორგანიზაციებმა უნდა შეიმუშაონ და დანერგონ 
გენდერული თანასწორობის მიდგომები.  

მოსალოდნელი შედეგები 

ზემოაღნიშნული რეკომენდირებული ცვლილებები გავლენას მოახდენს მრავალი მიმართულებით, 
მოსალოდნელია:  მოსახლეობის, მათ შორის ქალების, ფიზიკური აქტივობის მაჩვენებელის ზრდა, 
რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენს მოსახლეობის ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე 
კეთილდღეობასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის ეტაპზე ბავშვთა ფიზიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული 
გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომები ადრეული ასაკიდანვე ხელს შეუწყობს გენდერული 
სტერეოტიპებისგან თავისუფალი გარემოს ჩამოყალიბებას, მათ შორის ისეთი ფიზიკური 
აქტივობების დანერგვის გზით, რომლებიც გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული ფიზიკური 
შესაძლებლობების ხაზგასმის ნაცვლად, აქცენტს თანასწორობაზე გააკეთებენ. აღნიშნული დადებით 
გავლენას მოახდენს ბავშვთა სწორ განვითარებაზე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს 
შეუწყობს  საზოგადოებაში დამკვიდრებული გენდერული სტერეოტიპების შესუსტებას.  

 
2 საქართველოს სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმაში 
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სკოლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მათ შორის გოგონებისა და ბიჭებისთვის 
ცალ-ცალკე გასახდელების არსებობა დამატებით მოტივაციას შექმნის სპორტში გოგონების მეტად 
ჩართულობისთვის, ვინაიდან სპორტის გაკვეთილის გაცდენის ერთ-ერთ მიზეზი სწორედ 
გაუმართავი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცალკე გასახდელების არარსებობაა. გენდერული 
თანასწორობის საკითხებზე სპორტის მასწავლებელთა ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს 
სპორტის გაკვეთილზე გოგონათა მიმართ, სტერეოტიპული მიდგომების შემცირებას. გრძელვადიან 
პერსპექტივაში აღნიშნული გავლენას მოახდენს როგორც სასკოლო სპორტში ისე ზოგადად, 
მასობრივ და პროფესიულ სპორტში გენდერული უთანასწორობის შემცირებაზე. არსებული 
სტერეოტიპების თანდათან დაძლევამ, შესაძლოა სპორტის მასწავლებელთა შორის გენდერული 
დისბალანსი შეამციროს. თავის მხრივ, მოსწავლეებში მრავალფეროვანი როლური მოდელების 
არსებობა შეამცირებს დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს იმის შესახებ, რომ "სპორტი მხოლოდ 
ბიჭებისთვისაა" და  ხელს შეუწყობს გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას. შეთავაზებული 
ცვლილებები გავლენას მოახდენს სპორტის მასწავლებელთა შესაძლებლობების გაძლიერებაზე 
გენდერული თანასწორობის საკითხებში და ხელს შეუწყობს სასკოლო სპორტში გენდერული 
სტერეოტიპების შემცირებას. 

საუნივერსიტეტო სპორტის მიმართულებით რეკომენდირებული ცვლილებები ხელს შეუწყობს 
სახელმწიფო დაფინანსების მიმღები სპორტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებში 
გოგონათა მეტ ჩართულობას, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში, გაზრდის მასობრივ სპორტის 
ხელმისაწვდომობას და განამტკიცებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს საზოგადოებაში. 

პროფესიული სპორტის მიმართულებით შემოთავაზებული ცვლილებები გარკვეულწილად ხელს 
შეუწყობს მაღალი მიღწევების სპორტში გენდერული თანასწორობის ხარისხის გაუმჯობესებას, ასევე 
სპორტულ ორგანიზაციებში მმართველ პოზიციებზე ქალებისა და კაცების თანაბარ ჩართულობას. 
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შესავალი 
 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის გენდერული 
ზეგავლენის შეფასება ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით3 გათვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში. 
აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტში გენდერული ანალიზის 
მეთოდოლოგიის დანერგვას, რაც გულისხმობს რომ თითოეულმა საპარლამენტო კომიტეტმა უნდა 
განახორციელოს გენდერული გავლენის ანალიზი მინიმუმ ერთ კანონპროექტზე. 

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ. შეფასების საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 
2018-2019 წლებს. ანგარიშის ავტორებმა გამოიყენეს კვლევის შემდეგი ინსტრუმენტები: 

- სამაგიდო კვლევა, რომელიც მოიცავდა, როგორც ადგილობრივი და საერთაშორისო 
სამართლებრივი ნორმების, ასევე საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტების 
შესწავლას და სხვადასხვა უწყებებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის ანალიზს.  

- ფოკუს ჯგუფები  და ჩაღრმავებული ინტერვიუები წინასწარ შერჩეულ რესპონდენტებთან.  

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, წინამდებარე ანგარიში ეყრდნობა ევროპის გენდერული 
თანასწორობის ინსტიტუტის (European Institute for Gender Equality – EIGE) სახელმძღვანელოს,4 
ასევე, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთვის 2018 წელს 
შემუშავებულ გენდერული ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელოს.5  ევროკომისიის 1998 წლის 
განმარტებით „გენდერული ზეგავლენის შეფასება ნიშნავს, გენდერული კრიტერიუმების მიხედვით, 
არსებული სიტუაციისა და ტენდენციის შედარებასა და შეფასებას იმ მდგომარეობასთან, რომელსაც 
მივიღებთ რეკომენდებული პოლიტიკის დანერგვის შედეგად“.  შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიში 
ცდილობს განსაზღვროს „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ” საქართველოს კანონში 
ინიცირებული ცვლილების გენდერული ზეგავლენა.  

წინამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს ოთხ ნაწილს, კერძოდ: 

თავი I ეხება „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის 
მიზნობრიობას გენდერული თანასწორობის ჭრილში. ამ ნაწილში წარმოდგენილია გენდერული 
თანასწორობის საერთაშორისო და ადგილობრივი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელთანაც 
შემოთავაზებული ცვლილებების შესაბამისობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი; ამასთანავე, 
შესწავლილია საქართველოში, სპორტის სფეროში არსებული გენდერული გამოწვევები, რომელთა 
დაძლევა მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ჩარჩოთი გარანტირებული არსებითი გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. 

თავი II ადგენს შეთავაზებული ცვლილებების გენდერულ მნიშვნელობას და ამ მიზნით ახდენს 
კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირებას, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის სფეროში გამოვლენილი გენდერული გამოწვევები.  

თავი III  ეთმობა გამოვლენილი გამოწვევების სიღრმისეულ გენდერულ ანალიზს, ხოლო თავი IV 
წარმოადგენს ძირითად მიგნებებსა და რეკომენდაციებს საქართველოში გამოვლენილ 
გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით. 

 
3 ინდიკატორი 1.3.1, https://bit.ly/2VhYMUX,  
4 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment 
5 https://bit.ly/38Caw9c 
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თავი I.  
შეთავაზებული ცვლილებების მიზანი 

 
წინამდებარე თავი განიხილავს “ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ” კანონის პროექტის 
ამოცანებს, ასევე წარმოადგენს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამართლებრივ და პოლიტიკურ 
ინსტრუმენტებში გათვალისწინებულ გენდერული თანასწორობის მიზნებს, რომლებთანაც 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კანონპროექტის შესაბამისობა, სფეროში არსებითი გენდერული 
თანასწორობის მისაღწევად. ასევე, პირველ თავში მიმოხილულია საქართველოში ფიზიკურ 
აღზრდასა და სპორტში გამოვლენილი გენდერული გამოწვევები, რომელთა დაძლევის გარეშე 
შეუძლებელი იქნება სფეროში არსებითი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 
შემოთავაზებული კანონპროექტი „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“6 განსაზღვრავს 
სფეროში საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და ფორმებს, ასევე დარგობრივი სახელმწიფო 
პოლიტიკის ფორმირების და განხორციელების პრინციპებს და მექანიზმებს. კანონპროექტის 
მიზნებია:  

● საქართველოს მოსახლეობის გაჯანსაღება; 
● ფიზიკურად და გონებრივად განვითარებული პიროვნების ფორმირების ხელშეწყობა; 
● ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების 

განხორციელების უზრუნველყოფა და დაცვა; 
● სპორტის გამოყენება საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის; 
● სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
● ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში მონაწილე დაწესებულებებისა და 

ორგანიზაციების კომპეტენციის განსაზღვრა; 
● საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა სპორტული ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის; 
● ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების 

დანერგვა; 
● სპორტის განვითარება; 
● ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში კადრების მომზადება, გადამზადება და 

კვალიფიკაციის ამაღლება. 

დღეს მოქმედი “სპორტის შესახებ” საქართველოს კანონისგან განსხვავებით7, შემუშავებულ 
კანონპროექტში ასახულია გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი, 
კერძოდ კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ: 

„სპორტში გენდერული თანასწორობისა და ბალანსის დაცვისათვის შესაბამისი პირობების 
უზრუნველყოფა“ წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ ამოცანას (თავი 2, მუხლი 4, „ზ“ 
ქვეპუნქტი). 

 
6 “საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შსახებ კანონის” პროექტის ტექსტი იხილეთ შემდეგ 
ბმულზე: http://bit.ly/2uS6OsL  
7 „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 1996. 
https://matsne.gov.ge/document/view/31552?publication=15 
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საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ უნდა 
უზრუნველყოს „ქალთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“ (თავი 2, მუხლი 6, „ო“ ქვეპუნქტი) 

„დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, სპორტული ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან: 
უზრუნველყონ შესაბამისი სახეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა გენდერული და სხვა ნებისმიერი 
ნიშნით დისკრიმინაციისაგან თავისუფალ გარემოში“ (თავი 10, მუხლი 41, მე-2 პუნქტი, ა), ასევე, 
განახორციელონ საგანმანათლებლო და საინფორმაციო საქმიანობა სპორტში ნებისმიერი სახის 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ.  

“ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ” კანონპროექტის მე-4 მუხლი ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპებსა და ამოცანებს შორის განიხილავს 
სპორტში გენდერული თანასწორობისა და ბალანსის დაცვისთვის შესაბამისი პირობების 
უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანია, აღნიშნული კანონპროექტი შესაბამისობაში იყოს სპორტისა და 
გენდერული თანასწორობის შესახებ არსებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ სამართლებრივ 
და პოლიტიკურ ინსტრუმენტებთან (ქვეთავი 1.1) და არსებითი გენდერული თანასწორობის8 
უზრუნველყოფის მიზნით მოახდინოს სფეროში გამოვლენილი გენდერული გამოწვევების დაძლევა 
(ქვეთავი 1.2) 

 

1.1. სპორტი და გენდერული თანასწორობა - სამართლებრივი და 
პოლიტიკური განზომილება  

 

საერთაშორისო სამართლებრივი და პოლიტიკური ინსტრუმენტები 

 

სპორტისა და ფიზიკურ აქტივობის ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო სამართლის 
ინსტრუმენტებით გარანტირებულ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს.  

გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1948 წელს მიღებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაცია ეხება პიროვნების ძირითად უფლებებს და უმთავრეს დემოკრატიულ პრინციპებს, მათ 
შორის სიცოცხლის, თავისუფლების, პირადი ხელშეუხებლობის, თანაბარი შრომისთვის თანაბარი 
ანაზღაურების, დასვენების, განათლების, კულტურული ცხოვრების უფლებებს. დეკლარაციის 25 (1) 
მუხლი განსაზღვრავს ყველა ადამიანის უფლებას შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა.   

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი (1966) 
აღიარებს თითოეული ადამიანის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს კულტურულ ცხოვრებაში 
(15.1.a). კულტურული უფლებები ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების განუყოფელი ნაწილია და 
მათი დაცვა აუცილებელია მრავალფეროვან და მულტიკულტურულ სამყაროში, ადამიანის 
ღირსების პატივისცემისა და სოციალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. სპორტი და 
სპორტული თამაშები არამატერიალური მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილს და კულტურული 
მრავალფეროვნების სიმბოლოს წარმოადგენს. 15-ე მუხლით გათვალისწინებული კულტურული 

 
8 არსებითი გენდერული თანასწორობა უფრო მეტია, ვიდრე ფორმალური ანუ de jure გენდერული 
თანასწორობა. ფორმალური გენდერული თანასწორობა ქვეყნის ნორმატიულ სისტემაში გენდერული 
თანასწორობის პრინციპების აღიარებასა და ქალისა და კაცისთვის თანაბარი პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
სოციალური თუ კულტურული უფლებებით სარგებლობის გარანტიების შექმნას გულისხმობს. არსებითი 
გენდერული თანასწორობა კი თავის თავში მოიცავს de jure გენდერულ თანასწორობას და გარდა ამისა, 
ასევე, გულისხმობს თანასწორი გარემოს შექმნას არა მხოლოდ პრინციპების აღიარების, არამედ 
ქალებისა და კაცებისთვის თანაბარი შედეგებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის 
თვალსაზრისითაც. 
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უფლებები სპორტსა და სპორტულ თამაშებსაც მოიცავს.9 სპორტი და სპორტული თამაშები 
მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება სოლიდარობის, ჩართულობის და 
კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.10 ადამიანები სპორტში 
სხვადასხვა კუთხით არიან ჩართულნი - როგორც პროფესიონალები, მოყვარულები, 
გულშემატკივრები, ორგანიზატორები, დამკვირვებლები თუ კომენტატორები. სპორტულ 
ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის უფლება ყველა აღნიშნულ ასპექტს და მონაწილეობის 
ყოველგვარ ფორმას მოიცავს.  

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციის (იუნესკო) 
საერთაშორისო ქარტია ფიზიკური აღზრდისა, ფიზიკური აქტივობის და სპორტის შესახებ11 (1978) 
განსაზღვრას სპორტს, როგორც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას (მუხლი 1) და მიიჩნევს, რომ 
ყველას აქვს უფლება ხელი მიუწვდებოდეს, განათლების სისტემის ფარგლებში თუ მის გარეთ, 
სპორტსა და ფიზიკურ აღზრდაზე, რაც ადამიანის განვითარების აუცილებელ წინაპირობას 
წარმოადგენს. აღნიშნული ქარტიის თანახმად, ყველას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის ეტაპზე, სრულად გამოიყენონ 
საკუთარი პოტენციალი და განვითარდნენ ფიზიკური აღზრდისა და მათთვის სასურველი სპორტის 
საშუალებით (მუხლი 1.3). 

კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (2006) მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ინსტრუმენტია 
ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. კონვენციის თანახმად, სხვა ვალდებულებებს შორის, 
მონაწილე სახელმწიფოებმა მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უნდა უზრუნველყონ ბავშვის 
ჯანმრთელი განვითარება (მუხლი 6), ასევე მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, მორალური და 
სოციალური განვითარება (მუხლი 32 (1); გარდა ამისა, მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ 
ბავშვის დასვენების, თამაშებში და გასართობ ღონისძიებებსა და კულტურულ ცხოვრებაში 
მონაწილეობის უფლებას.   (მუხლი 31 (1)  

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია (1979), (კერძოდ 
მისი მე-10 და მე-13 მუხლები) აღიარებს ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტს, როგორც ფუნდამენტურ 
უფლებას და ამ მიმართულებით ქალებისა და კაცებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფის ვალდებულებას აწესებს. კონვენციის მე-10 მუხლის თანახმად, მონაწილე 
სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა იმისათვის, რომ აღმოფხვრან ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაცია, რათა მათთვის უზრუნველყონ მამაკაცებთან თანაბარი უფლება განათლების 
სფეროში, კერძოდ, სპორტულ მეცადინეობებსა და ფიზიკურ მომზადებაში აქტიური მონაწილეობის 
თანაბარი შესაძლებლობები (მუხლი 10. ზ). გარდა ამისა, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ 
საჭირო ზომები ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად დასვენებასა და სპორტულ 
აქტივობებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში და უზრუნველყონ კულტურული ცხოვრების ყველა 
სფეროში თანაბარი მონაწილეობს უფლება (მუხლი 13. c). 

1994 წელს, პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე „ქალები სპორტში“ მთავრობათა და 
არსამთავრობო ორგანიზაციათა დელეგატებმა მიიღეს „ბრაიტონის დეკლარაცია - ქალები 
სპორტში“.12 აღნიშნული დეკლარაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს, სპორტის ყველა ასპექტში 
ქალთა სრულფასოვანი ჩართულობის მიზნით, თანასწორობის, განვითარებისა და მშვიდობის 

 
9 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის ზოგადი 21-ს 
კომენტარი 
10 UNESCO, Traditional Sports and Games: a challenge for the future, 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sport/physical-education-and-
sport/traditional-sports-and-games/ 
11 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
12 http://www.sportsbiz.bz/womensportinternational/conferences/brighton_declaration.htm 
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მისაღწევად, შეიმუშაონ სათანადო პოლიტიკა, მიდგომები, მექანიზმები და ჩამოყალიბონ შესაბამისი 
სტრუქტურები რათა (ა) უზრუნველყონ ქალებისა და გოგონებისთვის თანაბარი შესაძლებლობები 
სპორტში მონაწილეობისთვის მათთვის უსაფრთხო და მხარდამჭერ გარემოში, მათი უფლებების და 
ღირსების დაცვით; (ბ) გაზარდონ ქალთა თანაბარი ჩართულობა სპორტის ყველა დონეზე და ყველა 
ფუნქციაში; (გ) უზრუნველყონ, რომ ქალების ცოდნამ, გამოცდილებამ და ღირებულებმა ხელი 
შეუწყონ სპორტის განვითარებას; (დ) აღიარონ და ხელი შეუწყონ სპორტის როლის წარმოჩენას 
პირადი განვითარებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის.  

2004 წელს, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, თავის წესდებაში შეიტანა ცვლილებები, რის 
შედეგადაც კომიტეტის მისიას დაემატა: „სპორტში ნებისმიერ დონეზე და ყველა სტრუქტურაში 
ქალების მონაწილეობის წახალისება და ხელშეწყობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის 
თანასწორობის პრინციპის დაცვით“13.  

მნიშვნელოვანია სპორტის როლი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური ცვლილებების 
განხორციელების თვალსაზრისით. 2005 წელი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სპორტისა და 
ფიზიკური აღზრდის საერთაშორისო წლად გამოაცხადა, განათლების, ჯანდაცვის, განვითარებისა 
და მშვიდობის საკითხებში სპორტის როლის გასაძლიერებლად. ამასთან, გენერალურმა ასამბლეამ 
რვა სხვადასხვა რეზოლუცია მიიღო სპორტის შესახებ, აქედან ექვსი ეძღვნება სპორტს, როგორც 
განათლების, ჯანდაცვის, განვითარებისა და მშვიდობის დამყარების საშუალებას.14 აღნიშნული 
რეზოლუციები მოუწოდებენ სახელმწიფოებს, ასევე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, 
სპეციალიზებულ ორგანოებს, სხვადასხვა ფონდებისა და პროგრამების მეშვეობით, აღიარონ და 
გააძლიერონ სპორტის როლი ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში, გააუმჯობესონ 
სხვადასხვა ჩართული პირების შესაძლებლობები, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურა და იპოვონ 
ინოვაციური გზები, იმისთვის რომ სპორტის გამოყენება მოხდეს სოციალური მობილიზაციისა და 
დიალოგის წასახალისებლად.  

გაეროს საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი “სპორტი განვითარებისა და მშვიდობისათვის”  მოუწოდებს 
სახელმწიფოებს გააძლიერონ სპორტის როლი სოციალური ინკლუზიის, კონფლიქტების 
პრევენციისა და მშვიდობის დაცვის, ადამიანების კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის 
უზრუნველყოფის, ბავშვებისა და ახალგაზრდების სწორი განვითარებისა და განათლების, ასევე 
გენდერული თანასწორობისა და გოგონებისა და ქალების გაძლიერების მიზნით.15  

2017 წელს, ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტზე პასუხიმგებელ მინისტრთა და მაღალი თანამდებობის 
პირთა მსოფლიო კონფერენციაზე მიღებული სამოქმედო გეგმით16 მხარეებმა იკისრეს 
პოლიტიკური ვალდებულება - სპორტში და სპორტის მეშვეობით შეიტანონ წვლილი 
გაერთიანებული ერების დღის წესრიგში - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა - 2030 წლის დღის წესრიგი 
მდგრადი განვითარებისთვის“17, რომლის ერთ-ერთი მიზანია გენდერული თანასწორობა. 
გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობათა 
გაუმჯობესება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების18 მე-5 მიზანს19 წარმოადგენს. მე-5 მიზანი 

 
13 საერთაშორისო ოლიმპიური ქარტია, ქართულენოვანი თარგმანი. http://bit.ly/2DX2J92  
14 UN General Assembly Resolutions 58/5 of 3 of November 2003, 59/10 of 27 October 2004; 60/1 of 16 
September 2005; 61/10 of 3 November 2006; 62/271 of 23 November 2008 and 65/4 of 23 November 
2010. 
15 Harnessing the Power of Sport for Development and Peace, Recommendations to Governments, Sport 
for Development and Peace, International Working Group, 2008.  
16 MINEPS VI, Kazan Action Plan, official text - https://goo.gl/mCWukd  
17 გაერო საქართველოში, მდგრადი განვითარების მიზნები: http://bit.ly/2KO5evX  
18 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
19 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  
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რამდენიმე გლობალურ ამოცანასთან ერთად ასევე მოიცავს, ქალებისა და გოგონების მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის შემცირებას (5.1), ასევე, ქალებისა და გოგონების მიმართ საჯარო 
და კერძო სფეროებში ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრას (5.2), პოლიტიკურ, ეკონომიკურ 
და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა სრული და ეფექტიანი მონაწილეობისა და 
გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა დონეზე ლიდერობისათვის თანასწორი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფას (5.5).   

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის შესავლისა და დეკლარაციის ნაწილში ვხდებით შემდეგ 
ჩანაწერს მდგრად განვითარებასა და სპორტს შორის კავშირის შესახებ: „სპორტი ასევე 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია მდგრადი განვითარებისათვის. ჩვენ ვაღიარებთ სპორტის მზარდ 
წვლილს განვითარების რეალიზაციასა და მშვიდობის ხელშეწყობაში, ტოლერანტობისა და 
პატივისცემის დანერგვის მიმართულებით, ასევე იმ წვლილს, რომელიც სპორტს შეაქვს ქალების და 
ახალგაზრდების, ინდივიდებისა და საზოგადოებების უფლებებისა და შესაძლებლობების 
გაძლიერებაში, ჯანმრთელობის, განათლებისა და სოციალური ჩართულობის მიზნების 
შესრულებაში“.20 როგორც ვხედავთ, დოკუმენტში აღიარებულია სპორტის მნიშვნელობა მდგრადი 
განვითარების სხვა მიზნების შესრულებისას. 

გაერო აღიარებს სპორტის პოტენციალს ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების ათი მიზნისა და 
ოცზე მეტი ამოცანის მიღწევას.21 ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია მდგარდი განვითარების მე-3 
მიზნის („ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის“) 
ამოცანა 3.დ: „ყველა ქვეყანაში, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ეროვნული და გლობალური რისკების ადრეული გაფრთხილების, რისკების 
შემცირების და მათი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“. ასევე, მე-8 მიზნის („სტაბილური, 
ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტული დასაქმება 
და ღირსეული სამუშაო ყველასათვის“) ამოცანა 8.9: „2030 წლისთვის პოლიტიკის შემუშავება და 
განხორციელება მდგრადი ტურიზმის მხარდასაჭერად - რომლის შედეგად იქმნება სამუშაო 
ადგილები და ხდება ადგილობრივი კულტურისა და პროდუქტების პოპულარიზაცია“. 

საქართველოს მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების ნაციონალიზაციის დოკუმენტის თანახმად:22 

ამოცანა 3.დ-სთვის მისადაგებული სამიზნე ინდიკატორია 3.დ.2 - ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის 
პროპორციული ოდენობის გაზრდა სამიზნე ნიშნულამდე რამაც 46% უნდა შეადგინოს. (საბაზისო 
ინდიკატორის თანახმად, 2016 წელს ჩატარებული კვლევით, ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის 
პროპორციული ოდენობა შეადგენს 36%-ს“). 

რაც შეეხება ამოცანას 8.9.3, აღნიშნულის საქართველოსთვის მისადაგებული სამიზნე ინდიკატორია 
„მდგრადი ტურიზმის განვითარების მიზნით შემუშავებული კულტურული და სპორტული ტურიზმის 
პოლიტიკის დოკუმენტების არსებობა“, ხოლო საბაზისო ინდიკატორის თანახმად, ამ ეტაპზე “არ 
არის განსაზღვრული კულტურული და სპორტული ტურიზმის როლი და წილი მდგრადი ტურიზმის 
განვითარებაში“.  

საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და 
მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დოკუმენტის23 მე-19 თავი 
ეთმობა სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს. კერძოდ: 368-
ე მუხლის თანახმად, „მხარეები ითანამშრომლებენ სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში 

 
20 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
21 ეს მიზნებია: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16. 
22 დოკუმენტი ანალიზის გახორციელების ეტაპისთვის (2018 წელი) არ არის დამტკიცებული და 
გასაჯაროებული, ანალიზისას გამოყენებულია დოკუმენტის პროექტი. 
23 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0  
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ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის გზით, რათა ხელი შეუწყონ ჯანსაღი ცხოვრების 
წესს და სპორტის სოციალური და საგანმანათლებლო ფასეულობების განვითარებას, სპორტის 
მობილურობას, სპორტის წინაშე მდგარი ისეთი გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის 
მიზნით, როგორებიცაა დოპინგის გამოყენება, რასიზმი და ძალადობა“.  

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს ასევე ხელშეკრულების მე-15 თავის 
„საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ 356-ე მუხლი, რომლის თანახმად „თანამშრომლობა მოიცავს შემდეგ 
კონკრეტულ სფეროებს: (c) არა გადამდებ დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი, ძირითადად 
ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ფიზიკური 
აქტივობის ხელშეწყობისა და ჯანმრთელობის იმ მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, როგორიცაა კვება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა და თამბაქოს მიმართ 
დამოკიდებულება;“ 

რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხელშეკრულების მე-14 
თავის „დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები“ 348-ე მუხლის 
თანახმად, „მხარეები გააძლიერებენ  დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის 
პირობების (Decent Work Agenda), დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების, სოციალური დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, 
გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და უკეთესი სამუშაო 
ადგილის, სიღარიბის შემცირების, გაძლიერებული სოციალური ინტეგრაციის, მდგრადი 
განვითარებისა და გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის უზრუნველყოფაში“. 349-ე მუხლის 
თანახმად, თანამშრომლობა, რომელიც დაფუძნებულია ინფორმაციის გაცვლასა და საუკეთესო 
გამოცდილებაზე, შესაძლოა, სხვა სფეროებთან ერთად, მოიცავდეს გარკვეულ  საკითხებს შემდეგი 
სფეროდან: „(ე) თანაბარი შესაძლებლობები და დისკრიმინაციის აკრძალვა,  რაც მიზნად ისახავს 
გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას და მამაკაცებისა და ქალებისათვის თანაბარი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, ასევე, სქესის, რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის, 
რელიგიის ან მრწამსის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ასაკის ან სექსუალური ორიენტაციის 
ნიადაგზე დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას.“ დისკრიმინაციის აკრძალვასთან, გენდერულ 
თანასწორობასთან და შრომის ღირსეულ პირობებთან დაკავშირებული საკითხები ვრცელდება 
ყველა სფეროზე, მათ შორის სპორტზე.  

გარდა ამისა, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და დღის წესრიგში 
განსაზღვრულია გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და სოციალურ, პოლიტიკურ და 
ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა. 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ითვალისწინებს 
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მხარეებს შორის თანამშრომლობას. დოკუმენტის მე-14 
თავის „დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები“ 348-ე მუხლის 
თანახმად, „მხარეები გააძლიერებენ  დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის 
პირობების, დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, სოციალური 
დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, გენდერული თანასწორობისა და 
დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილის, სიღარიბის 
შემცირების, გაძლიერებული სოციალური ინტეგრაციის, მდგრადი განვითარებისა და 
გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის უზრუნველყოფაში“24. ასევე, 349-ე მუხლის თანახმად, 
თანამშრომლობა, შესაძლოა, სხვა სფეროებთან ერთად, მოიცავდეს შემდეგს: „[...] თანაბარი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და დისკრიმინაციის აკრძალვა,  რომელიც მიზნად ისახავს 

 
24 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0 
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გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას და მამაკაცებისა და ქალებისთვის თანაბარი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფას [...]“25 

სპორტში გენდერული თანასწორობის გასაზომად მნიშვნელოვანია შესაბამისი ინდიკატორების 
გამოყენება 26, რომლებიც არამარტო აკადემიური წრეების მიერ, არამედ მთავრობების, 
ორგანიზაციების და სააგენტოების მიერაც გამოიყენება.27  

 

საქართველოს  ეროვნული ნორმატიული და ინსტიტუციური ჩარჩო  

არსებითი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციით 
განსაზღვრული ვალდებულებაა.   საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის 
თანახმად, „სახელმწიფო უზრუნველყოფს თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს მამაკაცებისა 
და ქალებისათვის. სახელმწიფო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს მამაკაცებისა და ქალების არსებითი 
თანასწორობის უზრუნველსაყოფად და უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად. 28 

გენდერული თანასწორობა ასევე გარანტირებულია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ“ და „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონებით, რომელთა 
თანახმადაც სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ქალისა და მამაკაცის თანასწორი ჩართულობა 
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში.29 

რაც შეეხება სპორტის სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას, აღნიშნული 
ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის30 ერთ-ერთ 
მიზანს წარმოადგენს31 (მიზანი 12.18). მიზნის მისაღწევად განსაზღვრულია 4 ამოცანა (8 
ღონისძიება/საქმიანობა), კერძოდ: სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში გენდერულ 
ასპექტების გათვალისწინება, სკოლაში ფიზიკური აღზრდის უზრუნველყოფა და სპორტული 
ცხოვრების წახალისება, სპორტის სფეროში სახელმწიფო მხარდაჭერა გენდერული თანასწორობის 
პრინციპის დაცვით; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის შესახებ. 
(იხ. ცხრილი N1). 

გენდერული თანასწორობა სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვან პრიორიტეტად ყალიბდება, 
ვინაიდან კანონმდებლობის დახვეწასა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შემუშავებასთან ერთად 
ქვეყანაში შექმნილია გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი ინსტიტუციური მექანიზმები ყველა 
დონეზე: გენდერული თანასწორობის პრინციპების ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით, ქვეყანაში 
ცენტრალურ დონეზე ფუნქციონირებს სამი ორგანო:  საქართველოს პარლამენტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭო; აღმასრულებელ ხელისუფლებაში - გენდერული თანასწორობის, ქალთა 

 
25 იქვე 
26 https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9  
27 მათ შორის აღსანიშნავია: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქალთა მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიმართულება (DAW - United Nations’ Division for the Advancement of Women), 
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი (IOC- the International Olympic Committee), ქალთა და სპორტის 
საკითხებზე საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი (IWS- the International Working Group on Women and Sport) 
და ევროპული ინსტიტუტი გენდერული თანასწორობისათვის (EIGE- the European Institute for Gender 
Equality). 
28 https://matsne.gov.ge/document/view/30346?publication=35 
29 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=8 
30 ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად 
(დამკტიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს დადგენილებით), 
ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამის სამოქმედო გეგმებს. 
31 მიზანი 12.18 იხილეთ: 
http://myrights.gov.ge/ka/plan/Action%20Plan%202020?sphere=752&goal=770&task=  
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მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია და 
სახალხო დამცველის აპარატში - სახალხო დამცველის გენდერის  დეპარტამენტი. ადგილობრივ 
დონეზე გენდერული თანასწორობის პრინციპების დაცვას უზრუნველყოფენ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საკრებულოებში შექმნილი გენდერული თანასწორობის საბჭოები, ხოლო 
გამგეობებსა და მერიებში - მრჩევლები გენდერული თანასწორობის საკითხებში. 

ცხრილი 1. ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. მიზანი 12.18 სპორტის 
სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა 

ამოცანა საქმიანობა 
პასუხისმგებელი 
უწყება 

ვადა ინდიკატორი 

გენდერული 
ასპექტების 
გათვალისწინე
ბა სპორტის 
სახელმწიფო 
პოლიტიკის 
დოკუმენტების 
ფორმირებისას 

გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინება სპორტის 
სახელმწიფო პოლიტიკის 
დოკუმენტების 
ფორმირებისას და 
შესაბამისი სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება 

კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო32 

2018 

სპორტის სახელმწიფო 
პოლიტიკის 
დოკუმენტების 
ფორმირებისას 
გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინებულია 
და შესაბამისი 
სამოქმედო გეგმა 
შემუშავებულია 

სპორტის სფეროში 
გენდერული თანასწორობის 
სტრატეგიის შემუშავება 

კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

2018 

სპორტის სფეროში 
გენდერული 
თანასწორობის 
სტრატეგია 
შემუშავებულია 

სკოლაში 
ფიზიკური 
აღზრდის 
უზრუნველყოფ
ა და 
სპორტული 
ცხოვრების -
წახალისება 

სკოლების უზრუნველყოფა 
შესაბამისი სტანდარტებით 
აღჭურვილი ფიზიკური 
აღზრდის დარბაზებითა და 
ინვენტარით 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო 

2018-
2020 

შესაბამისი 
სტანდარტებით 
აღჭურვილი ფიზიკური 
აღზრდის დარბაზებითა 
და ინვენტარით 
უზრუნველყოფილი 
სკოლების რაოდენობა  

ფიზიკური აღზრდის 
გაკვეთილებში 
საყოველთაო ჩართულობის 
უზრუნველყოფა და 
სპორტში სტერეოტიპული 
მიდგომების (“გოგონების 
სპორტი”, “ბიჭების სპორტი”) 
დაძლევისკენ მიმართული 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

პასუხისმგებელი 
უწყება: განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო; 
პარტნიორი უწყება: 
კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

2019-
2020 

ფიზიკური აღზრდის 
გაკვეთილებში 
საყოველთაო 
ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად და 
სპორტში 
სტერეოტიპული 
მიდგომების 
დაძლევისთვის 
შემუშავებულია და 
ხორციელდება 
შესაბამისი 
ღონისძიებები 

ქალაქებსა და რეგიონულ 
ცენტრებში ხელმისაწვდომი 

პასუხისმგებელი 
უწყება: ეთხოვოთ 
მუნიციპალიტეტებს; 
პარტნიორი უწყება: 

2019-
2020 

ქალაქებსა და 
რეგიონულ ცენტრებში 
იქმნება შესაბამისი 

 
32 ახალი სახელწოდებით: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო.  
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სპორტული 
ინფრასტუქტურის შექმნა 

კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა 

 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაციისთვის 
ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიების 
განხორციელება 

პასუხისმგებელი 
უწყება: კულტურისა 
და სპორტის 
სამინისტრო; 
პარტნიორი უწყება: 
ეთხოვოს 
საზოგადოებრივ 
მაუწყებელ 

2018-
2020 

სპორტული ცხოვრების 
წესის 
პოპულარიზაციისთვის 
ხორციელდება 
წელიწადში მინიმუმ 
ერთი კამპანია 

სპორტის 
სფეროში 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 
გენდერული 
თანასწორობის 
პრინციპის 
დაცვით 

სახელმწიფოს მხრიდან 
სპორტისთვის ფინანსური 
მხარდაჭერის 
განაწილებისას გენდერული 
თანასწორობის დაცვა და 
ქალთა პროფესიული 
სპორტის წახალისება 

კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

2018-
2020 

სახელმწიფოს მხრიდან 
სპორტისთვის 
ფინანსური 
მხარდაჭერის 
განაწილებისას 
გენდერული 
თანასწორობა დაცულია 
და ქალთა 
პროფესიული სპორტის 
წახალისებისთვის 
შემუშავებულია და 
ხორციელდება 
შესაბამისი 
ღონისძიებები 

საზოგადოების 
ცნობიერების 
გენდერული 
თანასწორობის 
შესახებ 

გენდერული თანასწორობის 
მხარდამჭერი წელიწადში მ 
ერთი კამპანია 
პროფესიონალი 
სპორტსმენების 
ჩართულობით 

კულტურისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

2018-
2020 

გენდერული 
თანასწორობის 
მხარდაჭერისთვის 
ხორციელდება 
წელიწადში მინიმუმ 
ერთი გამოჩენილი 
სპორტსმენების 
ჩართულობით 

 

1.2 გენდერული გამოწვევები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში  
 

გენდერული თანასწორობა არა მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, არამედ 
მშვიდობიანი, წარმატებული და მდგრადი მსოფლიოს ფუნდამენტური საფუძველია. მიუხედავად 
იმისა, რომ მსოფლიომ მიაღწია გარკვეულ პროგრესს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 
გაძლიერების მიმართულებით,33 ქალები და გოგონები კვლავ რჩებიან ყველა სფეროში 
დისკრიმინაციის მსხვერპლნი.  

ქალთა და მამაკაცთა არათანაბარი ჩართულობა სპორტში გამოწვევაა მსოფლიო მასშტაბით.34 
ევროკავშირის კომისიის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა სპორტში გენდერული თანასწორობის 

 
33 https://www.mdgmonitor.org/millennium-development-goals/  
34 Mainstreaming Gender in Sports Projects. Gender & Sport. Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), 2005. 
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საკითხებზე35 დაადგინა, რომ სპორტში გენდერულ უთანასწორობას აქვს სხვადასხვაგვარი 
გამოხატულება: ფიზიკურ აქტივობაში კაცთა და ქალთა არათანაბარი ჩართულობა; სპორტულ 
სექციებსა და ფიზიკურ აღზრდაზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა; სტერეოტიპული 
დამოკიდებულებები „კაცთა“ და „ქალთა“ სპორტის შესახებ; პროფესიულ სპორტში ქალი 
სპორტსმენების დაბალი ჩართულობა; ქალების მონაწილეობით გამართულ შეჯიბრებებში მედია 
გაშუქების დაბალი სიხშირე; სპორტული ორგანიზაციების მართვასა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში ქალების არათანაბარი მონაწილეობა; ქალებისა და კაცების არათანაბარი 
ხელმისაწვდომობა სფეროში არსებულ რესურსებსა და მატერიალურ სიკეთეებზე; გენდერული 
ნიშნით შევიწროვება და სხვა. 

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1701 (2005) „სპორტში ქალთა და 
გოგონათა მიმართ დისკრიმინაციის თაობაზე“36 აღნიშნავს, რომ სპორტში ქალთა და გოგონათა 
ჩართულობა კვლავ გამოწვევად რჩევა. რეზოლუციის თანახმად, გამოწვევას წარმოადგენს ქალთა 
მიმართ დისკრიმინაცია, სპორტის სფეროში - როგორც პროფესიული ასევე სამოყვარულო 
მიმართულებით, განსაკუთრებით კი ოლიმპიურ თამაშებში. რეზოლუცია აღნიშნავს, რომ 
დისკრიმინაცია ვლინდება სხვადასხვა სტერეოტიპების არსებობით, ასევე მხარდაჭერის 
ნაკლებობით გოგონებისა და ქალების სრული პოტენციალის გამოვლენის მიმართ, ოჯახური 
ვალდებულებებისა და პროფესიული/სპორტული ცხოვრების შეთავსების სირთულეებით, სპორტულ 
ცხოვრებაში რეინტეგრაციის პრობლემით, სათანადო მედია გაშუქების ნაკლებობით და ქალთა 
სპორტის არასაკმარისი დაფინანსებით. საპარლამენტო ასამბლეა ასევე მიიჩნევს, რომ სპორტის 
სფეროს მმართველ ორგანოებში ქალების არათანაბარი წარმომადგენლობა განსაკუთრებულ 
დაბრკოლებას წარმოადგენს სპორტში ქალებსა და კაცებს შორის თანასწორობის დამკვიდრების 
თვალსაზრისით.  რეზოლუცია მოუწოდებს ევროსაბჭოს წევრ სახელმწიფოებს გამოიყენონ 
გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომები ამ სფეროში საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში. 

გარდა ამისა, 2015 წელს, ევროპის საბჭომ მიიღო რეკომენდაცია “სპორტში გენდერული 
მეინსტრიმინგის შესახებ“37, რომლითაც მოუწოდებს სახელმწიფოებს გაატარონ შესაბამისი ზომები 
სპორტში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის მიზნით.38  

სპორტში გენდერული უთანასწორობა ნიშნავს სპორტის სფეროსთვის გამოუყენებელ 
შესაძლებლობას39. დარგში გოგონებისა და ბიჭების,  ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობა 
აძლიერებს  ქალთა პოზიციებს დარგის ყველა საფეხურზე, ზრდის სფეროში ჩართული პირების 
ცნობიერებას გენდერული უთანასწორობისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე, ცვლის საზოგადოების 
სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს, ასევე, ქმნის უფრო უსაფრთხო გარემოს გოგონებისა და 
ბიჭებისათვის. 

ევროკავშირის მინისტრთა კომიტეტის CM/Rec (2015) რეკომენდაცია სპორტში გენდერული 
მეინსტრიმინგის შესახებ და ასევე, ევროკავშირის 2014-2020 წლების სტრატეგიულ გეგმა სპორტში 
გენდერული თანასწორობის შესახებ ხაზს უსვამს სპორტში გენდერული უთანასწორობის 
სტრუქტურულ ხასიათს და სახელმწიფოებს მოუწოდებს გენდერული მეინსტრიმინგის დასანერგად 
პოზიტიური ზომების მიღებისაკენ, ამისათვის ხაზგასმულია გენდერულად სეგრეგირებული 

 
35 “Gender Equality in Sport”, Proposal for Stratgic Actions 2014-2020, approved by the Group of Experts. 
36 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17324&lang=en 
37 Recommendation CM/Rec(2015)2 of the Committee of Ministers to member States on gender 
mainstreaming in sport. 
38 “გენდერული მეინსტრიმინგის პრინციპი მდგომარეობს ქალებისა და კაცების განსხვავებული 
მდგომარეობისა და საჭიროებების სისტემატურად გათვალისწინებაში პოლიტიკის ჩამოყალიბების ყველა 
ეტაპზე.”  ევროკომისიის განმარტება  
39 “Gender Equality in Sport”, Proposal for Stratgic Actions 2014-2020, approved by the Group of Experts. 
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მონაცემების, მეტი კვლევების და გენდერული თანასწორობის შესაბამისი ინდიკატორების 
განვითარების საჭიროება.  

ძირითადი პოლიტიკის ჩარჩო ეხება 5 სტრატეგიულ მიმართულებას: ლიდერობა, მწვრთნელობა, 
გენდერული სტერეოტიპები მედიაში, გენდერული ნიშნით ძალადობა და მონაწილეობა40 და 
მოიცავს ხუთ სტრატეგიულ ამოცანას: 

● სპორტულ აქტივობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა; 
● გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობისა და გენდერული 

მგრძნობელობის მიღწევა; 
● სპორტის მასწავლებლებსა და მწვრთნელებში გენდერული ბალანსის მიღწევა; 
● გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა სპორტში და სპორტის მეშვეობით; 
● გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სპორტსა და სპორტულ მედიაში. 

საერთაშორისო პრაქტიკასა და სხვადასხვა კვლევებზე დაყრდნობით, ასევე საქართველოში 
არსებული გენდერული გამოწვევების გათვალისწინებით სამუშაო ჯგუფმა წინამდებარე გენდერული 
გავლენის შეფასების ფარგლებში, ყურადღება გაამახვილა კანონპროექტის მიზნებთან 
დაკავშირებულ შვიდ ძირითად მიმართულებაზე. ამ მიმართულებებს განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვთ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში არსებითი გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული მიმართულებებია: 

1. მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობა; 
2. სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდა; 
3. სასკოლო სპორტი და ფიზიკური აღზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 
4. საუნივერსიტეტო სპორტი; 
5. მაღალი მიღწევების სპორტი; 
6. სპორტში გენდერული სტერეოტიპები და მედია გაშუქება; 
7. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისას 

გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. 

ანგარიშის მომდევნო - მეორე თავი ეთმობა გამოვლენილი გამოწვევების გენდერული 
მნიშვნელობის დადგენას, რაც ითვალისწინებს იმ სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირებას, რომლებზეც 
აღნიშნული გამოწვევები ახდენს გავლენას. 

 

თავი II.  
გამოვლენილი გამოწვევების გავლენა სამიზნე ჯგუფებზე 
 

გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიას საფუძვლად უდევს დაშვება, რომ ამა თუ იმ 
პოლიტიკის ბენეფიციარები არ შეადგენენ ჰომოგენურ ჯგუფს და შესაბამისად, პოლიტიკას, მათ 
შორის სპორტის პოლიტიკას, არ შეიძლება ერთნაირი გავლენა ჰქონდეს ქალებსა და მამაკაცებზე, 
გოგონებსა და ბიჭებზე. ამრიგად, გენდერული ზეგავლენის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია 
მოსახლეობის კონკრეტული ჯგუფების განსაზღვრა, რომლებზეც იდენტიფიცირებული გამოწვევები, 
და შესაბამისად, გამოწვევების დასაძლევად შეთავაზებული პოლიტიკა ახდენს გავლენას.  

 
40 https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9 
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წინამდებარე თავი, გამოვლენილი გამოწვევების სამიზნე ჯგუფებზე გავლენის დასადგენად, 
თითოეულ საკითხთან მიმართებით მოახდენს კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირებას და 
განსაზღვრავს რით განსხვავდება პოლიტიკის კონკრეტული მიმართულებებით ქალებისა და 
კაცების, გოგონებისა და ბიჭების მდგომარეობა და მათდამი მიდგომები.  

 
2.1 მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობა  
 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) რეკომენდაციების თანახმად,  ფიზიკური აქტივობა და 
სპორტული ვარჯიში მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს ადამიანების ჯანმრთელობის 
განმტკიცების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის პროცესში.  

მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვნად ამცირებს არაგადამდები 
დაავადებების (აგდ) რისკ-ფაქტორებს და ხელს უწყობს ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო და 
კერძო დანახარჯების შემცირებას.  

არაგადამდები დაავადებები მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენენ მსოფლიო ჯანდაცვის 
სისტემისთვის. ჯანმოს მონაცემებით, ყოველწლიურად 41 მილიონი ადამიანი (მათ შორის 30-დან 
69 წლამდე ასაკის - 15 მლნ) იღუპება არაგადამდები დაავადებებით, რაც მსოფლიოში 
გარდაცვალების შემთხვევათა 71%-ს წარმოადგენს. აგდ დიდ სოციალურ-ეკონომიკურ ზიანს 
აყენებს თითოეულ ქვეყანას, განსაკუთრებით კი დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე 
ქვეყნებს. ამ ჯგუფის დაავადებებით ავადობა და სიკვდილიანობა მძიმე ტვირთად აწვება 
მოსახლეობასა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას. ძირითადი არაგადამდები დაავადებების 
(გულ-სისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, ქრონიკული, რესპირაციული დაავადებები და დიაბეტი) 
გამომწვევი მიზეზები ხასიათდება საერთო რისკ-ფაქტორებით: თამბაქოს და ალკოჰოლის ჭარბი 
მოხმარება, არაჯანსაღი კვება, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა და სხვა. 

საქართველოში დაავადებათა ტვირთის უდიდესი ნაწილი სწორედ არაგადამდებ დაავადებებზე 
მოდის, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სიცოცხლის ყველაზე პროდუქტიულ წლებზე41. 
საქართველოში აგდ-ის შედეგად გარდაცვალების დონე (100,000 ადამიანზე) მნიშვნელოვნად 
აღემატება ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელს. კერძოდ, 
საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთსა 
და უკრაინაში; ასევე ბევრად მაღალია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან შედარებით - 
ლატვია, ლიეტუვა, ესტონეთი, სლოვაკეთი, ავსტრია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მაჩვენებელი 
ძალზედ განსხვავებულია მამაკაცებსა და (992 შემთხვევა) ქალებს (578 შემთხვევა) შორის. 

არაგადამადები დაავადებებით გამოწვეული გარდაცვალების ფაქტობრივ მონაცემებთან ერთად, 
საქართველოში, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაღალია ამავე დაავადებით გამოწვეული 
გარდაცვალების ალბათობაც. 

2013 წელს საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის42 თანახმად, 
რესპონდენტთა 66.3% „საერთოდ არ არის დაკავებული სპორტული აქტივობით“. საქართველოს 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ 
მოწოდებული მონაცემებით43 , 2016 წელს 18-დან 69 წლის ჩათვლით მოზრდილ მოსახლეობაში, 

 
41 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკურ ცნობარი, საქართველო 2017. დაავადებათა კონტროლის და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. 
http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=f7a28a1e-0489-49a0-b183-eb8674244541 
42 „საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში“: http://bit.ly/2FXvm7c 
43 არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS პოპულაციური კვლევა, 2016. 
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არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობის44 საშუალო მონაცემი ორივე სქესისთვის -  17.4%-ს შეადგენდა. 
მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი - 82.4%, არ არის ინტენსიურად დატვირთული ფიზიკური 
აქტივობით (კაცები  - 72.2%, ქალები - 91.8%).  მსგავსი უარყოფითი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 
2017 წელს კვლევითი კომპანია “ARC” მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც აჩვენებს, რომ  
რესპოდენტთა ფიზიკური აქტივობის დონე „საშუალოზე მნიშვნელოვნად დაბალია“. 

საქართველოში ფიზიკური აქტივობის აღნიშნული მაჩვენებელი საგრძნობლად ჩამოუვარდება 
ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებელს. 2017 წლის „ევრობარომეტრის“ მონაცემებით45, 
ევროკავშირის 11 ქვეყანაში გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი არ ვარჯიშობს ან არ არის ჩართული 
სპორტში. ბულგარეთში, საბერძნეთსა და პორტუგალიაში ეს უარყოფითი მაჩვენებელი 68%-ს 
უდრის, ხოლო რუმინეთში - 63% და იტალიაში 62%-ს შეადგენს. საპირისპირო სურათია 
სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი არ ვარჯიშობს ან არ არის 
ჩართული სპორტში, კერძოდ: ფინეთში-13%, შვედეთში-15%, დანიაში-20%. ასევე, ეს 
სახელმწიფოები გამოირჩევიან იმით, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი რეგულარულად ან მეტ-
ნაკლებად რეგულარულად ვარჯიშობს: ფინეთში-69%, შვედეთში-67%, დანიაში-63%. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში 
შეინიშნება სპორტულ კლუბებში რეგისტრირებულთა ზრდის დინამიკა46, თუმცა მათი რაოდენობა 
კვლავ ძალიან დაბალია.  2018 წლის მონაცემებით47, ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში (ბავშვები, 
მოზრდილები, ახალგაზრდები, ასაკობრივი და ეროვნული ნაკრების) სპორტში რეგულარულად 
მოვარჯიშე (კლუბში, ფედერაციაში რეგისტრირებული) ადამიანების საერთო რაოდენობა 
დაახლოებით 143 311 შეადგენს.  არსებული მონაცემები აჩვენებს, რომ სპორტში ჩართულ პირთა 
რაოდენობა ძალიან მცირეა. მეტი თვალსაჩინოებისთვის, შეგვიძლია შევადაროთ სპორტში 
ჩართულ პირთა რაოდენობა საქართველოს მოსახლეობის კონკრეტულ ასაკობრივი ჯგუფის 
რაოდენობასთან, იხილეთ გრაფიკი 1  

გრაფიკი 1. სპორტში ჩართულ პირთა % წილი საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივი ჯგუფებში 

 

 
44 კვირის განმავლობაში <150 წუთი საშუალო ინტენსივობის აქტივობა 
45 Special Eurobarometer 472, Report. Sport and physical activity. Fieldwork, December, 2017 
46 ინტერვიუ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის განვითრების სამმართველოს უფროსთან - ვასილ ლიპარტელიანთა, 7 
თებერვალი 2018. ქ. თბილისი  
47 ქართული სპორტის სტატისტიკის პორტალი: www.sportstat.gov.ge. მონაცემები არ მოიცავს 
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს რეგიონის მონაცემებს. 
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მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის დაბალი მაჩვენებელი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე და საგრძნობლად ზრდის სახელმწიფოსა და მოქალაქეთა მიერ 
ჯანდაცვაზე გაწეულ ხარჯებს.48 ჯანმოს ცნობით, მოსახლეობის არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა, 
გლობალური მასშტაბით, წარმოადგენს სიკვდილიანობის გამომწვევ ერთ-ერთ მთავარ რისკს-
ფაქტორს.  

2010 წლის მონაცემებით49, საქართველოში 18-დან 64 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში კაცების 21.8% 
და ქალების 28.5% სიმსუქნით არის დაავადებული, ხოლო ჭარბწონიანობის მაჩვენებელი ქალების 
შემთხვევაში 58.6% და კაცების შემთხვევაში 54.2%-ია. გარდა ამისა, არაგადამდები დაავადებების 
შედეგად გარდაცვალების დონე50 (100,000 ადამიანზე)  საქართველოში მნიშვნელოვნად აღემატება 
ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელს.  ჯანმოს 2014 წლის მონაცემებით51, 
საქართველოში სიკვდილიანობის პროპორციული ოდენობის (საერთო სიკვდილიანობის %, ყველა 
ასაკი, ორივე სქესი) 94% გამოწვეულია არაგადამდები დაავადებებით, მათ შორის 69% უკავშირდება 
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს, 14% - კიბოს, 1% - დიაბეტს და 4% - ქრონიკულ 
რესპირატორულ დაავადებებს. ძირითადი არაგადამდები დაავადებების (გულ-სისხლძარღვთა, 
ონკოლოგიური, ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები და დიაბეტი) გამომწვევი მიზეზები 
ხასიათდება საერთო რისკ-ფაქტორებით: თამბაქოს და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, არაჯანსაღი 
კვება, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა და სხვა.  2016 წლის მონაცემებით52, საქართველოში, სხვა 
ქვეყნებთან შედარებით, მაღალია არაგადამდები დაავადებით ნაადრევად გარდაცვალების 
ალბათობა (30-დან 70 წლის ასაკში), რომელიც 2016 წლის მონაცემებით 25%-ს უტოლდება.  

არსებული მონაცემებით53, არაგადამდები დაავადებების მკურნალობაზე 2017-2018 წლებში 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო დაახლოებით 589 მლნ ლარი და 623 მლნ ლარი, შესაბამისად. 
როგორც 2-ე გრაფიკზე ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი დაავადებების შემთხვევის 
რაოდენობა ქალებში უფრო მაღალია, ვიდრე მამაკაცებში, ერთეული დანახარჯი და მთლიანი 
სახელმწიფო ხარჯები კაცებზე, ორივე წელს აღემატება ქალებზე იმავე მაჩვენებლს. მხოლოდ ამ 
ორი წლის განმავლობაში მთლიანად დაავადებების შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა  5%-ით, 
ხოლო ამ დაავადებებისაგან გამოწვეული სიკვდილიანობა - 3%-ით54 

 
48 კვლევის „ევროპაში ფიზიკური პასიურობის ეკონომიკური ფასი“ დასკვნის გათვალისწინებით, 
არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობის შედეგად, სახელმწიფოსა და მოქალაქეთა მიერ გამოყოფილი 
პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯი იტალიაში უტოლდება ჯანდაცვის ყოველწლიური ბიუჯეტის 8,9%, 
პოლონეთში - 8,6% და ესპანეთში - 6,9%. 
49 Nutrition, Physical Activity and Obesity, Country profile Georgia. World Health Organisation, 2013. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/243298/Georgia-WHO-Country-Profile.pdf?ua=1 
50Global health observatory visualizations, Total NCD Mortality Data by country, WHO, 2016.  
51 World Health Organization – Noncommunicable Diseases (NCD) Country  Profiles, 2014 
52 World Health Organization – Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014. 
https://www.who.int/nmh/countries/2014/geo_en.pdf 
53 წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო. https://info.parliament.ge/#mpqs/1849 
54 დეტალურად იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია „სახელმწიფო 
ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი“.  
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/saxelmcifo_biujetis_genderuli_analizi_2019.pdf (გვ.54-71). 
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გრაფიკი 2. არაგადამდები დაავადებები სქესის მიხედვით, 2017-2018 წლებში 

 

წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი 

2.2. სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდა  
 

ფიზიკური აღზრდის  მიდგომების დანერგვა სასკოლო მზაობის პროგრამაში 

სასკოლო მზაობა55 გულისხმობს სკოლის სპეციფიკური მოთხოვნებისთვის ბავშვის მზადყოფნას.  
კვლევებით დადგენილია, რომ სკოლაში სწავლის ეფექტურობა მეტწილად  დამოკიდებულია 
სასწავლო უნარ-ჩვევებზე, რომელიც ბავშვს აქვს სკოლაში შესვლისას, და რომლებიც ასაკის 
მატებასთან ერთად შესაბამისად ვითარდება. დადასტურებულია, რომ სკოლისათვის მზაობა არ 
განისაზღვრება მხოლოდ ბიოლოგიური ასაკით და ასევე დამოკიდებულია ბავშვის ჯანმრთელობის 

 
55 სასკოლო მზაობის პროგრამა, რომელიც შექმნილია საქართველოს სააღმზრდელო-
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დანერგვის მიზნით, მოიცავს სამ ძირითად დოკუმენტს. ესენია: 
სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტი, აღმზრდელის სახელმძღვანელო 
(გზამკვლევი) და აქტივობების კრებული. აღმზრდელის სახელმძღვანელო (გზამკვლევი) შეიქმნა 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 
ტექნიკური მხარდაჭერით. აღნიშნული სახელმძღვანელოს მე-2 თავი კონკრეტულ დირექტივებს მოიცავს 
ჯგუფის ერთობის შესაქმნელად, რის აუცილებელ წინაპირობასაც გენდერული თანასწორობის 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს. სახელმძღვანელოს მიხედვით. აღმზრდელები არ ახდენენ გოგონებისა 
და ბიჭების ხელოვნურად დაყოფას. მაგალითად, ჯგუფში დასწრების აღნიშვნისას გოგონებისა და 
ბიჭების რაოდენობის ნაცვლად, ითვლიან ბავშვების საერთო რაოდენობას; უზრუნველყოფენ, რომ 
ყველანაირი აქტივობა და მასალა ყველა ბავშვისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი; აქტიურად 
წაახალისებენ გოგონებისა და ბიჭების ერთობლივ თამაშსა თუ საქმიანობებს;; პასუხობენ გენდერულად 
(სქესობრივი ნიშნით) დისკრიმინაციულ ქცევას, როგორიცაა ბიჭების მიერ თამაშიდან გოგოების გარიყვა 
(ან პირიქით), დამცირება და დაცინვა. ხოლო რაც შეეხება აქტივობათა კრებულს, მასში დეტალურადაა 
განხილული ის აქტივობები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს სასწავლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულებებში. განსაკუთრებული ადგილი უკავია მოძრავ თამაშებს, რომლებიც  ტრადიციულად, 
ტარდება მთელ ჯგუფთან ერთად ეზოში. განსაკუთრებული უამინდობის შემთხვევაში მათი ორგანიზება 
შესაძლებელია სპორტულ/მუსიკალურ დარბაზშიც (იხ. აღმზრდელის სახელმძღვანელო, თავი 11 - ეზოს 
მოძრავი თამაშები). მოძრავი თამაშების მიზანია ბავშვების განტვირთვა და მათი მოტორული უნარების 
განვითარების ხელშეწყობა. 
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მდგომარეობაზე, მოტორული, სოციალურ-ემოციური, მეტყველებისა და კოგნიტური სფეროების 
განვითარების დონეზე.56  

2011 წელს ჩატარებული კვლევის ანგარიშის57 თანახმად,  ბავშვებში სასკოლო მზაობა დაბალია 
საქართველოს მასშტაბით. კვლევის მიხედვით, პირველკლასელი მოსწავლეების უდიდეს ნაწილს, 
რომლებიც სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დადიოდნენ, არ აღმოაჩნდა 
სასკოლო განათლებაში წარმატებით ჩართვისთვის საჭირო კოგნიტური და არაკოგნიტური 
(ემოციური, სოციალური, ფიზიკური) უნარები. აღნიშნული კვლევა ხაზს უსვამს იმ საჭიროებებს, 
რომელიც ეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ფიზიკური მომზადების აუცილებლობასა და მის 
მნიშვნელობას. 

სასწავლო მზაობის პროგრამის მონიტორინგი ხელმისაწვდომი არ არის და არ ხორციელდება 
რაიმე ტიპის კვლევა იმის დასადგენად, თუ რამდენი გოგონა და ბიჭია ჩართული ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში. ამ ტიპის კვლევები 
მნიშვნელოვანია სკოლამდელი და ადრეული აღზრდის სფეროს ზოგადი, მათ შორის ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის პროგრამებში არსებული გენდერული გამოწვევების გამოვლენისთვის.58 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  
აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაცია 

მნიშვნელოვანია სკოლამდელი აღზრდის ეტაპზე ფიზიკურ აქტივობას გაუძღვეს შესაბამისი 
კვალიფიკაციის აღმზრდელ-პედაგოგი. კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა ხშირ 
შემთხვევაში, სერიოზული გამოწვევაა სასწავლო პროგრამის სწორად განხორციელებისთვის.  

2018 წელს საქართველოში UNICEF-ის მიერ სკოლამდელი განათლების ხარისხის შესახებ 
განხორციელებული კვლევის  თანახმად, სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის დიდ 
ნაწილს არ აქვს კვალიფიკაცია, ან მისი კვალიფიკაცია ბავშვთა სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებას არ უკავშირდება. 57 მუნიციპალიტეტიდან მოპოვებული მონაცემების თანახმად, 
აღმზრდელთა 44% არაკვალიფიციურია. კვლევამ აჩვენა, რომ 13 მუნიციპალიტეტს არ ჰყავს 
ბავშვთა ადრეულ აღზრდასა და განათლებაში ბაკალავრის ხარისხის მქონე არცერთი აღმზრდელი. 
მრავალი მუნიციპალიტეტისთვის პრობლემაა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალიზებული 
დამხმარე პერსონალის (სპეც. პედაგოგები, ფსიქოლოგები და სხვ.) ნაკლებობაც.  

საქსტატის 2018 წლის მონაცემებით59, ქვეყნის მასშტაბით 1574 სკოლამდელ სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში ჩართულია 161,931 ბავშვი, რომელთა აღზრდაში მონაწილეობას იღებს 13261 
პედაგოგი (აღმზრდელ-პედაგოგი, აღმზრდელი, აღმზრდელის თანაშემწე). 1-დან 4 წლამდე 

 
56 სასკოლო მზაობის შეფასების ანგარიში, 2011 წ. 
http://mes.gov.ge/uploads/school_preparedness_study_report_saboloo.pdf 
57 იქვე 
58 მსგავსი კვლევების განხორციელების ერთ-ერთ კარგ მაგალითს ისრაელი წარმოადგენს. 2015 წლის 
კვლევების თანახმად, სკოლამდელი აღზრდის ბენეფიციარი ბიჭების ჩართულობა მაღალია ისეთ 
სახეობებში, როგორებიცაა: კარატე, კალათბურთი, ფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი, ხოლო 
გოგონათა აქტივობა მაღალია: ზუმბასა და მხატვრულ ტანვარჯიშში. კვლევაში მოცემული 11 ძირითადი 
სპორტის სახეობიდან სკოლამდელი ასაკის გოგონათა აქტიურობა შეინიშნება 7 სახეობაში, აქედან 
მხოლოდ 2 სახეობაში ცალსახა დომინირებით (მხატვრული ტანვარჯიში და ზუმბა), ხოლო ბიჭების 
შემთხვევაში დომინირებს 3 სახეობა - ფეხბურთი, ჩოგბურთი და კალათბურთი.  
59 საქსტატი, 2018. „ადრეული სკოლამდელი აღზრდა და განათლება“, მონაცემები საჯარო 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შესახებ მუნიციპალიტეტების მიხედვით: 
http://geostat.ge/?action=page&p_id=2602&lang=geo 
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მოსახლეობის რიცხოვნობისა და სქესის მონაცემების60 პროცენტული მჩვენებლებით (სულ 225,000, 
აქედან მამაკაცი 52% და ქალი 48%), შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აღსაზრდელებში გოგონები 
და ბიჭები დაახლოებით თანაბრად არიან წარმოდგენილნი. ასევე, სამუშაო ჯგუფის წევრთა 
დაკვირვებით, სავარაუდოა, რომ პედაგოგთა სრული უმრავლესობა (98%) არის ქალი. 

თუმცა, არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენ სკოლამდელი დაწესებულებების 
აღმზრდელ-პედაგოგს აქვს უნარი უზრუნველყოს სათანადო ფიზიკური აღზრდა და შექმნას 
შესაბამისი გარემო.   

 

2.3 სპორტი და ფიზიკური აღზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2017 წელს ჩატარებულ კვლევის61 „მასობრივი სპორტის 
განვითარება“ მიგნებებს შორის სასკოლო სპორტის მიმართულებით აღსანიშნავია შემდეგი 
გამოწვევები: სპორტის მასწავლებლების არასათანადო კვალიფიკაცია; შემცირებული სპორტის 
საათები სკოლებში; სპორტული ინფრასტრუქტურა; სახელმწიფო ინიციატივის ნაკლებობა 
მოსწავლეების ფიზიკურ აქტივობაში სათანადოდ ჩართვის მიზნით. 

 
სპორტული ინფრასტრუქტურა 

საჯარო სკოლებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილების ჩატარების საკითხი 
მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის არსებობასთან. 
საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლების უმრავლესობისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის 
(სპორტული დარბაზი, გარემო მოედანი) მდგომარეობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას, 
რომელიც აფერხებს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილების სათანადოდ ჩატარებას (იხ. 
გრაფიკი 3).   

საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად62, 2018 წლის მდგომარეობით საქართველოში 205 სკოლას 
საერთოდ არ გააჩნია სპორტული დარბაზი/მოედანი. აღნიშნულ სკოლებში სულ 18 809 ბავშვი 
სწავლობს, და მათ სრულფასოვნად არ უტარდებათ სპორტის გაკვეთილები. პრობლემა იკვეთება 
გასახდელებთან დაკავშირებითაც, რაც კიდევ უფრო ამწვავებს გენდერულ გამოწვევებს სასკოლო 
სპორტსა და ფიზიკურ აღზრდაში. სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 
მხოლოდ 823 სკოლის სპორტულ დარბაზს/მოედანს აქვს ინდივიდუალური გასახდელი გოგონებისა 
და ბიჭებისთვის.  

ამასთან, იკვეთება კიდევ ერთი გამოწვევა - სკოლები არ იყენებენ ალტერნატიულ ხელმისაწვდომ 
ობიექტებს.   მასობრივი სპორტის განვითარების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში63 ადგენს, რომ 
გაუმართავი სპორტული ინფრასტრუქტურის მქონე საჯარო სკოლები „არ მიმართავენ 
ალტერნატიულ რესურსებს, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის 

 
60 საქსტატი, 2018. მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით: 
http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/population/02%20-
%20mosaxleoba%20sqesiTa%20da%20asakiT.xlsx  
61 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში N13/36 „მასობრივი სპორტის 
განვითარება“, 2017 წლის 21 მარტი 
62 ინფორმაციაო მოწოდებულია ელ.ფოსტით, 2018 წლის 29 ნოემბერს 
63 მასობრივი სპორტის განვითარების ეფექტიანობის აუდიტი N13/36. საქართველოს სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახური. 2017 წელი. https://www.sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2017/maobrivi-sportis-
ganvitareba.pdf  
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ათვისებისთვის, რაც საშუალებას მისცემდა მოსწავლეების გარკვეულ რაოდენობას გაევლო 
აუცილებელი სათანადო ფიზიკური მომზადება სპორტული გაკვეთილების სახით“. 

გრაფიკი 3. საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა 
(2018-2019 სასწავლო წლის მონაცემები) 

წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაცია (2018 წ.) 

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლები 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული64 
მონაცემებით, 2018 წლის მდგომარეობით ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს 2,308 საჯარო და კერძო 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც ირიცხება 575,140 მოსწავლე. აღნიშნულ 
მოსწავლეთა 37% დაწყებით საფეხურზეა (I-IV კლასი), ხოლო 63% უფროს  და საშუალო (V-XII) 
კლასებში. საქართველოს მასშტაბით სპორტის გაკვეთილებს 11,169 მასწავლებელი ატარებს 
(10,494 საჯარო, ხოლო 675 კერძო სკოლებში); მათ შორის  8,946 (530 კერძო  და 8,416 საჯარო 
სკოლაში) დაწყებით კლასებს ასწავლის და  მხოლოდ  2,484 მასწავლებელს (287 კერძო და 2,198 
საჯარო სკოლაში) აქვს სპორტის სპეციალისტის კვალიფიკაცია65. V-XII კლასების მოსწავლეებიდან 
კერძო სკოლებში ერთ სპორტის სპეციალისტს საშუალოდ 120 მოსწავლისთვის უწევს 
გაკვეთილების ჩატარება, ხოლო საჯარო სკოლებში 149-ისთვის. კერძო სკოლებში სპეციალისტის 
კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლებიდან მხოლოდ 2%-ს აქვს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი, 
ხოლო საჯარო სკოლებში ეს მაჩვენებელი 5%-ია.   

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საგაკვეთილო საათები ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში  

2018-2024 წლების საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმა,66 რომელიც ამ ეტაპზე მოიცავს 
მხოლოდ დაწყებით საფეხურს, შემდეგნაირად განსაზღვრავს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
აუცილებელ კვირეულ დატვირთვას (თავი X. საათობრივი ბადე):  I-IV კლასებში - კვირაში 3 საათი 
(სასწავლო წლის განმავლობაში 96 საათი), V-VI კლასებში - კვირაში 2 საათი (სასწავლო წლის 
განმავლობაში 64 საათი). სასწავლო გეგმა სკოლების ადმინისტრაციას აძლევს შესაძლებლობას, 
ფიზიკური აღზრდის ჯამური საათების 25% გადაანაწილონ სხვა საგნებზე. სახელმწიფო აუდიტის 

 
64 პასუხი მიხეილ ყაველაშვილის სადეპუტატო კითხვაზე, წერილი N 3961/4-15/19, 03-04-2019 
65 არსებობს ცდომილება სპორტის სპეციალისტი მასწავლებლების და დაწყებითი კლასების 
მასწავლებლების ჯამსა და სპორტის მასწავლებელთა საერთო რაოდენობას შორის. ეს გამოწვეულია 
132 მასწავლებლით, რომელიც პარალელურად რამდენიმე სკოლაში ასწავლის.  
66 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის №40/ნ ბრძანება  
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სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევით67 დადგინდა, რომ საჯარო სკოლების 31% იყენებს ამ 
შესაძლებლობას და სპორტისთვის განკუთვნილ ერთ საათს უთმობს სხვა საგანს. კვლევის 
თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით მოსწავლეთა 9%-ს (44,529 მოსწავლე) სპორტის გაკვეთილი 
მხოლოდ კვირაში ერთხელ უტარდებათ.  

აღნიშნული გამოწვევები განაპირობებს მოსწავლეთა ნაკლებ ჩართულობას სპორტისა და ფიზიკური 
აღზრდის პროცესში.  

 

2.4 საუნივერსიტეტო სპორტი  
 

2018 წლის მდგომარეობით,  საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების რაოდენობა68 63-ს შეადგენს, აქედან: უნივერსიტეტი - 30; სასწავლო 
უნივერსიტეტი - 19, კოლეჯი - 6; მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება - 8. საქსტატის მონაცემებით69, 2017-2018 წლებში კერძო და 
საჯარო უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტა რაოდენობა, 143,808-ს შეადგენდა.  

„საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის“ ინფორმაციით, 2017-2018 წლებში ორგანიზაციის ეგიდით 
ჩატარდა 28 სპორტული ღონისძიება, რომელშიც 40 უმაღლესი სასწავლებლის 12 760-მდე 
სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა, აქედან ვაჟი - 9 269, გოგონა - 3 491. წარმოდგენილი 
ინფორმაცია ცხადყოფს გოგონათა და ვაჟთა არათანაბარ მონაწილეობას და გოგონათა დაბალ 
ჩართულობას ფედერაციის ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებებში (იხ. ცხრილი 2).70  

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტი-გოგონები საერთოდ არ მონაწილეობენ რიგ სპორტულ სახეობებში, 
მაშინ როდესაც ვაჟები ფაქტობრივად ყველა სპორტულ ღონისძიებაში არიან წარმოდგენილნი. 
გოგონებს შორის პოპულარული სპორტული სახეობებია - ფრენბურთი, კალათბურთი, ბოულინგი, 
ჯომარდობა; არა პოპულარულ სახეობებს, სადაც საერთოდ არ მონაწილეობენ გოგონები, 
განეკუთნება - ფუტსალი და რაგბი.  

ცხრილი 2. ააიპ საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის მიერ 2017-2028 წლებში 
ორგანიზებული ღონისძიებები და მონაწილეთა რაოდენობა 

 
67 მასობრივი სპორტის განვითარება- ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში N13/36 
https://www.sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2017/maobrivi-sportis-ganvitareba.pdf  
68 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ვებ-გვერდი: 
https://www.mes.gov.ge/content.php?id=1855&lang=geo [დათვალიერების თარიღი: 14/02/2019] 
69 „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათში სტუდენტთა რაოდენობა  სწავლის 
სახეების მიხედვით“, http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=2104&lang=geo 
70 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული 
მონაცემებით ირკვევა, რომ შემთხვევითი პრინციპით შერჩეულ 7 საჯარო უმაღლეს სასწავლებელს 
გააჩნია სპორტული გუნდები/კლუბები და ასევე მათ საკუთრებაშია სპორტული ინფრასტრუქტურაც 
(დარბაზი, მოედანი, გასახდელები). შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, უნივერსიტეტში სპორტის პოპულარიზაციას დიდი ყურადღება ეთმობა, 
რეგულარულად წარმოებს კვლევა გოგონებისთვის სასურველი სპორტული აქტივობების თაობაზე. 
ასევე, უნივერსიტეტი ატარებს შიდა ჩემპიონატს სპორტის 11 სახეობაში. ბოლო წლების დინამიკა 
აჩვენებს ამ ღონისძიებებში გოგონათა ჩართულობის ზრდას 13-დან 16 პროცენტამდე. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) არის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც ნათლად აჩვენებს 
საუნივერსიტეტო სპორტულ აქტივობებში გოგონათა და ვაჟთა განსხვავებულ ჩართულობას. 2018 წლის 
მონაცემებით, თსუ-ს სპორტულ აქტივობებში სულ 4 000-მდე სტუდენტია ჩართული, რომელთაგან 
მხოლოდ 30%-ია გოგონა. ამ ეტაპზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 11 
სპორტული სექცია. 
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წელი 

ჩატარებული ღონისძიებების 
(ჩემპიონატი, უნივერსიადა, 
ლიგა, თასის გათამაშება) 
საერთო რაოდენობა 

მონაწილე 
უმაღლესი 
დაწესებულებების 
რაოდენობა 

მონაწილე 
გოგონების 
რაოდენობა 
(სულ) 

მონაწილე 
ვაჟების 
რაოდენობა 
(სულ) 

2017 17 
40 

2921 6 809 

2018 11 570 2 460 

 

წყარო:  საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (26.11.2018) 

მასობრივი სპორტის განვითარების თვალსაზრისით,  სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ 
მნიშნელოვან კომპონენტს საუნივერსიტეტო სპორტი წარმოადგენს. თუმცა საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და საუნივერსიტეტო სპორტის 
ფედერაციას, ამ ეტაპზე არ აქვთ საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარების ფორმალური პოლიტიკა, 
ჩამოყალიბებული მიზნები და ამოცანები.  

საგულისხმოა, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები თავად განკარგავენ ფინანსებს 
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებისა და გენდერული ბალანსის მიღწევის 
მიმართულებით. 
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2.5 მაღალი მიღწევების სპორტი 
 

თანამედროვე მსოფლიოში მაღალი მიღწევების სპორტის ინდუსტრიას უმნიშვნელოვანესი ადგილი 
უჭირავს მილიონობით ადამიანის ცხოვრებაში. მხოლოდ ფეხბურთს, მსოფლიო მასშტაბით, ჰყავს 3 
მილიარდზე მეტი მაყურებელი და 265 მილიონზე მეტი მოქმედი პროფესიონალი სპორტსმენი71.  
სხვადასხვა წყაროს მონაცემებით, სპორტის მსოფლიო ინდუსტრიის ფინანსური მოცულობა 500 
მილიარდიდან 1.3 ტრილიონ აშშ დოლარამდე მერყეობს72. ევროკავშირში ჩატარებული 
კვლევით73 დგინდება, რომ სპორტი წარმოადგენს ეკონომიკის მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელიც 
თავისი მოცულობით შეიძლება შევადაროთ სოფლის მეურნეობის სატყეო და თევზჭერის 
სექტორებს, ერთად აღებულს. 

სპორტის ინდუსტრიის მრავალ მონაწილეთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პროფესიონალი 
სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, მსაჯები და სხვა დამხმარე პერსონალი. 

 

პროფესიონალი სპორტსმენები 

საერთაშორისო ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო, დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსით, 1996 
წლიდან მონაწილეობს. ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს მოპოვებული აქვს74 8 ოქროს, 8 
ვერცხლის და 15 ბრინჯაოს მედალი. აღსანიშნავია, რომ ამ მედლებიდან, მხოლოდ ერთის 
(ბრინჯაო) მფლობელია ქალი სპორტსმენი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემებით, 2015-2018 წლებში, მსოფლიო და 
ევროპის ჩემპიონატებზე (როგორც ოლიმპიურ, ასევე არაოლიმპიურ სახეობებში) საქართველოს 
სულ მოპოვებული აქვს 993 მედალი, აქედან 921 მამაკაცების (93%), და 72 ქალების (7%) მიერ.  

საქართველოს სპორტის სტატისტიკის პორტალის მონაცემებით75, საქართველოში 18-წლის ზემოთ 
45 105 სპორტსმენია, საიდანაც 90% მამაკაცი, ხოლო 10% ქალია.  

 

  

 
71 A Global Sport with Global Business Impact, by David Nicklinn, Jemma Samala, 21 October 2015. 
https://www.mediapost.com/publications/article/260948/a-global-sport-with-global-business-impact.html 
72 “How big is the sport industry?” SportyCo, 13 November 2017.  
https://medium.com/sportyfi/how-big-is-the-sports-industry-630fba219331  
73 Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU, Final Report, 2012. 
Study commissioned by the European Commission, DG Education and Culture. https://goo.gl/SntwDb  
74 საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემები. 
75 http://sportstat.gov.ge/index.php?pg=statistic [2018 წლის 10 დეკემბერი] 
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მწვრთნელები და მსაჯები 

სპორტის სფეროში ჩატარებულ საერთაშორისო კვლევებზე დაყრდნობით76,77,78, მაღალი 
მიღწევების სპორტში გენდერული უთანასწორობა  ვლინდება ზოგადად მონაწილეების,  
მწვრთნელების, მსაჯების და სპორტულ ორგანიზაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ და მმართველ 
პოზიციებზე დასაქმებულ თანამშრომელთა შემადგენლობაში. საშუალოდ, ევროკავშირის წევრ 
ქვეყნებში ქალები სპორტში ჩართულ მწვრთნელთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 20%-30%-ს 
შეადგენენ79. ამავე წყაროზე დაყრდნობით: 

● ქალ მწვრთნელთა უთანასწორო წარმომადგენლობა ფიქსირდება ასპარეზობის ყველა 
დონეზე: ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში;  

● სახეობები, სადაც პროპორციულად მაღალია ქალთა ჩართულობის მაჩვენებელი (მაგ.: 
ცეკვა, ტანვარჯიში, ფიგურული სრიალი, საცხენოსნო სპორტი), ქალ მწვრთნელთა 
პროცენტული წილი შედარებით უფრო მაღალია. თუმცა, მათი საერთო რაოდენობა, 
თითქმის ყველა სახეობაში, არაპროპორციულად დაბალია სპორტში მონაწილე ქალ-
სპორტსმენთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრი მამაკაცი 
მწვრთნელი ავარჯიშებს ქალებსა და გოგონებს (მათ შორის ქალებით დომინირებულ 
სპორტის სახეობაში), მაშინ როდესაც ვაჟებსა და კაცებს იშვიათად ყავთ ქალი მწვრთნელი. 

გენდერული გავლენის შეფასებაზე მომუშავე ჯგუფმა, მიმართა სახელმწიფო დაფინანსების მიმღებ 
14 ეროვნულ სპორტულ ფედერაციას (გუნდური და ინდივიდუალური სახეობა), თუმცა შესაბამისი 
მონაცემები მხოლოდ 7 ორგანიზაციისაგან მიიღო (იხილეთ ცხრილი 3, 4) 

ცხრილი 3. წლების მიხედვით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში რეგისტრირებულ მწვრთნელთა რაოდენობა 
სქესის მიხედვით  

სახეობა 
2014 2015 2016 2017 2018 

ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი 

ჭადრაკი 56 148 66 168 86 199 87 202 90 215 

მძლეოსნობა 21 61 22 61 24 64 23 65 24 68 

ტანვარჯიში 119 41 118 64 151 66 115 79 121 87 

რაგბი 0 184 1 228 1 314 1 387 1 453 

ხელბურთი 38 130 52 130 88 130 163 175 163 175 

ჩოგბურთი 32 57 34 61 36 63 36 65 36 65 

 

  

 
76 “Gender Equality in Sport”, proposal for strategic actions 2014-2020, European Commission.  
77 Gender in sport, European Institute for Gender Equality 
78 Balance in Sport (BIS): tools to implement Gender Equality. Workshop on Gender Equality Indicators 
and tools. 6 April 2016. Funded by the EU and CoE.   
79 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/sport 
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ცხრილი 4. წლების მიხედვით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში რეგისტრირებულ მსაჯთა რაოდენობა სქესის 
მიხედვით 

სახეობა 
2014 2015 2016 2017 2018 

ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი 

ჭადრაკი 14 28 16 34 20 38 21 40 23 43 

მძლეოსნობა 28 62 40 87 45 89 35 87 34 86 

ტანვარჯიში 119 41 118 64 151 66 115 79 121 87 

რაგბი 4 82 2 98 12 68 12 97 9 88 

ხელბურთი 4 38 4 40 8 40 12 44 14 44 

ჩოგბურთი 6 15 7 15 8 17 8 18 9 19 

 

ცხრილებში მითითებული ინფორმაციის გარდა, სამუშაო ჯგუფის მიერ გაანალიზებულ იქნა 
საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, საიდანაც 
ირკვევა, რომ 2018 წლის მდგომარეობით, საქართველოში ამ სახეობაში რეგისტრირებულია 241 
ლიცენზირებული მწვრთნელი: 216 კაცი და 25 ქალი. რაც შეეხება მსაჯებს, მათი საერთო 
რაოდენობა გახლავთ 23, საიდანაც 17 მამაკაცია, ხოლო 5 ქალი. ქალებში ფედერაციას ყავს 1 
საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი, ხოლო დანარჩენი 4 გახლავთ ეროვნული კატეგორიის. 17 
მამაკაცი არბიტრიდან 2 საერთაშორისო კატეგორიისაა, ხოლო 15 - ეროვნული. 

ევროპის საბჭოს ეგიდით 2019 წელს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად,80  საქართველოს 
პროფესიულ სპორტში მოღვაწე მწვრთნელთა მხოლოდ 27% არის ქალი, ხოლო ოლიმპიური 
სპორტული სახეობების ფედერაციებში რეგისტრირებულ მწვრთნელთა [ყველა კატეგორია] 
საერთო რაოდენობაში ქალები მხოლოდ 14%-ს შეადგენენ.  

სპორტული ორგანიზაციები 

მაღალი მიღწევების სპორტის ინსტიტუციურ ჩარჩოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი აქვთ 
სპორტულ ორგანიზაციებს (ფედერაციები, ასოციაციები, კომიტეტები, კლუბები). წარმოდგენილი 
„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის“ კანონის პროექტის თანახმად: 

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, ეროვნული სპორტული 
ფედერაცია სახელმწიფოსთან თანამშრომლობს შესაბამის სამინისტროსთან დადებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე და იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივ დაფინანსებას;  

„საქართველოს ეროვნული სპორტული ფედერაცია ერთადერთი ხელმძღვანელი ორგანოა 
სპორტის შესაბამის სახეობა(ებ)ში...“; „ეროვნული სპორტული ფედერაცია წარმოადგენს 
სპორტის შესაბამის სახეობას როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარე“; „სპორტის ერთ 
სახეობაში შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ერთი ეროვნული სპორტული ფედერაცია“ 
(მუხლი 13, პუნქტი 1-3); 

„საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში,  მის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში, მათ 
შორის ოლიმპიურ თამაშებში, საქართველოს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული 

 
80 “ALL IN: Towards gender balance in sport”, 2019.  
https://public.tableau.com/profile/all.in.coe#!/vizhome/AllInTableauPublic/Homepage 
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ოლიმპიური კომიტეტი“ (მუხლი 9, პუნქტი 3); საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური 
კომიტეტი ამტკიცებს საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის შემადგენლობას და 
უზრუნველყოფს მის წარდგენას/მონაწილეობას საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 
ეგიდით ორგანიზებულ შეჯიბრებებში (მუხლი 9, პუნქტი 5).  

საერთაშორისო დარგობრივი კვლევებით დგინდება სპორტულ ორგანიზაციებში ქალთა და 
მამაკაცთა მკვეთრად არათანაბარი წარმომადგენლობა როგორც გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში, ასევე დასაქმებულ თანამშრომელთა შორის. 2015 წელს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 
სპორტულ ფედერაციებში, გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე (პრეზიდენტი/თავმჯდომარე, ვიცე-
პრეზიდენტი/ვიცე-თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი/გენერალური მდივანი, გამგეობის სხვა 
წევრები) დასაქმებულთაგან მხოლოდ 14% იყო ქალი81. ფედერაციებში ქალთა წარმომადგენლობა 
მერყეობს 3%-დან (პოლონეთი) 43%-მდე (შვედეთი). ამავე კვლევით, ქალების მხოლოდ 4%-ს 
ეკავათ პრეზიდენტის/თავმჯდომარის პოზიცია (28-დან 1 შემთხვევა), მაშინ როდესაც ვიცე-
პრეზიდენტის/ვიცე-თავმჯდომარის პოზიცია ეკავა 9%-ს (91-დან 8 შემთხვევა). ასევე, გენდერული 
დისბალანსი ფიქსირდება გამგეობის წევრთა შორის, სადაც ქალები მხოლოდ 15%-ს 
წარმოადგენენ.  

ევროპის საბჭოს ეგიდით 2019 წელს გამოქვეყნებული კვლევის “ALL INN: Towards Gender balance 
in sport” თანახმად,82 საქართველოში, სპორტულ ფედერაციებში წარმომადგენლობით 
თანამდებობებს ძირითადად მამაკაცები იკავებენ. მონაცემები ასე გამოიყურება: პრეზიდენტი - 13% 
ქალი; ვიცე-პრეზიდენტი - 9% ქალი, გამგეობის (აღმასრულებელი კომიტეტი)  წევრი - 17% ქალი; 
ყრილობის (ასამბლეის) წევრი - 16% ქალი. აგრეთვე, სპორტული ფედერაციებიდან მიღებული 
ინფორმაციით დასტურდება, რომ ფედერაციებში დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობა აღემატება 
ქალთა რაოდენობას (იხ. ცხრილი 5). 

ცხრილი 5. სპორტულ ფედერაციებში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების და სქესის 
მიხედვით 
* რაგბის კავშირში დასაქმებული კაცი თანამშრომლების შესახებ ინფორმაცია არ არის მოწოდებული 

 

 
ჭადრაკი მძლეოსნობა ტანვარჯიში რაგბი ხელბურთი ჩოგბურთი საწყლოსნო 

წელი 
ქალი კაც

ი 
ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი 

2014 7 6 9 13 2 2 5 - 3 4 7 1 52 78 

2015 7 6 8 13 2 2 6 - 3 6 7 2 56 78 

2016 7 6 11 12 2 2 8 - 3 6 7 2 56 78 

2017 7 6 9 12 2 2 18 - 4 6 6 2 58 83 

2018 7 6 6 9 2 2 27 - 7 7 6 3 58 81 

2.6 გენდერული სტერეოტიპები სპორტში და მედია გაშუქება 
 

სპორტული თემატიკის მედიაში გაშუქების თვალსაზრისით, გამოწვევას წარმოადგენს ერთის მხრივ 
ქალი და კაცი სპორტსმენების მიმართ სტერეოტიპული მიდგომა, მეორეს მხრივ ქალ და მამაკაც 

 
81 Equal representation and gender sensitivity in decision making, European Institute for Gender Equality, 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/sport 
82 https://public.tableau.com/profile/all.in.coe#!/vizhome/AllInTableauPublic/Homepage 
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სპორტსმენითა მონაწილეობით სპორტული ასპარეზობების მკვეთრად არათანაბარი გაშუქება83. 
მედიის მხრიდან ვაჟთა პროფესიულ სპორტს გაცილებით მეტი ყურადღება ეთმობა ქალთა 
პროფესიულ სპორტთან შედარებით,  მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მსოფლიო მასშტაბით  
გაზრდილია ელიტარული ქალი სპორტსმენების რაოდენობა. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან მიღებული ინფორმაცია84 არ გვაძლევს შესაძლებლობას 
გავაანალიზოთ მაუწყებლის სპორტული პროგრამების, გადაცემებისა და ტრანსლირების საეთერო 
დრო, სპორტში ქალებისა და კაცების მონაწილეობის ჭრილში.  ამასთან, არსებული ვითარების 
დადგენას აფერხებს ის, რომ არ ხდება სპორტის მედია გაშუქებასთან დაკავშირებული მონაცემების 
წარმოება.85 86 

გარდა ამისა, გენდერული დისბალანსი შეიმჩნევა სპორტულ ჟურნალისტებს შორისაც, რაც არა 
მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც თვალშისაცემია. კვლევის 
„საერთაშორისო სპორტული პრესის გამოკითხვა 2011“87 ფარგლებში დადგინდა, რომ ბეჭდურ 
მედიაში სპორტის თაობაზე დაწერილი სტატიების ავტორთა 92% მამაკაცია. ამავე კვლევით 
გამოვლინდა, რომ სპორტულ მედია ინდუსტრიაში, საერთაშორისო მასშტაბით, ქალთა მიერ 
დაკავებული თანამდებობის რაოდენობა 10%-ს არ აღემატება.88 ნიშანდობლივია, რომ არსებითი 
გენდერული უთანასწორობა ფიქსირდება სპორტულ მედია ორგანიზაციებში, სადაც წამყვანი 
თანამდებობების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 27%-ს იკავებენ ქალები89. აღსანიშნავია, რომ 
2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე აკრედიტირებული სპორტულ ჟურნალისტებსა და 
ფოტოგრაფებს შორის, მხოლოდ 15% იყო ქალი90.  

საქართველოში სპორტულ მედია სივრცეში ქალი ჟურნალისტების დაბალი წარმომადგენლობა 
ასევე დასტურდება საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მიღებული მონაცემებით (იხ. გრაფიკი 4): 

  

 
83 European Commission (2014), Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014–2020, 
p.19. http://ec.europa.eu/sport/events/2013/documents/20131203-gender/fi nal-proposal-1802_en.pdf 
84 საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის წერილი 
N5024/02 (13/12/2018), პასუხი მ.ყაველაშვილის სადეპუტატო შეკითხვაზე. 
85 შესაბამისი მონაცემების ტიპები და ინდიკატორების მიმოხილვა ხელმისაწვდომია ევროპის საბჭოსა და 
ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მომზადებული მიმოხილვაში - “Mapping existing 
gender indicators in sport”, 2016 
86 https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9 
87 International Sports Press Survey 2011, Prof. Dr. Thomas Horky / Dr. Jorg-Uwe Nieland, Play the 
Game / Aarhus, October 2013. 
https://www.playthegame.org/fileadmin/image/PtG2013/Presentations/30_October_Wednesday/Horky-
Nieland_PTG_2013_11.30.pdf 
88 Gender stereotypes in sport and the role of media. European Institute of Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/sport 
89 იქვე 
90 იქვე 
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გრაფიკი 4. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელში,  სპორტულ გადაცემების ფარგლებში 
დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, გენდერის ჭრილში (წლების მიხედვით) 

 

წყარო: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (2018წ.) 

საქართველოში სპორტულ ჟურნალისტთა პროფესიის პოპულარიზაციისა და განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით მრავალი წელია მოქმედებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს 
სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია“. ამ ორგანიზაციის მისიას სპორტული ჟურნალისტების 
უფლებების დაცვა და მათი საქმიანობის მხარდაჭერა, ასევე მედიაპროექტების დაგეგმვა და 
განხორციელება წარმოადგენს. ყოველწლიურად ორგანიზაცია იღებს მიზნობრივ დაფინანსებას 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან. 
ფედერაციიდან მიღებული მონაცემებით, ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია 120 
ჟურნალისტი, საიდანაც მხოლოდ 30 წევრი (25%) არის ქალი. 
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2.7 გენდერული ასპექტების გათვალისწინება ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  ფორმირებისას 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისას 
გენდერული ასპექტების გათვალისწინებისა და აღნიშნულის საქართველოს მთავრობის 
მიერ დამტკიცებულ91 „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოსთან შესაბამისობის 
შეფასების მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა გააანალიზა შემდეგი დოკუმენტები: 

პრიორიტეტული 
დოკუმენტები 

▪ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგია 

▪ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

▪ ·გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაციის 
ეროვნული დოკუმენტი 

▪ საქართველოს სამთავრობო პროგრამა 2018-2020 და მისი 
შესრულების ანგარიშები 

საშუალო ვადიანი 
დოკუმენტები 

▪ საქართველოს სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 
2014-2020 

▪ სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების 
სისტემა 

▪ სპორტზე პასუხისმგებელი უწყების საშუალო ვადიანი სამოქმედო 
გეგმები (პერიოდი 2012-2020) 

▪ ·ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტი (პერიოდი 2013-2022) 

მოკლევადიანი 
დოკუმენტები 

▪ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტროს სამოქმედო გეგმები: 2014-2017; 2015-2018; 2016-
2019; 2017-2020 

▪ საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
განხორციელების 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა. 

▪ საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

▪ საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის 

 

  

 
91 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N629 პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის 
დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე, 2016 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ტექსტი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526319?publication=0 
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საქართველოს, და მერეს მხრივ, ევროკავშირს, ევროპის ატომური ენერგიის 
გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 
დოკუმენტი92 

● აღნიშნული დოკუმენტის მე-19 თავი ეთმობა სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში 
თანამშრომლობის საკითხებს. კერძოდ: 368-ე მუხლის თანახმად, „მხარეები 
ითანამშრომლებენ სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში ინფორმაციისა და 
საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის გზით, რათა ხელი შეუწყონ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და 
სპორტის სოციალური და საგანმანათლებლო ფასეულობების განვითარებას, სპორტის 
მობილურობას, სპორტის წინაშე მდგარი ისეთი გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ 
ბრძოლის მიზნით, როგორებიცაა დოპინგის გამოყენება, რასიზმი და ძალადობა“.  

● ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს ასევე ხელშეკრულების მე-15 თავის 
„საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ 356-ე მუხლი, რომლის თანახმად, „თანამშრომლობა მოიცავს 
შემდეგ კონკრეტულ სფეროებს: (c) არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი, 
ძირითადად ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა 
და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობისა და ჯანმრთელობის იმ მთავარი განმსაზღვრელი 
ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა კვება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა და 
თამბაქოს მიმართ დამოკიდებულება;“ 

● რაც შეეხება გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხელშეკრულების მე-14 თავის 
„დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები“ 348-ე მუხლის 
თანახმად, „მხარეები გააძლიერებენ  დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის 
პირობების (Decent Work Agenda), დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების, სოციალური დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, 
გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და 
უკეთესი სამუშაო ადგილის, სიღარიბის შემცირების, გაძლიერებული სოციალური 
ინტეგრაციის, მდგრადი განვითარებისა და გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის 
უზრუნველყოფაში“, 349-ე მუხლის თანახმად, თანამშრომლობა, რომელიც დაფუძნებულია 
ინფორმაციის გაცვლასა და საუკეთესო გამოცდილებაზე, შესაძლოა, სხვა სფეროებთან 
ერთად, მოიცავდეს გარკვეულ  საკითხებს შემდეგი სფეროდან: „(e) თანაბარი 
შესაძლებლობები და ანტი დისკრიმინაცია,  რომელიც მიზნად ისახავს გენდერული 
თანასწორობის გაძლიერებას და მამაკაცსა და ქალს შორის თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფას, ასევე, სქესის, რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის ან 
მრწამსის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ასაკის ან სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას;“ 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG 2030) ნაციონალიზაციის ეროვნული 
დოკუმენტი93 

გენდერული თანასწორობა არ არის მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, არამედ ის 
მშვიდობიანი, წარმატებული და მდგრადი მსოფლიოს ფუნდამენტური საფუძველია. შესაბამისად, 
გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობათა 
გაუმჯობესება, მსოფლიოს ახალი დღის წესრიგის - გაეროს მდგრადი განვითარების 203094 (SDG-

Sustainable Development Goals) მე-5 მიზანს95 წარმოადგენს. მე-5 მიზანი რამდენიმე გლობალურ 
ამოცანასთან ერთად მოიცავს:, შემდეგს: ყველა ადგილას ყველა ქალისა და გოგონას მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის შემცირება (5.1), ყველა ქალისა და გოგონას მიერ საჯარო და 
კერძო სფეროებში ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის ტრეფიკინგის და სექსუალური და სხვა 

 
92 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0  
93 ამ ეტაპისათვის დოკუმენტი საჯარო არ არის. 
94 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
95 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  



40 
 

ტიპის ექსპლუატაციის აღმოფხვრა (5.2), ქალთა მიმართ ყოველგვარი მავნე პრაქტიკის აღმოფხვრა 
(5.3), პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა სრული და ეფექტიანი 
მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა დონეზე ლიდერობისათვის თანასწორი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა (5.5). 

მიუხედავად იმისა, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების „დღის წესრიგი 2030“96, მოიცავს 17 მიზანს 
და შესაბამის 169 ამოცანას, სპორტთან დაკავშირებით ცალკე მიზანი განსაზღვრული არ არის,  
თუმცა „ახალი დღის წესრიგის“ ნაწილში გვხვდება ჩანაწერი: „37. სპორტი ასევე მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია მდგრადი განვითარებისათვის. ჩვენ ვაღიარებთ სპორტის ზრდად წვლილს 
ტოლერანტობისა და პატივისცემის ხელშეწყობით განვითარებასა და მშვიდობის დამყარებაში,  და 
იმ წვლილს, რომელიც მას შეაქვს ქალების და ახალგაზრდების, ინდივიდებისა და საზოგადოებების 
უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში, ასევე ჯანმრთელობის, განათლებისა და 
სოციალური ჩართულობის მიზნების შესრულებაში“. როგორც ვხედავთ, დოკუმენტში აღიარებულია 
სპორტის მნიშვნელობა მდგრადი განვითარების სხვა მიზნების შესრულებისას.  

ასევე საყურადღებოა, რომ ცალკეული მიზნები და მათი ამოცანები უშუალოდ ეხება სპორტის 
სფეროს. კერძოდ, ფიზიკური აღზრდა, ფიზიკური აქტივობა და სპორტი  საზოგადოებრივი 

გენდერული ნორმების უშუალო ამსახველია97. ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ ფიზიკურ 
აქტივობებში ვიდრე მამაკაცები  და საგრძნობლად ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი სპორტში, 
როგორც ლიდერები. პროაქტიული ინვესტიციები, პოლიტიკა და სტრატეგიები შესაძლებელია 
მიმართული იყოს სპორტში მონაწილეობასა და ლიდერობაში გენდერული უთანასწორობის 
შემცირებაზე (5.1; 5.5) სპორტში  ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმისა და 
საზიანო პრაქტიკის აღმოფხვრა ასევე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მდგრადი განვითარების 
მიზნების (5.2 და 5.3) მიღწევაში.  

საქართველოს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან ნაციონალიზაციის დოკუმენტის98 
თანახმად,  ,ფიზიკურ აქტივობასა და სპორტთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია შემდეგი მიზნები და 
ამოცანები: მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის 
ადამიანისათვის“ ამოცანა 3.დ. „ყველა ქვეყანაში, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ეროვნული და გლობალური რისკების ადრეული 
გაფრთხილების, რისკების შემცირების და მათი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“, ასევე მე-
8 მიზნის „სტაბილური, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და 
პროდუქტული დასაქმება და ღირსეული სამუშაო ყველასათვის“ ამოცანა 8.9 „2030 წლისთვის 
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მდგრადი ტურიზმის მხარდასაჭერად - რომლის 
შედეგად იქმნება სამუშაო ადგილები და ხდება ადგილობრივი კულტურისა და პროდუქტების 
პოპულარიზაცია“. 

ნაციონალიზაციის დოკუმენტის თანახმად,  

ამოცანა 3.დ. - მისადაგებული სამიზნე ინდიკატორია „3.დ.2 ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის 
პროპორციული ოდენობა (სამიზნე: 46%)“,  საბაზისო ინდიკატორს წარმოადგენს „3.დ.2 ფიზიკურად 
აქტიური მოსახლეობის პროპორციული ოდენობა 2016 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით 
შეადგენდა 36%-ს“. პასუხისმგებელ უწყებად კი განსაზღვრულია შესაბამისი სამინისტრო. 

 
96 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
97 https://en.unesco.org/mineps6/kazan-action-plan  
98 დოკუმენტი ამ ეტაპისთვის (2018 წელი) არ არის დამტკიცებული და გასაჯაროებული. დამტკიცება 
დაგეგმილია 2019 წლის განმავლობაში. ანალიზისას გამოყენებულია დოკუმენტის პროექტი.  
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რაც შეეხება ამოცანას 8.9.3, მისთვის მისადაგებული სამიზნე ინდიკატორია „8.9.3: მდგრადი 
ტურიზმის განვითარების მიზნით შემუშავებული კულტურული და სპორტული ტურიზმის პოლიტიკის 
დოკუმენტების არსებობა“, ხოლო საბაზისო ინდიკატორად განსაზღვრულია შემდეგი: „8.9.3 არ არის 
განსაზღვრული კულტურული და სპორტული ტურიზმის როლი და წილი მდგრადი ტურიზმის 
განვითარებაში“.  

სპორტის სფეროში დასახული ეროვნული მიზნების კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან, 
მოცემულია ასევე საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 

სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში 2018-202099. მოცემული დოკუმენტის მიხედვით, სპორტის 
სფეროსთან დაკავშირებული მიზნებია, შემდეგი:  მიზანი 1. სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; 
მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის; 
მიზანი 4. ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის 
შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა 
ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 8. სტაბილური, ინკლუზიური და 
მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტული დასაქმება და ღირსეული 
სამუშაო ყველასათვის; მიზანი 10. უთანასწორობის შემცირება ქვეყნებში და ქვეყნებს შორის; მიზანი 
11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; მიზანი 12. 
მდგრადი მოხმარებისა და წარმოების უზრუნველყოფა; მიზანი 13. კლიმატის ცვლილებისა და მისი 
ზეგავლენის წინააღმდეგ გადაუდებელი ზომების გატარება; მიზანი 16. მშვიდობიანი და ინკლუზიური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების 
მშენებლობა ყველა დონეზე. 

 

პრიორიტეტული დოკუმენტები100 

„საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  

სტრატეგია - 2020“101102 

● აღნიშნულ დოკუმენტში აღწერილია პრიორიტეტები და პრობლემები, რომელთა 
შესრულება და მოგვარება საჭიროა გრძელვადიანი, მდგრადი და ინკლუზიური 
ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. დოკუმენტი ძირითადად ორიენტირებულია ხარისხიანი და 
ხელმისაწვდომი განათლების, ჯანდაცვისა და საბაზისო სოციალური უზრუნველყოფის 
ინკლუზიური სისტემების განვითარებაზე. დოკუმენტში ცალკე არ არის საუბარი ფიზიკურ 
განათლებასა და სპორტში სამართლიანობისა და ინკლუზიურობის კომპონენტზე, მ.შ. 
გენდერულ ჭრილში, მაგრამ აღნიშნულია, რომ განათლების სფეროში გამოყენებული 

 
99 http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/91311/SYC_Strategy_Plan_Geo  
100„პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ თანახმად, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526319?publication=0 პრიორიტეტულ დოკუმენტებს 
მიეკუთვნება: სამთავრობო პროგრამა, ეროვნული განვითარების სტრატეგია, საერთაშორისო 
ვალდებულებები 
101 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის დადგენილება #400 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2373855?publication=0  
102 ეროვნული განვითარების სტრატეგია დაგეგმვის იერარქიაში არის უმაღლესი კატეგორიის 
დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების გლობალურ მიმართულებებს და რომლის 
ჰორიზონტი 5-8 ან მეტი წელია. ეროვნული განვითარების სტრატეგიიდან გამომდინარეობს მთავრობის 
პროგრამა და პოლიტიკის დაგეგმვის სექტორული დოკუმენტები.  
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რესურსებითა და მიღებული გადაწყვეტილებებით, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას  თანაბარი 
და თანასწორი ხელმისაწვდომობის პრინციპების  დაცვა.   

სამთავრობო პროგრამები და მათი შესრულების ანგარიშები103 104 

● საქართველოს სამთავრობო პროგრამებსა და მათი შესრულების ანგარიშებში გარკვეული 
ადგილი ეთმობა სპორტის სფეროში სახელმწიფოს მიერ გასატარებელ პოლიტიკას და 
შესაბამის აქტივობებს, ხაზგასმულია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებისათვის 
ხელშეწყობა, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი; ასევე აღნიშნულია 
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების, 
ბავშვების და მოზარდების სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართვის მნიშვნელობა და სხვა 
მრავალი საკითხი. ცალკეული დოკუმენტები ფრაგმენტული სახით მოიცავენ ჩანაწერებს 
სპორტში არსებულ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითისათვის 2016-2020 
წლის სამთავრობო პროგრამაში “თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ 
ნახსენებია ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და ასევე, ანგარიშში ნათქვამია, 
რომ სამინისტრო აქტიურად ჩაერთო თბილისის მერიასთან და გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციასთან ერთად დაწყებულ „ქალების სპორტში ჩართვის“ კამპანიის ღონისძიებებში. 
2018-2020 წლის სამთავრობო პროგრამაში კი წერია, რომ ხელი შეეწყობა მოწყვლადი 
ჯგუფების სპორტში ჩართვასა და  ქალთა ფეხბურთის განვითარებას. ნიშანდობლივია, რომ 
აღნიშნული ჩანაწერები ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებს და არ ასახავს გაცხადებულ 
სახელმწიფო პოლიტიკას, შესაბამის პოლიტიკურ ვალდებულებებს სპორტსა და ფიზიკურ 
აქტივობაში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების თაობაზე.  

  

 
103 http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=68 ; http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=424  
104 როგორც ცნობილია, მთავრობის პროგრამა არის პოლიტიკური შინაარსის მქონე დაგეგმვის 
დოკუმენტი, რომლის მიზანია მთავრობის დაპირებების,  პრიორიტეტებისა და ამოცანების განსაზღვრა. 
მთავრობის პროგრამა დაკავშირებულია პოლიტიკურ ციკლთან, შესაბამისად, მისი ჰორიზონტი 4-7 
წელს მოიცავს. 
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საშუალო ვადიანი დოკუმენტები105 106 

 

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი107  

● საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის #601 განკარგულების თანახმად, 
დამტკიცდა 2014-2020 წლების სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი. დოკუმენტზე 
მუშაობა მიმდინარეობდა სპორტული ინფრასტრუქტურის, სასპორტო განათლებისა და 
მეცნიერების, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით. დოკუმენტი ასახავს 
სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზნებს,  სპორტის განვითარების 
ძირითადი მიმართულებებს და სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის შესრულების  
მოსალოდნელი შედეგებს. თუმცა აღნიშნულ დოკუმენტში საუბარი არ არის სპორტის 
სახელმწიფო პოლიტიკაში გენდერული ასპექტების გათვალისწინებაზე და მასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე, შესაბამისად მოსალოდნელი შედეგები არ არის განხილული 
გენდერული ინდიკატორების ჭრილში, აღნიშნული საკითხი არც დოკუმენტში განხილული 
არსებული მდგომარეობის აღწერაშია გამოკვეთილი და შესაბამისად არც სპორტის 
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის აუცილებლობის დასაბუთებას უდევს საფუძვლად. 

● მნიშვნელოვანია გამოიყოს სტრატეგიით გათვალისწინებული სპორტის განვითარების 
მდგრადი საფინანსო-ეკონომიკური საფუძვლების შესახებ ჩანაწერი. კერძოდ, პოლიტიკის 
დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ „სახელმწიფო უზრუნველყოფს: სპორტში კერძო სექტორის 
მიერ თანხების ინვესტირების ხელშემწყობი პირობების შექმნას; მასობრივი სპორტის 
სტაბილური საბიუჯეტო დაფინანსების პრინციპების განსაზღვრას; მაღალი მიღწევების 
სპორტის სტაბილური, პირდაპირი და არაპირდაპირი დაფინანსების ობიექტური 
კრიტერიუმების დადგენას;  ინსტიტუციური განვითარების ხელშემწყობი საგრანტო 
დაფინანსების სისტემის შექმნას;   სპორტის სფეროში დაფინანსების გაზრდისა და 
ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებას”. დოკუმენტის 
თანახმად, „სახელმწიფო დააფინანსებს სპორტის პრიორიტეტული სახეობების ეროვნული 
ფედერაციების პროგრამებს და სხვა სპორტული ფედერაციების საშეჯიბრო კალენდარს, 
რისთვისაც შეიმუშავებს შესაბამის კრიტერიუმებს და სტანდარტებს“. 

● საყურადღებოა, რომ დოკუმენტის მიხედვით, „ასევე, შეიძლება საჭირო გახდეს შესაბამისი 
საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რაც ადგილობრივ თვითმმართველ 
ერთეულს საშუალებას მისცემს, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განსაზღვრული ნაწილი 
გამოყოს  სპორტის ხელშეწყობისათვის (მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის 
შექმნა, მოვლა-პატრონობა და განვითარება,  მუნიციპალური სპორტული კლუბის და 
მასობრივი სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება). ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეული დაადგენს ამ თანხების განაწილების ობიექტურ კრიტერიუმებს, მათ შორის, 
სპორტული კლუბების სუბსიდირების სამართლებრივ საფუძვლებს“.   

 
105 „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ თანახმად,  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526319?publication=0 პრიორიტეტულ დოკუმენტებს 
მიეკუთვნება: მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიები, ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტი 
106 მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიები (პროგრამები) პოლიტიკის დაგეგმვის მეორე დონეს 
წარმოადგენს და ეფუძნება „ეროვნული განვითარების სტრატეგიასა“ და საქართველოს მთავრობის 
პროგრამას. აღნიშნული დოკუმენტები, როგორც წესი, დგება 4-7 წლის ვადით. სექტორის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, ცალკეულ შემთხვევებში, სტრატეგია შეიძლება მოიცავდეს უფრო ხანგრძლივ ან მცირე 
პერიოდს (მოკლევადიანი (2-4 წელი) და გრძელვადიანი (7-10 წელი და მეტი). აქვს უფრო ვიწრო, 
სექტორული სპეციფიკა. 
107 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2314945?publication=0  
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● ზემოაღნიშნული ჩანაწერები არაფერს ამბობს დაფინანსების ისეთი მექანიზმის შემუშავებაზე, 
რომელიც უზრუნველყოფს რესურსების იმგვარად გადანაწილებას, რომ სპორტის სფეროში 
ხელი შეეწყოს გენდერულ თანასწორობას, ქალებისა და მამაკაცების ფინანსურ რესურსებზე 
თანაბარ ხელმისაწვდომობას, სამართლიანობის პრინციპების დაცვას.  

 

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და  
დაფინანსების კრიტერიუმები 

● 2015 წლიდან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში 
ამოქმედდა სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების ახალი სისტემა, ასევე, სპორტის 
სფეროში ძირითად უწყებათა და ორგანიზაციათა მონაწილეობით შეიქმნა მინისტრის 

სათათბირო ორგანო, სპეციალური საბჭო108. 

● არსებული მდგომარეობით, სამინისტროს მიერ ფინანსდება მხოლოდ მის მიერ აღიარებული 
სპორტული ორგანიზაციები, საბიუჯეტო პროგრამების დაგეგმვის ეტაპს კი წინ უსწრებს 
სპორტული ორგანიზაციების საბჭოს მიერ მათი შეფასება.  შეფასებისათვის კი გამოიყენება 
სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების კრიტერიუმები, რომელთაგან 
ერთ-ერთი კრიტერიუმს „კარგი მმართველობა“ წარმოდგენს.  

● კარგი მმართველობა, როგორც დაფინანსების ერთ-ერთი კრიტერიუმი თავისი შესაბამისი 
პროცენტული წილით, გათვალისწინებულია ყველა იმ ორგანიზაციების ჯგუფის მიმართ, 
როგორებიც არის: - გუნდური სპორტის სახეობის ორგანიზაციები (25%); - ინდივიდუალური 
სპორტის სახეობის ორგანიზაციები (25%); - სხვადასხვა სპორტის სახეობის გაერთიანებები 
(25%); - მასობრივი სპორტის სახეობის ორგანიზაციები (25%); - კომიტეტები (70%); - სხვა 
სპორტული ორგანიზაციები (80%).  

● რაც შეეხება თავად კარგი მმართველობის კრიტერიუმს, კრიტერიუმებისა და სტანდარტების 
არსებული განმარტების თანახმად, „სპორტული ორგანიზაციის კარგი მმართველობის 
პრინციპი განისაზღვრება შიდა მენეჯმენტის ხარისხის დონით. შიდა ორგანიზაციულ-
სტრუქტურული ეფექტიანი მუშაობის შეფასების ნაწილში ყურადღება მახვილდება რამდენიმე 
ძირითად მიმართულებაზე, რომელთაგან ერთი-ერთი გენდერულ საკითხებზე მუშაობას 
გულისხმობს.  

● აღსანიშნავია, რომ კრიტერიუმის შიგნით შესაბამის სტანდარტებს არ აქვთ მინიჭებული 
შესაბამისი ხვედრითი წონა, რაც თავის მხრივ ბუნდოვანს ხდის დაფინანსების რა ნაწილი 
არის მიმართული უშუალოდ გენდერულ საკითხებზე. ზოგადია ასევე გენდერულ საკითხებზე 
მუშაობის შესახებ ჩანაწერიც, და შესაბამისად ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა. აქვე 
ისიც გასათვალისწინებელია, რომ სპორტული ორგანიზაციის შეფასება ეფუძნება თავად 
სპორტული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშსა და სამინისტროს სპორტზე 
პასუხისმგებელი დეპარტამენტის შეფასებას. არსებული ინფორმაციით, „ამავე პროცესში 
სპორტულ ორგანიზაციას მოეთხოვება, რომ წარმოადგინოს განვითარების სულ მცირე 4 
წლიანი გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტის შესწავლისას, ასევე მხედველობაში მიიღება 
ფედერაციის ხედვა, მის მიერ გამოკვეთილი გამოწვევები და გეგმა გენდერულ საკითხებზე 

მუშაობის მიმართულებით და აღნიშნული აისახება შეფასებაზე“.109 

 
108 სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო, შეიქმნა საქართველოს სპორტისა 
და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 4 ნოემბრის ბრძანების საფუძველზე. 
http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=45_2_aecda9ad-d2e0-48d4-8e30-
202278b48d72.pdf  

109 სპორტულ ორგანიზაციათა შეფასების შედეგად, დაფინანსების გამოთვლის შესახებ იხილეთ სპორტული 
ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს დებულებაში. http://bit.ly/2TrdIyQ  
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● რაც შეეხება ავტონომიური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე სპორტის სფეროს 
დაფინანსების კრიტერიუმებს, აჭარის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების, თბილისის, 
ბოლნისის მაგალითზე გამოთხოვილი ინფორმაციების თანახმად, ამ ეტაპისთვის „გენდერი“, 
როგორც დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრის ერთ-ერთი კრიტერიუმი/კომპონენტი 
განსაზღვრული არ არის. 

 
საქართველოში მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობისა და განვითარების 
სტრატეგია 2019-2024 (პროექტი)110 

● საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 
2019-2024 წლებისთვის შემუშავებულია,  საქართველოში მასობრივი სპორტის 
ხელმისაწვდომობისა და განვითარების სტრატეგიის პროექტი - შემდეგი ძირითადი 
მიმართულებებით: სკოლამდელი სპორტი, სასკოლო სპორტი, საუნივერსიტეტო სპორტი, 
სპორტი ყველასათვის წარმოადგენს. სპორტი ყველასათვის კომპონენტში აღნიშნულია, რომ 
სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სარგებელს სოციალური 
ჩართულობა წარმოადგენს, ხოლო საზოგადოების ჯგუფებს შორის, რომელთაც სპორტზე 
თანაბარი ხელმისაწვდომობისათვის  განსაკუთრებული მხარდაჭერას საჭიროებენ ქალები 
განსაკუთრებულად არიან აღნიშნულნი.  როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ: 
„საქართველოში სპორტსტატის (sportstat.gov.ge) მონაცემებით, 143,311 პროფესიონალ და 
მოყვარულ სპორტსმენს შორის 26,761 ქალია, რაც მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით 
19%-ია, მაშინ, როდესაც საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში უფრო მეტი ქალი 
ცხოვრობს, ვიდრე მამაკაცი. იმის მიუხედავად, რომ არსებულ მონაცემებს ღიად დარჩენილ 
საკითხებთან მიმართებაში გარკვეული სპეციფიკა ახასიათებს, მაინც მკაფიოდ იგრძნობა 
საჭიროება, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს სპორტში ქალთა ჩართულობას. ამ მხრივ 
შესაძლებელია რამდენიმე მიმართულების გამოყოფა, კერძოდ, ადაპტირებული სასპორტო 
ინფრასტრუქტურა, ცნობიერების დონე, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და სხვა. 
რაც შეეხება სასპორტო ინფრასტრუქტურას, არსებულ ხარვეზებზე მათ შორის ევრო ის 
საბჭოს რეკომენდაციებშიც არის ხაზგასმული,  რომ საქართველოში ამ მხრივ 
მნიშვნელოვანი ხარვეზებია, როგორიცაა განცალკევებული სივრცეები ქალებისა და 
მამაკაცებისათვის, ჰიგიენის სტანდარტები და სხვა. ასევე მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ 
2017 წლის კვლევის თანახმად, ქალები უფრო ნაკლებად არიან ინფორმირებულები 
მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობის შესახებ, ვიდრე მამაკაცები, რაც 
ინფორმირებულობის დაბალ დონეზე მიუთითებს.“ 

● აღნიშნული ჩანაწერი მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათის მატარებელია და შესაბამისად 
დოკუმენტი არ ასახავს ხედვას მასობრივ სპორტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების 
თვალსაზრისით გასატარებელი ქმედებების შესახებ. საყურადღებოა, რომ თავად 
დოკუმენტის მიზანიც არაფერს ამბობს აღნიშნულ საკითხზე და მას სტრატეგიის შემადგენელ 
ნაწილად არ წარმოადგენს.  

● რაც შეეხება აღნიშნული სტრატეგიით გათვალისწინებულ დაფინანსების საკითხებს, 
სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია „მასობრივი სპორტის დაფინანსების სისტემის 
გაუმჯობესება“, ხოლო რაც შეეხება დოკუმენტში დაფინანსების შესახებ ჩანაწერს, მასში 
საუბარია მხოლოდ „არსებულ რეალობაზე“, მაგრამ არაფერია ნათქვამი იმ ხედვასა და 
მექანიზმებზე, რომელთა მეშვეობით საშუალო ვადიან პერიოდში უნდა გაუმჯობესდეს 
მასობრივი სპორტის დაფინანსების სისტემა სტრატეგიის შესაბამისად, გენდერული 

 
110 http://bit.ly/32VsPDO 
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ასპექტების გათვალისწინებით. დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ, რომ „სტრატეგიის მიზნების 
განხორციელებისთვის შემუშავდება სამოქმედო გეგმა, და წარმოდგენილი იქნება 
სტრატეგიის დანართის სახით“. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სამოქმედო 
გეგმა სტრატეგიით გათვალისწინებული საკითხების და აქტივობების ჩაშლილ და დეტალურ 
ხედვას უნდა გვთავაზობდეს, მნიშვნელოვანია, რა სახით იქნება მასში წარმოდგენილი 
მასობრივი სპორტის დაფინანსების მიმართულება.  

საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს 
სამინისტროების, სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და უწყებების საშუალო 
ვადიანი ძირითადი მიმართულებები 

● საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს 
სამინისტროების, სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და უწყებების საშუალო ვადიანი 
ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტებში, რომელთა საფუძველზეც (და საქართველოს 
პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების დასკვნების გათვალისწინებით) შემდგომში 
საქართველოს სამინისტროები ამტკიცებენ თავიანთ საშუალო ვადიან სამოქმედო გეგმებს111, 
რომლებიც მოიცავს პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად განსახორციელებელ პროგრამებსა 
და ღონისძიებებს.  

● 2013-2022 წლების პერიოდზე, შესაბამის საშუალო ვადიან დოკუმენტებში, მხოლოდ 
რამოდენიმეჯერ, ისიც ფრაგმენტულად არის საუბარი სპორტზე გენდერულ ჭრილში, არ 
არის წარმოდგენილი სპორტის სფეროში გენდერული ასპექტების გათვალისწინებასთან 
დაკავშირებული საკითხები და საშუალო ვადიანი ხედვა ამ მიმართულებით, კერძოდ:  

● საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს 
სამინისტროების, სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და უწყებების საშუალო ვადიანი 
ძირითადი მიმართულებების 2012, 2013 და 2014 წლებში საქართველოს პარლამენტში 
წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტების მიხედვით, გათვალისწინებულია ქართული 
ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო 
ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა 
ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა. 
მაგრამ არაფერია ნათქვამი ზოგადად ქალების სპორტში ჩართვის ხელშეწყობაზე.  

● ასევე, 2015 წელს წარმოდგენილ 2016-2019 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური 
პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტში 
გათვალისწინებულია ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის 
ყველა საჭირო პირობების შექმნა.  

● 2016 და 2017 წლებში წარმოდგენილ დოკუმენტებში (2017-2020 და 2018-2021 წლების 
შესაბამისი დოკუმენტები) აღნიშნულია, რომ იგეგმება ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა 
საჭირო პირობის შექმნა.  

● 2018 წელს საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ 2019-2022 წლების დოკუმენტში კი 
საერთოდ არ არის ნახსენები ქალთა სპორტი, ქალთა და გოგონათა სპორტში ჩართულობის 
ზრდის ხელშეწყობა ან გენდერული თანასწორობის დაცვა. 

 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 112,113 

 
111აღნიშნული სამოქმედო გეგმების გათვალისწინებით დგება ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტი. https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  
112 https://mof.ge/BDD  
113 ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი  არის ქვეყნის განვითარების 
ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური 
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● ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში რიგ სხვა საკითხებთან 
ერთად, წარმოდგენილი უნდა იყოს: მთავრობის პროგრამიდან გამომდინარე დასაგეგმი 
წლის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლის ფარგლებშიც 
მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს; საქართველოს 
მთავრობის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი პრიორიტეტული 
მიმართულებები, თითოეული მათგანის მოკლე აღწერა, მათ ფარგლებში მხარჯავი 
დაწესებულებების მიერ დაგეგმილი პროგრამები, მათი აღწერა და მოსალოდნელი 
შედეგები; წარმოდგენილი პროგრამების აღწერები უნდა ქმნიდეს ფართო ჩარჩო კონტექსტს 
სამინისტროებისათვის, რის ფარგლებშიც დაიგეგმება თითოეული სამინისტროს საშუალო 
ვადიანი დეტალური სამოქმედო გეგმა, კონკრეტული ღონისძიებებით, რომლებიც თავის 
მხრივ შედარებით გამსხვილებულად წარმოდგენილი იქნება წლიურ ბიუჯეტსა და ბიუჯეტის 
კანონის პროგრამულ დანართში. 

● 2013-2022 წლების პერიოდის BDD დოკუმენტების ანალიზი როგორც ცენტრალური, ასევე 
ავტონომიური და ადგილობრივი ხელისუფლების ცალკეულ მაგალითებზე ცხადყოფს, რომ 
დოკუმენტი არ მოიცავს საშუალო ვადიან პერიოდში სპორტის სფეროში გენდერული 
მეინსტრიმინგის ხედვას და მიმართულებებს. ცალკეულ შემთხვევებში, ძალიან 
ფრაგმენტულად არის საუბარი გასატარებელ ღონისძიებებზე.  

● ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2013-2016 და 2014-2017 წლების 
დოკუმენტებში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ღონისძიებებში 
აღნიშნულია მხოლოდ ქალთა ფეხბურთის ნაკრების მხარდაჭერა.  

● 2015-2018 წლის დოკუმენტში, კი ქალთა ფეხბურთის მხარდაჭერის გარდა სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამების მიხედვით დაგეგმილია ფარიკაობის, 
ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების 
მიხედვით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა 
ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა.  

● 2016-2019, 2017-2020 და 2018-2021 წლების დოკუმენტებში, სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტროს  სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებში აღნიშნულია 
საქართველოში ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა 
საჭირო პირობის შექმნა. 

● რაც შეეხება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების მიმართულებებს, როგორც ცნობილია, ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი ასევე ასახავს შესაბამის ინფორმაციას 
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ. 
მაგალითისათვის, შესაბამისი წლების BDD დოკუმენტების ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ: 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტებს შორის არის სპორტის განვითარების 
ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა, სპორტის 
განვითარების ხელშეწყობა ასევე არის თბილისისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 
პრიორიტეტებს შორის, მაგრამ არც ერთ მათგანში არ არის საუბარი სპორტის სფეროში 
გენდერულ ასპექტების გათვალისწინებასა და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების 
თაობაზე. 

 
პროგნოზების შესახებ, ასევე შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი ითვალისწინებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 
პრიორიტეტებს, მათს განსახორციელებელ პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და ღონისძიებებს.  
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● რაც შეეხება 2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტს114, აღნიშნული დოკუმენტი მისი წინამორბედის მსგავსად, არათუ არ მოიცავს 
სპორტის სფეროში გენდერული ასპექტების  გათვალისწინებას, არამედ მასში წინა 
დოკუმენტების მსგავსი ჩანაწერიც კი არ არის მ.შ. ქალთა ნაკრებების ხელშეწყობისა და 
სათანადო პირობების შექმნის თაობაზე. გამონაკლისია მხოლოდ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, რომელშიც სპორტის განვითარების ხელშეწყობის 
მიმართულებით მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე 
ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა არის დაგეგმილი. 

 

მოკლევადიანი დოკუმენტები115 

სამინისტროს საშუალო ვადიანი გეგმები116  

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2014-2017 წლების საშუალო 
ვადიანი სამოქმედო გეგმის“ დოკუმენტში, მსგავსად 2014-2017 წლების BDD დოკუმენტისა, 
ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში ნახსენებია ქალთა ნაკრებისათვის ყველა 
საჭირო პირობის შექმნა. თუმცა, სამოქმედო გეგმის კომპონენტების გათვალისწინებით მასში 
არაფერია ნათქვამი აღნიშნული მიმართულებით მოსალოდნელ შედეგებზე, შესაბამის 
ინდიკატორებსა და განხორციელების მექანიზმებზე. 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2015-2018 წლების საშუალო 
ვადიანი სამოქმედო გეგმის“117 დოკუმენტში საუბარია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და მართვის, სპორტის განვითარების 
ხელშეწყობის, სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის, 
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებებზე, მაგრამ არაფერია ნათქვამი 
სპორტის სფეროში გენდერული მეინსტრიმინგის მიმართულებით გასატარებელ ღონისძიებებზე. 
2015-2018 წლების BDD დოკუმენტის მიხედვით, კი ქალთა ფეხბურთის მხარდაჭერის გარდა 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამების მიხედვით დაგეგმილია 
ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების 

 
114 https://mof.ge/5177 ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის 
(საბოლოო ვარიანტი)  
115„პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ თანახმად, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526319?publication=0 პრიორიტეტულ დოკუმენტებს 
მიეკუთვნება: მულტისექტორული/სექტორული სამოქმედო გეგმები, მთავრობის წლიური სამოქმედო 
გეგმა, წლიური ბიუჯეტი  
116 სტრატეგიებით და დოკუმენტებით გათვალისწინებული პრიორიტეტებიდან გამომდინარეობს უწყების 
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც წარმოადგენს ქმედით დაგეგმვის დოკუმენტს და 
სტრატეგიებისაგან განსხვავებით ქმნის არა ზოგად ჩარჩოს, არამედ განსაზღვრავს კონკრეტულ 
ღონისძიებებს, ე.წ. ოპერატიულ გეგმებს, რომლის მიხედვითაც ეს უწყებები საშუალო ვადიან/შესაბამის 
პერიოდში იფუნქციონირებენ, შესაბამისად ეს ღონისძიებები თავისი შინაარსით საკმაოდ კონკრეტულ და 
დეტალურ ქმედებებს უნდა აღწერდეს. სამოქმედო გეგმები მუშავდება 1-2, მაქსიმუმ 4 წლის ვადით. 
ამასთან, ბოლო 2 წლის აქტივობები ინდიკატორული ხასიათისაა და მისი რევიზია/ხელახალი დაგეგმვა 
უნდა ხდებოდეს მიღწეული შედეგებისა და ახალი გამოწვევების გათვალისწინებით, შესაბამისად ისინი ე.წ. 
მცოცავი გრაფიკით განახლებადია ყოველწლიურად. 

სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, საშუალო ვადიანი დაგეგმვისას მითითება გაკეთდეს გაეროს 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან კავშირზე (Sustainable Developmend Goals – 2030), ასევე, 
საერთაშორისო სტანდარტებთან, მათ შორის, ევროკავშირის დირექტივებთან კავშირზე. 

117 http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro%20Informacia/2015_18_wlebi.pdf  
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მიხედვით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა 
ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა. სამოქმედო გეგმა კი თავის შინაარსიდან 
გამომდინარე,  უფრო დეტალურ ღონისძიებებად უნდა იშლებოდეს ვიდრე ეს ქვეყნის ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში ან წლიური ბიუჯეტის კანონშია წარმოდგენილი. 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016-2019 წლების საშუალო 
ვადიანი სამოქმედო გეგმაში“118, სპორტის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების პროგრამის 
აღწერაში აღნიშნულია „ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, 
საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა 
ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა”, მაგრამ 
არაფერია ნათქვამი აღნიშნული მიმართულებით მოსალოდნელ შედეგებსა და შედეგების 
შესრულების ინდიკატორებზე. ანალოგიურად, ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობების 
შექმნის შესახებ ჩანაწერებს ვხვდებით ასევე სხვა პროგრამების აღწერებში, როგორიცაა: 
ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის 
პროგრამა, ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის 
პროგრამა, ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, მძლეოსნობის სახელმწიფო 
მხარდაჭერის პროგრამა, ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, სპორტის 
საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა. მაგრამ ამ პროგრამებთან 
დაკავშირებით, არც მოსალოდნელ შედეგებში და არც შედეგების შესრულების შეფასების 
ინდიკატორებში არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი ინფორმაცია. 2016-2019 წლების BDD 
დოკუმენტები თავის მხრივ ითვალისწინებენ საქართველოში ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი 
და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნას. სამოქმედო გეგმა კი თავისი 
შინაარსით, პროგრამის აღწერის ფარგლებში კი არ უნდა იმეორებდეს BDD დოკუმენტის ჩანაწერს, 
არამედ უნდა მოიცავდეს მის შესაბამის დეტალურ ღონისძიებებს, საუბრობდეს მოსალოდნელ 
შედეგებზე და ასახავდეს შედეგების შეფასების შესაბამის ინდიკატორებს.  

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2017-2020 წლების საშუალო 
ვადიანი სამოქმედო გეგმაში“119, ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში 
პროგრამის აღწერასა და მიზანში აღნიშნულია ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის 
შექმნა. მსგავს ჩანაწერს ვხვდებით  ჭადრაკის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებშიც. რაც შეეხება 
2017-2020 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორებს, მხოლოდ ჭადრაკის 
სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებების ფარგლებში, 2017 
წლის მიზნობრივი მაჩვენებლად განსაზღვრულია „1. მსოფლიო თასი (მამაკაცთა შორის)“, ხოლო 
2018 წლის შესაბამის ერთ-ერთ მიზნობრივ მაჩვენებლად/ინდიკატორად კი: „(2) ევროპის 
ინდივიდუალური ჩემპიონატი (ქალები და ვაჟები)“.  

 

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების 

ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედო გეგმა” 

● საქართველოს პარლამენტის 24.01.2014 წლის დადგენილებაში120 - „საქართველოში 
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 
წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ“ - პირველი პრიორიტეტული სფეროს 
ფარგლებში ერთ-ერთ განსახორციელებელ ღონისძიებად განსაზღვრულ იქნა 

 
118 http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro%20Informacia/2016_19_weli.pdf  
119 http://msy.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=933&fbclid=IwAR0RN62u-
XwWAd3qirxIz6qtJ94zeYtsDIVIfUxsJR-xlai9Vw3hrBkox7U  
120 http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/27264/NAP_2014-2016_FINAL  
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების პროცესში გენდერული თანასწორობის 
ასპექტების გათვალისწინება, რაც თავის რაც თავის მხრივ მოიცავს ბიუჯეტირების შესაბამის 
დონეზე შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სპორტის სფეროში 
განსახორციელებელ პროგრამებსაც. 

● აღნიშნული დოკუმენტი, გარდა გენდერული ბიუჯეტირების121 საკითხისა, ასევე 
განსაზღვრავდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:  განათლებისა და ცნობიერების დონის 
ამაღლების მიმართულებით - განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის ასპექტების 
გათვალისწინებისა და საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით გასატარებელ 
ღონისძიებებს, მ.შ. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 
მხრიდან; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში გენდერული თანასწორობის 
უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, მ.შ. საქართველოს სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხრიდან; ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივი 
თვითმმართველობის პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების 
გათვალისწინების საკითხებს, მ.შ. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტროს მხრიდან.  
 

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს  
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა122 

 
● აღნიშნული დოკუმენტი კვლავ მნიშვნელოვან აქტივობებს განსაზღვრავს გენდერული 

მეინტრიმინგის მხარდასაჭერად, კერძოდ: საქართველოს პარლამენტის მიერ გენდერულ 
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრისა და ახალი 
კონცეფციის მიღების მხარდაჭერის ამოცანის ფარგლებში, პარლამენტის მნიშვნელოვან 
საქმიანობებად განსაზღვრულია კანონმდებლობის გენდერული ანალიზის მეთოდოლოგიის 
დანერგვა პარლამენტში, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის 
მეთოდოლოგიის დანერგვა. აღნიშნული აქტივობები კი თავის მხრივ გულისხმობს, სპორტის 
როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროს შესახებ როგორც კანონმდებლობის 
გენდერული ანალიზის გახორციელებას, ასევე სფეროს ბიუჯეტის გენდერულ ანალიზს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების  
სამთავრობო სამოქმედო გეგმა123  

● სპორტის სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა აღნიშნული გეგმის ერთ-
ერთ მიზანს წარმოადგენს124 (მიზანი 12.18). მიზნის მისაღწევად განსაზღვრულია 4 ამოცანა 
(8 ღონისძიება/საქმიანობა), კერძოდ: გენდერული ასპექტების გათვალისწინება სპორტის 
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში, სკოლაში ფიზიკური აღზრდის უზრუნველყოფა და 
სპორტული ცხოვრების წახალისება, სპორტის სფეროში სახელმწიფო მხარდაჭერა 

 
121 გენდერული ბიუჯეტი - შედეგზე ორიენტირებული (პროგრამული) ბიუჯეტის შემადგენელი ნაწილია, 
რომელიც მოიაზრებს საჯარო ფინანსების მართვის ორიენტირებას არა ფინანსურ ან ადამიანურ 
რესურსებზე, არამედ კონკრეტული რესურსებით თითოეული პროგრამის ფარგლებში 
დაგეგმილ/მიღწეულ შედეგებზე. 
122 https://bit.ly/3aN5vus 
123 ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად 
(დამკტიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს დადგენილებით), 
ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამის სამოქმედო გეგმებს. 
124 მიზანი 12.18 იხილეთ: http://bit.ly/2vJf27g  
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გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაცვით; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 
გენდერული თანასწორობის შესახებ. (იხილეთ ცხრილი 1). 

 

2.8 შემოთავაზებული კანონპროექტის გენდერული შესაბამისობის ანალიზი  
 

მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობასთან დაკავშირებით, კანონის პროექტის „ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის შესახებ“ არსებული რედაქცია, ითვალისწინებს მხოლოდ ზოგად ჩანაწერებს, კერძოდ, 
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპები და ამოცანებია: (ა) 
საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; (ბ) თანასწორობის უზრუნველყოფა მათ 
შორის სქესის ნიშნის მიხედვით; (გ) მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ადამიანის ფიზიკური 
აქტიურობის მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. (დ) საზოგადოების გაჯანსაღების ხელშეწყობა და 
არაგადამდები დაავადებების პრევენცია. (თავი II, მუხლი 4. სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპები 
და ამოცანები). თუმცა, გაურკვეველია აღნიშნული ჩანაწერები განიხილება როგორც სახელმწიფო 
პოლიტიკის ზოგადი პრინციპები, თუ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში დასახული 
ამოცანები. სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგად პრინციპებად მათი განხილვა აღნიშნულ ჩანაწერებს 
ზოგადს ხდის, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ისინი აღნიშნულ სფეროში დასახულ ამოცანებად 
განიხილება, საჭიროა ამოცანების იმპლემენტაციის გზებისა და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებელი 
უწყებების განსაზღვრა - რომელი უწყებების მიერ და როგორ უნდა განხორციელდეს მაგალითად 
ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ამოცანა, 
ან საზოგადოების გაჯანსაღების ხელშეწყობა, ან კიდევ ამ მიმართულებით თანასწორობის 
უზრუნველყოფა.  

შემოთავაზებული კანონის პროექტში „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“, განსხვავებით 
„სპორტის შესახებ“ დღეს არსებული კანონისგან, ვხვდებით ჩანაწერებს გენდერული თანასწორობის 
შესახებ. კანონის პროექტის მე-4 მუხლი განსაზღვრავს, რომ „სპორტში გენდერული თანასწორებისა 
და ბალანსის დაცვისათვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა“ წარმოადგენს სახელმწიფო 
პოლიტიკის ერთ-ერთ პრინციპს და ამოცანას.  

კანონპროექტის მე-2 თავში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 
პრინციპებისა და ამოცანების ნაწილში საუბარია „სპორტში გენდერული თანასწორობისა და 
ბალანსის დაცვისათვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის“ შესახებ. გარდა ამისა, ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის სფეროში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს მიკუთვნებულ კომპეტენციათა ჩამონათვალში ჩნდება ჩანაწერი „ქალთა 
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“. ასევე კანონპროექტის მეათე თავში სპორტში დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლის შესაბამის მუხლში მითითებულია, რომ „დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 
ბრძოლის მიზნით, სპორტული ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან ... უზრუნველყონ შესაბამისი 
სპორტის სახეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა გენდერული და სხვა ნებისმიერი ნიშნით 
დისკრიმინაციისაგან თავისუფალ გარემოში“.  

მიუხედავად ამ ჩანაწერებისა, რთულია იმის შეფასება, თუ რა პირდაპირ ან/და არაპირდაპირ 
გენდერულ გავლენას იქონიებს კანონპროექტი, ვინაიდან არ არის დაკონკრეტებული, რა 
იგულისმხება, მაგალითად, „პირობების უზრუნველყოფაში“ - რომელი უწყება, რა საშუალებებით 
უზრუნველყოფს შესაბამის პირობებს? რას გულისხმობს კონკრეტულად „შესაბამისი პირობები“? 
ამავე დროს, აღნიშნული ჩანაწერის მოქცევა „პრინციპებისა და ამოცანების“ ნაწილში უფრო 
ბუნდოვანს ხდის ჩანაწერის დანიშნულებას - დასაზუსტებელია, განსაზღვრავს კანონი გენდერულ 
თანასწორობას, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის „პრინციპს“ სპორტის სფეროში თუ როგორც 
„ამოცანას“. გენდერული თანასწორობის ამოცანად განსაზღვრის შემთხვევაში, საჭიროა უფრო 
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დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ამოცანის იმპლემენტაციის შესახებ, კერძოდ რომელი 
უწყებების მიერ და როგორ უნდა განხორციელდეს ის. ასევე, მნიშვნელოვანია დაკონკრეტდეს, რა 
იგულისხმება „ქალთა სპორტის“ ხელშეწყობაში - ქალების წარმომადგენლობის გაზრდა სპორტში, 
თუ რომელიმე სპორტის სახეობის ხელშეწყობა, რომელიც მიჩნეულია „ქალთა სპორტად“. 
ზემოაღნიშნული ჩანაწერების შემთხვევაში, კანონით იქმნება ვალდებულება, სპორტის სფეროში 
პოლიტიკის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებული იყოს გენდერული ასპექტები, რაც 
წინგადადგმული ნაბიჯია კანონის არსებულ რედაქციასთან შედარებით, თუმცა, ახალი ინიციატივის 
გენდერული გავლენის შესაფასებლად აუცილებელია, დაზუსტდეს რა მიზნები და ამოცანები არის 
დასახული სპორტში გენდერული თანასწორობის კუთხით სახელმწიფო დონეზე და როგორ 
მოხდება მათი შესრულების მონიტორინგი. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ახალი კანონის პროექტში არის ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ 
„საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს და საჭიროებისამებრ აახლებს სპორტის სახელმწიფო 
პოლიტიკის დოკუმენტს და სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას“. კანონის 
არსებულ რედაქციაში არ ვხვდებით ჩანაწერს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და 
სამოქმედო გეგმის შესახებ. შესაბამისად, ახალი ნორმა გარკვეულწილად სავალდებულოს ხდის  
სპორტის სფეროში სტრატეგიულ დაგეგმვას. კანონპროექტის შესაბამისი მუხლის მომდევნო 
ნაწილები აზუსტებს პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შინაარსს და 
განმახორციელებელთა უფლებამოსილებებს. მათ შორის, დამატებით ხდება დაზუსტება, რომ 
„სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლების დაცვით აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკები, ასევე მუნიციპალიტეტები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში 
დამოუკიდებლად შეიმუშავებენ და ახორციელებენ დამატებით ღონისძიებებს“. მიუხედავად ამ 
მნიშვნელოვანი სიახლისა, გენდერული გამოწვევები ამ მიმართულებითაც არ არის ხაზგასმული 
ახალ ინიციატივაში. გენდერული გავლენის შესაფასებლად საჭიროა კანონპროექტში 
დაკონკრეტდეს, იქნება თუ არა აქცენტი გაკეთებული სპორტის შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკის 
დოკუმენტსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმებში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე, ეს შეიძლება ეხებოდეს სპორტის სფეროში ზოგად ხედვას გენდერული თანასწორობის 
მიმართულებით, ქალთა და მამაკაცთა სპორტის სფეროში შესაბამისი მიდგომების ჩამოყალიბებას 
და სხვა. 

კანონპროექტის იმავე თავში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიკუთვნებულ კომპეტენციათა 
ჩამონათვალში ემატება მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის ნაწილი. თუმცა, ეს 
ჩანაწერიც არ ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს. გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკის 
დაგეგმვისთვის უფრო მისაღები იქნებოდა მოსახლეობაზე საუბრისას ქალთა და მამაკაცთა 
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის განსხვავებული ღონისძიებების აუცილებლობის აღნიშვნა. 
სამინისტროს კომპეტენციათა ჩამონათვალს ემატება სპორტული ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა, რაც ასევე არ ითვალისწინებს გენდერულ გამოწვევებს. კანონპროექტში 
სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი კომპეტენცია ჩნდება სპორტული სტატისტიკის წარმოებისა და 
მუდმივი განახლების შესახებ. უფრო დეტალურად სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის სფეროში 
სხვადასხვა მხარეების მიერ სტატისტიკის წარმოების ვალდებულების შესახებ კანონპროექტის მე-11 
თავში არის აღნიშნული. თუმცა, არსად არის მითითება გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკის 
წარმოების აუცილებლობის შესახებ, რაც, რა თქმა უნდა, დიდ დაბრკოლებას ქმნის კანონპროექტის 
გენდერული გავლენის შეფასებისთვის.  

კანონპროექტის მე-3 თავში საუბარია სპორტის სფეროს მართვაზე ავტონომიურ რესპუბლიკებში და 
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტების მონაწილეობაზე. ამ მხრივ კანონპროექტი რამდენიმე 
სიახლეს გვთავაზობს. მუნიციპალიტეტს უჩნდება ვალდებულება,  „თავის ტერიტორიულ ერთეულში 
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დანერგოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ხელი შეუწყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 
ფიზიკური აღზრდის პროცესის წარმატებით წარმართვას, სპორტის განვითარებას“, ასევე 
ვალდებულება იმის შესახებ, რომ „ყველა მუნიციპალიტეტი მისი ტერიტორიის  ფარგლებში 
არსებულ სპორტულ ობიექტებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად  დაამუშავებს  შესაბამის 
საინფორმაციო ბაზას, რაც ხელმისაწვდომია სამინისტროსთვის“. ყველა მუნიციპალიტეტი 
ვალდებული ხდება „ყოველწლიურად მოაწყოს, განავითაროს ან/და განახორციელოს 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ ტერიტორიის ფარგლებში არსებული არანაკლებ ერთი  
სპორტული ობიექტი, მათთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საერთო ასიგნებებიდან“. 
როგორც ვხედავთ, მუნიციპალიტეტებს უჩნდებათ რიგი ახალი ვალდებულებები, თუმცა ეს 
ვალდებულებები არ ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს. შესაბამისად, კანონპროექტი არ 
იძლევა იმის საფუძველს, რომ შეფასდეს აღნიშნული ცვლილებების გენდერული გავლენა. 
მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდის პროცესის 
ხელშეწყობის ნაწილში შესაძლებელია ცალკე აღინიშნოს გოგონებისა და ბიჭებისათვის სპორტის 
განვითარების შესაძლებლობები. ასევე სპორტულ ობიექტებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად 
შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის დამუშავების ვალდებულება უნდა მოიცავდეს გენდერულ 
ასპექტებს, ანუ ბაზის დამუშავება დასაწყისიდანვე უნდა ეყრდნობოდეს მონაცემების მოძიებას 
გოგონებისა და ბიჭების საჭიროებების გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა 
მუნიციპალიტეტებისათვის ყოველწლიურად არანაკლებ ერთი  სპორტული ობიექტის მოწყობის, 
განვითარების ან/და რეაბილიტაციის შესახებ. ეს ვალდებულება იძლევა ფართო შესაძლებლობას, 
რომ ხელი შეეწყოს გენდერულ თანასწორობას სპორტში - მაგალითად, შესაბამისი ობიექტების 
შერჩევის დროს თანაბრად შეეწყოს ხელი გოგონებისა და ბიჭების თანაბარ ჩართულობას სპორტში.  

კანონპროექტის მე-5 თავი ეთმობა სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების 
საკითხებს. ამ მხრივ სიახლეა სამინისტროში სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და 
დაფინანსების საბჭოს შექმნის საკითხი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის სათათბირო ორგანოს. ამ საკითხთან 
დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივაში არ არის გამოკვეთილი გენდერული საკითხები. ამ 
შემთხვევაში საჭიროა, მაგალითად, იმის აღნიშვნა, იქნება თუ არა გათვალისწინებული შესაბამისი 
სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების განხილვის დროს ქალისა და მამაკაცის 
სპორტის შესაბამისი სახეობების პოპულარიზაციის აუცილებლობები; იქნება თუ არა გენდერული 
ასპექტები ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი საბჭოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების 
დროს. 

კანონპროექტის მე-12 თავში საუბარია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროს საფინანსო და 
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ. მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩნდება სპორტის 
დაფინანსების წყაროების ჩამონათვალში, სადაც ახალი კანონპროექტი აჩენს „კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სხვა შემოსავლების“ წყაროს შესაძლებლობას, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფის ნაწილში ნაცვლად „ყველა სახის სპორტული და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
ნაგებობისა“ მიმართება ხდება „ყველა სახის სპორტულ ობიექტზე“. თუმცა, არც დაფინანსების და 
არც მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ნაწილი არ ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს. 
საბიუჯეტო დაფინანსების განხილვისას სპორტის სფეროში აუცილებელია ქალთა და მამაკაცთა 
მიერ სპორტზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გათვალისწინება. კანონპროექტი არ 
იძლევა იმის საფუძველს, რომ საბიუჯეტო დაფინანსების გენდერულ ჭრილში განხილვა მოხდეს, 
შესაბამისად, შეფასდეს, რა გავლენას იქონიებს იგი ქალთა და მამაკაცთა ფიზიკური აღზრდისა და 
მათი სპორტული აქტივობების განვითარების მიმართულებით. ასევე სპორტის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის გაფართოების ხელშეწყობის ნაწილში არ არის აღნიშნული ქალთა და მამაკაცთა 
სპორტული საჭიროებების გათვალისწინება. 
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თავი III.  
გენდერული ანალიზი 
 

3.1 მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობა 
 

ჯანმოს მონაცემებით125, მსოფლიოში ზრდასრულთა დაახლოებით 23% და სკოლის მოსწავლეთა 
81% არ არიან საკმარისად ფიზიკურად აქტიურები. ამავე მონაცემებით დასტურდება, რომ 
გოგონებისა და ქალების ფიზიკური აქტივობა, ვაჟებსა და მამაკაცებთან შედარებით უფრო 
დაბალია. აღნიშნული პრობლემის დაძლევის მიზნით, ჯანმომ შეიმუშავა მოსახლეობის ასაკობრივი 
კატეგორიების მიხედვით (5-17; 18-64; 65+) ფიზიკური აქტივობის ხანგრძლივობასა და ინტენსივობის 
თაობაზე რეკომენდაციები, ასევე ორგანიზაციამ დაამტკიცა „ფიზიკური აქტივობის გლობალური 
სამოქმედო გეგმა 2018-2030 წლებისთვის“, რომლის მიზანია 2030 წლისთვის, მსოფლიო 
მასშტაბით, მოსახლეობის ფიზიკური პასიურობის დონის 10%-ით შემცირება.  

ფიზიკური აქტივობას აქვს მრავალი ფორმა: სეირნობა, ველოსიპედით გადაადგილება, სპორტი, 
ასევე, ცეკვა, იოგა და სხვა. ფიზიკური აქტივობა, შესაბამისი ინტენსივობის და დატვირთვის 
გათვალისწინებით, ხელს უწყობს ადამიანების ჯანმრთელობის განმტკიცებას126.  

მოსახლეობის სპორტთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების გაგების მიზნით, 2013 წელს, 
საქართველოში ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა127. კვლევით გამოვლინდა, რომ გამოკითხულთა 
დაახლოებით 70%-ს ერთი წლის განმავლობაში საერთოდ არ უვარჯიშია, ხოლო იმ რესპონდენტთა 
რაოდენობა, რომლებიც ყოველდღე და კვირაში 2-3-ჯერ ვარჯიშობენ 23.1%-ს შეადგენდა. 
აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს კომპანიამ „ARC” ჩაატარდა მსგავსი კვლევა128, რომლის თანახმად 
გამოიკვეთა, რომ ფიზიკური აქტივობის დონე საშუალოზე მნიშვნელოვნად დაბალია.129 2013 წელს 
ჩატარებულ კვლევაში, საყურადღებოა რესპონდენტთა ფიზიკური პასიურობა ასაკობრივ ჭრილში, 
სადაც 18-34 წლის ასაკის - 53%, 35-54 წლის ასაკის  - 67.8%, 55 წლის და მეტი ასაკის 
გამოკითხულთა 79.5% „საერთოდ არ ვარჯიშობს“. როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოში 
რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართვის მაჩვენებელი ჩამოუვარდება ევროკავშირის საშუალო 
მაჩვენებელს.130 

 
125 WHO. Physical Activity, Facts in pictures. https://www.who.int/news-room/facts-in-
pictures/detail/physical-activity. 26 February 2018 
126 WHO, “Global action plan on physical activity 2018-2030: more activtve peope for a healthier worlds”, 
127 საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში. Georgian Social and Marketing Research. 
2013. http://bit.ly/2FXvm7c  
128 „სპორტის კვლევა“, ანგარიში. ანა ნაჭყებია, 2017. გამოყენებითი კვლევების კომპანია ARC. 
129 კვლევების ერთმანეთისაგან განსხვავებული მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, 2013 და 2017 
წლების მონაცემების შედარება შეუძლებელია. 
130 2017 წლის „ევრობარომეტრის“ მონაცემებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გამოკითხულთა 40% 
(საშუალო მონაცემი ყველა წევრი ქვეყნისთვის) რეგულარულად ან მეტ-ნაკლებად რეგულარულად 
ვარჯიშობს ან არის ჩართული სპორტში. ამავე კვლევით დადგინდა, რომ ევროკავშირში მოსახლეობის 
46% საერთოდ არ ვარჯიშობს ან არ არის ჩართული სპორტში. „ევრობარომეტრის“ რესპოდენტები, 
ყველაზე ხშირად, სპორტში ჩართულობის მთავარ დამაბრკოლებელ მიზეზად ასახელებენ არასაკმარის 
დროს (40%), მოტივაციის ან ინტერესის ნაკლებობას (20%), ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პრობლემებს (14%). რეგულარული ვარჯიშის მოტივაციასთან დაკავშირებით, გამოკითხულები ყველაზე 
ხშირად ჯანმრთელობის განმტკიცებას და ფიზიკური მომზადების გაუმჯობესებას ასახელებენ. (Special 
Eurobarometer 472, Report. Sport and physical activity. Fieldwork, December, 2017)  
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ნიშანდობლივია, რომ ზემოხსენებული კვლევების ანგარიშები არ მოიცავს ინფორმაციას 5-დან 17 
წლამდე ასაკობრივ ჯგუფის თაობაზე, ასევე აღნიშნულ კვლევებში ასახული მონაცემები არ არის 
გენდერულად სეგრიგირებული.  

გრაფიკი 5-ში ასახულია 2013 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ანგარიშის 
მიგნებები, რომელიც სპორტსა და ვარჯიშთან დაკავშირებით გამოკითხულთა (ორივე სქესი) ზოგადი 
დამოკიდებულებების საერთო სურათს ასახავს.  

გრაფიკი 5. გამოკითხულ პირთა (ორივე სქესი) დამოკიდებულება სპორტსა და ვარჯიშთან დაკავშირებით. 
 

წყარო: „საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან დაკავშირებით“ (2013)  

 

„საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში“ ანგარიშით ვლინდება, რომ 
სპორტულად აქტიური რესპოდენტებთან სრული უმრავლესობა სავარჯიშოდ სახლის პირობებს 
(53.5%) და ბუნებას (32.9%) ანიჭებს უპირატესობას, მაშინ როდესაც სპორტულ სექციაში (8,9%) და 
აუზზე/ფიტნეს-კლუბში/სატრენაჟორო დარბაზში (7.9%) ვარჯიშობს. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, 
რომ რესპონდენტები, სპორტულ აქტივობაში ჩართულობის მიზეზად, ყველაზე ხშირად, ასახელებენ 
ფიზიკურ გაჯანსაღებას (88.1%) და გარეგნულ იერსახეზე ზრუნვას (39.2%). ის რესპონდენტები, 
რომლებიც არ არიან დაკავებული სპორტული აქტივობით, უმეტეს შემთხვევაში მიზეზად ასახელებენ 
სპორტისადმი ინტერესის არ ქონას (38.8%) და თავისუფალი დროის ნაკლებობას (37.3%). 
საყურადღებოა რომ, გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი, სპორტული მომსახურებით 
სარგებლობის საფასურს (6.1%) და სპორტული ბაზების/აღჭურვილობის  არარსებობას (3.7%) 
ასახელებს ხელისშემშლელ პირობად. მიუხედავად გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემების 
არქონისა, შეიძლება დავასკვნათ, რომ კვლევით გამოვლენილ მიზეზებს შორის ზოგიერთი უფრო 
მწვავედ დგას ქალების წინაშე, კერძოდ დროის სიმწირე . ქალებს, მათ სოციალურ როლთან 
დაკავშირებული მრავალმხრივი ვალდებულებების გამო (ბავშვებისა და მოხუცების მოვლა, 
საოჯახო საქმე და ა.შ.), ხშირად უწევთ მრავალრიცხოვან ყოველდღიურ საქმიანობებთან 
გამკლავება, შედეგად, ისინი უფრო მეტად განიცდიან დროის სიმწირეს, ვიდრე კაცები. 

საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ 
2015 წელს ჩატარებული კვლევის „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში“131 
დასკვნის გათვალისწინებით - ამ მიმართულებით „საქართველოში საკმაოდ მკვეთრი გენდერული 
დისბალანსია, რაც გამოწვეულია უშუალოდ ქალების პასიური ჩართულობით სპორტსა და ფიზიკურ 
აქტივობაში და ასევე, სპორტის მართვის სისტემაში არსებული პრობლემებით“132  

 
131 კვლევის ტექსტი იხილეთ: http://bit.ly/2VJRhU3 
132  კვლევის „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში“ გვ.42 
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ამავე კვლევით გამოვლინდა, რომ გოგონების მონაწილეობას სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში 
მეტწილად განაპირობებს მშობლების გენდერულად სტერეოტიპული დამოკიდებულებები. კვლევის 
მონაცემების ანალიზით ვლინდება, რომ მშობელთა მიერ გოგონებისთვის დასახელებული 
“სასურველი” სპორტის სახეობები, ემთხვევა იმ სპორტულ სახეობებს, რომელშიც ჩართულები არიან 
გოგონები. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მშობლების პასუხები კითხვაზე “რომელ სპორტულ 
სახეობაში ჩართვას  ურჩევდით გოგოებს?” შემდეგნაირად ნაწილდება: ცურვა – 32.8%, ჩოგბურთი 
– 12.9%, ცეკვა (არასპორტული) - 22.4%. რესპონდენტ გოგონების პასუხები კი ასე გამოიყურება: 1. 
ცეკვა – 38%; 2. ცურვა – 16.7%; 3. კალათბურთი - 9.9%.  

კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც გავლენას ახდენს სპორტში გოგონათა დაბალ ჩართულობაზე 
არის მშობელთა დაბალი ინტერესი გოგონათა სპორტული აქტივობის მიმართ, ასევე თავად 
მშობელთა ფიზიკური (სპორტული) პასიურობა133. 

კვლევამ „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში“ გამოავლინა, რომ  12-დან 
19 წლამდე გოგონები, სპორტში ჩართვისგან თავს იკავებენ შემდეგი მიზეზებით - „არ მაქვს დრო“ 
(60.9%), „არ მაქვს სურვილი“ (10.9%), „არ არის სპორტული წრე, რომელიც მე მომწონს“ (10.6%). 
კვლევის ავტორთა განმარტებით, „ის ფაქტი, რომ 12-15 წლის ბავშვებს დრო არ რჩებად 
სპორტისთვის, მეტყველებს იმაზე, რომ მშობლების პრიორიტეტებში არ შედის მოზარდის სპორტულ 
აქტივობაში ჩართვა [...]“134 . ამასთან, აღსანიშნავია რომ ძირითადი მიზეზი, რის გამოც გოგონებს 
არ აქვთ სურვილი დაკავდნენ სპორტით არის შემდეგი მოსაზრებები: „სპორტი მხოლოდ 
ბიჭებისთვის არის“ (40.5%), „არ ვთვლი, რომ აუცილებელია“ (35.1%), „ვიღლები ვარჯიშის დროს“ 
(21.6%)135. 

2017 წლის „ევრობარომეტრის“ მონაცემებით136, ევროკავშირის ქვეყნებში (განზოგადებული 
მაჩვენებელი) სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში ქალთა და კაცთა მონაწილეობას შორის, წინა 
წლების მაჩვენებლებთან შედარებით, კვლავ რჩება გენდერული ღიობი. მაგალითად, გამოკითხულ 
კაცთა - 40% და ქალთა - 52% არასდროს ვარჯიშობს. გენდერული უთანასწორობა ანალოგიურია 
ყველა სხვა ცვლადთან მიმართებაში. 

  

 
133 იქვე 
134 იქვე, გვ. 26 
135 იქვე, გვ. 27 
136 იქვე 
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როგორც საქართველოს მასშტაბით არსებული მწირი მონაცემები, ასევე სპორტში გენდერულ 
თანასწორობასთან დაკავშირებული ლიტერატურისა და კვლევების მიმოხილვა ცხადყოფს, რომ 
მსოფლიო მასშტაბით, ფიზიკურ აქტივობასა და სპორტში ქალთა ჩართულობის და მათი ფიზიკური 
აქტივობის მაჩვენებლები, კაცების შესაბამის მაჩვენებლებთან შედარებით, უფრო დაბალია. 

 

3.2 სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდა  
 

UNESCO-ს „ინჩეონის დეკლარაცია და სამოქმედო ჩარჩო - განათლება 2030“ მიზნად ისახავს 
ინკლუზიური და თანაბარი ხარისხის განათლების მიწოდებას ყველასთვის. თანასწორობის ჭრილში 
აღნიშნული დეკლარაცია ყურადღებას გენდერულ თანასწორობაზეც ამახვილებს, რაც გულისხმობს 
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკისა და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას, 
მასწავლებელთა ტრენინგებსა და სასწავლო მეთოდოლოგიაში გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინებას, ასევე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისა და ძალადობის შემცირებას სასწავლო 
დაწესებულებებში.137 აღნიშნული ჩარჩოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია გენდერულად მგრძნობიარე 
საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნაა, იმგვარად, რომ სასწავლო მეთოდოლოგია არსებულ 
გამოწვევებზე იყოს მორგებული და ახერხებდეს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების 
დაძლევას.  

გაეროს მდგრადი განვითარების 4.2 მიზანი საგანგებოდ მიუთითებს ხარისხიანი განათლების 
მნიშვნელობაზე. ადრეული ზრუნვისა და განათლების ხარისხის ევროპული ჩარჩო138 (ევროკომისია, 
2014) ყურადღებას ამახვილებს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 
პერსონალის შესაბამის კვალიფიკაციასა და მის როლზე ბავშვის განვითარების პროცესში. კერძოდ, 
მასზედ რომ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის სერვისის მაღალი ხარისხის მიღწევა მხოლოდ 
კვალიფიციური კადრების მეშვეობით არის შესაძლებელი.  

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და  განათლების სახელმწიფო სტანდარტი“139 
ითვალისწინებს ფიზიკურ და სენსორულ აღზრდა-განათლებასთან დაკავშირებულ სტანდარტებს, 
რომელიც ეხება ბავშვის უნარს გააკონტროლოს სხეულის მიზანმიმართული მოძრაობა და 
შეინარჩუნოს წონასწორობა.  

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ შემოთავაზებული კანონის პროექტის თანახმად, 
„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში აღსაზრდელთა ფიზიკური აქტივობის 
ვარჯიშს უძღვება აღმზრდელ-პედაგოგი, რომელსაც გააჩნია ფიზიკური აღზრდის სფეროში 
შესაბამისი კვალიფიკაცია“.140 ამასთან, კანონის პროექტი ადგენს, რომ ადრეულ და სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებების პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს აღსაზრდელთა სავალდებულო, 
რეგულარული ფიზიკური აქტივობისათვის განკუთვნილ დროს, კვირის მანძილზე არანაკლებ 3 
საათისა.141 

სკოლამდელი აღზრდის ეტაპზე მნიშვნელოვანია აღსაზრდელების სასკოლო მზაობის 
უზრუნველყოფა, აღნიშნული პროცესისთვის კი უმნიშვნელოვანესია ფიზიკური აქტივობების როლი. 
ჯანმოს რეკომენდაციის თანახმად,142 5 წლის ასაკიდან რეკომენდირებულია ფიზიკური აქტივობა 
დღის განმავლობაში 60 წუთი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შემოთავაზებული კანონის პროექტის 

 
137Education 2030; Incheon Declaration and Framework for Action”; page 8 
138 Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care 
139 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3838798?publication=0  
140 თავი VIII. ფიზიკური აღზრდა და მასობრივი სპორტი, მუხლი 25, პუნქტი 2. 
141 თავი VIII. ფიზიკური აღზრდა და მასობრივი სპორტი, მუხლი 25, პუნქტი 1. 
142 იხ. სქოლიო N47 
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მოთხოვნების მორგება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე და ფიზიკური 
აქტივობების სისტემატიზაცია სკოლამდელი აღზრდის პროგრამებსა და სახელმძღვანელო 
მეთოდოლოგიებში.   

კანონის პროექტის თანახმად, აღმზრდელ-პედაგოგს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია 
ფიზიკური აღზრდის სფეროში. როგორც აღინიშნა, 2018 წელს საქართველოში UNICEF-ის მიერ 
სკოლამდელი განათლების ხარისხის შესახებ განხორციელებული კვლევის  თანახმად, 
სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის დიდ ნაწილს არ აქვს კვალიფიკაცია, ან მისი 
კვალიფიკაცია არ უკავშირდება ბავშვთა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებას.  „აღმზრდელ-
პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდულის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების143 საფუძველზე შექმნილია პროგრამა, 
რომელიც შედგება 33 სესიისგან. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს სესიები არ ითვალისწინებს არც 
სპორტულ აქტივობასთან და არც გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

 

3.3 სასკოლო სპორტი და ფიზიკური აღზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
 

როგორც აღვნიშნეთ, UNESCO-ს „ინჩეონის დეკლარაცია და სამოქმედო ჩარჩო - განათლება 2030“ 
მიზნად ისახავს ინკლუზიური და თანაბარი ხარისხის განათლების მიწოდებას ყველასთვის და 
ყურადღებას გენდერულ თანასწორობაზეც ამახვილებს, რაც ასევე მოიაზრებს გენდერულად 
მგრძნობიარე პოლიტიკისა და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას და გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინებას სასწავლო პროგრამაში.  აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, სასწავლო 
პროგრამა უნდა იყოს გამოწვევების ადექვატური და განსაზღვრული იმგვარად, რომ შეძლოს 
დაძლიოს საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა სტერეოტიპები.144 

გოგონებისა და ბიჭებისათვის სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის თანაბარი 
შესაძლებლობების განვითარების საკითხები ჯერ კიდევ 1978 წელს აისახა სპორტისა და ფიზიკური 
აღზრდის იუნესკოს საერთაშორისო ქარტიაში, 145 ასევე, 1989 წელს გაეროს ბავშვთა უფლებების 
დაცვის კონვენციაში.  

2005 წლის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციის  თანახმად, მნიშვნელოვანი 
ყურადღება უნდა დაეთმოს გოგონათა ფიზიკური აღზრდის საკითხებს სკოლებში.146 

2011 წლის ტორონტოს ქარტია - ,,ფიზიკური აქტივობა - მძლავრი ინვესტიცია საზოგადოების, 
ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისთვის’’ იძლევა რეკომენდაციას ფიზიკური 
აქტივობის ხელშეწყობისთვის მოხდეს ინვესტირება 7 მიმართულებით, პირველ და 
უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას სწორედ სასკოლო პროგრამები წარმოადგენს, რომელიც 
მოიცავს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილების სათანადო დონეზე ორგანიზებას და 
მოსწავლეთა ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის ხელშეწყობას. ქარტია  ასევე ყურადღებას 
ამახვილებს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  მასწავლებლების მუდმივი ტრენინგის და 
განვითარების აუცილებლობაზე.  

 
143 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N97/ნ „აღმზრდელ-პედაგოგთა fლი 
განვითარების ტრენინგ-მოდულის დამტკიცების შესახებ“. 2018 წლის 19 ივნისი, ქ. თბილისი. ტექსტი 
იხილეთ: http://bit.ly/2t8nMPy 
144http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/FFA_Complet_Web-ENG.pdf 
145http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF 
146http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17324&lang=en 
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2015 წლის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაში147 აღნიშნულია, რომ სპორტი 
უზრუნველყოფს ხელსაყრელ გარემოს გოგონებისა და ბიჭების განვითარებისათვის, ხელს უწყობს 
მათ ჯანმრთელობას და საზოგადოებრივ კეთილდღეობას.  აღნიშნული რეკომენდაცია მოუწოდებს 
სახელმწიფოებს სასკოლო და არა სასკოლო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პროგრამაში 
მოახდინონ გენდერული თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირება (პუნქტი 12), შეიმუშაონ 
გენდერულად მგრძნობიარე და ინკლუზიური მიდგომები სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის 
სწავლების მეთოდებსა და პრაქტიკაში (პუნქტი 13), ასევე, ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 
მასწავლებლების, ტრენერების გადამზადების პროგრამაში დანერგონ სწავლების ისეთი მეთოდები, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს სფეროში გენდერულ თანასწორობას (პუნქტი 14)  

საქართველოს სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის (2014-2020) ერთ-ერთ მიზანს 
სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდისა და სასკოლოს სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 
წარმოადგენს. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, სახელმწიფოს მხრიდან მოხდება 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლები, უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები, ადგილობრივი სპორტული სკოლები) ვარჯიშებსა და შეჯიბრებებში 
მონაწილეობის ხელშეწყობა.148 

იუნესკოს დაფინანსებით ჩატარებული კვლევის ,,გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ 
აქტივობაში“ თანახმად, სასკოლო სპორტში ჩართულობის მხრივ, მკვეთრი გენდერული 
დისბალანსია, რაც გამოწვეულია არა მხოლოდ გოგონების პასიურობით, არამედ სისტემაში 
არსებული პრობლემებით.149 

ერთ-ერთ გამოწვევას, როგორც გამოვლინდა, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
არასათანადო სპორტული ინფრასტრუქტურა ან მისი არ არსებობა წარმოადგენს. გარდა 
სპორტული დარბაზების/მოედნების არარსებობისა სკოლების დიდ ნაწილში, ერთ-ერთ გამოწვევას, 
რომლიც აფერხებს მოსწავლეებს, განსაკუთრებით გოგონებს, დაესწრონ ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის გაკვეთილს, არის გასახდელების არ არსებობა.150 კვლევების თანახმად, გოგონათა მიერ 
სპორტის გაკვეთილის გაცდენის მიზეზთაგან ერთ-ერთია ის, რომ “დარბაზში ცივა და არ არის 
გასახდელი.” ამასთანავე, კვლევებით დასტურდება,151 რომ სპორტული ფორმა გაკვეთილზე არ 
აცვია მოსწავლეების 34%-ს, შესაბამისად სპორტის გაკვეთილი სრულფასოვნად არ ტარდება 
მათთვის. 

2015 წელს ჩატარებული კვლევის ,,გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ 
აქტივობაში“152 თანახმად, გამოკითხულ გოგონათა (ასაკობრივი კატეგორია 12-15 და 16-19 წელი) 
71% ესწრება სპორტის ყველა გაკვეთილს.153 თუმცა, ასაკის მატებასთან ერთად, ვლინდება 
სპორტის გაკვეთილებზე მათი დასწრების მკვეთრი შემცირება. თუ 12-დან 15 წლის ასაკში სპორტის 
ყველა გაკვეთილს ესწრება გამოკითხულთა 84%, 16-დან 19 წლის ასაკში ეს მაჩვენებელი 53%-მდე 

 
147 Recommendation CM/Rec(2015)2 of the Committee of Ministers to member States on gender 
mainstreaming in sport 
148 https://bit.ly/2FhOD1n 
149 http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=23_2_f2fcd11f-aa37-4dbb-a711-
6aaac2e6cf7a.pdf 
150 „გენდერული თანასწორობა სპორტისა და ფიზიკურ აქტივობაში“, 2015. საქართველოს ბავშვთა და 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაცია. http://bit.ly/2VJRhU3  
151 http://bit.ly/2Tsf4Jz 
152 „გენდერული თანასწორობა სპორტისა და ფიზიკურ აქტივობაში“, 2015. საქართველოს ბავშვთა და 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაცია. http://bit.ly/2VJRhU3 
153 იქვე 
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მცირდება (იხილეთ გრაფიკი 6). კვლევის154 თანახმად, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა 
წარმოადგენს დიდ გამოწვევას სპორტულ აქტივობაში გოგონათა ჩართვის პროცესში. 

გრაფიკი 6. თბილისსა და სხვა მუნიციპალიტეტებში სპორტის გაკვეთილზე გოგონათა დასწრების დინამიკა, 
ასაკობრივი კატეგორია 12-დან 15 წლამდე. 

 
წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (2018 წ.) 

საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე155 შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სასკოლო სპორტულ 
ოლიმპიადაში მონაწილე სკოლების მიერ წარმოდგენილ გუნდებში შეინიშნება მკვეთრი 
გენდერული დისბალანსი. ისეთ სახეობებში როგორიცაა კალათბურთი, ფრენბურთი, მაგიდის, 
ჩოგბურთი, ბიჭების გუნდების საერთო  რაოდენობა ბევრად აღემატება გოგონათა გუნდების ჯამს, 
ხოლო მინი ფეხბურთში გოგონათა გუნდი საერთოდ არა არის წარმოდგენილი. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეროვნული 
სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,156 2017-2018 
წლებში განხორციელდა პროექტი „სკოლებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სწავლების 
გაძლიერება“. აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო ფორმალური და არაფორმალური სწავლა-
სწავლების პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება და მასწავლებლების დახმარება სასწავლო პროცესის 
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სტანდარტის მიხედვით დაგეგმვასა და წარმართვაში. პროექტში 
მონაწილეობდა საჯარო სკოლების 6150 მოსწავლე. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 2016 გოგონა და  4129 ბიჭი არის ჩართული არა 
საგაკვეთილო პერიოდში სპორტულ აქტივობებში (წრეებში) ჩართული. როგორც აღნიშნული 
მონაცემები გვიჩვენებს, ბიჭების რაოდენობა ორჯერ აღემატება გოგონების რაოდენობას. 

როგორც გამოვლინდა, სასკოლო სპორტის სფეროში კიდევ ერთ გამოწვევას შესაბამისი 
კვალიფიკაციის/სპეციალობის მქონე ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლების მცირე 
რაოდენობა წარმოადგენს. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშზე157 დაყრდნობით, მოქმედ 10 990 

 
154 იქვე 
155 21 ნოემბერი, 2018. პასუხი მიღებულია ელ. ფოსტით 
156 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეროვნული 
სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, 2018 წლის 10 ნოემბერი.  
157 https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2017/maobrivi-sportis-ganvitareba.pdf 
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პედაგოგთაგან მხოლოდ 25% გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია. კვალიფიციურ პედაგოგთა შორის 
1904 მამაკაცი და 898 ქალია158. სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის ქალი მასწავლებლების 
როლური-მოდელების ნაკლებობა კიდევ უფრო ამყარებს მოსწავლე-გოგონებში დამკვიდრებულ 
სტერეოტიპს იმის შესახებ, რომ “სპორტის გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის”159 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ კანონის პროექტის გათვალიწინებით160, 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგიური 
საქმიანობის უფლება ეძლევა მხოლოდ იმ პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი ან/და პროფესიული 
სასპორტო განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, და გავლილი აქვს მასწავლებლის 
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.  

თბილისის კერძო და საჯარო სკოლების მოქმედი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგებთან 
შეხვედრაზე161, მონაწილეებმა დაასახლეს დარგში კვალიფიციური კადრების დეფიციტის რამდენიმე 
გამომწვევი მიზეზი, მათ შორის: პროფესიისადმი საზოგადოების დაბალი ინტერესი, 
მასწავლებელთა სქემაში ჩართულობის სირთულე (მსურველი შეიძლება ჰქონდეს სასპორტო 
განათლება, თუმცა არ გააჩნდეს პედაგოგის სტატუსი, რაც ავტომატურად ქმნის შეზღუდვას), 
პროფესიული გადამზადების კურსების ნაკლებობა, მოქმედ პედაგოგთა მოტივაციის დაბალი დონე. 

აღსანიშნავია, რომ 2017 წლიდან სსიპ „საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“ ეგიდით მიმდინარეობს საჯარო სკოლებში სპორტის 
პედაგოგთა გადამზადება სპეციალური ტრენინგ-მოდულის მეშვეობით. გადამზადების პროგრამა 
მოიცავს 14 თეორიულ და 10 პრაქტიკულ მეცადინეობას (მაგ. ფიზიკური აღზრდის თეორია და 
მეთოდიკა, პედაგოგიკა და სხვა), თუმცა მასში არ არის გათვალისწინებული გენდერული 
თანასწორობის მოდული. უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2017 წლიდან, 
გადამზადების ხსენებული პროგრამის ფარგლებში კვალიფიკაცია აიმაღლა სხვადასხვა 
მუნიციპალიტეტის 700-მდე პედაგოგმა162 

გენდერული უთანასწორობის გამომწვევი კიდევ ერთი მიზეზი სწორედ მასწავლებელთა 
სტერეოტიპული მიდგომებია გოგონებისა და ბიჭების მიმართ. მასწავლებელთა ცოდნისა და 
დამოკიდებულებების გენდერული თანასწორობის შესახებ 2014 წლის კვლევით, ნათლად ჩანს, 
რომ მასწავლებელთა ცოდნა აღნიშნული საკითხის შესახებ არ არის ობიექტური. გამოვლინდა, რომ 
მასწავლებლები, ქალისა და კაცის გენდერული როლების გადანაწილების ანალიზისას, არ იყენებენ 
სხვადასხვა თეორიულ ან/და კვლევაზე დაფუძნებულ არგუმენტებს, არამედ ეყრდნობიან 
ტრადიციულ და სტერეოტიპულ შეხედულებებს.163 

კვლევაში "გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე"164 
ვკითხულობთ, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს, მის მიერ 

 
158 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული 
ინფორმაცია 
159 „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აღზრდაში“, 2015. ტექსტი: http://bit.ly/2VJRhU3 
160 თავი IX. ფიზიკური  აღზრდისა და სპორტის სფეროში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაცია და 
სერტიფიცირება. „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი 
161 ფოკუს ჯგუფი, 8 თებერვალი 2019. ქ. თბილისი. ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა „ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის შესახებ“ კანონის პროექტზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ფარგლებში. 
ორგანიზატორები საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი, ISET, 
USAID. 
162 სსიპ „საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“ მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია, 21 ნოემბერი 2018 წელი. 
163http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75678.pdf 
164 „გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე“, განათლების 
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, ნათია 
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ორგანიზებული სატრენინგო კურსებში, არ გააჩნია პროგრამა, რომელიც „სპეციფიკურად გენდერს 
განათლების ჭრილში განიხილავს“. გადამზადების პროგრამების ფარგლებში გენდერულ საკითხებს 
დაფარვა ხდება სამოქალაქო განათლების საგანში. განხილული საკითხები „მეტწილად 
საინფორმაციო ხასიათის მასალისაგან შედგება და მასწავლებლებს აცნობს გენდერის 
მნიშვნელობას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში.  კვლევის ფარგლებში, ავტორი 
აკეთებს დასკვნას, რომ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ 
ორგანიზებულ სატრენინგო პროგრამები მოკლებულია გენდერულ მგრძნობელობას, ხოლო 
ზოგადი საკითხები მოცემულია მხოლოდ ფრაგმენტულად, კონკრეტულ საგანთან 
მიმართებით“165შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არ არსებობს მასწავლებელთა 
გადამზადების მოდული, რომელიც მათ მოსწავლეებთან გენდერულად სტერეოტიპული 
მიდგომების დაძლევაში დაეხმარებოდა. 

საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ 
ჩატარებული ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი კვლევით166 - „გენდერული თანასწორობა სპორტსა 
და ფიზიკურ აქტივობაში“ - გამოვლინდა, რომ გოგონების მონაწილეობას სპორტის ამა თუ იმ 
სახეობაში მეტწილად განაპირობებს მშობლების გენდერულად სტერეოტიპული შეხედულებები.  
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მშობელთა მიერ გოგონებისთვის “სასურველი” სპორტის სახეობები, 
სრულად ემთხვევა რეალურად გოგოების მიერ არჩეულ სპორტულ სახეობებს.  

სასკოლო სპორტსა და ფიზიკურ აღზრდაში მოსწავლეთა ჩართულობის დაბალი დონის კიდევ ერთ 
გამომწვევ მიზეზს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
საგაკვეთილო საათების არასაკმარისი რაოდენობა წარმოადგენს.  

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის 26-ე მუხლის 1-ელი 
პუნქტი ადგენს: „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
გაკვეთილის ჩატარების ხანგრძლივობა განისაზღვრება კვირაში არანაკლებ 4 საგაკვეთილო 
საათით. თუმცა, როგორც აღინიშნა, 2018-2024 წლების საქართველოს ეროვნული სასწავლო 
გეგმით, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აუცილებელი დატვირთვა კლასების მიხედვით 2 
(სასწავლო წლის განმავლობაში 64 საათი) და 3 (სასწავლო წლის განმავლობაში 96 საათი) საათს 
შეადგენს, რაც ეწინააღმდეგება შემოთავაზებული კანონპროექტის ნორმას. 

არც შემოთავაზებული კანონპროექტით და არც ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 
სპორტის გაკვეთილების საათობრივი დატვირთვა არ არის საკმარისი ჯანმოს მიერ 
ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რეკომენდირებულ ფიზიკურ დატვირთვასთან - დღეში სულ 
მცირე 60 წუთი.167  

  

 
გორგაძე, 2015. გვ.: 119-121. ტექსტი: 
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/natia_gorgadze.pdf 
165 „გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე“, განათლების 
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, ნათია 
გორგაძე, 2015. გვ.: 119-121. ტექსტი: 
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/natia_gorgadze.pdf 
166 http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=23_2_f2fcd11f-aa37-4dbb-a711-
6aaac2e6cf7a.pdf 
167 საფრანგეთი - 108 სთ; ავსტრია - 90-120 სთ; პოლონეთი 71-112 სთ; დიდი  
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3.4 საუნივერსიტეტო სპორტი  
 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ წარმოდგენილი კანონის პროექტში საუნივერსიტეტო 
სპორტს ეძღვნება ცალკე 27-ე მუხლი, რომლიც ადგენს, რომ „სახელმწიფო, უმაღლესი და 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მიუხედავად პროფილისა და საკუთრების 
უფლებისა, უზრუნველყოფენ სპორტში სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა აქტიურ 
ჩართულობას, საუნივერსიტეტო სპორტული შეჯიბრებების ჩატარებასა და სტუდენტთა 
მონაწილეობას ეროვნულ და საერთაშორისო სტუდენტურ ღონისძიებებში, მათ შორის სტუდენტურ 
სპორტულ უნივერსიადებში“. ასევე, კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ საუნივერსიტეტო სპორტის 
განვითარებაზე პასუხისმგებელია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 
მიერ აღიარებული შესაბამისი სპორტული ორგანიზაცია - „ააიპ საქართველოს საუნივერსიტეტო 
სპორტის ფედერაცია“. 

საუნივერსიტეტო სპორტში გოგონათა აქტიურობის დაბალი მაჩვენებელი მნიშვნელოვან გამოწვევას 
წარმოადგენს არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ  სხვადასხვა განვითარებული თუ 
განვითარებადი ქვეყნისთვისაც.168 საუნივერსიტეტო სპორტში გენდერული ბალანსის მაჩვენებლის 
გაზომვისთვის მნიშვნელოვანია პირველადი წყაროს არსებობა, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში 
არსებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების შიდა კვლევებსა და მდგომარეობას.  

საუნივერსიტეტო სპორტში გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვების ერთ-ერთი 
კარგი პრაქტიკა ისრაელს აქვს - მონაცემების შეგროვებისას გამოყოფილია სპორტის ის სახეობები, 
რომელშიც აღინიშნება მკვეთრი გენდერული დისბალანსი.169 კანადაში სხვადასხვა უნივერსიტეტები 
ეტაპობრივად ახორციელებენ შიდა კვლევებს, რომელიც საბოლოოდ ეხმარება მათ გენდერული 
ბალანსის მაჩვენებლის განსაზღვრაში. სპორტულ აქტივობებში გოგონათა დაბალ ჩართულობაზე 
მიუთითებს ბრიტანული კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების სპორტული გაერთიანებაც170 რომლის 
კვლევის მიხედვითაც - სტუდენტ გოგონათა 53% ყოველკვირეულად ერთვება სხვადასხვა ტიპის 
ფიზიკურ აქტივობაში, როცა ეს მაჩვენებელი მამრობითი სქესის სტუდენტებისთვის 63%-ს შეადგენს.  

შიდა საუნივერსიტეტო კვლევები ტარდება ცალკეულ ქართულ უნივერსიტეტებშიც. მაგალითად, 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
უნივერსიტეტში სპორტის პოპულარიზაციისთვის მუდმივად წარმოებს კვლევა თუ რომელი 
სპორტული სახეობაა გოგონებში პოპულარული, რათა აღნიშნულ კვლევებზე დაყრდნობით, 
მოხდეს საუნივერსიტეტო კლუბების შექმნა. უნივერსიტეტი რეგულარულად მონაწილეობს 
სტუდენტური უნივერსიადის სპორტის 21 სახეობაში, თუმცა მათში ჩართულ სტუდენტთა შორის 
მნიშვნელოვანი გენდერული დისბალანსი აღინიშნება  - უნივერსიადებში 120 ბიჭი და 20 გოგონა 
მონაწილეობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითიც ნათლად აჩვენებს 
საუნივერსიტეტო სპორტულ აქტივობებში გოგონათა და ვაჟთა განსხვავებულ ჩართულობას. 2018 

 
168 საუნივერსიტეტო სპორტში სქესთა არათანაბარი ჩართულობის ზოგად გამოწვევაზე მიუთითებს 
ევროპული გამოცდილებაც. 2015 წელს გამართულ ევროპულ უნივერსიტეტთა ჩემპიონატში 
მონაწილეობას იღებდა 40 ქვეყნის 3867 მონაწილე, რომლიდანაც 61% ბიჭი,ხოლო41% ქალი მონაწილე 
იყო. გენდერული დისბალანსი დაფიქსირდა თავად ჩემპიონატის მოხალისეების შორისაც - 52% ბიჭი და 
48% გოგონა. 

169 მაგალითად, 2015 წლის კვლევის შესაბამისად საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლების 
მაჩვენებლით ბიჭების ჩართულობა 6 სპორტის სახეობაში შეინიშნება (ზოგადი 10 სახეობიდან), აქედან 4-
ში აბსოლუტური დომინანტური ნიშნით, ხოლო გოგონების ჩართულობა ფიქსირდება მხოლოდ 2 
სახეობაში- ჩოგბურთსა და ხელბურთში.   
170 British Universities and Colleges Sport. 
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წლის მონაცემებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპორტულ აქტივობებში სულ 4 000-
მდე სტუდენტია ჩართული, რომელთაგან მხოლოდ 30%-ია გოგონა. 

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტური სპორტი ძალიან ბევრ ქვეყანაში წარმოადგენს ეროვნული 
სპორტული პოლიტიკის საფუძველს და რეგულირდება ნორმატიული აქტებით. საქართველოში, 
ავტონომიურობის პრინციპის გათვალისწინებით, საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარება თავად 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრეროგატივას წარმოადგენს. საქართველოს 
განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს მასშტაბით აკრედიტირებულ სახელმწიფო უმაღლეს 
სასწავლებელთაგან ყველას გააჩნია სპორტული მოედანი და სხვა შესაბამისი სპორტული 
ინფრასტრუქტურა. მათგან ინდივიდუალური გასახდელებით უზრუნველყოფილია თითოეული 
მათგანი, თუმცა არსებობს სხვაობა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ერთეულის მოწესრიგების 
ხარისხს შორის. 

საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის მიერ მოწოდებული მონაცემებით, 
ფორმალურ დონეზე ყველა სახელმწიფო უმაღლესს სასწავლებელს ჰყავს სპორტული გუნდი, 
რომელიც რეგულარულად ასპარეზობს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრში და “უნივერსიადაში“. ამ 
მონაცემების მიხედვით, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს სპორტის შემდეგი 
სახეობები: ფრენბურთი, ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს 
ერთიანი სისტემატიზებული მონაცემი, სადაც აღნიშნული იქნება თუ რამდენ უმაღლესს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებას ჰყავს გუნდები/და ან კლუბები როგორც გოგონათა ისე ვაჟთა 
კატეგორიებისთვის. მხოლოდ ცალკეული უნივერსიტეტების მონაცემთა დამუშავება ზოგადი სურათს 
არ იძლევა, შესაბამისად აუცილებელია სისტემური კვლევების განხორციელება, როგორც საჯარო, 
ისე კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მონაცემთა სათანადოდ დამუშავება და 
სისტემატიზებული, ერთიან ბაზის არსებობა.  

საუნივერსიტეტო სპორტში გენდერული უთანასწორობის ერთ-ერთი მიზეზი ერთიანი 
მეთოდოლოგიური ჩარჩოს და ზოგადი სტანდარტების არარსებობაა, რაც თავის მხრივ არ 
ავალდებულებს უმაღლესს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უზრუნველყონ სათანადო 
ინფრასტრუტურა ან ზოგადი გარემო-პირობა, შექმნან ორივე სქესისთვის თანაბრად 
წამახალისებელი საუნივერსიტეტო სასპორტო აქტივობები, ასევე უზრუნველყონ გოგონათა და 
ვაჟთა თანაბარი ჩართულობა ყოველწლიურ სტუდენტურ შეჯიბრში. ერთიანი მეთოდოლოგიური 
ჩარჩო არარსებობა საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარების შესახებ  უმაღლეს 
საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებს ინდივიდუალური მოქმედების ფართო არეალს 
უქმნის. ამდენად, საუნივერსიტეტო დონეზე ძირითად შემთხვევებში  ვხვდებით განვითარებულ 
სპორტულ ინფრასტრუქტურას, თუმცა, მეთოდოლოგიურ დონეზე ბუნდოვანია თუ როგორ ხედავს 
დაწესებულება საუნივერსიტეტო სპორტში გოგონების და ბიჭების თანაბარ ჩართულობას, რა ტიპის 
აქტივობებს უზრუნველყოფს და როგორია მისი გრძელვადიანი ხედვა მასობრივი სპორტის 
ხელშეწყობის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიმართ. 

გამოწვევას ასევე წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის 
პროცესში სპორტის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული მიდგომების არარსებობა. აღსანიშნავია, 
რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მინიჭება ხდება ავტორიზაციის 
სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონით. 
კანონის მე-8 თავის 56-ე მუხლში იდენტიფიცირებულია ავტორიზაციის კონკრეტული სტანდარტები, 
თუმცა ჩანაწერი ზოგადია. 56-ე მუხლის 2 პუნქტის თანახმად: „ავტორიზაციის სტანდარტებია: ა) 
საგანმანათლებლო პროგრამები; ბ) მატერიალური რესურსი; გ) ადამიანური 
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რესურსი“171აღნიშნული საკანონმდებლო ფორმულირება არ იძლევა ავტორიზაციის პროცესში 
სპორტული ინვენტარისა და პროგრამების შემოწმების საშუალებას, რადგან ის დადგენილ 
ვალდებულებას არ წარმოადგენს. ჩანაწერში დეტალურად განსაზღვრული არ არის „რესურსების“ 
ჩამონათვალი, რომელშიც უნდა მოიაზრებოდეს სპორტული ინფრასტრუქტურაც.  აღნიშნული 
ჩანაწერის თანახმად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის ვალდებული 
განავითაროს საუნივერსიტეტო სპორტი, რაც თავისთავად ძირითად გამოწვევად ისახება. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ძირითადად ორიენტირებულნი არიან 
სტუდენტთათვის მხოლოდ ხარისხიანი პროფესიული განათლების მიწოდებაზე და არ ანიჭებენ 
სათანადო მნიშვნელობას საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარებას, რადგან მიჩნეულია, რომ 
სპორტი უფრო მეტად უკავშირდება სტუდენტის პირად ინტერესს, ხოლო განათლების სერვისის 
მიწოდება - პირდაპირ განსახორციელებელ სავალდებულო აუცილებლობას. 

 

3.5 მაღალი მიღწევების სპორტი 
 

„საქართველოს სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში172 2014-2020 წწ“  მაღალი 
მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა173 წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-
ერთ სტრატეგიულ მიზანს. ამ მიზნის ფარგლებში განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები -  მაღალი 
მიღწევების სპორტისთვის მყარი ინსტიტუციური საფუძვლების შექმნა და პრიორიტეტული 
სპორტული სახეობების ეროვნული ფედერაციების მიზნობრივი დაფინანსება.174 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ წარმოდგენილი კანონის პროექტი არეგულირებს 
მაღალი მიღწევების სისტემის მართვასთან დაკავშირებულ ასპექტებს (თავი VII. მაღალი მიღწევების 
სპორტი) - სპორტული ღონისძიებების ერთიანი წლიური გეგმა (მუხლი 22), სპორტის სახეობის 
განვითარების ეროვნული მრავალწლიანი პროგრამა (მუხლი 23), ეროვნული ნაკრები (მუხლი 24). 
ასევე, კანონპროექტი განსაზღვრავს სპორტსმენებისა (მუხლი 19) და სპორტულ საქმიანობაში 
მონაწილე სხვა პირების (მუხლი 20) - მწვრთნელის, მსაჯის და საქმიანობაში მონაწილე სხვა პირების 
ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობას.  

როგორც წინამდებარე ანგარიშის მეორე თავში აღინიშნა, მაღალი მიღწევების სპორტში გამოწვევას 
წარმოადგენს მნიშვნელოვანი გენდერული დისბალანსი პროფესიონალ სპორტსმენთა და 
შესაბამისად ოლიმპიურ მედალოსანთა შორის, ასევე გენდერული დისბალანსი მსაჯთა და 
მწვთრნელთა შორის. გენდერული გავლენის სამუშაო ჯგუფის დაკვირვებით და სპორტული 
ფედერაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებების გათვალისწინებით, საერთაშორისო შეჯიბრებებზე 
ქალთა წარმატებების ნაკლებობა დაკავშირებულია პროფესიონალი ქალი სპორტსმენების მცირე 
რიცხვსა და ეროვნულ დონეზე საშეჯიბრო სისტემის განვითარების აუცილებლობასთან. 

პროფესიული სპორტის განვითარებაში სპორტული ორგანიზაციების (ფედერაციები, ასოციაციები, 
კომიტეტები, კლუბები) განსაკუთრებული როლის გათვალისწინებით, გამოწვევად ასევე 
გამოვლინდა აღნიშნულ ორგანიზაციებში ქალთა და კაცთა მკვეთრად არათანაბარი 
წარმომადგენლობა როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე დასაქმებულ 
თანამშრომელთა შორის. 

 
171https://bit.ly/2rTFjOk 
172 „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020 წლებისთვის“, დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის მიერ.  
173 პოლიტიკის დოკუმენტი, გვ. 13 
174 პოლიტიკის დოკუმენტი, გვ. 13 
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2015 წელს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სპორტულ ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციაზე დასაქმებულთაგან მხოლოდ 14%-ს წარმოადგენს ქალები. ეს რიცხვი მერყეობს 3%-დან 
(პოლონეთი) 43%-მდე (შვედეთი). ქვეყნების უმრავლესობაში აღნიშნული რიცხვი 20%-ს 
ჩამოუვარდება.175ისევე როგორც სხვა სფეროებში, სპორტის სფეროშიც გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე შეინიშნება ვერტიკალური სეგრეგაცია: გენდერული ღიობი ფართოვდება 
თანამდებობრივი პოზიციების ზრდის პარალელურად. საერთო ჯამში, ქალები იკავებენ 
გადაწყვეტილების მიმღებთა 14 %-ს და მხოლოდ 4%-ია მათი რიცხვი პრეზიდენტებს შორის.  

გრაფიკი 7. ევროპის ოლიმპიური სპორტის კონტინენტურ კონფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე ქალებისა და მამაკაცების წილი (2015) 

 

წყარო: The Sport Journal, https://thesportjournal.org/ 

მონაცემების ანალიზმა ცხადყო, რომ 28 ევროპული კონფედერაციიდან, 9-ს ჰქონდა გენდერული 
კვოტა უმაღლეს გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოში (აღმასრულებელი კომიტეტი, პრეზიდიუმი, 
დირექტორთა საბჭო). დარჩენილი 19 კონფედერაციიდან, რომლებსაც არ ჰქონდათ გენდერული 
კვოტები დაწესებული, 4-ში არ იყვნენ ქალები წარმოდგენილნი  გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე. ცალკეულ საბჭოებში გენდერული განსხვავებულობის ზრდისათვის, ყველაზე 
გავრცელებული ინტერვენცია არის გენდერული კვოტების და მიზნების ჩამოყალიბება.176  

გოგონათა და ქალთა ჩართულობის მაჩვენებელი ნებისმიერ სპორტის სახეობაში საზოგადოების 
განვითარების მნიშვნელოვან ინდიკატორს წარმოადგენს. მთელს მსოფლიოში აღინიშნება 
გარკვეული დისბალანსი პროფესიულ სპორტში ქალებისა და კაცების ჩართულობის მაჩვენებლებს 
შორის, თუმცა ციფრები განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და აღნიშნული სხვაობა მეტწილად 
უკავშირდება ქვეყნის ტრადიციებს, სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს, სპორტის განვითარების 
პოლიტიკას და იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ქვეყანა სთავაზობს გოგონებსა და ბიჭებს, 
ქალებსა და კაცებს სპორტში მონაწილეობისთვის. 

სპორტში ქალთა  ჩართვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად შეიძლება განხილულ იქნას 
კონკრეტულ სპორტის სახეობაში ქალ მწვრთნელთა და ქალ მსაჯთა რაოდენობა. გამომდინარე 
ქვეყანაში დამკვიდრებული გენდერული სტერეოტიპებიდან, ქალები თავს იკავებენ სპორტის ისეთ 
სახეობაში ჩართვისაგან, სადაც მწვრთნელებს შორის კაცები დომინირებენ. ამ მოცემულობას 
სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს, რომლის მიხედვითაც ტანვარჯიში, სადაც ქალ 

 
175 https://thesportjournal.org/article/examination-of-gender-equity-and-female-participation-in-sport/ 
176 ორივე ტერმინი ეხება განსხვავებული სქესის მინიმალური რაოდენობის/პროცენტის მოთხოვნას, იმ 
განსხვავებით, რომ კვოტა სავალდებულოა, ხოლო მიზნები ძირითადად ნებაყოფლობითი 
https://www.researchgate.net/publication/273580830_The_Impact_of_Gender_Quotas_on_Gender_Equalit
y_in_Sport_Governance  
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მწვრთნელთა რაოდენობა აღემატება მამაკაც მწვრთნელთა რაოდენობას, გამოირჩევა ქალთა 
მაღალი მონაწილეობით. იმავეს თქმა შეიძლება სპორტის სხვა სახეობებზეც - სადაც მამაკაც და ქალ 
მწვრთნელებს შორის განსხვავება მცირეა, სპორტის იმ სახეობაში სხვაობა ქალ და კაც 
სპორტსმენებს შორის დაბალია. რაც შეეხება სპორტის ე.წ. ელიტურ დონეს, როდესაც ქალი 
მწვრთნელები მუშაობენ  მაღალი დონის ათლეტებთან, მათ ძირითადად დამხმარე-მწვრთნელების 
პოზიცია უკავიათ და მათი მოვალეობა მხოლოდ კაცი-მწვრთნელების მხარდაჭერით 
შემოიფარგლება.177  

გენდერული დისბალანსის ასახსნელად, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ასევე მნიშვნელოვანია 
არსებული სტერეოტიპების მხედველობაში მიღება. სპორტის გარკვეული სახეობები დღესდღეობით 
მკვეთრად მამაკაცურ სახეობად ითვლება,  მაგ. ფეხბურთის ასოციაციათა საერთაშორისო 
ფედერაციის (FIFA) მონაცემების მიხედვით, გერმანიაში 5.4 მილიონი ფეხბურთის მოთამაშე 
მამაკაცი არის დარეგისტრირებული, ქალი - მხოლოდ 0.8 მილონი,  ხოლო ინგლისში 1.3 მილიონი 
მამაკაცი და მხოლოდ 98 ათასი ქალია დარეგისტრირებული ფეხბურთის მოთამაშეთა ჯგუფში.    

ასევე, არასაკმარისია ქალების ჩართულობა სპორტის სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ 
ადგილობრივ, ეროვნულ, ევროპისა და საერთაშორისო სტრუქტურებში.   სპორტულ 
ორგანიზაციებში დასაქმებულებს შორის არსებული გენდერული დისბალანსი შეიძლება აიხსნას 
თავად მოქმედ და ყოფილ სპორტსმენებს შორის არსებული გენდერული დისბალანსით, 
გამომდინარე იქედან, რომ ფედერაციებში ძირითადად დასაქმებულნი არიან ყოფილი 
სპორტსმენები ან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ სპორტის სახეობას კარგად იცნობენ. გარდა 
იმისა, რომ ქალ სპორტსმენთა ხვედრითი წილი დაბალია, ასევე დაბალია ქალების ცნობიერება 
სპორტის მიმართ, რის გამომწვევ მიზეზადაც შეიძლება განხილულ იქნას სტერეოტიპი, სპორტის 
როგორც პატრიარქალური ფენომენის შესახებ. 

ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივაა The Sydney Scoreboard, რომელიც 
მიზნად ისახავს სპორტულ საბჭოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას მსოფლიო მასშტაბით. 
The Sydney Scoreboard იყენებს სამ ძირითად ინდიკატორს: საბჭოების დირექტორები 
(აღმასრულებელი წევრები), საბჭოების თავმჯდომარეები (პრეზიდენტები) და მთავარი 
აღმასრულებლები (გენერალური მდივნები). 2014 წლის შედეგების თანახმად, რომლებიც ემყარება 
38 ქვეყნისა და 1599 ეროვნული სპორტული ორგანიზაციის მონაცემებს სამივე ინდიკატორის 
მიხედვით გენდერული დისბალანსი სახეზეა.  

● საბჭოს დირექტორი ქალების გლობალური ინდექსი (The global index of women board 
directors) 19.7%-დან (2010) გაზრდილია 20.7%-მდე;  

● საბჭოს თავმჯდომარე ქალების გლობალური ინდექსი (The global index of women board 
chairs) 4  წლის წინანდელი მაჩვენებლის ეკვივალენტურია და შეადგენს  10.6%-ს; 

● მთავარი აღმასრულებლების გლობალური ინდექსი (The global index for chief executives) 
17.3%-დან (2010) გაზრდილია 19.8%-მდე. 

სპორტის მენეჯმენტსა და მმართველობაში ქალთა სათანადო ჩართულობა კვლავ გლობალური 
გამოწვევაა, ვინაიდან არც ერთ რეგიონს არ მიუღწევია ქალთა წარმომადგენლობის 40%-ისთვის 
სამივე ინდიკატორის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოში 40% 
განსხვავებული სქესი მიიჩნევა ე.წ’ “კრიტიკულ მასად”, იმისთვის, რომ ქალებისა და კაცების 
განსხვავებული გამოცდილება და განსხვავებული ინტერესები სათანადოდ იყოს ასახული. 
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2003 წლის რეკომენდაციის178 თანახმად, რომელიც ქალების 

 
177 European Institute for Gender Equality 
178 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2003 წლის რეკომენდაცია: “Balanced participation of women and 
men in political andpublic decision making”, https://rm.coe.int/1680519084 
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და კაცების თანაბარ ჩართულობას ეხება გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, 40% 
წარმოადგენს იმ რეკომენდირებულ მინიმუმს, რომლის ქვემოთ არც ერთი სქესი არ უნდა იყოს 
წარმოდგენილი აღნიშნულ პროცესებში. 

გამოწვევას ასევე წარმოადგენს სპორტული ორგანიზაციებში გენდერულად მგრძნობიარე 
მიდგომების ნაკლებობა.  

2018 წელს საქართველოში „საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის“ მიერ ჩატარებულმა 
კვლევამ179 „საქართველო - კარგი მმართველობა ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებში“ აჩვენა, რომ 
ორგანიზაციის საქმიანობის განხორციელების პროცესში ეროვნული სპორტული ფედერაციების 
მხრიდან (საწყლოსნო სპორტი, მძლეოსნობა, ფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი) არ ხდება 
გენდერულად მგრნობიარე პრაქტიკის გამოყენება და ამ ორგანიზაციებს არ გააჩნიათ სახეობაში 
გენდერული თანასწორობის ფორმალური პოლიტიკა. კვლევის შეფასების სისტემის მიხედვით, 5-
დან 4 ფედერაციაში „არ სრულდება“, ხოლო 1 ფედერაციაში „სუსტად სრულდება“ გენდერულ 
თანასწორობასთან დაკავშირებული შემდეგი პრინციპები:  

o ორგანიზაცია ახორციელებს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას (პრინციპი აერთიანებს 
შემდეგ ინდიკატორებს180: გენდერული თანასწორობის თაობაზე ფორმალური (გაწერილი) 
პოლიტიკის არსებობა; გენდერულად მგრნობიარე პროცედურების არსებობა ხელმძღვანელ 
თანამდებობებზე პირთა არჩევის და სხვა თანამდებობებზე პირთა დანიშვნის პროცესში; სხვა 
ღონისძიებების განხორციელება, რომელთა მიზანია ორგანიზაციის შიგნით გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობა); 

o ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 
პოლიტიკას (პრინციპი აერთიანებს შემდეგ ინდიკატორებს: სპორტში გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით ფორმალური პოლიტიკის არსებობა; ორგანიზაციის 
გადაწყვეტილების მიმღებთათვის გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებაზე 
ორიენტირებული მასალის მიწოდება; თანამშრომელთა მონაწილეობა შესაბამის 
საგანმანათლებლო პროგრამებში; ორგანიზაციას ფორმალურად განსაზღვრული ჰყავს 
გენდერის საკითხებზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი; ფედერაცია თანამშრომლობს სხვა 
ორგანიზაციებთან სპორტში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე). 

პროფესიულ სპორტში სხვადასხვა დონეზე სათანადო ჩართულობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი 
ფაქტორი შესაბამისი უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობებსაც უკავშირდება. , 
საქართველოში ფუნქციონირებს ერთადერთი უმაღლესი სასპორტო სასწავლებელი -  
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ხოლო 
პროფესიული განათლების კუთხით  - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო კოლეჯი. სამუშაო ჯგუფის მიერ უნივერსიტეტიდან და კოლეჯიდან გამოთხოვილი 
ინფორმაციის დამუშავების შედეგად გამოვლინდა, რომ ამჟამად უნივერსიტეტის მწვრთნელთა, 
ასევე ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების ოთხივე კურსზე ჯამში 526 სტუდენტი 
სწავლობს, მათ შორის 113 გოგო და 413 ბიჭი, ხოლო მაგისტრატურაში ჩარიცხული 24 
სტუდენტიდან 7 გოგოა და 17 ბიჭი.  

 
179 „საქართველო - კარგი მმართველობა ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებში“, ანატოლი კორეპანოვი, 
2019 წ. კვლევა ჩატარებულია საერთაშორისო პროექტის „National Good Governance Observer” 
ფარგლებში ორგანიზაცია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევის ცენტრის“ მიერ. https://bit.ly/2SZTKfj  
180 Indicators and instructions for assessing good governance in national sports federations, “National Sport 
Governance Observer”. Arnout Geeraert, November 2018. Play the Game.  https://bit.ly/2EgwVeY  
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უნივერსიტეტისა და კოლეჯის თანამშრომელთა, პროფესორ-მასწავლებელთა  და 
ადმინისტრაციული პერსონალის გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემები იხილეთ ქვემოთ 
(ცხრილი 7, 8, 9 და გრაფიკი 7)  

ცხრილი 7. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 
ბაკალავრიატის პროგრამაზე სტუდენტთა რაოდენობა სქესის მიხედვით 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

სტუდენტთა რაოდენობა კურსების და სქესის მიხედვით 

 

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტი 
(ბაკალავრიატი) 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 
ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი) 

 ქალი კაცი ქალი კაცი 

I კურსი 9 52 40 75 

II კურსი 10 61 18 42 

III კურსი 9 45 12 37 

IV კურსი 4 74 11 27 

სულ 
უნივერსიტეტში 

526 

გოგო - 113 ბიჭი - 413 

 

ცხრილი 8. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამაზე სტუდენტთა რაოდენობა სქესის მიხედვით 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა 

 

 
მწვრთნელთა ფაკულტეტი 

ფიზიკური მედიცინისა და 
რეაბილიტაციის ფაკულტეტი 

 ქალი კაცი ქალი კაცი 

I კურსი 0 7 3 3 

II კურსი 2 6 2 1 

სულ 
უნივერსიტეტში 

24 

გოგო - 7 ბიჭი - 17 
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გრაფიკი 8. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 
პედაგოგების რაოდენობა სქესის მიხედვით 

 

წყარო: საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია (2018) 

ცხრილი 9. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯში სტუდენტების, 
პედაგოგებისა და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა სქესის მიხედვით 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 

 

 
სტუდენტები პედაგოგები 

ადმინისტრაციის 
თანამშრომლები 

ანაზღაურება 

წელი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი 
კაცი 

 

2014 18 155 21 30 8 4 57855 54368 

2015 18 107 12 36 9 6 111290 137063 

2016 29 178 19 34 9 9 147244 209666 

2017 55 146 22 42 9 8 157764 195193 

2018 10 5 22 42 9 9 162852 178578 

სულ 130 591 96 184 44 36 637005 747868 

 

3.6 გენდერული სტერეოტიპები სპორტში და მედია გაშუქება 
 

როგორც უკვე აღინიშნა, ქალ და კაც სპორტსმენთა მონაწილეობით სპორტული ასპარეზობების 
მკვეთრად არათანაბარი გაშუქება, ასევე გენდერული დისბალანსი სპორტულ ჟურნალისტთა შორის 
წარმოადგენს კიდევ ერთ გამოწვევას.  

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის“ შესახებ კანონპროექტი განსაზღვრავს „სპორტში გენდერული 
თანასწორობისა და ბალანსის დაცვისათვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფას“ როგორც 
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სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპს და ამოცანას (მუხლი 4). ამ ამოცანის შესრულების პროცესში 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება მასობრივ მედია საშუალებებს შეუძლია.  

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი181 ადგენს მაუწყებლის 
შინაარსობრივ ვალდებულებას უზრუნველყოს „საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისი 
თანასწორობა ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო-შემეცნებით, 
კულტურულ  და სპორტულ პროგრამებს შორის“.  

სპორტის სფერო ხასიათდება გენდერული სტერეოტიპებით, რაც გულისხმობს სპორტის „ქალების“ 
და „კაცების“ სპორტად დაყოფას182. შესაბამისად, მედიას აქვს ძალა ხელი შეუწყოს ამ გამოწვევის 
წინააღმდეგ ბრძოლას ან პირიქით, უფრო გააღრმავოს არსებული პრობლემა. გენდერული 
თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის თანახმად, არსებობს ბევრი მტკიცებულება, რომელიც 
მედიის მხრიდან ქალთა და კაცთა სტერეოტიპული დამოკიდებულების გაღრმავებაზე მიუთითებს. 
კერძოდ, მასობრივი მედიის საშუალებებში ქალი სპორტსმენების პოზიციონერებისას, ხშირად,  
აქცენტი კეთდება მათ ვიზუალურ მიმზიდველობასა და სექსუალურობაზე, მაშინ როდესაც სპორტულ 
ნიჭს, უნარებსა და მიღწევებს ნაკლები ყურადღება ეთმობა.183,184 ხშირ შემთხვევაში ქალები არ 
განიხილებიან „რეალურ სპორტსმენებად“. კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევა185 
აჩვენებს, რომ ბეჭდურ მედიაში ქალ სპორტსმენებთან მიმართებაში ყველაზე ხშირად გაკეთებულია 
შემდეგი ასოციაციები: „გათხოვილი“, „ორსული“, „ასაკი“; ასევე, ქალ სპორტსმენთა შესახებ 
გავრცელებული ინფორმაცია, კაცების შესახებ გაშუქებულ ამბებთან შედარებით, 
არაპროპორციულად ხშირად უკავშირდება გარეგნობას, ჩაცმულობასა და პირად ცხოვრებას.  

ამავე კვლევის თანახმად, სრულიად საპირისპირო სურათია კაც სპორტსმენებთან მიმართებაში. 
ბეჭდური მედია, სპორტში კაცების მონაწილეობასთან დაკავშირებით, იყენებს შემდეგ ტერმინებს: 
„სწრაფი“, „ძლიერი“, „გოლიათი“, „რეალური“, „შთამბეჭდავი“, „დამარცხება“, „დომინირება“, 
„ბრძოლა“, „გამარჯვება“. განსხვავებულია ტერმინები, რომლის გამოყენებით აღიწერება ქალი 
სპორტსმენების შეჯიბრებაში გამოსვლა, კერძოდ: „მონაწილეობს“, „ასპარეზობს“, „მიისწრაფის“. 

წინამდებარე ანგარიშზე მომუშავე ჯგუფმა, სპორტში ქალთა მონაწილეობის მედია გაშუქებასთან 
დაკავშირებით, არსებული სიტუაციის შესაფასებლად, საქართველოში მოღვაწე 10 სპორტული 
ჟურნალისტი (ტელე, რადიო და ბეჭდური მედიის თანამშრომლები) გამოკითხა. მათი აზრით, 
საქართველოს მედია სივრცეში სპორტში ქალთა მონაწილეობის გაშუქებას, სპორტში მამაკაცთა 
მონაწილეობასთან შედარებით, ბევრად ნაკლები დრო ეთმობა. აღნიშნულს ერთ-ერთი მთავარი 
მიზეზია ქვეყანაში იმ სპორტული სახეობების დიდი პოპულარობა, რომლებშიც კაცები დომინირებენ 
(ფეხბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი).  

ტელე ჟურნალისტებმა დააფიქსირეს მოსაზრება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა სპორტის 
საკითხებისა და მიღწევების გაშუქება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მათი გადაცემების ფორმატი არის 
მკაცრად განსაზღვრული და ეთმობა პოპულარულ სპორტს ან მხოლოდ მიღწევების გაჟღერებას. 
გამოიყო რამდენიმე პოპულარული სპორტი: ფეხბურთი, ძიუდო, ძალოსნობა, კალათბურთი, 

 
181 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, ტექსტი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32866?publication=51 
182 European Commission (2014), Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014–2020, p.19. 
http://ec.europa.eu/sport/events/2013/documents/20131203-gender/fi nal-proposal-1802_en.pdf 
183 Factsheet “Gender equality in sport and their role of media”, November 2016. https://rm.coe.int/bis-factsheet-
gender-equality-sport-media-en/1680714b8f 
184 Trolan, E. J. (2013). The impact of the media on gender inequality within sport. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences 
185 http://www.cam.ac.uk/research/news/aesthetics-over-athletics-when-it-comes-to-women-in-sport  
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რომლებზეც ხდება ძირითადი დროის დათმობა, ქალებს კი აღნიშნულ სახეობებში აქვთ ნაკლები 
წარმატებები, შესაბამისად ნაკლებად ხვდებიან ტელე სივრცეში. 

სხვა სურათია სპორტულ რადიო ჟურნალისტიკაში: რადიო ჟურნალისტების თქმით, მათი 
გადაცემების ფორმატი მეტად თავისუფალია, არ არის მკაცრად განსაზღვრული  და შესაბამისად, 
ახერხებენ თანაბრად დაუთმონ დრო როგორც ქალთა სპორტის, ასევე კაცთა სპორტის საკითხებს. 
მათი აზრით რადიო გადაცემებით უფრო მეტად ინტერესდებიან ქალი სპორტსმენები და ქალი 
მენეჯერები, რის გამოც თანაბრად ნაწილდება მათი სამაუწყებლო დრო. რადიო ჟურნალისტებმა 
ასევე დააფიქსირეს მოსაზრება, რომ მათი გადაცემები იდება სოციალურ ქსელში ვიდეო 
გამოსახულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო გადაცემებს საკმაოდ ბევრი ნახვა აქვთ.  

პრესის წარმომადგენელი სპორტული ჟურნალისტების აზრი ორად გაიყო: ნაწილი მიიჩნევს, რომ 
ისინი მკაცრად არიან დამოკიდებულნი რედაქტორებზე, სპორტული განყოფილების რედაქტორები 
კი ხშირ შემთხვევაში არიან კაცები, აქვთ საკუთარი მოსაზრებები სპორტთან დაკავშირებით და მათ 
მიერ მოწონებული სიახლე თუ სტატიაც იმ მიმართულებითაა როგორც გადაწყვეტს რედაქტორი, 
გადაწყვეტილებას კი უმეტეს შემთხვევაში იღებს კაცი სპორტსმენებისა და რამდენიმე სპორტის 
სახეობის სასარგებლოდ. პრესის წარმომადგენლების მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ 
ტელევიზიისგან და თუნდაც რადიოსგან განსხვავებით, მათი ბიუჯეტი ბევრად ნაკლებია, რაც მეტად 
დამოკიდებულს ხდის რეკლამიდან მიღებულ  შემოსავალზე, შესაბამისად აქცენტი სპორტის 
პოპულარულ სახეობებზე კეთდება, სადაც ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი. ბეჭდური 
მედიის წარმომადგენელი ერთ-ერთი სპორტული ჟურნალისტის აზრით, თუ გაიზრდება კერძო 
სექტორის ჩართულობა ან მოხდება საზოგადოების დაინტერესება ქალთა სპორტით, მათი 
სტატიებიცა და სიახლეებიც შეიცვლიან ფორმას და მეტად იქნებიან ქალთა სპორტზე და ქალების 
მიღწევებზე ორიენტირებულნი. 

გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი ქალების სპორტში დაბალი ჩართულობის 
მიზეზთა შორის მედია საშუალებებს ასახელებს. საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპული 
წარმოდგენები მკვეთრად „ქალურ“ და „მამაკაცურ“ სპორტის სახეობებზე. მაგალითად, სარეკლამო 
რგოლებში ქალი სპორტსმენების, როგორც საწინააღმდეგო სქესისთვის მიმზიდველი ობიექტის 
მნიშვნელობით წარმოჩენა და არა მისი რეალური მონაცემების ხაზგასმა, რაც ირიბად ჩრდილს 
აყენებს ქალის, როგორც სპორტსმენის შესაძლებლობებს. მიუხედავად ელიტარულ სპორტში 
ქალების აქტიური ჩართულობისა, ტელევიზიების მხრიდან საეთერო დრო არათანაბრად 
ნაწილდება. მამაკაცების ტურნირების გაშუქებას გაცილებით მეტი დრო ეთმობა, არგუმენტად კი 
კომერციული დაინტერესება სახელდება.  რაც შეეხება ბეჭდურ მედიას, საერთაშორისო მასშტაბით 
დათვლილი მონაცემების მიხედვით, ქალი სპორტსმენების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ 10%-ია, 
რაც ძალიან დაბალია  მამაკაც სპორტსმენებთან შედარებით.  

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის როლი, რაც მედიას შეუძლია შეასრულოს სხვადასხვა კამპანიის 
გზით გენდერული გამოწვევების დაძლევაში. ქართულ მედიაში ამის მაგალითია კამპანია 
“ძლიერები არ ძალადობენ”, რომელიც წარმატებული და ცნობილი სპორტსმენების ჩართულობით 
ჩატარდა, როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის კამპანიის ნაწილი. თუმცა, უნდა 
აღინიშნოს რომ მსგავსი კამპანიები იშვიათია. 

 

3.7 გენდერული ასპექტების გათვალისწინება ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისას   
 
სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და აღსრულების ეტაპზე ქალებისა და 
მამაკაცების თანაბარი ჩართულობა და ასევე,  პოლიტიკაში გენდერული ასპექტების 
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გათვალისწინება მნიშვნელოვანია სპორტის სფეროში გამოვლენილი გენდერული გამოწვევების 
დასაძლევად. 

 

ქალებისა და კაცების თანასწორი ჩართულობა  
სპორტის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში  

 

საქართველოში, როგორც ცენტრალურ (სამინისტრო), ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების 
დონეზე (მერია, საკრებულო)  სპორტის სფეროში ჩართულ შესაბამის საორგანიზაციო 
სტრუქტურებში დასაქმებული პირების შესახებ გენდერული ანალიზით გამოიკვეთა შემდეგი 
მიგნებები: 

- შესაბამის ინსტიტუციებში უმეტესად დასაქმებულები არიან მამაკაცები, ისინი ჭარბობენ 
ქალებს.  

- გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე  (მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, სამსახურის 
უფროსი, მენეჯერი..) ქალების რიცხვი საკმაოდ მცირეა და საშუალოდ 33%, ხოლო სხვა 
დანარჩენ პოზიციებზე კი ქალები და კაცები თითქმის თანაბრად არიან განაწილებული (45% 
არიან ქალები).  

- მამაკაცების სიჭარბე გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე განსაკუთრებით აშკარაა 
პოლიტიკის წარმმართველ ინსტიტუციებში (მაგალითისათვის სამინისტრო), რაც გარკვეულ 
წილად გენდერულ სტერეოტიპებზე მიანიშნებს. აღნიშნული მონაცემები ამყარებენ იმ ფაქტს, 
რომ მამაკაცები, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც სპორტის სფეროს 
პოლიტიკის წარმმართველ მმართველ რგოლში დომინანტ პოზიციებს იკავებენ.   

 საქართველოში სპორტის სფეროში ჩართულ საჯარო დაწესებულებებში (ცენტრალური და 
ადგილობრივი დონე) დასაქმებულ პირთა დეტალურად სტატისტიკა მიმოხილულია ქვემოთ.  

9-ე გრაფიკზე  გამოსახულია საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომიტეტის სტრუქტურა გენდერულ ჭრილში, რომელშიც აბსოლუტური უმრავლესობით 
წარმოდგენილნი არიან მამაკაცები, გარდა ერთი შემთხვევისა, 2012-2016 წლების მოწვევის 
პარლამენტში კომიტეტის წევრად მხოლოდ ერთი ქალი იყო  წარმოდგენილი. 
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გრაფიკი 9. საქართველოს პარლამენტის მოწვევებში სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთ კომიტეტის 
შემადგენლობა (გენდერულ ჭრილში)  

10-ე გრაფიკი გამოსახავს საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომიტეტის აპარატის სტრუქტურას გენდერულ ჭრილში, სადაც გარკვეულ პოზიციებს იკავებენ 
ქალები, თუმცა ეს პოზიციები ძირითადად შემოიფარგლება კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწის, 
ასევე კომიტეტის აპარატის მდივან-სპეციალისტის და უფროსი სპეციალისტის პოზიციებით, ხოლო 
ისეთ თანამდებობებზე, როგორებიც არის კომიტეტის აპარატის უფროსი და მთავარი სპეციალისტი,  
2008 წლიდან უცვლელად მამაკაცები არიან  წარმოდგენილნი.  

გრაფიკი 10. საქართველოს პარალამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის 
სტრუქტურა გენდერულ ჭრილში 
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გრაფიკ 11-ზე მოცემულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროში186 გადაწყვეტილების მიმღებ187 და სხვა188 პოზიციებზე თანამშრომელთა განაწილება 
სქესის მიხედვით 2014-2018 წლებში. როგორც გრაფიკი გვიჩვენებს 2014-2017 წლებში  
გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალი საერთოდ არ გვხვდება, 2018 წელს კი მხოლოდ ერთი 
ქალია სპორტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე წარმოდგენილი. 
გარდა ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა პოზიციებზე ქალთა განაწილება მხოლოდ 11-14%-ია 2014-
2015 წლებში, მომდევნო წლებში კი ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება, 2016-2017-2018 წლებში 
შესაბამისად 22%-36%-33%-ია. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს პროცენტული მაჩვენებლით 
ქალთა განაწილება 2017 წელზე დაბალია, რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ქალი ამ წელს არის 
დასაქმებული:  

გრაფიკი 11. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში189 
გადაწყვეტილების მიმღებ და სხვა პოზიციებზე თანამშრომელთა განაწილება სქესის მიხედვით (2014-2018 
წწ). 

 

რაც შეეხება თანამშრომელთა განაწილებას პოზიციების მიხედვით გენდერის ჭრილში სსიპ 
ქართული სპორტის მუზეუმში 2014-2017 წლებში, დირექტორი ოთხივე წელს არის ქალი. სპორტის 
მუზეუმში გარდა დირექტორისა, სხვა პოზიციებზე190 დასაქმებულებიც ძირითადად ქალები არიან, 
2014-15 წლებში დასაქმებული იყო მხოლოდ ერთი მამაკაცი, ხოლო 2016-17 წლებში კი არც ერთი. 
სპორტის მუზეუმში სხვადასხვა პოზიციებზე დასაქმებული პირები გამოსახულია 12-ე გრაფიკზე: 

გრაფიკი 12. სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმში თანამშრომელთა განაწილებას პოზიციების მიხედვით 
გენდერის ჭრილში (2014-2017 წწ) 

 
186 2018 წლის 11 ივლისამდე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2018 წლამდე 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 
187 გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში იგულისხმება მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, დეპარტამენტის 
უფროსი, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი. 
188 სხვა პოზიციებში იგულისხმება ყველა დასაქმებული, გარდა გადაწყვეტილების მიმღებისა. მაგ.: 
მთავარი სპეციალისტი, უფროსი სპეციალისტი, უმცროსი სპეციალისტი. 
189 2018 წლის 11 ივლისამდე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2018 წლამდე 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 
190 სხვა პოზიციებში იგულისხმება მთავარი სპეციალისტი, უფროსი სპეციალისტი და სპეციალისტი.   
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13-ე გრაფიკზე გამოსახულია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 
კოლეჯის პედაგოგებისა და ადმინისტრაციის თანამშრომლების განაწილება გენდერის მიხედვით. 
კოლეჯში დასაქმებულ პირთა შორის მამაკაცები ყოველი წლის მაჩვენებელში ჭარბობენ ქალებს. 
ქალთა მაქსიმალური რაოდენობა (31) გვხვდება 2017-2018 წლებში: 

გრაფიკი 13. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯის პედაგოგებისა და 
ადმინისტრაციის თანამშრომლების განაწილება გენდერის მიხედვით. 

 

 

14-ე გრაფიკზე გამოსახულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის191 სტრუქტურა გენდერულ ჭრილში, 
რაც თავის მხრივ ცხადყოფს, რომ კომიტეტში უმეტესად მამაკაცები არიან წარმოდგენილნი.  

გრაფიკი 14.  

 
191 2012-2016 მოწვევის დროს ეწოდებოდა აჭარის ავტ. რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომისია. 
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რაც შეეხება 15-ე გრაფიკზე გამოსახულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის აპარატში დასაქმებულთა 
განაწილებას გენდერულ ჭრილში პოზიციების მიხედვით, აქ დომინანტ პოზიციებზე ქალები არიან 
წარმოდგენილნი. მამაკაცი წარმოდგენილია მხოლოდ ერთ, თავმჯდომარის თანაშემწის პოზიციაზე. 

გრაფიკი 15 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში, 
სპორტის განყოფილებაში 2014-2018 წლის მონაცემებით სულ დასაქმებულია 6 ადამიანი  - 1 ქალი 
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და 5 კაცი. ხუთივე წლის მაჩვენებელი უცვლელია,  გადაწყვეტილების მიმღებ192 და სხვა 
პოზიციებზე193 , იხილეთ გრაფიკი 16. 

გრაფიკი 16. 

 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული 38 სპორტული ფედერაციიდან 2 ქალი იკავებს 
პრეზიდენტის (სპორტული ცეკვებისა და ფრენბურთის ფედერაციები), 2 ვიცე- პრეზიდენტის 
(ფიგურული ციგურაობისა და ფრენბურთის ფედერაციები) ხოლო 1 გენერალური მდივნის 
(ჭადრაკის ფედერაცია) პოზიციას. დანარჩენი 33 კაცია194, იხილეთ გრაფიკი 17. 

გრაფიკი 17. 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის განათლებისა და კულტურის საქმეთა სამინისტროში  
(რომელსაც ეკუთვნის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური) 2014-2018 წლებში 
დასაქმებულთა 40% ქალი ხოლო 60 % კაცია195, იხილეთ გრაფიკი 18. 

 
192 გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში იგულისხმება: სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილე, სპორტის განყოფილების უფროსი.  
193 სხვა პოზიციებში იგულისხმება სპორტის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის პოზიცია.  
194 პრეზიდენტების პოზიციებს კაცები იკავებენ შემდეგ ფედერაციებში : ფიგურული ციგურაობა, ჭადრაკი, 
ველოსპორტი, ვეტერანთა სპორტი, კალათბურთი, კარატე, კრივი, კონტაქტური კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი, 
მეკლდეურობა და მთამსვლელობა, მინი ფეხბურთი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა და ა.შ. 

195 წყარო: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 
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გრაფიკი 18 

რაც 

შეეხება ქალაქ თბილისის საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და 
კომისიის სამდივნოში დასაქმებულთა განაწილება გენდერის მიხედვით: (გრაფიკი 19 და გრაფიკი 
20), კომისიაში 2014-2016 წლებში თავმჯდომარის პოზიციას ქალი იკავებს, ხოლო კომისიის წევრებს 
შორის მამაკაცების რაოდენობა საგრძნობლად მაღალია საშუალოდ 90 %, რაც შეეხება 2017-2018 
წლებს, კომისიის წევრებს შორის ქალების რაოდენობა უცვლელია და ერთს შეადგენს, ხოლო 
კომისიის თავჯდომარის პოზიცია კი უკვე მამაკაცით არის წარმოდგენილი. 

განსხვავებულია სურათი კომისიის აპარატის სტრუქტურასთან მიმართებით, სადაც ქალები უფრო 
მეტ პოზიციებზე არიან წარმოდგენილნი, მ.შ. კომისიის სამდივნოს უფროსის პოზიციის ჩათვლით. 

გრაფიკი 19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი 20 
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გარდა ამისა, რომ სპორტის სფეროში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების შესწავლის შედეგად 
გამოვლინდა, რომ კაცისა და ქალის ხელფასი, განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე განსხვავდება ერთმანეთისგან და კაცის შრომის ანაზღაურება აღემატება ქალის შრომის 
ანაზღაურებას (იხ. დანართი 1). 

სპორტის სფეროში ქალებსა და მამაკაცებზე გამოყოფილი  
საბიუჯეტო ხარჯები - საბიუჯეტო ასიგნებების გენდერული ანალიზი 

იმისათვის, რომ მოხდეს ქალებსა და მამაკაცებზე საბიუჯეტო ხარჯების განსხვავებული გავლენების 
შესწავლა, ხარჯვითი ნაწილის სამი ძირითადი კატეგორია არის მნიშვნელოვანი196: 

o ხარჯები, რომლებიც კონკრეტულად გამიზნულია ქალებისა და კაცების ჯგუფების 
საჭიროებებზე; 

o ხარჯები, რომლებიც კონკრეტულად გამიზნულია ქალებისა და კაცებისთვის თანაბარი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზე; 

o ზოგადი ხარჯები, რომლებიც საქონელსა და მომსახურებას ხელმისაწვდომს ხდის მთლიანი 
საზოგადოებისთვის. 

ძირითადად, საბიუჯეტო ხარჯების დიდი წილი ბოლო კატეგორიაში ხვდება და ამ კონტექსტში 
ბიუჯეტი გენდერულად ნეიტრალურ დოკუმენტად აღიქმება. სქესის მიხედვით მონაცემების 
შემუშავება და გენდერული ანალიტიკური ინფორმაცია არის საჭირო იმისათვის, რომ გამოვლინდეს 
საბიუჯეტო ასიგნებების განსხვავებული გენდერული გავლენები. 

გენდერული ბიუჯეტირება არის საუკეთესო საშუალება იმის გასაანალიზებლად, თუ როგორ უწყობს 
ხელს საბიუჯეტო ასიგნებები გენდერულ თანასწორობას. გენდერული ბიუჯეტირება თვალნათლად 
აჩვენებს, თუ რა საბიუჯეტო რესურსები იხარჯება ქალებსა და კაცებზე, ამდენად, გენდერული 
ბიუჯეტირება უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების სამართლიანად განაწილებას ქალებსა და კაცებს 
შორის. ის ასევე ხელს უწყობს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის შესახებ ანგარიშვალდებულებასა 
და პასუხისმგებლობას197.  

 
196 Derbyshire, H (2002). Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers and Practitioners. Social Development 
Division. Department for International Development (DFID)    
197 https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-sport 
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გენდერული ბიუჯეტირება სპორტის სფეროში მოიცავს სპორტული აქტივობების ანალიზს 
გენდერულ ჭრილში - სპორტული უპირატესობები (პრეფერენციები) კაცებისა და ქალების მიხედვით, 
ასევე სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიხედვით (ასაკი, ეთნიკური წარმომავლობა). კითხვები 
უნდა დაისვას, მაგალითისთვის, შემდეგი მიმართულებით: სპორტის რომელი სახეობა ფინანსდება 
მეტად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან?  - ქვეყნების პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ უფრო მეტი რესურსები 
იხარჯება იმ სპორტულ სახეობებზე, სადაც დომინირებენ კაცები. ასევე, რომელი სოციალური 
ჯგუფები არ არიან დაკავებული სპორტული აქტივობით? - ქვეყნების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ 
ქალები არ არიან/ნაკლებად არიან დაკავებული სპორტით.  

საქართველოს საბიუჯეტო კანონმდებლობაში გენდერული ბიუჯეტირების მიდგომის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით, „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ 
ფინანსთა მინისტრის N385 ბრძანებაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილების თანახმად198, “პროგრამის 
სპეციფიკის მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად მგრძნობიარე პროგრამებთან 
მიმართებით, მნიშვნელოვანია პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილ იქნეს 
პროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი”. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 
პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია განსაზღვრავს თითოეულ მოსალოდნელ შედეგზე 
ინდიკატორების ოდენობის ლიმიტს (არაუმეტეს 5 ინდიკატორისა). 

აღნიშნული ჩანაწერის საფუძველზე ცხადია, რომ არსებული სამართლებრივი საფუძვლით, 
გენდერული ასპექტების გათვალისწინების ვალდებულება არ დგას საბიუჯეტო პროცესის ყველა 
ეტაპზე, რაც შესაბამისად არ განიხილავს პროცესის ეტაპებს როგორც ერთ მთლიან ნაწილს და 
მოითხოვს გენდერული ასპექტების გათვალისწინებას (ისიც საჭიროების შემთხვევაში) მხოლოდ 
ინდიკატორების შემუშავების დროს. მაშინ როდესაც ინდიკატორი შედეგების შეფასების საზომია, 
შედეგი მიზნიდან გამომდინარეობს, მიზანი კი თავის მხრივ სტრატეგიული პოლიტიკის შემადგენელი 
ნაწილი უნდა იყოს.  

როგორც ცნობილია, კარგად სტრუქტურირებულ ფისკალურ პოლიტიკასა და მდგრად საჯარო 
ფინანსების მართვას შეუძლია ხელი შეუწყოს გენდერული თანასწორობის მიღწევას199. იმ 
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებით, რომლებიც ახორციელებენ გენდერულ ბიუჯეტირებას, 
ან მიზნად ისახავენ გენდერული თანასწორობის მიღწევას, ყველა მათგანში არის თანხვედრა 
ფისკალურ პოლიტიკასა და გენდერული თანასწორობის მიზნებს შორის.  

ა) სახელმწიფო ბიუჯეტი 
 

სპორტის სფეროში სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მზარდ ტენდენციას ავლენს 2012-2017 
წლებში (იხილეთ გრაფიკი 21). 2017 წელს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტროს დაფინანსება 182 მილიონ ლარს აღემატებოდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 42%-
ით აღემატება. 2018 წელს საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მთლიანი 
ასიგნებები შესაბამისი ბიუჯეტის კანონის პროექტით დაიგეგმა 285 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2019 
წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროსთვის 1,508 მლნ ლარის ასიგნებებს ითვალისწინებს. ძირითადად, 2012-2017 წლებში 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები გადანაწილებული იყო სამ 
პროგრამაზე:  

1. "სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 
და მართვა";  

 
198 http://bit.ly/2VRMG5t  
199 http://bit.ly/2TuUEzG  
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2. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები“;  
3. "სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები“.  

აღნიშნულ პროგრამებში საკმაოდ დიდია განსხვავებებია არა მხოლოდ დამტკიცებულ და 
დაზუსტებულ გეგმებს შორის, არამედ მათთან შედარებით საბოლოო შესრულების მაჩვენებლებშიც. 
ეს ფაქტი კი ზოგადად სპორტის სფეროში დაგეგმვის ეტაპზევე ბიუჯეტირების გაუმჯობესების 
აუცილებლობაზე მიუთითებს. (სპორტის სფეროს პროგრამების და მათი ასიგნებების შესახებ 
იხილეთ 2-ე დანართში წარმოდგენილ ინფორმაციას) 

გრაფიკი 21 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები სპორტის სფეროს პროგრამებში 

 

ხსენებული პროგრამები, შესაბამისი აღწერით, მოსალოდნელი და საბოლოო შედეგებითა და 
შემუშავებული ინდიკატორებით გენდერული თვალსაზრისით  მნიშვნელოვან მიმართულებებს არ 
ავლენს. აღსანიშნავია შესაბამისი ბიუჯეტების წარდგენის ეტაპზე პროგრამულ დანართებში 
გაკეთებული ზოგადი ჩანაწერი ამ პერიოდში „ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა 
საჭირო პირობის შექმნის“, ასევე „ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის 
ყველა საჭირო პირობის შექმნის“ შესახებ. თუმცა, შესაბამისი ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშებში 
უკვე აღნიშნული მიზნის მიღწევის შესახებ აღარ გვხდება ჩანაწერები. სხვა მითითება ქალთა 
სპორტთან დაკავშირებით და ზოგადად სპორტის სფეროში გენდერული ნიშნით შესაბამისი მიზნების 
დასახვისა და ინდიკატორების შემუშავების შესახებ ბიუჯეტის ანგარიშებში არ გვხვდება. 

გრაფიკი 22 და 23 ასახავს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არა ფინანსური 
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის (COFOG200) კოდით 7.8.1  "მომსახურება დასვენებისა 
და სპორტის სფეროში" გათვალისწინებულ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს 2012-2018 

 
200 Classification of the functions of government (COFOG)  
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წლებში. გასათვალისწინებელია, რომ ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მოიცავს მხოლოდ ხარჯებსა 
და არა ფინანსური აქტივების ზრდას. ის არ მოიცავს ფინანსური აქტივების ზრდის და 
ვალდებულებების კლებით გათვალისწინებულ ასიგნებებს. როგორ გრაფიკებზე ჩანს, ამ სფეროს 
დაფინანსება ყოველწლიურად მთლიანი ბიუჯეტის 1%-ს არ აღემატება, ხოლო მთლიანი შიდა 
პროდუქტის საშუალოდ 0.2%-ს წარმოადგენს. 

გრაფიკი 22.  

 

გრაფიკი 23.  
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გრაფიკი 24. სპორტის სახეობების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამის გრაფიკიდან (იხ. გრაფიკი 24) 
ჩანს,, რომ წლების განმავლობაში  სპორტის სამ სახეობაზე (ფეხბურთი, კალათბურთი და რაგბი)  
ჯამურად  გამოიყოფოდა  დაფინანსების უდიდესი წილი. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
უდიდესი წილი მიდის კაცებით დომინირებული (ე.წ. „კაცთა სპორტის“) სახეობების დაფინანსებაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახეობებში არსებობს საქართველოს ქალთა ნაკრებებიც, ეს სახეობები 
უმეტესად „კაცთა სპორტად“ მოიაზრება. სწორედ ამ მოსაზრებების გამოც კი აუცილებელია 
პროგრამული ბიუჯეტი ასახავდეს გენდერულ მიმართულებებს.  

მნიშვნელოვანია, რომ სპორტის ბიუჯეტი მოიცავდეს სეგრეგირებულ ინფორმაციას ქალთა და 
მამაკაცთა საჭიროებებზე გამოყოფილი ასიგნებების შესახებ.  პროგრამულ ბიუჯეტში უნდა 
წარმოდგეს მიზნები შესაბამისი გენდერული ასპექტების მიხედვით და შემუშავდეს ინდიკატორებიც, 
რომ შემდგომ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშმა მოგვცეს ინფორმაცია ამ მიზნების შესრულების 
ხარისხის შესახებ გენდერულ ჭრილში. 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თანახმად, 
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მიღწეულ შედეგებში ნახსენებია, რომ  
განხორციელდა საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე კლუბების 
მხარდამჭერი პროგრამა. სხვა ინდიკატორი ქალთა სპორტის ხელშეწყობისთვის არ იკვეთება. 

2012-2014 წლებში რეალურად მხოლოდ ზემოხსენებული სამი სახეობის სპორტის მხარდაჭერის 
შესახებ არის მოცემული ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის 
ფორმებში. დანარჩენი სახეობები, სავარაუდოდ, ერთიანდებოდა რომელიმე სხვა ქვეპროგრამის 
სახელის ქვეშ. შემდგომ წლებში უფრო დეტალურად მოხდა სპორტის სხვა სახეობების (ფარიკაობა, 
ხელბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში და სხვ.) გამოყოფაც, თუმცა, როგორც 26-
ე გრაფიკზე ვხედავთ, მათი წილი მთლიან დაფინანსებაში უმნიშვნელოა. 2016 წლიდან ა(ა)იპ 
ფეხბურთის განვითარების ფონდზე მიემართება შესაბამისი ბიუჯეტის ასიგნებების უდიდესი წილი, 
რაც იმავე ფეხბურთის მხარდაჭერის ქვეპროგრამად მოიაზრება თავისი არსით. 2018 წლის 9 თვის 
შესრულების მიხედვით იკვეთება, რომ ამ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჭადრაკის სფეროს 
მხარდაჭერა. 
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გარდა ამ პროგრამებისა, სპორტის სფეროში მიემართება თანხები რომელიც, მაგალითად, 
დაკავშირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის დაფინანსებასთან და  
სკოლების  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობასთან. ეს პროგრამები, 
ძირითადად, ეხება შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სპორტული ინფრასტრუქტურის 
გამართვას (იხ. დანართი 1). არც აღნიშნული პროგრამების აღწერა და ინდიკატორები არ 
ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ასევე, გამოიყოფა საზოგადოებრივი მაუწყებლების მიმართ, 
რომლის შესაბამისი პროგრამის აღწერაში ვკითხულობთ, რომ პროგრამის მიზანი არის 
„საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული 
ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების 
უზრუნველყოფა“. ერთი მხრივ, რთულია მაუწყებლის მთლიანი ასიგნებებიდან უშუალოდ სპორტის 
სფეროზე მიმართულ ღონისძიებებზე გამოყოფილი თანხების შეფასება სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ანგარიშებიდან, მეორე მხრივ, აღნიშნულ ანგარიშებში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ იძლევა 
გენდერული ასპექტების მიხედვით შესაბამისი ღონისძიებების შეფასების საშუალებას, ვინაიდან არ 
არის დასახული შესაფერისი ინდიკატორები. ცალკე საბიუჯეტო კოდით ფინანსდება ასევე 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ 
თსუ", ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია, "საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემია", ა(ა)იპ საფეხბურთო 
კლუბი ცხინვალის ცხინვალი (იხ. დანართი N3). 

25-ე გრაფიკზე ასახულია საქართველოს მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან 
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტროსთვის. თანხები გამოიყოფოდა სხვადასხვა მიზნობრიობით, მათ შორის, ქალთა 
ეროვნული ნაკრები გუნდის წევრთა დაჯილდოების, ქალთა მსოფლიოს გრანპრის 
გათამაშებისათვის და სხვა. 

 

გრაფიკი 25.  
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ბ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
 

აფხაზეთის მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, წლების განმავლობაში ა/რ 
რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ძირითადი პროგრამები არის შემდეგი: სპორტულ 
ინიციატივათა მხარდაჭერა; ტურნირები და ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; 
ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოება. 

მიღებული ინფორმაციით, გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკის მიხედვით (2014 წლიდან) 
იმ პირებში, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული სპორტის პოლიტიკის დაგეგმარების, 
გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის აღსრულების, მონიტორინგის პროცესში როგორც 
მთავრობის სისტემაში, ასევე მის დაქვემდებარებაში მყოფ ორგანიზაციებში, შესაბამისი 
თანამდებობის, იერარქიული რანგის და შრომის ანაზღაურების მითითებით, თანამშრომლების 60%-
ს წარმოადგენენ ქალები. 

აფხაზეთის მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, „პროგრამებში და 
ქვეპროგრამებში არ გვაქვს მითითებული გენდერული მაჩვენებლები. მაგრამ ღონისძიებების 
განხორციელების დროს გოგონათა ღონისძიებებში მონაწილეობის სავარაუდო მაჩვენებელი 
დაახლოებით 35% შეადგენს“. 

(სპორტის სფეროს პროგრამების და მათი ასიგნებების შესახებ იხილეთ დანართ 2-ში 
წარმოდგენილი ცხრილი) 

გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014-2017 წლების რესპუბლიკურ ბიუჯეტებში წარმოდგენილია 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ 
განხორციელებული რიგი პროგრამები სპორტის სფეროში, მათ შორის: სპორტული ღონისძიებები; 
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული 
განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები; სათამაშო  და 
ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა; აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები 
გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი– 2015”; სპორტული 
ინვენტარის შეძენა; აჭარის ნაკრები გუნდების წევრების პირველობების გამარჯვებულებისა და 
პრიზიორების პირადი და მთავარი მწვრთნელების სპორტული ფორმებით აღჭურვა; მწვრთნელთა, 
მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება. 

ყოველწლიურად პროგრამების შინაარსები და მოსალოდნელი შედეგები თითქმის უცვლელია, 
ასევე უცვლელია ინდიკატორებიც, რომლებსაც იყენებენ შედეგების საზომად, თუმცა ეს 
ინდიკატორები არ არის გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დამუშავებული. 

მიუხედავად პროგრამების მრავალფეროვნებისა, წარმოდგენილ დოკუმენტში არ ფიქსირდება 
ქალთა სპორტის შესახებ რამე ინფორმაცია, არაფერი არის ნათქვამი სპორტში ქალთა 
ჩართულობის გაზრდის შესახებ.   

დ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015-2019 წლების ბიუჯეტებში წარმოდგენილია ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
საქალაქო სამსახურისა და სხვა შესაბამისი სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების მიერ განხორციელებული რიგი 
პროგრამები სპორტის სფეროში (სპორტის სფეროს პროგრამების და მათი ასიგნებების შესახებ 
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იხილეთ დანართი N6-ში წარმოდგენილი ცხრილი), მათ შორის: სპორტული ღონისძიებები; 
მწვრთნელთა მხარდაჭერა;  სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (2016-2017 
წლები); სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და 
მშენებლობა; წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება; პარასპორტის განვითარების 
ხელშეწყობა და სხვ. მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ყოველწლიურად სპორტის 
განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მუნიციპალიტეტში საშუალოდ 16 მლნ ლარი 
გამოიყოფა, მათ შორის, უშუალოდ თბილისის მიერ განხორციელებულ პროგრამებზე საშუალოდ 
8-10 მლნ ლარი მიემართება, ხოლო დანარჩენი - სხვა განმახორციელებლების პროგრამებზე. 
აღსანიშნავია, რომ გარკვეულწილად გენდერული ასპექტების გათვალისწინება თბილისის მერიის 
შესაბამის პროგრამულ ბიუჯეტებში აღინიშნება 2016 წლიდან, თუმცა ეს მაჩვენებლები არ არის 
საკმარისად დეტალიზებული და მიზანზე ორიენტირებული. აუცილებელია გენდერული 
ინდიკატორების დახვეწა და შემდგომი სრულყოფა სპორტში ქალთა ჩართულობის ზრდის კუთხით 
რეალური შედეგების მისაღებად. 

o 2016-2019 წლების თბილისი მერიის ბიუჯეტების პროექტებში „სპორტული ღონისძიებების“ 
პროგრამის აღწერისა და მიზნის ნაწილში მითითებულია „მასობრივი სპორტის 
პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების 
ხელშეწყობა“. გარდა ამისა, 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში იმავე პროგრამის „დაგეგმილი 
საბოლოო შედეგის“ ნაწილში ემატება „ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული 
პროექტების ხელშეწყობის“ ჩანაწერი, ხოლო „საბაზისო მაჩვენებლის“ ინდიკატორი 
განსაზღვრავს, რომ „2018 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 11000-ზე მეტი ქალი 
იქნება ჩართული“, დაგეგმილ მაჩვენებელში კი მითითებულია „საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 
10-15%-ით“, რაც ქალთა სპორტში ჩართულობის ზრდისკენ მიმართულ პოლიტიკას 
შეესაბამება.  

o გარდა ამისა, იმავე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში „მწვრთნელთა მხარდაჭერის“ 
პროგრამის დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორის ნაწილში საბაზისო 
მაჩვენებლად მითითებულია: „2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა 
რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 279, ქალი - 71“, ხოლო დაგეგმილ მაჩვენებლად ვხედავთ 
ჩანაწერს „საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება“, რაც ქალი მწვრთნელების რაოდენობის 
ზრდას ამ სახით არ შეუწყობს ხელს.  

o კიდევ ერთი პროგრამა აკეთებს ხაზგასმას გენდერულ ასპექტებთან დაკავშირებით, კერძოდ, 
„სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება-მშენებლობის“ 
პროგრამის აღწერისა და მიზნის ნაწილში მითითებულია, რომ „ქვეპროგრამის ფარგლებში 
შეიქმნება ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების 
ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის)“, თუმცა, 
ინდიკატორებში აღარ ჩანს შესაბამისი მიზნის მიღწევის მაჩვენებლები.  

o „პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამასთან დაკავშირებითაც აღსანიშნავია, 
რომ „დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორის“ საბაზისო მაჩვენებლად 
განსაზღვრულია შემდეგი: „2018 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს 
საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 192 პარასპორტსმენი, მ.შ. 
კაცი - 166, ქალი - 26“, ხოლო დაგეგმილი მაჩვენებელი წარმოდგენილია ჩანაწერით: 
„არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა“, რაც გენდერული ხედვის შესაბამის მაჩვენებელს 
არ წარმოადგენს.  

გარდა ზემოხსენებულისა, თბილისის მერიის 2014-2018 წლების ბიუჯეტებში დეტალურ 
ღონისძიებებს შორის გვხვდება ჩანაწერები ქალთა კონკრეტული სპორტული ღონისძიებების, ქალი 
პროფესიონალი სპორტსმენების დაფინანსებისა და ქალთა ეროვნული ნაკრებების ხელშეწყობის 
შესახებ. 
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ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი 
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლნისი აქტიურად არის 
ჩართული სპორტული აქტივობების წამოწყებასა და ხელშეწყობაში, არსებობს ბოლნისის 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, თუმცა, წლების განმავლობაში მათ არ გააჩნდათ 
გრძელვადიანი პროგნოზირებადი პროგრამული ბიუჯეტი, სპორტის ცალკეულ სახეების 
განვითარების სისტემა და კონცეფცია. ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსის 
დაფინანსება საშუალოდ 500 ათას ლარს შეადგენს წლების განმავლობაში, 2018 წელს მან 630 
ათასი ლარი შეადგინა. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი პროგრამული 
ბიუჯეტირების დანერგვის კუთხით ჯერჯერობით მხოლოდ საწყის ეტაპზეა, იგივე პროგრამის შესახებ 
წარმოდგენილი 2019-2022 წლების საბიუჯეტო დოკუმენტში მოცემულია ინფორმაცია პროგრამის 
აღწერისა და მიზნის შესახებ, ასევე მოსალოდნელი შედეგებიც, თუმცა ინდიკატორების, მათ შორის, 
გენდერული ინდიკატორების დონეზე ვერ ვხვდებით ჩანაწერებს; პროგრამის განმახორციელებლად 
მითითებულია ა.ა.ი.პ. ,,სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის 
სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი’’. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ცხრა ქვეპროგრამას: 1. 
ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია; 2. თავისუფალი ჭიდაობის განვითარება და 
სრულყოფა; 3. ფრენბურთის განვითარება; 4. კალათბურთის განვითარება; 5. კარატეს განვითარება 
და პოპულარიზაცია; 6. მკლავჭიდის განვითარება და პოპულარიზაცია; 7. კიკბოქსინგის 
განვითარება და პოპულარიზაცია; 8. კრივის განვითარება და პოპულარიზაცია; 9. ძალოსნობის 
განვითარება და პოპულარიზაცია. სულ მოცემული სპორტის სახეობების დაფინანსებისთვის 
გამოყოფილი ასიგნებები 2019 წლიდან 2022 წლამდე 45 ათასი ლარიდან 54 ათას ლარამდე 
იზრდება. პროგრამის ერთ-ერთ მიზნად მითითებულია „სპორტის ახალი  ოლიმპიური სახეების 
(ბერძნულ-რომაული, მშვილდოსნობა, გოგონათა კალათბურთი, გოგონათა ფეხბურთი,) დანერგვა 
და შესაბამისი პედაგოგიური კადრებით დაკომპლექტება“, ასევე პროგრამის აღწერის მიხედვით, 
„პროგრამა, თავის მხრივ, ხელს უწყობს... მეტი რაოდენობის  მოზარდების  ჩაბმას სპორტულ-
გამაჯანსაღებელ სექციებში,  მათ  შორის, ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და 
გოგონათა ჩაბმა აქტიურ სპორტში“. ფრენბურთის განვითარების ქვეპროგრამაში აღნიშნულია, რომ 
„მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართულობა ქალთა ფრენბურთში ხელს შეუწყობს ფრენბურთის 
განვითარებას და პოპულარიზაციას გოგონათა შორის“. თუმცა, დოკუმენტებში არ არის მოცემული 
აღნიშნული მიზნების შესაბამისი გენდერული ინდიკატორები. 

საბიუჯეტო დოკუმენტებში წარმოდგენილია ინფორმაცია ჯამურად ზემოაღნიშნული სპორტის 
სახეობებში მონაწილე მოსწავლე-ახალგაზრდების რაოდენობის შესახებ, საიდანაც 
ყოველწლიურად საშუალოდ 12-13%-ს წარმოადგენს გოგონები. თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს 
მაჩვენებელი მოწოდებული იყოს შესაბამისი სპორტის სახეობების მიხედვით ცალ-ცალკე და არა 
ნაერთი სახით. ეს ინფორმაცია აუცილებელია იმისათვის, რომ შეფასდეს და შესაბამისად 
გაანალიზდეს სპორტის სახეობები გენდერული სპეციფიკების მიხედვით და შემუშავდეს 
გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკა. აღსანიშნავია, რომ მოცემული მოსწავლე-
ახალგაზრდების რაოდენობაზე, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2017-2018 წლებში გაიცა 
სტიპენდიები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ და სტიპენდიანტთა საშუალოდ 30%-ს 
წარმოადგენდნენ გოგონები. ამ მონაცემებთან დაკავშირებითაც აუცილებელია სტიპენდიანტთა 
რაოდენობა მითითებული იყოს შესაბამისი სპორტის სახეობების მიხედვით და არა ჯამურად 
სპორტის ყველა სახეობისთვის. 

გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებულია მწირი ინფორმაცია ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის ააიპ საჭადრაკო სკოლის ,,ნონას“ შესახებ, თუმცა, შედარებით ვრცელია 
ინფორმაცია ბოლნისის რაგბის კლუბის საბიუჯეტო მონაცემების შესახებ, რის მიხედვითაც მხოლოდ 
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რაგბის განვითარებისთვის გამოყოფილი ასიგნებები 2014-2018 წლებში საშუალოდ წლიურად 500 
ათას ლარს შეადგენდა. 2019-2022 წლებისთვის დაგეგმილია ამ მიმართულებით 559-650 ათასი 
ლარის გამოყოფა. შესაბამისი პროგრამის აღწერაში მითითებულია ეთნიკური წარმომავლობის 
ბავშვთა და მოზარდთა ინტეგრაციის შესახებ და აქცენტი გაკეთებულია კონკრეტულად კაცთა 
გუნდებზე. 

(სპორტის სფეროს პროგრამების და მათი ასიგნებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 
დანართ 2-ში)  

თავი IV.  
ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები 

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში გამოვლენილი გენდერული გამოწვევების დაძლევისა 
და არსებითი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, რეკომენდირებულია 
შეთავაზებულ კანონპროექტში, ასევე სპორტის პოლიტიკის სხვადასხვა დოკუმენტში, გარკვეული 
ცვლილებების შეტანა. წინამდებარე თავი წარმოადგენს ძირითად მიგნებებს და შესაბამის 
რეკომენდაციებს.  

შეთავაზებულ კანონის პროექტში „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ ვხვდებით რამდენიმე 
ჩანაწერს გენდერული თანასწორობის შესახებ:  

● სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპებისა და ამოცანების ნაწილში არის მითითება „სპორტში 
გენდერული თანასწორობისა და ბალანსის დაცვისათვის შესაბამისი პირობების 
უზრუნველყოფის“ შესახებ.  

● ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიკუთვნებულ კომპეტენციათა ჩამონათვალში ჩნდება 
ჩანაწერი „ქალთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობის“ შესახებ.  

● სპორტში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესაბამის მუხლში მითითებულია, რომ 
„დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, სპორტული ორგანიზაციები ვალდებულნი 
არიან ... უზრუნველყონ შესაბამისი სპორტის სახეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა 
გენდერული და სხვა ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციისაგან თავისუფალ გარემოში“. 

ზოგადი რეკომენდაციის სახით შეიძლება ითქვას, რომ „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ 
კანონის პროექტმა უფრო კონკრეტულად უნდა უპასუხოს გამოვლენილ გენდერულ გამოწვევებს, 
ვინაიდან კანონპროექტის არსებული რედაქცია სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს გენდერული 
თანასწორობის გაძლიერებას ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში. ამ მიზნით, 
რეკომენდირებულია მეტად დაკონკრეტდეს კანონპროექტის სხვადასხვა დებულება, კერძოდ: 

❖ კანონის პროექტში ერთმანეთისგან განცალკევდეს „პრინციპებისა“ და „ამოცანების“ ნაწილი 
და ნათლად გამოიკვეთოს გენდერული ასპექტები ორივე მათგანში.  

❖ ამოცანების ჩამოყალიბებისას თითოეულ ამოცანას მიეთითოს მის შესრულებაზე 
პასუხისმგებელი უწყება/უწყებები და განისაზღვროს შესაბამისი აღსრულების მექანიზმები, 
განსაკუთრებით იქ, სადაც ჩანაწერი ეხება დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით 
ორგანიზაციების ვალდებულებებს. 

❖ კანონპროექტის პირველი თავის განმარტებების ნაწილი მოიცავდეს სპორტის სფეროში 
გენდერული თანასწორობის შესაბამისი ტერმინების განმარტებებს (მაგალითად, რა 
იგულისხმება „ქალთა სპორტში”“, გენდერული თანასწორობა” და ა.შ.) 
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❖ კანონის პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე არის ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ 
„საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს და საჭიროებისამებრ აახლებს სპორტის სახელმწიფო 
პოლიტიკის დოკუმენტს და სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას“. (მუხლი 
5, პუნქტი 2). აქვე დამატებით ხდება დაზუსტება, რომ „სამინისტროს კომპეტენციის 
ფარგლების დაცვით აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები, ასევე 
მუნიციპალიტეტები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში დამოუკიდებლად 
შეიმუშავებენ და ახორციელებენ დამატებით ღონისძიებებს“(მუხლი 5, პუნქტი 6). 
რეკომენდირებულია, მიეთითოს და შესაბამისად საკანონმდებლო დონეზე გაჩნდეს 
ვალდებულება სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტსა და სამოქმედო გეგმაში 
გენდერული ასპექტების ინტეგრირების შესახებ.  

❖ კანონპროექტში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი კომპეტენცია ჩნდება სპორტული სტატისტიკის 
წარმოებისა და მუდმივი განახლების შესახებ (მუხლი 6 (კ). ასევე ჩნდება ვალდებულება იმის 
შესახებ, რომ „ყველა მუნიციპალიტეტი მისი ტერიტორიის  ფარგლებში არსებულ სპორტულ 
ობიექტებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად  დაამუშავებს  შესაბამის საინფორმაციო ბაზას, 
რაც ხელმისაწვდომია სამინისტროსთვის“ (მუხლი 43, პუნქტი 4). რეკომენდირებულია ყველა 
სახის მონაცემის მოპოვება გენდერულად სეგრეგირებული სახით. ასევე, მუნიციპალიტეტების 
მიერ სპორტულ ობიექტებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად შესაბამისი საინფორმაციო 
ბაზის დამუშავების ვალდებულება რეკომენდირებულია მოიცავდეს გენდერულ ასპექტებს, 
ანუ ბაზის დამუშავება დასაწყისიდანვე უნდა ეყრდნობოდეს მონაცემების მოძიებას 
გოგონებისა და ბიჭების, ქალებისა და კაცების საჭიროებების გათვალისწინებით. 

❖ კანონპროექტში საუბარია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროს საფინანსო და 
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ. თუმცა, აღნიშნული მიმართულებები არ 
ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს. სპორტის სფეროში საბიუჯეტო დაფინანსების 
განხილვისას რეკომენდირებულია ქალთა და მამაკაცთა მიერ სპორტსა და ფიზიკურ 
აღზრდაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გათვალისწინება და შესაბამისი 
გენდერული ბიუჯეტირება.201  აღნიშნულის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა 
სავალდებულოს გახდის გენდერულ ბიუჯეტირებას, რაც ხელს შეუწყობს გენდერული 
თანასწორობის გაძლიერებას ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში.  

სპორტის სფეროს სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზისას გამოიკვეთა 
შემდეგი მიგნებები: 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პოლიტიკის დაგეგმვის, აღსრულების, მონიტორინგის  და 
შეფასების  არც ერთ ეტაპზე  არ არის გათვალისწინებული  გენდერული ასპექტები. დოკუმენტებში, 
ცალკეულ შემთხვევებში, საუბარია სპორტის სფეროში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე 
გენდერულ ჭრილში, მაგრამ ეს ჩანაწერები ფრაგმენტული ხასიათისაა და არ მოიცავს შესაბამის 
შედეგებს, ინდიკატორებს და განხორციელების მექანიზმებს. სამოქმედო გეგმებში წარმოდგენილი 
ინფორმაცია არასრულია, ან გარკვეული ხარვეზებით ხასიათდება. ძირითად შემთხვევებში, 
სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილი ინდიკატორები არ შეესაბამება ინდიკატორების მიმართ 

 
201 გენდერული ბიუჯეტირება გულისხმობს გენდერული თანასწორობის ასპექტების ჩართვას ქვეყნის საბიუჯეტო 
პროცესში და საბიუჯეტო რესურსების ისეთ გადანაწილებას, რომელიც ხელს შეუწყობს გენდერული პერსპექტივის 
ინტეგრირებას ყველა სფეროსა თუ სექტორში. აღსანიშნავია, რომ გენდერული ბიუჯეტირება არ გულისხმობს ქალთა 
და მამაკაცთათვის განსხვავებული ბიუჯეტის შედგენას ან ბენეფიციართა დაყოფას გენდერულ ჭრილში, არამედ იგი 
წარმოადგენს გენდერზე ორიენტირებული საბიუჯეტო პროცესის ფორმირებას, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო სახსრების 
გადანაწილების შესაბამისობას გენდერული თანასწორობის მიმართულებით განსაზღვრულ პოლიტიკასთან. მისი 
კომპლექსური ბუნებიდან გამომდინარე გენდერული ბიუჯეტირების უნივერსალური მიდგომა არ არსებობს და 
გამოყენებული მიდგომა და ინსტიტუციური ჩარჩო, როგორც წესი, ეყრდნობა ქვეყნის სპეციფიურ მახასიათებლებს. 
საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/393-2018-04-17-09-38-15 



92 
 

განსაზღვრულ SMART კრიტერიუმებს202 და მათში საერთოდ არ არის წარმოდგენილი გენდერული 
ინდიკატორები. ამავე დროს, არსებობს შეუსაბამობა პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტების  
შესაბამისი იერარქიის დონეებს შორის. კერძოდ: ცალკეულ შემთხვევებში, იერარქიით ქვემოთ 
მდგომ დოკუმენტებში საერთოდ არ არის საუბარი იმ საკითხებზე, რაც იერარქიის ზედა დონის 
დოკუმენტებში იყო აღნიშნული. შესაბამისად, აღნიშნული დოკუმენტები შემდგომ სრულყოფასა და 
ხარისხობრივ გაუმჯობესებას საჭიროებს. 
 
დადებითად უნდა შეფასდეს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს მიერ სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსებაში „გენდერის“, როგორც „კარგი 
მმართველობის“ კრიტერიუმის შემადგენელ კომპონენტად განსაზღვრა, მაგრამ არსებული 
რედაქციული ჩანაწერი „გენდერულ საკითხებზე მუშაობა“ საკმაოდ ფართოა და ამავე დროს არ 
არის განსაზღვრული მისი წილი მთლიან კრიტერიუმში. რაც შეეხება ამ მიმართულებით 
ავტონომიურ და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დაფინანსების განსაზღვრის 
არსებულ წესს, აღნიშნულში  გენდერთან დაკავშირებული საკითხები, როგორც კომპონენტი ამ 
ეტაპისთვის განსაზღვრული არ არის. 
 
რეკომენდირებულია: 

❖ საჯარო ფინანსების მართვაში ჩართული ინსტიტუციები, როგორც ცენტრალურ, ასევე 
ადგილობრივ დონეზე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გენდერულად პასუხისმგებლიანი 
(gender-responsive) ფისკალური პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. შესაბამისად, მათ 
მიერ გენდერული თანასწორობის ასპექტების ინტეგრირება უნდა განხორციელდეს 
საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე (საშუალო ვადიანი სტრატეგიის განსაზღვრა,  
სამოქმედო გეგმების შედგენა, საბიუჯეტო განაცხადების მომზადება, შესრულების 
ანგარიშების მომზადება). შესაბამისად, პოლიტიკის დოკუმენტები უნდა მოიცავდეს მკაფიოდ 
ჩამოყალიბებულ საშუალო ვადიან ხედვას სპორტის სფეროში გენდერულ მეინსტრიმინგთან 
დაკავშირებით.  

 

❖ სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის სფეროებში პოლიტიკის დოკუმენტები უნდა მოიცავდეს 
გენდერული თანასწორობის მიზნებს, ასევე მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების 
შეფასების ინდიკატორების, მ.შ. გენდერულ ინდიკატორებს, როგორც შუალედურ, ასევე 
საბოლოო შედეგებთან  მიმართებაში. ინდიკატორების შემუშავება ისეთივე აუცილებელია 
ნებისმიერი სახის პროექტისა თუ პროგრამის შესაფასებლად, როგორც მიზნების დასახვა ამ 
პროექტებსა თუ პროგრამებში. ასევე, ინდიკატორების შემუშავებისათვის უმნიშვნელოვანესია 
შესაბამისი მონაცემების/ცვლადების არსებობა. შესაბამისად, უნდა მოხდეს სპორტის 
სფეროში მონაცემების გენდერულ ჭრილში სეგრეგირება.  

❖ მნიშვნელოვანია მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს, რომელი პროგრამები მიჩნევა სპორტის 
სფეროში გენდერულად მგრძნობიარედ. აღნიშნულის დასადგენად, გამოყენებული უნდა 
იქნას პროგრამების გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსი - შესაძლებლობების 
მიდგომა203, რომელიც საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ შეფასდეს სახელმწიფო 
რესურსების გადანაწილება ქალ და კაც ბენეფიციარებს შორის, არამედ დადგინდეს კავშირი 

 
202 იხ. პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია. 
https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  
203 ვრცლად იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია „სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში - 

გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსი“ http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/393-2018-04-17-09-38-15  
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მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკასა და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის 
არსებითად მნიშვნელოვან მიმართულებებს შორის. 

❖ მკაფიოდ განისაზღვროს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს მიერ სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსებაში „გენდერის“, 
როგორც „კარგი მმართველობის“ კრიტერიუმის დეფინიცია და მოხდეს მისი წილის დადგენა 
მთლიან კრიტერიუმში. სპორტის სფეროს შესაბამისი ინსტიტუციების შიდა აუდიტის 
სამსახურებმა იხელმძღვანელონ გენდერული მეინსტრიმინგის შესაბამისი ინსტრუმენტებით 
და მოახდინონ მათი თავიანთ საქმიანობაში ინტეგრირება. აღნიშნული ასევე 
გაითვალისწინოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თავისი აუდიტორული საქმიანობის 
პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრის ფარგლებში, გენდერული აუდიტის 
დაგეგმვისას. 

 

სპორტის სფეროზე მიმართული საბიუჯეტო ასიგნებების ანალიზისას გამოიკვეთა შემდეგი 
მიგნებები: 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ არც 
2014, არც 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, არ იყო ასახული გენდერული ინდიკატორები. 2015 
წლის ბიუჯეტისაგან განსხვავებით, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტში ზოგიერთი 
მხარჯავი დაწესებულების/სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ იქნა პროგრამების გენდერულ 
ასპექტში შეფასების ცალკეული ინდიკატორები. მაგრამ ამ მხარჯავებს შორის არ იყო სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო და მისი შესაბამისი პროგრამები.204 მსგავსი ვითარება 
დაფიქსირდა შემდეგ წლებშიც.  

რეკომენდირებულია: 

❖ როგორც სახელმწიფო, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების, 
ადგილობრივი ბიუჯეტების საბიუჯეტო განაცხადების და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებისას, 
არსებულ და ახალ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან/ღონისძიებებთან მიმართებაში, 
მკაფიოდ განისაზღვროს, თუ რომელი პროგრამები მოიაზრება სპორტის სფეროში 
გენდერულად მგრძნობიარედ205 (შესრულების შეფასების ინდიკატორის საბაზისო 
მაჩვენებელის, ღონისძიების განხორციელების შედეგად მისაღები სამიზნე მაჩვენებლის, 
ასევე ცდომილების ალბათობისა და შესაძლო რისკების მითითებით)206. 

 

 
204 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრებები „საქართველოს 2016 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში გენდერული თანასწორობის ასპექტების 
გათვალისწინების შესახებ 
205 2015 წელს „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ ფინანსთა 
მინისტრის N385 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლის თანახმადაც: “პროგრამის სპეციფიკის 
მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში 
მნიშვნელოვანია პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილ იქნეს პროგრამის 
გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი”.  აქვე გასათვალისწინებელია, რომ პროგრამული 
ბიუჯეტის მეთოდოლოგია განსაზღვრავს პროგრამის/ქვეპროგრამის დონეზე ინდიკატორების ოდენობის 
სარეკომენდაციო ლიმიტს (არაუმეტეს 5 ინდიკატორისა). 
https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  
206 https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  
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❖ შესაბამისი ბიუჯეტების შესახებ ექვსი თვის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნას 
ინფორმაცია შესაბამისი პროგრამების/ ქვეპროგრამების/ ღონისძიებების მიმდინარეობის 
შესახებ გენდერულ ჭრილში207. 

❖ წლიური შესრულების ანგარიშებში წარმოდგენილი უნდა იქნას ინფორმაცია გასული 
საბიუჯეტო წლის განმავლობაში განხორციელებული პროგრამების/ ქვეპროგრამების/ 
ღონისძიებების და მიღწეული შედეგების შესახებ გენდერულ ჭრილში208. 

  

 
207 https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  
208 https://matsne.gov.ge/document/view/1400751?publication=0  



 

მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობა 

 გამოწვევა 
კანონპროექტის შესაძლო 
გავლენა არსებული 
რედაქციით 

რეკომენდაცია 
რეკომენდირებული ცვლილების 
შესაძლო გავლენა არსებულ 
მდგომარეობაზე 

1.  მოსახლეობის 
სხვადასხვა ასაკობრივი 
ჯგუფის (5-17; 18-64; 
65+) არასაკმარისი 
ინტენსიური ფიზიკური 
აქტივობის მაჩვენებელი  

2016 წელს 18-დან 69 
წლის ჩათვლით 
მოსახლეობის საკმაოდ 
დიდი ნაწილი - 82.4%, 
არ არის ინტენსიურად 
დატვირთული ფიზიკური 
აქტივობით (კაცები  - 
72.2%, ქალები - 
91.8%)209. ეს  მიუთითებს 
იმაზე, რომ ისინი არ 
არიან დაკავებულნი 
სპორტული ვარჯიშით. 

„მოსახლეობის ფიზიკური 
აქტივობისა და მასობრივ 
სპორტში ჩართულობის 
ზრდის მიღწევა 
შეუძლებელია მხოლოდ 
საკანონმდებლო ნორმების 
მიღებით/ცვლილებით.“210 
აღნიშნულის მიღწევა 
საჭიროებს კომპლექსურ 
მიდგომას.  

მიზანშეწონილია  აღმასრულებელმა 
ხელისუფლებამ (ცენტრალურ და 
მუნიციპალურ დონეზე) შეიმუშავოს 
ფორმალური პოლიტიკა და 
განსაზღვროს სამიზნე 
ინდიკატორები.  

რეკომენდირებულია მასობრივი 
სპორტული ღონისძიებების  
სახელმწიფო დაფინანსების 
ფარგლებში შესაბამისი მექანიზმის 
ამოქმედება, რომელიც 
უზრუნველყოფს გენდერული 
პერსპექტივის გათვალისწინებას. 

მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა 
და სპორტში ჩართულობის დონის 
მონიტორინგის და შეფასების 
მიზნით, მიზანშეწონილია 
აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 
შეიმუშავოს და იხელმძღვანელოს 
ერთიანი მეთოდოლოგიით, 

რეკომენდირებული ცვლილებების 
შედეგად, საშუალო ვადიან და 
გრძელვადიან პერიოდში, 
გაიზრდება მოსახლეობის 
ინტენსიური ფიზიკური აქტივობის და 
სპორტში ჩართულობის 
მაჩვენებელი, რაც დადებით 
გავლენას მოახდენს მოსახლეობაში 
არაგადამდები დაავადებების 
პრევენციაზე.  

 

 

 
209 არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS პოპულაციური კვლევა, 2016. 
210 „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის 
შეფასების ანგარიში (2019 წ).  
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სკოლამდელი ფიზიკური აღზრდა 

 გამოწვევა კანონოპროექტის შესაძლო 
გავლენა არსებული 
რედაქციით 

რეკომენდაცია რეკომენდირებული 
ცვლილების შესაძლო 
გავლენა არსებულ 
მდგომარეობაზე 

2. ფიზიკური აქტივობების 
არასაკმარისი 
სისტემატიზაცია 
სკოლამდელი აღზრდის 
პროგრამებსა და 
სახელმძღვანელო 
მეთოდოლოგიებში.  

კანონის პროექტი ადგენს, 
რომ ადრეულ და 
სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებების 
პროგრამა უნდა 
ითვალისწინებდეს 
აღსაზრდელთა 
სავალდებულო, 
რეგულარული ფიზიკური 
აქტივობისათვის 
განკუთვნილ დროს, კვირის 
მანძილზე არანაკლებ 3 
საათისა. (თავი VIII. 
ფიზიკური აღზრდა და 
მასობრივი სპორტი, მუხლი 
25, პუნქტი 1.) 

აღნიშნული რეგულაციის 
ზეგავლენა ვერ შეფასდება, 
რამდენადაც საერთაშორისო 
ლიტერატურაში არ არის 
ცალსახა მტკიცებულება  იმისა, 
თუ რა მასშტაბის დადებით 
ზეგავლენას ახდენს 
რეგულარული ფიზიკური 
აქტივობა სკოლამდელი ასაკის 
ბავშვის ჯანმრთელობაზე. ეს კი 
ხელს  უშლის ამ 

რეკომენდირებულია შემოთავაზებული 
კანონის პროექტის 25-ე მუხლის პირველი 
პუნქტი ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ 
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულების პროგრამა ითვალისწინებდეს 
აღსაზრდელთა სავალდებულო, რეგულარულ 
ფიზიკური აქტივობებში ჩართვას. 

 

ადრეული და სკოლამდელი 
დაწესებულებების აღსაზრდელთა სახალისო 
და უსაფრთხო ფიზიკურ აქტივობებში ჩართვის 
მიზნით, მიზანშეწონილია შემუშავდეს 
სკოლამდელი დაწესებულებების 
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა და 
ამ პროგრამის განხორციელების ეროვნული 
გეგმა. მიზანშეწონილია ამ პროგრამაში 
გათვალისწინებული იყოს გენდერული 
ასპექტები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს 
ადრეული ასაკიდანვე ფიზიკური აღზრდის და 
სპორტის სფეროში არსებული სტერეოტიპების 
დაძლევა. 

 

მნიშვნელოვანია 
ადრეული ასაკიდანვე 
გენდერული 
სტერეოტიპების დაძლევა, 
რაც ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდის 
ეტაპზე 
აღმზრდელობითმა 
პროგრამამ და სასწავლო 
გარემომ უნდა 
უზრუნველყოს.  
 
რეკომენდირებული 
ცვლილებები, ადრეული 
ასაკიდანვე ხელ შეუწყობს 
გენდერული 
სტერეოტიპებისგან 
თავისუფალი მიდგომების 
დანერგვას, მათ შორის 
ისეთი აქტივობების 
დანერგვის გზით, რაც 
გოგონებისა და ბიჭების 
განსხვავებული ფიზიკური 
შესაძლებლობების 
ხაზგასმის ნაცვლად, 
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მიმართულებით 
საერთაშორისო სტანდარტების 
ჩამოყალიბებას 

აქცენტს თანასწორობაზე 
გააკეთებს. 
 
რეკომენდირებული 
ცვლილებები დადებით 
გავლენას მოახდენს 
აღსაზრდელთა 
რეგულარულ, სახალისო 
და უსაფრთხო 
რეგულარულ ფიზიკური 
აქტივობის 
უზრუნველყოფაზე.  

 

3.  აღმზრდელ-პედაგოგთა 
კვალიფიკაცია 
ფიზიკური აღზრდის 
სფეროში. 

„ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის შესახებ“ 
შემოთავაზებული კანონის 
პროექტის თანახმად, 
„ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებაში 
აღსაზრდელთა ფიზიკური 
აქტივობის ვარჯიშს უძღვება 
აღმზრდელ-პედაგოგი, 
რომელსაც გააჩნია 
ფიზიკური აღზრდის 
სფეროში შესაბამისი 
კვალიფიკაცია“. (თავი VIII. 
ფიზიკური აღზრდა და 
მასობრივი სპორტი, მუხლი 
25, პუნქტი 2.) 

რეკომენდირებულია აღმზრდელ-პედაგოგთა 
პროფესიული განვითარების ტრენინგ-
მოდულს დაემატოს ფიზიკური აღზრდისა და 
გენდერული თანასწორობის მოდულები, ასევე 
მოხდეს აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადება. 

რეკომენდირებული 
ცვლილებები გავლენას 
მოახდენს აღმზრდელ-
პედაგოგთა 
კვალიფიკაციის დონეზე 
არა მხოლოდ ფიზიკური 
აღზრდის მიმართულებით, 
არამედ ასევე ხელს 
შეუწყობს ფიზიკური 
აღზრდის მეშვეობით 
ადრეული ასაკიდანვე 
გენდერული 
სტერეოტიპების 
დაძლევას, ასევე თავად 
აღმზრდელ-პედაგოგთა 
და მშობელთა 
ცნობიერების ამაღლებას 
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შემოთავაზებული 
რედაქციით, კანონის 
პროექტი სრულად ვერ 
პასუხობს აღმზრდელ-
პედაგოგთა კვალიფიკაციის 
კუთხით არსებულ 
გამოწვევებს და არ 
ითვალისწინებს მათი 
შესაძლებლობების 
გაძლიერებას სპორტსა და 
ფიზიკურ აღზრდაში 
გენდერული გამოწვევების 
შესახებ. 

გენდერული 
თანასწორობის 
საკითხებზე 

გრძელვადიან 
პერსპექტივაში 
აღნიშნული გავლენას 
მოახდენს საზოგადოებაში 
დამკვიდრებული 
სტერეოტიპების 
შემცირებაზე სპორტსა და 
ფიზიკურ აღზრდასთან 
მიმართებით.  

 სპორტი და ფიზიკური აღზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

 გამოწვევა კანონპროექტის შესაძლო 
გავლენა არსებული 
რედაქციით 

რეკომენდაცია რეკომენდირებული ცვლილების 
შესაძლო გავლენა არსებულ 
მდგომარეობაზე 

4. არასათანადო 
სპორტული 
ინფრასტრუქტურა ან 
მისი არ არსებობა 

კანონის პროექტის 
რედაქცია არ 
ითვალისწინებს სასკოლო 
სპორტული 
ინფრასტრუქტურის 
სათანადოდ მორგებას 
გოგონების და ბიჭების 
განსხვავებულ 
საჭიროებებზე. 

გამოწვევად გამოვლინდა 
ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის გაკვეთილებში, 

რეკომენდირებულია კანონის 
პროექტს, სასკოლო სპორტისა და 
ფიზიკური აღზრდის შესახებ მუხლს, 
დაემატოს დებულება, რომლის 
თანახმადაც 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებს გაუჩნდებათ 
ვალდებულება სათანადო 
სპორტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარების გზით ხელი შეუწყონ 
გოგონებისა და ბიჭების თანაბარ 
ჩართულობას ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის საგაკვეთილო 

სკოლებში სპორტული 
ინფრასტრუქტურისა და მასთან 
დაკავშირებული პირობების 
მოწესრიგება, მათ შორის 
გოგონებისა და ბიჭებისთვის ცალ-
ცალკე გასახდელების არსებობა 
დამატებით სტიმულს შექმნის 
გოგონებისთვის სრულფასოვნად 
ჩაერთონ სასკოლო სპორტულ 
პროგრამასა და სხვა შესაბამის 
აქტივობებში.  
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ასევე სასპორტო 
შეჯიბრებებში გოგონათა 
გაცილებით ნაკლები 
ჩართულობა ბიჭებთან 
შედარებით. აღნიშნულის 
ერთ-ერთი მიზეზია 
გასახდელების და 
სათანადოდ 
მოწესრიგებული ან/და სხვა 
შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურის 
გაუმართაობა ან მისი არ 
არსებობა. კანონის 
შემოთავაზებული რედაქცია, 
ვერ შეცვლის არსებულ 
მდგომარეობას, საჭიროა 
კომპლექსური მიდგომა 
ჩამოყალიბება 

პროცესში, ასევე სკოლის სხვა 
სპორტულ აქტივობებში.  

მიზანშეწონილია საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინსიტრომ დაადგინოს სასპორტო 
ინფრასტრუქტურის 
მოწყობის/განვითარების 
საჭიროებები, განსაზღვროს 
სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო 
ფინანსური და სხვა რესურსი. 
მნიშვნელოვანია სასპორტო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისთვის საჭირო 
ფინანსური რესურსის 
გათვალისწინება სახელმწიფო 
ბიუჯეტის მოკლე და საშუალო 
ვადიან დაგეგმვაში. 

 

5.  ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის 
მასწავლებლების 
არასაკმარისი 
რაოდენობა და 
პედაგოგთა 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების საჭიროება. 

კანონის პროექტის 
შემოთავაზებული 
რედაქციით, პირი 
უფლებამოსილია ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის 
სფეროში განახორციელოს 
პედაგოგიური საქმიანობა 
ზოგად საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს 
უმაღლესი ან/და 
პროფესიული სასპორტო 

მიზანშეწონილია აღმასრულებელმა 
ხელისუფლებამ შეიმუშავოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში მოქმედი 
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
მასწავლებელთა მოკლევადიანი 
გადამზადების პროგრამა და 
ეროვნულ დონეზე მისი 
განხორციელების გეგმა. 
გადამზადების პროგრამა უნდა 
ემსახურებოდეს პედაგოგთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებას და 
სპორტის გაკვეთილების ხარისხის 

სპორტის მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
ხელშეწყობა გენდერული 
თანასწორობის მიმართულებით, 
რომელიც არსებულ გამოწვევებს 
იქნება მორგებული, ხელს შეუწყობს 
გაზრდილი განათლების ხარისხის 
მეშვეობით, გოგონათა მიმართ 
სპორტის გაკვეთილზე, 
მასწავლებელთა მხრიდან 
სტერეოტიპული მიდგომების 
შემცირებას. გრძელვადიან 
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განათლების 
დამადასტურებელი 
დიპლომი, და 
საქართველოს 
კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით 
გავლილი აქვს 
მასწავლებლის მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა. (მუხლი 31, 
პუნქტი 2). 

 

ზრდას. მნიშვნელოვანია, 
გადამზადების პროგრამაში 
გენდერული თანასწორობის 
მოდულის ინტეგრირება. ამასთან, 
არსებული რესურსის 
გათვალისწინებით, 
აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 
უზრუნველყოს ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის პედაგოგთა მიერ 
საგაკვეთილო პროცესის 
კონტროლი (ხარისხის შემოწმება) 
და მოსწავლეთა კმაყოფილების 
დონის შესწავლა/მონიტორინგი.  

 

სკოლებში სპეციალური სასპორტო 
განათლების მქონე მასწავლებელთა 
უზრუნველსაყოფად, 
აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 
შეიმუშავოს კადრების მოზიდვის 
გეგმა. 

პერსპექტივაში აღნიშნული 
გავლენას მოახდენს როგორც 
სასკოლო სპორტში ისე ზოგადად, 
მასობრივ და პროფესიულ სპორტში 
გენდერული უთანასწორობის 
შემცირებაზე. 
 
არსებული სტერეოტიპების 
თანდათან დაძლევამ, შესაძლოა 
სპორტის მასწავლებელთა შორის 
გენდერული დისბალანსი 
შეამციროს. თავის მხრივ, 
მოსწავლეებში მრავალფეროვანი 
როლური მოდელების არსებობა 
შეამცირებს დამკვიდრებულ 
სტერეოტიპებს იმის შესახებ, რომ 
"სპორტი მხოლოდ ბიჭებისთვისაა" 
და  ხელს შეუწყობს ზოგადად 
გენდერული თანასწორობის 
გაძლიერებას სპორტში. 
 

6.  ზოგადსაგანმანათლებლ
ო დაწესებულებებში 
ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის 
სრულყოფილი 
საგაკვეთილო პროცესის 
უზრუნველყოფა.  

შემოთავაზებული კანონის 
პროექტით, 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის 
გაკვეთილის ჩატარების 
ხანგრძლივობა 
განისაზღვრება კვირაში 

ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის 
გაკვეთილების სრულფასოვნად 
ჩასატარებლად და გენდერული 
უთანასწორობის აღმოფხვრისთვის, 
საჭიროა კომპლექსური მიდგომის 
გამოყენება, მათ შორის 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა, 
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

რეკომენდირებული ცვლილებების 
შედეგად გაიზრდება ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის 
საგაკვეთილო პროცესში, ასევე 
სკოლის სხვა სპორტულ 
აქტივობებში ჩართულობა 
ცვლილებები ასევე დადებით 
გავლენას მოახდენს სპორტის 
მასწავლებელთა შესაძლებლობების 
გაძლიერებაზე გენდერული 
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არანაკლებ 4 საგაკვეთილო 
საათით. (26-ე მუხლი) 

რეგულირების ზეგავლენის 
შეფასებამ დაადგინა, რომ 
პრაქტიკაში ამ ნორმის 
შესრულება შეუძლებელია იმის 
გამო, რომ სკოლების 
უმეტესობას არ აქვს საკმარისი 
რესურსები (ინფრასტრუქტურა, 
მასწავლებლები და 
თავისუფალი საგაკვეთილო 
საათების რაოდენობა) 
იმისთვის, რომ ჩაატარონ 
სპორტის გაკვეთილები 
კვირაში 4 საათის ოდენობით 

მოქმედი პედაგოგების   
გადამზადება, შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე 
მასწავლებელთა რაოდენობის 
ზრდა და ხარისხიანი საგაკვეთილო 
პროცესის უზრუნველყოფა.  

 

 

თანასწორობის საკითხებში და ხელს 
შეუწყობს სასკოლო სპორტში 
გენდერული სტერეოტიპების 
შემცირებას. 

 საუნივერსიტეტო სპორტი 

 
გამოწვევა 

კანონპროექტის შესაძლო 
გავლენა არსებული 
რედაქციით 

რეკომენდაცია 

რეკომენდირებული ცვლილების 
შესაძლო გავლენა არსებულ 
მდგომარეობაზე 

7.  საუნივერსიტეტო 
სპორტში სტუდენტთა, 
განსაკუთრებით 
გოგონათა 
არასაკმარისი 
ჩართულობა. 

წარმოდგენილი კანონის 
პროექტი ადგენს, რომ 
„სახელმწიფო, უმაღლესი 
და პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები, 
მიუხედავად პროფილისა 
და საკუთრების უფლებისა, 
უზრუნველყოფენ სპორტში 
სტუდენტთა და პროფესიულ 
სტუდენტთა აქტიურ 

რეკომენდირებულია 
საუნივერსიტეტო სპორტის 
განვითარებაზე პასუხისმგებელმა 
ფედერაციამ, აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ხელშეწყობით, 
შეიმუშავოს საუნივერსიტეტო 
სპორტის განვითარების 
ფორმალური პოლიტიკა (უმაღლესი 
სასწავლებლების ავტონომიის 
პრინციპის გათვალისწინებით), 
რომელშიც გათვალისწინებული 

აღნიშნული ცვლილებები ხელს 
შეუწყობს უმაღლესი 
სასწავლო დაწესებულების 
სტუდენტ გოგონათა 
სპორტულ ღონისძიებებსა 
და შეჯიბრებებში 
მონაწილეობის ზრდას.   

რეკომენდირებული 
ცვლილებები,  გაზრდის 
სპორტზე 
ხელმისაწვდომობას და 
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ჩართულობას, 
საუნივერსიტეტო 
სპორტული შეჯიბრებების 
ჩატარებასა და სტუდენტთა 
მონაწილეობას ეროვნულ 
და საერთაშორისო 
სტუდენტურ ღონისძიებებში, 
მათ შორის სტუდენტურ 
სპორტულ უნივერსიადებში“. 
კანონპროექტი იმავე მუხლი 
ადგენს, რომ 
საქართველოში 
საუნივერსიტეტო სპორტის 
განვითარებაზე 
პასუხისმგებელია შესაბამისი 
სპორტული ორგანიზაცია 
(27-ე მუხლი) 

უმაღლეს და პროფესიულ 
სპორტულ შეჯიბრებებში 
სტუდენტების ჩართვის 
ვალდებულება 
პოტენციურად შეიძლება 
ჩაითვალოს აკადემიურ 
თავისუფლებაში ჩარევად, 
რაც შესაძლოა ზღუდავდეს 
სასწავლებლის 
ავტონომიას. აგრეთვე, 
ხსენებული ვალდებულება 
ქმნის რისკებს ისეთი 
სპეციალიზებული 
უმაღლესი და პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

იქნება გენდერული თანასწორობის 
პრინციპები, შესაბამისი ამოცანები 
და ინდიკატორები.  

მიზანშეწონილია, რომ  

აღმასრულებელმა ორგანოებმა, 
საუნივერსიტეტო სპორტის 
განვითარებაზე გამოყოფილი 
დაფინანსების ფარგლებში, 
გაითვალისწინონ გენდერული 
პერსპექტივა.  

ხელს შეუწყობს გოგონებში 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დანერგვასა და 
პოპულარიზაციას. 
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პროგრამებისთვის, 
რომლებიც არ ფლობენ 
დიდი მასშტაბის 
საუნივერსიტეტო 
ინფრასტრუქტურას.  

კანონის არსებული 
რედაქცია ვერ მოახდენს 
გავლენას გამოვლენილი 
გამოწვევის დაძლევაზე და 
შესაბამისად, საჭიროა 
დამატებითი ნაბიჯების 
გადადგმა. 

 მაღალი მიღწევების სპორტი 

 გამოწვევა 
კანონპროექტის 
შესაძლო გავლენა 
არსებული რედაქციით 

რეკომენდაცია 
რეკომენდირებული ცვლილების 
შესაძლო გავლენა არსებულ 
მდგომარეობაზე 

8.  გენდერული დისბალანსი 
პროფესიონალ 
სპორტსმენთა, 
მწვრთნელებს და მსაჯებს 
შორის; 

გენდერული დისბალანსი 
სპორტულ ორგანიზაციებში  

 

  წარმოდგენილი კანონის 
პროექტი  არეგულირებს 
მაღალი მიღწევების 
სისტემის მართვასთან 
დაკავშირებულ 
ასპექტებს, თუმცა 
არსებული რედაქციით 
მნიშვნელოვან გავლენას 
ვერ მოახდენს მაღალი 
მიღწევების სპორტში 
გენდერული 
თანასწორობის 
დამკვიდრებაზე 

რეკომენდირებულია  სპორტის 
სახეობების განვითარების 
სახელმწიფო პროგრამის 
მოთხოვნებს დაემატოს მაღალი 
მიღწევების სპორტში გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობის 
მოთხოვნა და განისაზღვროს 
აღსრულების გზები 

მიზანშეწონილია აღმასრულებელმა 
ხელისუფლებამ ხელი შეუწყოს 
(შესაძლებლობების განვითარება, 
ტექნიკური და ფინანსური 
მხარდაჭერა) სპორტული 

შემოთავაზებული ცვლილებები, 
საშუალო ვადიან და გრძელვადიან 
პერიოდში, ხელს შეუწყობს მაღალი 
მიღწევების სპორტში გენდერული 
თანასწორობის ხარისხის 
გაუმჯობესებას  
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 ფედერაციების საქმიანობის 
სხვადასხვა ასპექტში გენდერული 
თანასწორობის  საკითხების 
გათვალისწინებას.  

რეკომენდირებულია სპორტზე 
პასუხისმგებელმა სამინისტრომ, 
სპორტულ ფედერაციებთან 
თანამშრომლობით, განსაზღვროს 
ქალთა მონაწილეობით გამართული 
შეჯიბრებების გაშუქების 
ხელშემწყობი ღონისძიებები. 

 

  



დანართები 
 

დანართი 1 . სპორტის სფეროში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება  
(საჯარო სექტორი) 
 

საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის 
თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და კომიტეტის წევრების საშუალო შრომის 
ანაზღაურება შემდეგნაირად გამოიყურება  

 

საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის აპარატში 
დასაქმებულთა საშუალო შრომის ანაზღაურება პარლამენტის 2008-2012, 2012-2016 და 
2016-2020 მოწვევის მიხედვით გამოსახულია გრაფიკზე 1. 
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გრაფიკი 1. 

 

გრაფიკი 2 - ასახავს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროში დასაქმებულთათვის გაცემულ შრომის ანაზღაურებას საშუალოდ სქესის, 
გადაწყვეტილების მიმღები და სხვა პოზიციების მიხედვით.  

გრაფიკი 2 
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3- ე გრაფიკზე გამოსახულია ანაზღაურების განაწილება ქალებსა და კაცებზე, 
გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტში: 

 

გრაფიკი 3. 

 

4-ე გრაფიკი ასახავს ქალებისა და კაცების ანაზღაურებას საქართველოს ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯში: 

გრაფიკი 4. 

 

 

 

5-ე გრაფიკი გვიჩვენებს სპორტის მუზეუმში დასაქმებულთა რაოდენობას და მათ 
ანაზღაურებას გადაწყვეტილების მიმღებ და სხვა პოზიციებზე. გამომდინარე იქიდან, რომ 
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2015 წლის შემდეგ მუზეუმში მამაკაცები არ არიან დასაქმებულნი, ანაზღაურებაც მხოლოდ 
ქალებზე გაიცემა: 

გრაფიკი 5. 

 

 

6-ე გრაფიკზე მოცემულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, 
თავმჯდომარის მოადგილისა და კომიტეტის წევრების შრომის ანაზღაურება 2012-2016 და 
2016-2020 მოწვევების მიხედვით: 

გრაფიკი 6.  
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის აპარატში დასაქმებულთა შრომის 
ანაზღაურება გამოსახულია 7-ე გრაფიკზე: 

გრაფიკი 7. 

 

8-ე გრაფიკი გვიჩვენებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტში სპორტის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობას და შრომის 
ანაზღაურების განაწილებას სქესის მიხედვით, 2014-2018 წლებში.  

გრაფიკი 8. 

 

 

9-ე გრაფიკზე მოცემულია ქალაქ თბილისის საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიაში წევრებისა და თავმჯდომარის საშუალო ხელფასები: 
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გრაფიკი 9. 

 

ხოლო 10-ე გრაფიკზე გამოსახულია ქალაქ თბილისის საკრებულოს სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სამდივნოში დასაქმებულთა საშუალო შრომის 
ანაზღაურება:  

გრაფიკი 10. 

 

11-ე გრაფიკზე გამოსახულია ქალაქ თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში 2014-2018 წლებში, უშუალოდ სპორტის სფეროში 
ჩართული პირების საშუალო შრომის ანაზღაურება: 
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გრაფიკი 11.  

 

12-ე გრაფიკზე გამოსახულია თბილისის მუნიციპალიტეტში არსებულ სპორტულ 
ორგანიზაციებში211 დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა საშუალო ხელფასები  (2018 წლის 
მონაცემებით):  

გრაფიკი 12. 

 

 
211 ინფორმაცია ეყრდნობა თბილისის მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ორგანიზაციების მიერ 
მოწოდებულ მონაცემებს  სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი, 
შ.პ.ს "სპორტმშენსერვისი", ა(ა)იპ საცურაო აუზი-გლდანი, ააიპ ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის 
სპორტული ცენტრი ,,იმედი", "ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი", ა(ა)იპ თბილისის 
პარასპორტის განვითარების ცენტრი, შპს "წყალთა სახეობის ცენტრი - ტონუსი", მარინა ცერცვაძის 
სახელობის ფიგურული სრიალის  სპორტული ცენტრი, ააიპ ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას 
სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი,  ა(ა)იპ - წყალბურთის გუნდი 
თბილისი. 
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დანართი N2. სპორტის სფეროზე მიმართული ასიგნებები სახელმწიფო, 
ა/რ რესპუბლიკის რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტების 
მაგალითზე 
 

ცხრილი. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები 
სპორტის სფეროში, 2015-2017 წწ.212(ფაქტიური შესრულება - ათასი ლარი) 

კოდი დასახელება 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

00 00  სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ასიგნებები  

7,806,801.8 8,104,217.6 9,009,812.2 9,703,127.1 10,292,234.1 11,764,835.4 

39 00 საქართველოს 
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

72,426.5 66,092.9 90,682.4 102,150.4 128,856.3 182,455.5 

39 01 სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა სფეროების 
სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება 
და მართვა 

10,017.6 9,335.1 19,311.4 21,989.9 26,328.3 21,827.1 

39 02 სპორტის 
განვითარების 
ხელშეწყობის 
ღონისძიებები  

47,990.4 46,204.6 59,849.0 68,947.5 90,954.1 149,987.3 

39 02 
01 

ფეხბურთის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

14,106.4 7,210.6 6,997.8 7,079.5 6,840.0 6,644.9 

39 02 
02 

რაგბის სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

4,926.2 4,999.0 10,399.7 14,231.1 11,115.1 12,430.5 

39 02 
03 

კალათბურთის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა  

3,238.5 2,353.8 2,546.5 7,237.7 7,399.8 8,998.6 

39 02 
04 

სპორტულ სახეობათა 
განვითარების 
პროგრამა 

13,012.1 13,971.9 17,125.8 12,165.4 9,856.4 8,859.9 

 
212 ცხრილი მომზადებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის VI თავის (https://mof.ge/5063) და 

სახაზინო სამსახურის მიერ მოწოდებული ფორმა  # E6 მიხედვით 
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39 02 
05 

ოლიმპიური 
მოძრაობის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

3,670.0 1,182.3 1,279.5 2,011.4 4,174.2 2,724.6 

39 02 
06 

საქართველოს 
რეგიონებში ბავშვთა 
და მოზარდთა 
მასობრივი სპორტის 
განვითარების 
პროგრამა 

612.7 414.9 594.1 1,558.5 2,421.6 1,658.3 

39 02 
07 

სპორტის 
ინფრასტრუქტურის, 
რეაბილიტაციისა და 
სპორტული 
ინვენტარის 
განახლების პროგრამა 

4,464.6 12,036.7 16,521.5 10,044.4 14,064.4 42,069.3 

39 02 
08 

სსიპ-საქართველოს 
ოლიმპიური 
რეზერვების მზადების 
ეროვნული ცენტრი 

2,887.6 2,867.8 2,314.5 1,859.8 2,175.9 1,808.8 

39 02 
09 

სსიპ ქართული 
სპორტის მუზეუმი 

40.0 40.0 50.0 69.8 66.0 68.8 

39 02 
10 

პროგრამა 
"ახალგაზრდული 
ოლიმპიური 
ფესტივალი თბილისი-
2015" 

1,032.3 907.9 1,452.6 1,282.7 810.2 9,735.8 

39 02 
11 

სსიპ-საქართველოს 
ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის 
სახელმწიფო 
სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

  219.7 412.1 737.6 1,044.0 1,015.6 

39 02 
12 

სსიპ საქართველოს 
ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის 
საზოგადოებრივი 
კოლეჯი  

    155.0 248.8 328.1 315.0 

39 02 
13 

პარაოლიმპიური 
მოძრაობის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      340.6 421.6 450.0 
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39 02 
14 

ფარიკაობის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      449.7 386.2 279.0 

39 02 
15 

ჭადრაკის სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      1,855.2 2,127.7 4,309.9 

39 02 
16 

ხელბურთის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      1,108.4 1,208.6 1,189.5 

39 02 
17 

ძიუდოს სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      3,596.5 4,180.1 3,450.1 

39 02 
18 

ჭიდაობის სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      2,820.5 3,987.6 3,745.6 

39 02 
19 

ქართული ჭიდაობის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

      250.0 270.0 256.4 

39 02 
20 

მძლეოსნობის 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

        494.5 350.0 

39 02 
21 

ტანვარჯიშის 
სახეობათა 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

        780.0 755.7 

39 02 
22 

სპორტის საწყლოსნო 
სახეობათა 
სახელმწიფო 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

        1,846.2 1,698.8 

39 02 
23 

ა(ა)იპ- ქართული 
ფეხბურთის 
განვითარების ფონდი 

        14,956.0 37,172.2 

39 03 სპორტის სფეროში 
დამსახურებულ 
მოღვაწეთა 
სოციალური დაცვის 
ღონისძიებები  

3,603.3 4,419.2 4,721.9 5,554.8 6,252.2 6,737.9 
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39 03 
01 

ოლიმპიური 
ჩემპიონების 
სტიპენდიები 

370.0 372.0 372.0 372.0 370.0 384.0 

39 03 
02 

ვეტერან სპორტსმენთა 
და სპორტის მუშაკთა 
სოციალური 
დახმარება 

470.3 428.3 510.0 577.0 681.0 671.9 

39 03 
03 

საქართველოს 
ეროვნული, 
ოლიმპიური და 
ასაკობრივი ნაკრების 
წევრთა, მწვრთნელთა, 
ადმინისტრაციული და 
საექიმო პერსონალისა 
და პერსპექტიულ 
სპორტსმენთა 
სტიპენდიები 

2,763.0 3,619.0 3,839.9 4,605.8 5,169.3 5,464.7 

39 03 
04 

მაღალმთიან 
დასახლებებში 
სპორტის სფეროში 
დასაქმებული 
მწვრთნელებისთვის 
ფინანსური დახმარება 

        31.9 217.3 

32 01 განათლებისა და 
მეცნიერების სფეროში 
სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება 
და პროგრამების 
მართვა 

14,367.3 12,375.0 15,733.5 17,303.8 18,405.5 21,439.5 

32 01 
01 

განათლებისა და 
მეცნიერების სფეროში 
სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება 

8,915.9 6,887.1 8,861.2 9,523.9 11,507.1 8,153.5 

32 01 
02 

ზოგადი და 
პროფესიული 
განათლების მართვა 

4,119.2 4,241.0 4,626.1 4,684.7 4,709.0 4,770.6 

32 01 
03 

განათლების ხარისხის 
განვითარება და 
მართვა 

1,332.2 1,246.9 2,246.2 3,095.3 2,189.4 2,192.2 

32 
05/32 
07 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

109,632.3 19,738.7 115,200.7 99,364.4 66,502.6 116,447.9 
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32 05 
02 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

71,634.8 42,918.9 89,741.4 76,269.4     

32 07 
02 01 

ზოგადსაგანმანათლებ
ლო დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის 
დაფინანსება 

          67,509.6 

32 07 
02 02 

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

          8,231.8 

32 02 
01 

ზოგადსაგანმანათლებ
ლო სკოლების 
დაფინანსება  

325,536.5 410,078.7 374,617.6 429,737.3 517,090.1 575,659.9 

32 02 
02 

მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

18,481.8 14,626.9 15,268.2 12,535.0 12,974.2 12,490.9 

29 02 
02 02 

ა(ა)იპ სპორტული 
კლუბი არმია 

      252,927.6   603,975.8 

30 03 
02 

იურიდიული პირი 
"საკალათბურთო 
კლუბი შსს აკადემია" 

      712,000.0     

44 02 ა(ა)იპ საფეხბურთო 
კლუბი ცხინვალის 
ცხინვალი 

        799,998.7   

 

ცხრილი. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ასიგნებები (ფაქტიური 
შესრულება - ათასი ლარი) სპორტის სფეროში, 2018 წწ.213 

კოდი დასახელება 2018 განმკარგავი 

00 00  სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 12,588,428.7  

33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 

311,980.6  

 
213 ცხრილი მომზადებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის VI თავის (https://mof.ge/5063), 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სახაზინო სამსახურის მიერ მოწოდებული ფორმა  # E6 მიხედვით 
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33 01 კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის 
შემუშავება და პროგრამების 
მართვა   

5,814.6  

33 03 სახელოვნებო და სასპორტო 
განათლების ხელშეწყობა  

23,880.1  

33 03 01 სახელოვნებო და სასპორტო 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ხელშეწყობა 

23,575.2  

33 03 01 
18 01 

სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური 
რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 

1432.76 სსიპ – საქართველოს 
ოლიმპიური რეზერვების 
მზადების ეროვნული ცენტრი 

33 03 01 
18 02 

ა(ა)იპ - ზევსი 17.92 ა(ა)იპ - ზევსი 

33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 

27,347.7  

33 04 02 
27 

სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი 26.1 სსიპ – ქართული სპორტის 
მუზეუმი 

33 05  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 151,877.2  

33 05 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა 6,199.9 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა 16,332.1 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 03  კალათბურთის სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

9,999.3 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 04 სპორტულ სახეობათა განვითარება 34,196.2 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

3,114.3 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 06 სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი 
სპორტის განვითარება 

2,070.8 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 
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33 05 07 ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო 
სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

2,980.6 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 08 პარაოლიმპიური მოძრაობის 
სახელმწიფო მხარდაჭერა 

636.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 09 ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 549.8 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 10 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა 23,635.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 11 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა 1,350.8 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 12 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა 3,977.8 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 13 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 5,498.2 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 14 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

349.6 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 15 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 500.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 16 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

895.7 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 17 სპორტის საწყლოსნო სახელმწიფო 
მხარდაჭერა 

2,451.5 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 05 18 ა(ა)იპ- ქართული ფეხბურთის 
განვითარების ფონდი 

37,139.5 ა(ა)იპ- ქართული ფეხბურთის 
განვითარების ფონდი 

33 06 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა 
სოციალური დაცვის 
ღონისძიებები  

12,888.7  
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33 06 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 394.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 06 02 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის 
მუშაკთა სოციალური დახმარება 

603.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 06 03 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური 
და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, 
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და 
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ 
სპორტსმენთა სტიპენდიები 

5,709.2 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 06 04 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის 
სფეროში დასაქმებული 
მწვრთნელებისათვის ფინანსური 
დახმარება 

233.0 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

33 07 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა 
და ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მხარდაჭერა  

10,810.9  

33 07 01 სპორტის ინფრასტრუქტურის, 
რეაბილიტაციისა და სპორტული 
ინვენტარის განახლება 

4,564.2 საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

 

 

ცხრილი. აფხაზეთის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები (ფაქტიური შესრულება - 
ლარი) სპორტის სფეროს განვითარების პროგრამებში, 2015-2018 წწ.214 215              

კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 განმკარგავი216 

06 08 

სპორტული 
ღონისძიებების  
ხელშეწყობის 
პროგრამა  

20,698.8 21,778.0 22,400.5 

  
91,152.74 

 

 

06 08 
01 

„სპორტულ 
ინიციატივათა 
მხარდაჭერა“ 

6,999.0 6,000.0 7,400.0 
     
67,761.74 

აფხაზეთის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკის 

 
214 წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი. 
215 ასიგნებები მოიცავს დაფინანსების ყველა წყაროს: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, ავტონომიის 
მთავრობის ფონდი, სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი 
216 განმკარგავები მოცემულია 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 
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განათლებისა და 
კულტურის სამინისტრო 

06 08 
02 

„ტურნირები და 
ღია 
პირველობა 
სპორტის 
სხვადასხვა 
სახეობებში“  

12,700.0 13,848.0 13,880.0 

     

22,700.00 

 

აფხაზეთის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
განათლებისა და 
კულტურის სამინისტრო 

06 08 
04 

ვეტერან 
სპორტსმენთა 
და სპორტის 
მუშაკთა 
დაჯილდოება 

999.8 1,930.0 1,120.5 

     

  691.00 

 

აფხაზეთის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
განათლებისა და 
კულტურის სამინისტრო 

06 11 

სსიპ აფხაზეთის 
სპორტული 
მომზადების 
ცენტრი 

187,411.
1 

158,401.
3 

166,393.
6 

  

   
171,788.3
9 

 

აფხაზეთის სპორტული 
მომზადების ცენტრი 
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ცხრილი . აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები (ფაქტიური შესრულება - ლარი) 
სპორტის სფეროს განვითარების პროგრამებში, 2015-2018 წწ.217  218     

კოდი
219 

დასახელება 2015 2016 2017 2018 განმკარგავი220 

05 14 სპორტის 
განვითარების 
ხელშეწყობა, 
პოპულარიზაცია 
და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა  

3,139,7
34.4 

3,019,3
53.3 

3,819,3
10.8 

4,278,62
4.6 

 

05 14 
01 

სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა სფეროს 
მართვა 

419,08
7.9 

414,54
5.9 

412,64
7.0 

443,082.
9 

 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

05 14 
02 

სპორტის 
ხელშეწყობა 

2,311,9
09.8 

2,384,5
86.5 

3,060,3
40.9 

3,497,42
6.6 

 

05 14 
02 01 

სპორტული 
ღონისძიებები 

1,264,7
35.2 

1,239,2
27.3 

1,351,8
44.9 

1,342,88
9.2 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

05 14 
02 02 

აჭარის ნაკრები 
გუნდების წევრთა, 
მთავარ და პირად 
მწვრთნელთა მიერ 

366,81
9.9 

364,45
2.0 

390,46
9.9 

452,479.
7 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 

 
217 წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი. 
218 ასიგნებები მოიცავს დაფინანსების ყველა წყაროს: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, ავტონომიის მთავრობის 
ფონდი 
219 კოდი მოცემულია 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 
220 განმკარგავები მოცემულია 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 
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მიღწეული 
განსაკუთრებული 
წარმატებების 
წასახალისებლად 
ერთჯერადი 
ფულადი 
ჯილდოები 

საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

05 14 
02 03 

სათამაშო(და 
ინდივიდუალურ) 
სახეობათა 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

420,50
7.1 

649,74
4.7 

773,52
6.0 

       
773,240.
8 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

  აჭარის სპორტის 
სახეობათა ნაკრები 
გუნდების მზადება 
,,ახალგაზრდული 
ოლიმპიური 
ფესტივალი 
თბილისი – 2015” 

154,74
7.6 

       

05 14 
02 04 

მწვრთნელთა, 
მსაჯთა და 
სპორტსმენთა 
სოციალური  
მხარდაჭერა და 
წახალისება 

105,10
0.0 

131,16
2.5 

144,50
0.0 

  

05 14 
02 06 

მწვრთნელთა, 
მსაჯთა და 
სპორტსმენთა 
სოციალური 
მხარდაჭერა და 
წახალისება 

   151,737.
8 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

  აჭარის ნაკრები 
გუნდების წევრების 
პირველობების და 
ჩემპიონატების  

    400,00
0.0 
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გამარჯვებულებისა 
და პრიზიორების 
პირადი  და 
მთავარი 
მწვრთნელების 
სპორტული 
ფორმებით 
აღჭურვა 

05 14 
03 

ახალგაზრდულ 
საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა 

408,73
6.7 

220,22
0.9 

346,32
2.9 

       
338,115.
1 

აჭარის ა.რ. 
განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება-
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტი 

05 15 2018 წლის 
მსოფლიო 
საჭადრაკო 
ოლიმპიადის 
მხარდაჭერა 

82,963.
0 

584,12
2.1 

805,70
5.2 

     
1,850,38
5.7 

 

05 15 
01 

ა(ა)იპ 2018 წლის 
მსოფლიო 
საჭადრაკო 
ოლიმპიადის 
საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

70,769.
5 

149,13
9.5 

160,53
2.8 

       
270,125.
7 

2018 წლის მსოფლიო 
საჭადრაკო 
ოლიმპიადის 
საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

05 15 
02 

2018 წლის 
მსოფლიო 
საჭადრაკო 
ოლიმპიადის 
მზადების 
ხელშეწყობა 

12,193.
5 

434,98
2.6 

645,17
2.5 

    
1,580,26
0.0 

2018 წლის მსოფლიო 
საჭადრაკო 
ოლიმპიადის 
საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

09 13 საქართველოში 
ჭადრაკის 
განვითარების 
სახელმწიფო 
პროგრამის 
შესაბამისად სსიპ – 
საქართველოს 
სახელმწიფო 

           
2,418,27
6.4 

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ფინანსთა 
და ეკონომიკის 
სამინისტრო 
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უზრუნველყოფის 
სააგენტოსათვის 
გადასაცემი გრანტი 

ცხრილი. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ფაქტიური შესრულება - ლარი) 
სპორტის სფეროს განვითარების პროგრამებში, 2015-2018 წწ.221 222 

კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 განმკარგავი223 

08 06 სპორტის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

22,608,7
28.0 

11,931,9
44.8 

13,897,7
84.1 

1380018
9.2 

 

08 06 
01 

სპორტული 
ღონისძიებები 

2,073,16
6.0 

2,231,20
7.4 

3,626,04
6.5 

6275577
.88 

 

08 06 
01 01 

 სპორტული 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა 

1,669,78
2.7 

1,852,84
8.3 

3,056,71
5.4 

2810548
.36 

ქ. თბილისის მერია 

08 06 
01 03 

ააიპ ქ. თბილისის 
მერიის ფეხბურთის 
სპორტული ცენტრი 
"იმედი" 

9,150.0 7,905.0 27,218.0 47838.2
8 

ა(ა)იპ - ქ. თბილისის 
მერიის ფეხბურთის 
სპორტული ცენტრი 
იმედი 

08 06 
01 06 

ააიპ ქ. თბილისის 
მერიის მ. ცერცვაძის 
სახელობის 
ფიგურული 
სრიალის 
ოლიმპიური 
მზადების 
სპორტული ცენტრი 

   436,547.
3 

ა(ა)იპ - ქ. თბილისის 
მერიის მ. ცერცვაძის 
სახელობის 
ფიგურული სრიალის 
ოლიმპიური მზადების 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
01 07 

ააიპ ქ. თბილისის 
მერიის ვ. კაჭარავას 
სახელობის 
ფრენბურთის 
ოლიმპიური 
მზადების 
სპორტული ცენტრი 

    3,350.0 62125.3
7 

ა(ა)იპ - ქ. თბილისის 
მერიის ვ. კაჭარავას 
სახელობის 
ფრენბურთის 
ოლიმპიური მზადების 
სპორტული ცენტრი 

 
221 წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი. 
222 ასიგნებები მოიცავს დაფინანსების ყველა წყაროს: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, 
თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი,  
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 
223 განმკარგავები მოცემულია 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 
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08 06 
01 10 

ა(ა)იპ ქალაქ 
თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

    113,350.
0 

1,540,76
6.34 

ა(ა)იპ - ქალაქ 
თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
01 12 

ააიპ "ჩოგბურთის 
განვითარება" 

0.0 0.0 3,350.0 7,6876.8
5 

ა(ა)იპ - ჩოგბურთის 
განვითარება 

08 06 
01 13 

ააიპ 
"წყალბურთელთა 
გუნდი "თბილისი" 

394,233.
4 

196,360.
5 

310,622.
2 

349,,981
.36 

ა(ა)იპ - 
წყალბურთელთა 
გუნდი "თბილისი" 

08 06 
01 14 

ა(ა)იპ ,,სპორტული 
ცენტრი ,,ლილო" 

0.0 92,998.6 93,090.9   

08 06 
01 14 

ა(ა)იპ - ისანი-
სამგორის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

   193,602.
36 

ა(ა)იპ - ისანი-
სამგორის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
01 15 

ა(ა)იპ ,,ტანვარჯიშის 
განვითარების 
სპორტული ცენტრი" 

0.0 34,762.0 18,350.0 757291.
67 

ა(ა)იპ - ტანვარჯიშის 
განვითარების 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
01 16 

ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის 
მერიის ოლიმპიური 
მზადების 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი“ 

  25,336.0      

08 06 
01 17 

 ა(ა)იპ ,,ქ. 
თბილისის მერიის მ. 
კეკელიძის 
სახელობის 
კალათბურთის 
ოლიმპიური 
მზადების 
სპორტული ცენტრი"  

  10,565.5 0.0   

08 06 
01 18 

ა(ა)იპ ,,მიხეილ 
კეკელიძის 
სახელობის ბავშვთა 
და მოზარდთა 
კალათბურთის 
სასახლე" 

  10,431.5 0.0    
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08 06 
02 

მწვრთნელთა 
მხარდაჭერა 

2,690,00
0.0 

2,893,75
0.0 

2,235,00
0.0 

2,250,62
5 

ქ. თბილისის მერია 

08 06 
03 

სპორტული 
მოედნების 
მშენებლობა, 
რეკონსტრუქცია 

0.0 430,735.
7 

360,966.
8 

  ქ. თბილისის მერია 

08 06 
04 

სპორტული 
დაწესებულებების 
მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის 
გაუმჯობესება და 
მშენებლობა 

784,209.
6 

5,060,95
6.8 

6,377,66
4.1 

3,811,47
6.26 

 

08 06 
04 01 

სპორტული 
დაწესებულებების 
მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის 
გაუმჯობესება და 
მშენებლობა 

39,015.9   0.0 836,070.
01 

ქ. თბილისის მერია 

08 06 
04 02 

ა(ა)იპ ქ. თბილისის 
მერიის ოლიმპიური 
მზადების 
კომპლექსური 
ცენტრი 

26,658.2      

08 06 
04 03 

ა(ა)იპ სპორტული 
ცენტრი ,,ლილო" 

229,978.
4 

166,998.
3 

1,933,65
9.6 

   

08 06 
04 04 

ვ. კაჭარავას 
სახელობის 
ფრენბურთის 
ოლიმპიური 
მზადების 
სპორტული ცენტრი 

19,797.0      

08 06 
04 05 

მ. კეკელიძის 
სახელობის ბავშვთა 
და მოზარდთა 
კალათბურთის 
სასახლე 

50,066.8        

08 06 
04 06 

მ. კეკელიძის 
სახელობის 
კალათბურთის 
ოლიმპიური 

98,135.3      
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მზადების 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
04 07 

გლდანი-
ნაძალადევის 
რაგბის სპორტული 
კომპლექსის 
მშენებლობა 

0.0 116,144.
6 

     

08 06 
04 08 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ 
თბილისის მერიის 
ფეხბურთის 
სპორტული ცენტრი 
,,იმედი“ 

1,646.9      

08 06 
04 09 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ 
თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი" 

307,900.
0 

590,651.
3 

1,981,37
8.2 

2,975,40
6.25 

ა(ა)იპ - ქალაქ 
თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

08 06 
04 10 

ა(ა)იპ ,,ჩოგბურთის 
განვითარება" 

11,011.0      

08 06 
04 11 

რაგბის სპორტული 
კომპლექსის 
მშენებლობა  

  4,187,16
2.5 

2,421,62
6.2 

   

08 06 
04 12 

ა(ა)იპ ,,ტანვარჯიშის 
განვითარების 
სპორტული ცენტრი“ 

    41,000.0   

08 06 
05 

წარმატებული 
სპორტსმენი 
ბავშვების 
წახალისება 

360,000.
0 

367,025.
0 

351,625.
0 

352,250 ქ. თბილისის მერია 

08 06 
06 

პარასპორტის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

949,164.
1 

948,270.
0 

946,481.
8 

1,096,01
0.06 

ა(ა)იპ - თბილისის 
პარასპორტის 
განვითარების ცენტრი 

08 06 
08 

ბ. პაიჭაძის 
სახელობის 
ეროვნული 
სტადიონის 
განვითარება 

15,752,1
88.3 
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08 07 ,,თბილისი - 2015" 
ახალგაზრდული 
ოლიმპიური 
ფესტივალის 
მოსამზადებელი 
ღონისძიებები 

100,159,
154.5 

476,083.
2 

   

08 07 
01 

ოლიმპიური 
ფესტივალის 
ღონისძიებები 

8,353,69
1.1 

       

08 07 
02 

თბილისის ზღვის 
ტერიტორიაზე 
ოლიმპიურ 
სოფელში წყლით 
და კანალიზაციის 
სისტემებით 
უზრუნველყოფა, 
ფესტივალის 
ფარგლებში 
სპორტულ 
ობიექტებთან 
ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგება  

17,979,5
72.5 

     

08 07 
03 

ააიპ "თბილისის 
ოლიმპიური 
ფესტივალის 
საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

73,654,3
23.0 

476,083.
2 

     

08 07 
04 

ბელიაშვილის 
ქუჩიდან ძიუდოს 
აკადემიის 
ცენტრალური 
შესასვლელის 
კეთილმოწყობა 

8,397.8      

08 07 
05 

ჩოგბურთის 
განვითარებას 
ობიექტის 
ელექტრომომარაგე
ბა 

50,500.0        

08 07 
06 

ოლიმპიური 
მზადების 
კომლექსური 

74,170.0      
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სპორტული 
ცენტრის გათბობის, 
გაგრილების და 
სავენტილაციო 
სისტემები 
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ცხრილი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ფაქტიური შესრულება - ლარი) 
სპორტის სფეროს განვითარების პროგრამებში, 2015-2018 წწ.224 225 

კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 განმკარგავი226 

03 00 კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 
სპორტული 
ღონისძიებები 

4,780,25
7.0 

5,046,39
4.5 

4,255,16
4.8 

4,476,52
6.78 

 

03 01 სპორტის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

3,044,50
0.2 

2,994,73
4.9 

2,091,48
2.6 

1,910,83
7.59 

 

03 01 
01 

სპორტული 
ორგანიზაციების 
ხელშეწყობა 

2,593,40
9.1 

2,704,37
4.8 

1,745,36
9.0 

1,492,45
9.74 

 

03 01 
01 01 

ა(ა)იპ - არა 
სასკოლო სასპორტო 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 
ბოლნისის 
სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი 
კომპლექსი 

375,002.
8 

596,947.
8 

555,983.
0 

623,362.
43 

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე 
სასპორტო 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 
ბოლნისის სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი 
კომპლექსი 

03 01 
01 02 

ა(ა)იპ - ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
საჭადრაკო სკოლა 
„ნონა“ 

81,485.9 104,827.
8 

96,922.0 102,410.
47 

ა(ა)იპ - ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
საჭადრაკო სკოლა 
ნონა 

03 01 
01 03 

ა(ა)იპ - რაგბის 
კლუბი ბოლნისი 

600,000.
0 

530,000.
0 

477,000.
0 

569,500 ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი 
ბოლნისი 

  ფეხბურთის 
განვითარება 

    444,490.
0 

   

  შპს საფეხბურთო 
კლუბი „სიონი“ 

1,450,00
0.0 

1,287,38
0.0 

   

03 01 
01 05 

ააიპ სსსდ  ბოლნისის 
ძიუდოს სკოლა 

86,920.5 185,219.
2 

170,974.
0 

197,186.
84 

ა(ა)იპ - არა სასკოლო 
სასპორტო-
საგანმანათლებლო 

 
224 წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი. 
225 ასიგნებები მოიცავს დაფინანსების ყველა წყაროს: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, თვითმართველობის 

სარეზერვო ფონდი,  
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 
226 განმკარგავები მოცემულია 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 
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დაწესებულება-
ბოლნისის ძიუდოს 
სკოლა 

  სპორტული 
ღონისძიებები 

451,091.
1 

290,360.
1 

346,113.
6 

  

03 01 
02 

სპორტული 
მოედნების 
მოწყობა/რეაბილიტა
ცია 

451,091.
1 

    418,377.
85 

 

03 01 
02 01 

სპორტული შენობა-
ნაგებობების  
მოვლა-შენახვა და 
მოწყობა 

  23,961.2 109,613.
6 

4,7168.6
9 

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი 

03 01 
02 02 

ააიპ ბოლნისის 
მუნიციპალური 
სტადიონებისა და 
სპორტული 
მოედნების მართვის 
სამსახური 

  266,398.
9 

236,500.
0 

371,209.
16 

ა(ა)იპ - ბოლნისის 
მუნიციპალური 
სტადიონებისა და 
სპორტული მოედნების 
მართვის სამსახური 

03 02 კულტურის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

     1,853,82
6.59 

 

03 07 წარჩინებული 
სპორტსმენების, 
სტუდენტებისა და 
მოსწავლეების 
ფულადი დახმარება 

      176,722.
53 

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი 

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული საკალათბურთო კლუბიდან (ს.კ თსუ) 
მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კლუბი, ძირითადად, ფინანსდება კალათბურთის 
ეროვნული ფედერაციიდან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და “ჰიუნდაი ავტო 
საქართველოს” მიერ. მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, კალათბურთის ეროვნული 
ფედერაცია თანხებს გამოყოფს კალათბურთის განვითარების ფონდიდან, „რომელიც 
განსაზღვრულია მხოლოდ ვაჟთა შორის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატების - 
სუპერლიგისა და ა ლიგაში მოასპარეზე გუნდებისათვის... გენდერი დაფინანსების 
განსაზღვრისას არის ძირითადი კრიტერიუმი“. გარდა ამისა, კლუბის თანამშრომლების 
კუთხით გენდერული დისბალანსი საკმაოდ შესამჩნევია, რადგან 24 დასაქმებული პირიდან 
მხოლოდ 1 არის ქალი. 
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მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, მთლიანობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სპორტულ კლუბს 11 სპორტული სექცია აქვს, თუმცა ქალთა ჩართულობა საკმაოდ მცირეა, 
შესაბამის სპორტულ სექციებსა და სივრცეებში აქტიურად არის ჩართული 4000-მდე 
სტუდენტი და ამ სტუდენტთა მხოლოდ 30% არის ქალი. კლუბი დამატებით აღნიშნავს, რომ 
„უახლოეს მომავალში კლუბი არ გეგმავს ქალ კალათბურთელთა გუნდის შექმნას, ამიტომ 
უახლოეს მომავალში ნაკლებად სავარაუდოა ძირეულად შეიცვალოს დასაქმებულთა 
გენდერული ბალანსი“ 

 

სპორტული კლუბი „MIA FORCE” 

კლუბის დამფუძნებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. კლუბის 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის ავტოსპორტი და მისი ძირითადი მონაწილეები 
კაცები არიან: „კლუბი მონაწილეობას იღებს მხოლოდ საავტომობილო სპორტულ 
ტურნირებში მხოლოდ ლიცენზირებული, პროფესიონალი მრბოლელების მონაწილეობით 
ჩასატარებელ საავტომობილო სპორტულ ტურნირებში. საქართველოში კი ლიცენზირებული 
პროფესიონალი მრბოლელები მხოლოდ მამაკაცები არიან. ძირითადად მონაწილეებიც 
მხოლოდ კაცები არიან“. როგორც თვითონ აცხადებენ კლუბის დაფინანსებისას გენდერული 
კრიტერიუმის გათვალისწინება ხდება მხოლოდ „საჭიროების შესაბამისად“. წარმოდგენილი 
ინფორმაციით ჩანს, რომ კლუბში ჯერჯერობით არც ერთი ქალი არ არის ჩართული.   

2019 წლის სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია საკუთარი ტურნირის ჩატარება ქვეყნის 
თითქმის ყველა რეგიონში, მათ შორის ქალთა ჩართულობის გასაძლიერებლად. კლუბის 
ინფორმაციით, „დაფინანსების წყარო არის გრანტი და ეკონომიკური (სარეკლამო 
მომსახურება) საქმიანობიდან მიღებული საკუთარი შემოსავლები“ 

სპორტული კლუბი „ არმია„ 

სპორტულ კლუბ „არმიაშიც“ იკვეთება გენდერული თანასწორობის პრობლემები. ქალ 
თანამშრომელთა რაოდენობა წლების განმავლობაში საშუალოდ მხოლოდ 5%-ს 
წარმოადგენდა, თუმცა აღნიშნულია, რომ მიმდინარე ეტაპზე „ქალი თანამშრომლები არ 
გვყავს. გარდა ფინანსური დირექტორისა“. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, „არ 
ხდება კლუბის დაფინანსების განსაზღვრისას გენდერული კრიტერიუმის გათვალისწინება, 
ვინაიდან ჩვენი რაგბის გუნდი მხოლოდ მამაკაცებისგან შედგება“. არანაირი ღონისძიება არ 
იგეგმება კლუბში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად, ასევე არ არის დაგეგმილი ახალი 
კლუბების დამატება. 
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დანართი N3. გენდერული ინდიკატორები  
 

გენდერული ინდიკატორები საშუალებას იძლევა შეფასდეს განსხვავებული სქესის 
ადამიანების მიერ მიღებული სარგებელი:227  

● შესაძლებლობები, ცოდნა, რესურსების, სერვისის ჭრილში სხვადასხვა სქესის 
ადამიანების საჭიროებებისათვის მიმართული ღონისძიებების გავლენა/ეფექტიანობა, 
არსებული გენდერული როლების კონტექსტში;  

● გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის შემუშავებული ღონისძიებების 
ეფექტიანობა (მაგალითად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა როლის 
გაზრდისათვის მიმართული ღონისძიებები);  

● პოლიტიკის შემუშავებაში, დანერგვასა და მართვაში ჩართული თანამშრომლების 
გენდერული ცნობიერების განვითარებისთვის შემუშავებული ღონისძიებები.  

ქალთა გაძლიერების (empowerment) ასპექტების განხილვისას მიჩნეულია, რომ აღნიშნული 
შეიძლება აისახოს რიცხვებში - მაგალითად, თანამდებობრივი ძალაუფლების მქონე 
ქალების რაოდენობა), თუმცა ყველაზე მეტად გაძლიერება გულისხმობს ცვლილებებს 
ქალების მიერ საკუთარი ცხოვრებისა და გამოცდილებების აღქმაში. გაძლიერების 
თვისებრივი ასპექტების გასაზომად, ისინი ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული. ძირითადი 
განსაზღვრებები აქცენტს აკეთებს ორი მიმართულებით: პერსონალური ცვლილებები 
ცნობიერებაში, რომელიც მოიცავს წინსვლას კონტროლის, თვითრწმენისა, 
გადაწყვეტილებების მიღებისა და არჩევანის გაკეთების თვალსაზრისით; სოციალური და 
პოლიტიკური ცვლილებებისკენ მიმართული ქმედებები.  

რაოდენობრივი გენდერული ინდიკატორები ეფუძნება გენდერულად სეგრეგირებულ 
სტატისტიკას და ეხება გარკვეულ აქტივობაში ჩართული კონკრეტული სქესის ადამიანების 
რაოდენობას ან პროცენტულ მაჩვენებელს.  მაგალითად, სკოლის სპორტულ გუნდებში 
გოგონების რაოდენობა ბიჭების რაოდენობასთან შედარებით; სპორტის სფეროში 
გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების წევრი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი, და ა.შ.  

თვისებრივი ანუ ხარისხობრივი გენდერული ინდიკატორები განსაზღვრავს კონკრეტული 
სქესის ადამიანების ჩართულობის ან მათ მიერ მიღებული მომსახურების ხარისხს. 
შესაბამისად, აღნიშნული ინდიკატორი ეფუძნება სქესის მიხედვით გამოცდილებების, 
დამოკიდებულებების, აზრების, შეგრძნებების შეფასებას.  მაგალითად, სკოლის მოსწავლე 
ბიჭებისა და გოგონების აზრი სპორტში ჩაბმასთან დაკავშირებით; გადაწყვეტილების მიმღები 
ორგანოების წევრი ქალების აქტიურობის მაჩვენებელი, და ა.შ. 

რაოდენობრივი და თვისობრივი ინდიკატორები იძლევა საშუალებას, მონიტორინგისა და 
შეფასების ეტაპზე, პროექტის შესაბამისი აქტივობების გენდერული შედეგები შეფასდეს და 
მიღწეული იყოს გენდერული თანასწორობის მიზნები. შედეგად, თუ დადგინდა, რომ მიზნების 
მიღწევა ვერ განხორციელდა, აუცილებელი გახდება პროექტის სტრატეგიის გადასინჯვა და 
მასში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. „გენდერულად პასუხისმგებლიანი/რეაგირებადი“ 
(gender-responsive), „გენდერულად მგრძნობიარე“ (gender-sensitive) ინდიკატორები 

 
227Derbyshire, H (2002). Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers and Practitioners. 
Social Development Division. Department for International Development 
(DFID).https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gendermanual.
pdf  
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საშუალებას იძლევა, ქალებსა და კაცებს შორის ურთიერთობების, მათი მდგომარეობის 
ან/და სტატუსის ცვლილებები შეფასდეს კონკრეტული პოლიტიკის, სპეციფიკური პროგრამის 
ან ქმედებების ფარგლებში. გენდერული ინდიკატორები შეიძლება აღიწეროს მისაღწევი 
ხარისხის, რაოდენობის/მოცულობის, მიზნობრივი ჯგუფის, დროითი ჩარჩოს 
მახასიათებლების მიხედვით228. 

აღსანიშნავია, რომ, როგორც ყველა შეფასების, ასევე გენდერული შეფასების ინდიკატორები 
უნდა იყოს SMART, კერძოდ, კი: 

❖ კონკრეტული (Specific) - ნათელი და ადვილად აღსაქმელი, რათა ყველა 
დაინტერესებულმა მხარემ შეძლოს მისი გაგება;  

❖ გაზომვადი  (Measurable) - შესაძლებელი იყოს მიღწეული შედეგის შეფასება;  

❖ მიღწევადი (Attainable) - შესაძლებელი უნდა იყოს მისი განხორციელება და არ უნდა 
მოხდეს მოსალოდნელი შედეგის ზედმეტად ოპტიმისტური ან პირიქით ზედმეტად 
პესიმისტური შეფასება;  

❖ შესაბამისი (Relevant) - ინდიკატორი უნდა იქნეს შერჩეული მოსალოდნელი შედეგის 
შესაბამისად, ადექვატურად უნდა ზომავდეს მას და უნდა იყოს რეალისტური; 

❖ დროში გაწერილი (Time bound) - უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას მოხდეს 
მიღწეული შედეგების შეფასება დროის სხვადასხვა პერიოდში. 

 

SMART კრიტერიუმებთან საერთაშორისო პრაქტიკაში ინდიკატორების მთლიანი სისტემის 
შესაფასებლად ასევე გამოყენებულია FABRIC კრიტერიუმებიც,229რომლებიც 
ინდიკატორების მთლიანი სისტემისთვის დამატებით მოთხოვნებს განსაზღვრავს. კერძოდ, 
ინდიკატორები უნდა იყოს: 

❖ ფოკუსირებული ორგანიზაციის გრძელვადიან/საშუალო ვადიან მიზნებზე (Focused on 
the organisation’s aims and objectives) - ეფექტიანობის ინდიკატორები უნდა 
ეყრდნობოდეს ორგანიზაციის სტრატეგიულ მიზნებსა და ზომავდეს იმ შედეგს, 
რომლის მიღწევასაც ცდილობს ორგანიზაცია. ინდიკატორების რაოდენობა არ უნდა 
აჭარბებდეს იმ რაოდენობას, რაც საკმარისია ორგანიზაციის ფუნქციონირების 
ძირითადი შედეგების/ეფექტიანობის შესაფასებლად.  

❖ შესაბამისი და სასარგებლო დაინტერესებული მხარეებისთვის (Appropriate to, and 
useful for the stakeholders who are likely to use it) – ორგანიზაციის/პროგრამის 
ეფექტიანობის შეფასების სისტემის ფორმირების პროცესში მიზანშეწონილია 
შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის 
მომხმარებელთა განსხვავებული მოთხოვნების გათვალისწინება. ამისათვის 
მიზანშეწონილია შერჩეულ იქნეს სხვადასხვა ასპექტის ამსახველი ინდიკატორები, 
რათა შედეგების შესახებ ინფორმაცია რელევანტური და სასარგებლო იყოს ყველა 
ძირითადი დაინტერესებული მხარისათვის. 

❖ დაბალანსებული - უნდა იძლეოდეს ორგანიზაციის საქმიანობის მთლიან სურათს და 
მოიცავდეს საქმიანობის ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებას - მხოლოდ ადვილად 

 
228 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators  
229 https://sao.ge/audit/report-on-budget-execution  
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გასაზომი ინფორმაციის შეფასებაზე ორიენტირებამ შეიძლება უზრუნველყოს 
რაოდენობრივ ინდიკატორებზე კონცენტრირება და ხარისხობრივი მახასიათებლების 
უგულებელყოფა. ეფექტიანობის შეფასების სისტემის ანალიზისათვის 
მიზანშეწონილია განისაზღვროს რამდენად აფასებს ორგანიზაცია ეკონომიურობის, 
პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის ასპექტებს; რამდენად სისტემატურად ზომავს 
დროის, ხარისხისა და დანახარჯის ასპექტებს.  

❖ მდგრადი ორგანიზაციული და ადამიანური რესურსების ცვლილებების მიმართ - 
სისტემა დამოუკიდებელი უნდა იყოს კონკრეტული პირის ცოდნის, უნარებისა ან 
გავლენისგან, ასევე მიზანშეწონილია არ იყოს დამოკიდებული ინფორმაციის 
მხოლოდ ერთ წყაროზე.  

❖ ინტეგრირებული - ორგანიზაციის დაგეგმვისა და მართვის პროცესებთან - 
ეფექტიანობის შეფასების სისტემა უნდა იყოს ორგანიზაციის მართვის არსებითი 
ნაწილი და გაზიარებული მთელ ორგანიზაციაში ისე, რომ ყველა თანამშრომელმა 
თავისი წვლილი შეიტანოს განსაზღვრული მიზნების მიღწევაში.  

❖ ეკონომიური, ინფორმაციის მოპოვების სარგებელსა და ხარჯებს შორის მისაღები 
ბალანსით - ეფექტიანობის შეფასების სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს შესაბამისი 
ინფორმაციის მოპოვებასა და გამოთხოვასთან დაკავშირებულ ადამიანურ, დროით 
და სხვა სახის რესურსებს.  

გენდერული ინდიკატორების საშუალებით შემდეგ ეტაპზე ხდება შესაბამისი ინდექსების 
შემუშავება ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე.  მაგალითისათვის: ევროპის გენდერული 
თანასწორობის ინსტიტუტის (EIGE) მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის 
ინდექსის (GEI) გამოსათვლელად სპორტის სფეროში, ინსტიტუტი იყენებს ექვს ძირითად 
მსაზღვრელს: სამუშაო, ფული, ცოდნა, დრო, ძალაუფლება, ჯანმრთელობა და ასევე, ორ 
თანმდევ მსაზღვრელს: ურთიერთმკვეთი უთანასწორობა და ძალადობა230. 

ასევე,  ცნობილია რიგი ინდექსები, როგორიცაა მაგალითად, გენდერული განვითარების 
ინდექსი (GDI) და გენდერული შესაძლებლობებისა და უფლებების გაძლიერების231 საზომი 
(GEM). 

გენდერული განვითარების ინდექსი232 (GDI) წარმოადგენს ადამიანის განვითარების 
ინდექსის (HDI) ადაპტირებას გენდერული უთანასწორობების მიხედვით სამი 
მიმართულებით, რომელსაც ფარავს HDI - სიცოცხლის ხანგრძლივობა, განათლება და 
შემოსავლები.  

  

 
230 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/gei  
231 უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება - Empowerement (ავტ.შ.) 
232 http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi  
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 ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) 

განზომილებები 
ხანგრძლივი და 
ჯანმრთელი სიცოცხლე 

ცოდნა 
ცხოვრების ღირსეული 
სტანდარტი 

ინდიკატორები 
სიცოცხლის საშუალო 
ხანგრძლივობა  

სწავლის 
მოსალოდნელი 
წლები; სწავლის 
საშუალო წლები 

მთლიანი ეროვნული 
პროდუქტი (GNI) ერთ 
სულ მოსახლეზე (PPP 
$) 

განზომილების 
ინდექსი 

სიცოცხლის საშუალო 
ხანგრძლივობის ინდექსი 

განათლების ინდექსი 
მთლიანი ეროვნული 
პროდუქტის (GNI) 
ინდექსი 

 

 გენდერული განვითარების ინდექსი (GDI) 

 ქალი კაცი 

გ
ა
ნ
ზ
ო
მ
ი
ლ
ე
ბ
ე
ბ
ი 

ხანგრძლივი 
და 
ჯანმრთელი 
სიცოცხლე 

ცოდნა 
ცხოვრების 
ღირსეული 
სტანდარტი 

ხანგრძლივი და 
ჯანმრთელი 
სიცოცხლე 

ცოდნა 
ცხოვრების 
ღირსეული 
სტანდარტი 

ი
ნ
დ
ი
კ
ა
ტ
ო
რ
ე
ბ
ი 

სიცოცხლის 
საშუალო 
ხანგრძლივობ
ა დაბადებისას 

სწავლის 
მოსალოდნ
ელი 
წლები; 
სწავლის 
საშუალო 
წლები 

მთლიანი 
ეროვნული 
პროდუქტი 
(GNI) ერთ 
სულ 
მოსახლეზე 
(PPP $) 

სიცოცხლის 
საშუალო 
ხანგრძლივობა 
დაბადებისას 

სწავლის 
მოსალოდნ
ელი 
წლები; 
სწავლის 
საშუალო 
წლები 

მთლიანი 
ეროვნული 
პროდუქტი 
(GNI) ერთ 
სულ 
მოსახლეზე 
(PPP $) 
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გ
ა
ნ
ზ
ო
მ
ი
ლ
ე
ბ
ი
ს 
ი
ნ
დ
ე
ქ
ს
ი 

სიცოცხლის 
საშუალო 
ხანგრძლივობ
ის ინდექსი 

განათლები
ს ინდექსი 

მთლიანი 
ეროვნული 
პროდუქტის 
(GNI) 
ინდექსი 

სიცოცხლის 
საშუალო 
ხანგრძლივობი
ს ინდექსი 

განათლები
ს ინდექსი 

მთლიანი 
ეროვნული 
პროდუქტის 
(GNI) ინდექსი 

 ადამიანის განვითარების ინდექსი (ქალი) ადამიანის განვითარების ინდექსი (კაცი) 

 

აღსანიშნავია, რომ თვითონ GDI არ არის გენდერული უთანასწორობის საზომი. მის 
გასაზომად UNDP-ს შემუშავებული აქვს ცალკე გენდერული უთანასწორობის ინდექსი233 (GII). 
ის ზომავს ადამიანის განვითარების სამ მნიშვნელოვან ასპექტს - რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა, უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება234 და ეკონომიკური 
სტატუსი, რომელიც გამოიხატება შრომის ბაზარზე მონაწილეობით. 

გენდერული უთანასწორობის ინდექსი (GII) 

 ქალის გენდერული ინდექსი კაცის გენდერული ინდექსი 

განზ
ომი
ლებ
ები 

ჯანმრთელობა 
უფლებებისა და 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება 

შრომის 
ბაზარი 

უფლებებისა და 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება 

შრომის 
ბაზარი 

ინდი
კატო
რები 

დედე
ბის 
სიკვ
დილ

მოზარდი 
ქალების 
მიერ 
შობადობ

მინიმუმ 
საშუალო 
განათლე
ბის 

ეროვნუ
ლი 
პარლამ
ენტის 

ქალების 
მონაწილ
ეობის 
წილი 

მინიმუმ 
საშუალო 
განათლე
ბის 

ეროვნუ
ლი 
პარლამ
ენტის 

კაცების 
მონაწილ
ეობის 
წილი 

 
233 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii  
234 უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება - Empowerement (ავტ.შ.) 
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იანო
ბის 
მაჩვე
ნებე
ლი 

ის 
მაჩვენებე
ლი235 

მქონე 
ქალების 
რაოდენ
ობა 

წევრი 
ქალები
ს წილი 

შრომის 
ბაზარზე 

მქონე 
კაცების 
რაოდენ
ობა 

წევრი 
კაცების 
წილი 

შრომის 
ბაზარზე 

განზ
ომი
ლებ
ის 
ინდე
ქსი 

ქალთა 
რეპროდუქციულ
ი ჯანმრთელობის 
ინდექსი 

ქალების 
გაძლიერების236 
ინდექსი 

ქალების 
შრომის 
ბაზრის 
ინდექსი 

კაცების 
გაძლიერების237 
ინდექსი 

კაცების 
შრომის 
ბაზრის 
ინდექსი 

 

გენდერული შესაძლებლობებისა და უფლებების გაძლიერების საზომი (GEM) ცალკე 
ინდექსადაც გამოიყენება238. იგი აფასებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში სქესთა 
წარმომადგენლობას. ის განიხილავს გენდერულ ღიობს (gender gap) პოლიტიკურ 
წარმომადგენლობაში, პროფესიულ და მმართველობით თანამდებობებზე ეკონომიკაში და 
მიღებულ შემოსავლებში სხვაობებს. 

გენდერული შესაძლებლობებისა და უფლებების გაძლიერების საზომი (GEM) 

განზო
მილე
ბები 

პოლიტიკური 
მონაწილეობა 

ეკონომიკური მონაწილეობა და 
გადაწყვეტილების მიღება 

ეკონომიკურ რესურსებზე 
უფლება 

ინდიკ
ატორ
ები 

ეროვნული 
პარლამენტის 
წევრი ქალებისა 
და კაცების წილი 

კანონმდებელი, 
საჯარო 
თანამდებობის 
პირებისა და 
მმართველი 
ქალებისა და 
კაცების წილი 

პროფესიონა
ლურ და 
ტექნიკურ 
თანამდებობებ
ზე ქალებისა 
და კაცების 
წილი 

ქალებისა და კაცების 
მიერ მიღებული 
შემოსავალი 

 
235 https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh/adolescent-birth-rate  
Adolescent birth rate - The number of births to women ages 15–19 per 1,000 women in that age 
group per year (WHO 2010). This is a subset of Age Specific Fertility Rates (ASFR).  
236 იგულისხმება „უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება“ (empowerment) 
237 იგულისხმება „უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება“ (empowerment) 
238 Moser, A (2007). GENDER and INDICATORS - Overview Report. UNDP. BRIDGE development – 
gender. 
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თანაბ
რად 
განაწ
ილებ
ული 
ეკვივა
ლენტ
ური 
პროც
ენტი 
(EDE
P) 

საპარლამენტო 
წარმომადგენლობ
ის EDEP 

ეკონომიკური მონაწილეობის 
EDEP 

მიღებული შემოსავლის 
EDEP 

 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, შემუშავებულია ასევე GDI-ისა და GEM-ის შემავსებელი ერთიანი 
ინდექსები. მაგალითად, ასეთია სოციალური მეთვალყურის (Social Watch) გენდერული 
თანასწორობის ინდექსი239 (GEI), რომელიც აერთიანებს GDI-ისა და GEM-ის ინდიკატორებს: 
განათლება, ეკონომიკაში მონაწილეობა, უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება. 

 „მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის“ გენდერული ღიობის (gap) ინდექსი240 (GGI) იყენებს 
ინდიკატორების ფართო სპექტრს. ამ ინდექსის სიახლე მდგომარეობს მის საზომ 
საშუალებებში, რომლებიც აერთიანებს რაოდენობრივ მონაცემებს თვისებრივ მონაცემებთან 
და მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: ეკონომიკური მონაწილეობა და ეკონომიკური 
შესაძლებლობები, განათლების მიღწევები, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა და 
პოლიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება. აღნიშნული ინდექსის შესახებ 2017 წელს 
გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით241, საქართველო 144 ქვეყანას შორის 94-ე ადგილს 
იკავებს შესწავლილ ქვეყნებს შორის საშუალოზე დაბალი 0.679 ქულით (0 ნიშნავს სრულ 
უთანასწორობას, 1 - სრულ თანასწორობას). 

გენდერულ ინდიკატორებთან დაკავშირებით, ძირითადი პოლიტიკის ჩარჩო მიმართულია 
ხუთ სტრატეგიულ მიმართულებაზე:242 ლიდერობა, მწვრთნელობა, გენდერული 
სტერეოტიპები მედიაში, გენდერული ნიშნით ძალადობა და მონაწილეობა. 

ინდიკატორები საერთაშორისო დონეზე 

The Sydney Scoreboard-ი წარმოადგენს წამყვან ინიციატივას, რომელიც  მარტივი, საიმედო 
და ტრანსფერული ინდიკატორების  გამოყენების  სიძლიერეს ასახავს.  ინიციატივას ერთი 
მარტივი მიზანი აქვს:  გლობალურად გაიზარდოს სპორტულ საბჭოებში ქალთა 
წარმომადგენლობა. The Sydney Scoreboard-ი იყენებს სამ ძირითად ინდიკატორს: 
საბჭოების დირექტორები (აღმასრულებელი წევრები), საბჭოების თავმჯდომარეები 
(პრეზიდენტები) და მთავარი აღმასრულებლები (გენერალური მდივნები). ქვემოთ 

 
239 http://www.socialwatch.org/node/14365  
240 https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017  
241 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  
242https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9 
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წარმოდგენილია 2014 წლის შედეგები, რომლებიც ემყარება 38 ქვეყნისა და 1599 
ეროვნული სპორტული ორგანიზაციის მონაცემებს: 

● საბჭოს დირექტორი ქალების გლობალური ინდექსი (The global index of women board 
directors) 19.7%-დან (2010) გაზრდილია 20.7%-მდე;  

● საბჭოს თავმჯდომარე ქალების გლობალური ინდექსი (The global index of women 
board chairs) 4  წლის წინანდელი მაჩვენებლის ეკვივალენტურია და შეადგენს  10.6%-
ს; 

● მთავარი აღმასრულებლების გლობალური ინდექსი (The global index for chief 
executives) 17.3%-დან (2010) გაზრდილია 19.8%-მდე. 

ინდიკატორები რეგიონულ დონეზე 

რეგიონალურ დონეზე შედარება მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული 
განსხვავებები, არც ერთ რეგიონს არ მიუღწევია ქალთა წარმომადგენლობის 40%-ისთვის 
სამივე ინდიკატორის მიხედვით. მინიმუმ 40% წარმომადგენლობისა მიიჩნევა გენდერული 
თანასწორობის საზომად. აღნიშნულს ხშირად იხსენიებენ როგორც 40:40:20 სამიზნეს. 
აქედან გამომდინარე, სპორტის მენეჯმენტსა და მმართველობაში ქალთა არსებობა კვლავ 
გლობალური გამოწვევაა და არ შემოიფარგლება ერთი რეგიონითა თუ ქვეყნით. 

პროგრესის ზედამხედველობისთვის ევროპულმა ინსტიტუტმა გენდერული 
თანასწორობისთვის (EIGE), დაიწყო მონაცემების შეგროვება გენდერული თანასწორობის 4 
მთავარი  ინდიკატორის გამოყენებით: 

● სპორტის ეროვნულ ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა 
გადანაწილება;  

● ოლიმპიური სპორტის კონტინენტურ კონფედერაციაში გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე ქალთა და მამაკაცთა გადანაწილება; 

● ეროვნული სპორტული მმართველობითი ორგანოების აღმასრულებელ საბჭოებსა 
და კომიტეტებში ქალთა და მამაკაცთა პროცენტული მაჩვენებელი; 

● ევროპაში მდებარე საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებში თანამდებობებზე 
ქალთა და მამაკაცთა პროცენტული მაჩვენებელი. 

ინდიკატორები ეროვნულ დონეზე  

ფინეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, შვედეთსა და დიდ ბრიტანეთში რამდენიმე ეროვნული 
სპორტული ფედერაცია კვოტების სისტემებს იყენებს, მაგრამ ზოგიერთი არსებული კვოტის 
მონიტორინგს რეგულარულ რეჟიმში არ აწარმოებს. 

გენდერული ინდიკატორები სპორტში243 

 
243 https://rm.coe.int/bis-2016-07eonly-bis-mapping-ge-indicators-b-helfferich-worskhop-stock/16807281e9  
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გენდერული თანასწორობის ინდიკატორები სპორტში არა მარტო აკადემიური წრეების, 
არამედ მთავრობების, ორგანიზაციების და სააგენტოების მიერაც გამოიყენება. მათ შორის 
აღსანიშნავია: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მიმართულება (DAW - United Nations’ Division for the Advancement of Women), 
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი (IOC- the International Olympic Committee), ქალთა 
და სპორტის საკითხებზე საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი (IWS- the International Working 
Group on Women and Sport) და ევროპული ინსტიტუტი გენდერული თანასწორობისათვის 
(EIGE- the European Institute for Gender Equality). 
 
გენდერული თანასწორობის ინდიკატორების შემუშავება ან/და გამოყენება ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლად ხდება, იმისათვის, რომ  მათ,  არა ზოგადი პოლიტიკის ჩარჩოსთან  
დაკავშირებულ,  არამედ მთელ რიგ  კონკრეტულ შეკითხვებს უპასუხონ.  

გენდერული თანასწორობის ინდიკატორების შემუშავება სპორტის სფეროში ეფუძნება 
სპორტში გენდერული მეინსტრიმინგის წევრი ქვეყნების მინისტრების კომიტეტის CM/Rec 
(2015) რეკომენდაციას და ასევე სპორტში გენდერული თანასწორობის შესახებ სტრატეგიულ 
გეგმას 2014-2020, რომელიც შემუშავებულია ევროპის საბჭოს მიერ 2016 წლის მარტში.  

გენდერული  თანასწორობის ინსტრუმენტები მნიშვნელოვანია გენდერული თანასწორობის  
პოლიტიკის და სტრატეგიის (რომლებიც ასოცირდება გენდერულ მეინსტრიმინგთან) 
დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.  

საერთაშორისო, რეგიონულ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე, სპორტში  გენდერული 
თანასწორობის შეფასების მრავალი მექანიზმი განვითარდა; ზოგიერთი მათგანი უკვე 
გამოყენებულია პრაქტიკაში, სხვადასხვა  მექანიზმი წარმატების სხვადასხვა ხარისხით  
გამოირჩევა, ზოგიერთი-კი თეორიულ დონეზეა დარჩენილი. ასეთი მექანიზმები ძირითადად 
მოიცავს რაოდენობრივ და/ან თვისობრივ ინდიკატორებს მიმდინარე მდგომარეობის ან 
კონკრეტული ინიციატივისა და პოლიტიკის გავლენის შესაფასებლად. მათი უმეტესობა 
დროში გაწერილია. 

ძირითადი პოლიტიკის ჩარჩო მიმართულია 5 სტრატეგიულ მიმართულებაზე, როგორიცაა: 
ლიდერობა, მწვრთნელობა, გენდერული სტერეოტიპები მედიაში, გენდერული ნიშნით 
ძალადობა და მონაწილეობა. 

სპორტში გენდერულ მეინსტრიმინგთან დაკავშირებით  უახლეს რეკომენდაციებს 
პოლიტიკის სამი სახელმძღვანელო დოკუმენტი წარმოადგენს. ესენია, (CoE, 2015), 
ევროკომისიის სპორტში გენდერული თანასწორობის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა 2014-
2020, ისევე როგორც ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია-170138 სპორტში ქალებისა და 
გოგონების დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც ეხება სპორტში სექსუალური შევიწროების 
წინააღმდეგ  ბრძოლას.   

აღნიშნული დოკუმენტები ხაზს უსვამს ქალთა მონაწილეობის ზრდის საჭიროებას სპორტულ 
აქტივობებში, სპორტში  თანაბარი წარმომადგენლობისა და გენდერული თანასწორობის 
მიღწევას მწვრთნელებსა და მასწავლებლებს შორის, გენდერული ნიშნით ძალადობის 
აღმოფხვრას სპორტის დახმარებით, და ამასთანავე  სტერეოტიპების აღმოფხვრას მედიასა 
და სპორტში.  
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მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიმართ, 
ხაზს უსვამს, გენდერული უთანასწორობის სტრუქტურულ ხასიათს, რომელიც სპორტის 
სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ხასიათდება და წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს 
გენდერული მეინსტრიმინგის დასანერგად პოზიტიური ზომების მიღებისაკენ. პოლიტიკის 
ჩარჩოები ხაზს უსვამენ სქესის მიხედვით დაყოფილი მონაცემების და მეტი გენდერული 
კვლევის და ინდიკატორის საჭიროებას.  ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი მოიცავს ხუთი 
სტრატეგიული სფეროს ამოცანას: 

● სპორტულ აქტივობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა; 
● გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი წარმომადგენლობისა და 

გენდერული სენსიტიურობის მიღწევა; 
● სპორტის მასწავლებლებსა და მწვრთნელებში გენდერული თანასწორობის 

მიღწევა; 
● გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა სპორტში და სპორტის მეშვეობით; 
● გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სპორტსა და სპორტულ მედიაში. 

 
ყველა დონის სპორტულ ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი როლი აქვს გენდერული 
თანასწორობის მიზნების რეალიზებაში. შესრულების ვალდებულებები შესაძლოა მოიძებნოს 
1994 წლის ბრაიტონის დეკლარაციაში (Commitments to do so can be traced back to the 
Brighton Declaration of 1994), რომელიც მოუწოდებს მთავრობებსა და ორგანიზაციებს 
საერთაშორისო ქალთა და სპორტის სტრატეგიის წევრობისაკენ და იმ პრინციპების 
დაცვისაკენ, რომელიც ცნობილია, როგორც  ბრაიტონის ქალებისა და სპორტის 
დეკლარაციის პრინციპები  (და მოახდინონ გავლენა, მაგალითად დანიშნონ 
წარმომადგენელი კომუნიკაციის მიზნით ქალთა და სპორტის  საერთაშორისო სამუშაო 
ჯგუფთან). 

 
გენდერული თანასწორობის ინდიკატორები 
 
გენდერული თანასწორობის ინდიკატორები ზომავენ მონაწილეობას,  მიღებულ სარგებელს, 
მიზნებსა და გავლენებს შორის განსხვავებას - ქალების, მამაკაცების, გოგონებისა და 
ბიჭებისთვის; გენდერულ დამოკიდებულებებში დადებითი ან უარყოფითი ცვლილებები - 
არის თანასწორობაში ან უთანასწორობაში ქალებსა და მამაკაცებს შორის ან გოგონებსა და 
ბიჭებს შორის განხორციელებული ცვლილება; მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ მოქმედებენ 
ეს ცვლილებები მიზნების განვითარებაზე, კონკრეტულად ეკონომიკურ ზრდაზე, სიღარიბის 
შემცირებასა და მდგრად განვითარებაზე.  
ინდიკატორები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ გენდერული მეინსტრიმინგის პროცესში 
პოლიტიკის გატარებისას. კონკრეტული პროექტებისთვის, რაოდენობრივი და თვისებრივი 
ინდიკატორები უნდა აჩვენებდეს შეფასების გენდერული თანასწორობის მიზნების მიღწევის 
პროცესს.  მაგალითად, როგორია  პროექტის ღონისძიებების გავლენა გენდერზე? 
მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როდის და როგორ უნდა შევაფასოთ პროექტი ხელმეორედ. 
ამასთანავე, ასეთი მონიტორინგის ინდიკატორები  დამატებით უნდა იძლეოდეს პროექტის 
მდგრადობის შეფასების საშუალებას. 
 
სტრატეგიული სფერო 1 : ლიდერობა 
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ყველა ხელმისაწვდომი მონაცემი ადასტურებს, რომ სპორტულ ორგანიზაციებში ქალი-
ხელმძღვანელ პოზიციაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  უკვე  კარგად გააზრებულია, 
რომ ქალი ლიდერებისა და გადაწყვეტილების მიმღები ქალის  გარეშე სპორტში 
გენდერული თანასწორობა მიუღწეველ მიზნად რჩება. 

 თუმცა არც სხვა გენდერულ ღიობებს (gaps) სპორტში არ ექცევა ყურადღება სხვადასხვა 
კვლევებით,  განვითარებით და გენდერული ინდიკატორების გამოყენებით. 

განვიხილოთ ზოგიერთი მონაცემი 2014 წლის შედეგებიდან, რომელიც ემყარება 38 ქვეყნისა 
და 1599 ეროვნული სპორტული ორგანიზაციის 2014 წლის მთავარ მონაცემებს: 

 
● ქალი საბჭოს ხელმძღვანელების გლობალური ინდექსი (The global index of 

women board directors) 19.7 % დან (2010) გაზრდილია 20.7% -მდე;  
● ქალი თავმჯდომარეების გლობალური ინდექსი (The global index of women board 

chairs) 4  წლის წინანდელი მაჩვენებლის ექვივალენტურია და შეადგენს  10.6%-
ს; 

● ქალი აღმასრულებელი დირექტორების ინდექსი (The global index for chief 
executives)- 17.3%-დან  გაზრდილია 19.8% მდე. 

 
ევროკავშირის კონტექსტში, გენდერული ინდიკატორების შემუშავებაში მნიშვნელოვანი   
როლი ითამაშა გენდერული თანასწორობისთვის ევროპულმა ინსტიტუტმა (EIGE). 
ევროკავშირის  ერთ-ერთი მიზანია, აღმასრულებელ საბჭოებსა და კომიტეტებში (სპორტის 
სფეროში) გენდერული ბალანსის გაზრდა;  ქალებმა 2020 წლისთვის, უნდა დაიკავონ  
პოზიციების მინიმუმ 40%; რაც შეეხება ევროპის ქვეყნების ეროვნულ სპორტულ ორგანოებს  
- აღმასრულებელ საბჭოებსა და კომიტეტებში პოზიციების 30%-ს ქალები უნდა იკავებდნენ.   
პროგრესის ზედამხედველობისთვის ევროპულმა ინსტიტუტმა გენდერული 
თანასწორობისთვის (EIGE), დაიწყო მონაცემების შეგროვება გენდერული თანასწორობის 4 
მთავარი  პრინციპის გამოყენებით: 
 

● სპორტის ეროვნულ ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა 
გადანაწილება;  

● ოლიმპიური სპორტის კონტინენტურ კონფედერაციაში გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე ქალთა და მამაკაცთა გადანაწილება; 

● აღმასრულებელ საბჭოებსა და კომიტეტებში ეროვნულ სპორტულ მმართველობით 
ორგანოებში ქალთა და მამაკაცთა პროცენტული მაჩვენებელი; 

● ევროპაში მდებარე საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებში ქალთა და მამაკაცთა 
პროცენტული მაჩვენებელი. 

 
სტრატეგიული სფერო 2: მწვრთნელობა 
 
ევროპული ქვეყნების მონაცემები ცხადყოფს, რომ ქალი მწვრთნელები უფრო ხშირად არიან 
ჩართულები სპორტის იმ სახეობაში, რომელშიც  ძირითადად  ქალები  მონაწილეობენ  
(მაგალითად, ტანვარჯიში, ცეკვები, ფიგურული სრიალი და ცხენოსნობა)  და ისინი 
ძირითადად მუშაობენ ქალებთან, ბავშვებთან, ზრდასრულებთან, რომლებიც  სპორტში  



144 
 

ქვეყნის ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე არიან ჩართულნი. თუმცა, მთლიანობაში, 
აღსანიშნავია, რომ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ქალების  რიცხვთან 
მიმართებით, მწვრთნელი ქალების რაოდენობა  არაპროპორციულად დაბალია.  
ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალ-მწვრთნელთა წარმომადგენლობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში  
ბევრად უფრო იშვიათია, ვიდრე ამაზე  საერთო რიცხვები მიუთითებენ.  
 ეს  ნიშნავს, რომ უამრავი კაცი-მწვრთნელი მუშაობს გოგონებთან და ქალებთან, ხშირად 
ისეთი სპორტის სახეობაშიც, რომელიც  ქალთა მიერ დომინირებულ სპორტად აღიქმება 
(ტანვარჯიში, ფიგურული სრიალი…) ძალიან ცოტა ქალი-მწვრთნელი მუშაობს მხოლოდ 
მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან.  რაც შეეხება ე.წ. ელიტურ დონეს,  ქალი-
მწვრთნელების რაოდენობა ამ შემთხვევაშიც ძალიან დაბალია,  როდესაც ქალი 
მწვრთნელები მუშაობენ  მაღალი დონის ათლეტებთან, მათ ძირითადად დამხმარე-
მწვრთნელების პოზიცია უკავიათ, მათი მოვალეობა მხოლოდ კაცი-მწვრთნელების 
მხარდაჭერით შემოიფარგლება. (გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი-
European Institute for Gender Equality, s.d.) 
 
 საერთაშორისო და რეგიონულ დონეზე  გენდერულ ინდიკატორებზე მუშაობის პროცესში  
ინდიკატორების ფართო სპექტრი იქნა შემოთავაზებული სპორტის სფეროში გენდერის 
სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის საშუალებით, ესენია: 
 

● ქალ-მწვრთნელთა გადანაწილება სამწვრთნელო კვალიფიკაციასთან მიმართებაში; 
● სამწვრთენელო კვალიფიკაციის მქონე ქალ-მწვრთნელთა რაოდენობა; 
● ქალ-მწვრთნელთა რაოდენობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობებისთვის; 
● გოგონათა რაოდენობა, რომლებიც თავს ანებებენ სპორტს; 
● გენდერულად მგრძნობიარე ხელმძღვანელობა და  მწვრთნელობა; 
● კვალიფიცირებულ ქალ-მწვრთნელთა გადანაწილება საერთო ჯამში სპორტულ 

ორგანიზაციებში ქალ-წევრებთან მიმართებით; 
● დამხმარე მწვრთნელ ქალთა გადანაწილება; 
● ელიტურ მწვრთნელებში ქალთა გადანაწილება. 

აღნიშნულს შესაძლოა დაემატოს  კონკრეტული ინდიკატორები, რომლებიც ეხება  რასას, 
შეზღუდულ შესაძლებლობებს, სქესს და ასაკს.  

EPAS მიხედვით, გაერთიანებულ სამეფოში მწვრთნელთა მონაცემები ცხადყოფს, რომ 
მილიონზე მეტი მწვრთნელიდან 69%  არის კაცი და მათ უმეტესობას არ აქვს რაიმე 
კონკრეტული ტრენინგი გავლილი. მხოლოდ მწვრთნელი მამაკაცებისა 31%-ს  და 
მწვრთნელი ქალების 18 %-ს  აქვს რაიმე კონკრეტული კვალიფიკაცია, და 
კვალიფიცირებული მწვრთნელების მხოლოდ 20% არის ქალი. 

სტრატეგიული სფერო 3: სტერეოტიპები მედიაში 

გენდერულ თანასწორობაზე  2010 წლის ევრო ბარომეტრმა244 აჩვენა, რომ ევროპელები  
სპორტში სექსისტური სტერეოტიპების  და ქალი სპორტსმენების საკითხით ძლიერ 
ინტერესდებიან.  

 
244 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf  
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კომისია აღნიშნავს, რომ „სპორტი არ არის ისეთ დონეზე გენდერულად დაბალანსებული, 
როგორც ეს უნდა იყოს და ხაზს უსვამს, რომ საჭიროა გენდერული კლიმატის და 
თანასწორობის გაუმჯობესება სპორტის სფეროში კონკრეტულ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, 
რომელიც მხარდაჭერილი იქნება მდგრადი პოლიტიკით და სადაც საჭიროა, შესაბამისი 
საკანონმდებლო ჩარჩოთიც“. (European Commission, 2013) 

გენდერულმა თანასწორობის ცენტრმა ისლანდიაში ევროსაბჭოს მხარდაჭერით 
განახორციელა პროექტი, „სპორტის მედიისა და სტერეოტიპების შესახებ“; პროექტის 
ფარგლებში შეგროვდა  მნიშვნელოვანი მონაცემები, რაც ეფუძნებოდა ქვემოთ ჩამოთვლილ 
გენდერულ ინდიკატორებს: 

● სპორტული ამბების გადანაწილება გენდერის მიხედვით; 
● სპორტული ამბების ავტორების რაოდენობა გენდერის მიხედვით; 
● სპორტის ყველაზე პოპულარული სახეობების შეფასება მაში ჩართული პირების 

(პრაქტიკოსების) მიხედვით; 
● სპორტული აქტივობებისა და გენდერის მიხედვით სპორტული ამბების რაოდენობა; 
● სექსუალური გავლენის შეფასება გენდერის მიხედვით; 
● შეფასება, რამდენად ახდენს გავლენას  სპორტული ამბები სტერეოტიპებზე ან 

რამდენად   
აძლიერებს  მათ. 

ისეთი მაჩვენებლები, ინდიკატორები და მონაცემები, რომლებიც აჩვენებენ ისეთი 
სიტუაციების მრავალ განზომილებას, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების ქალები, 
მაგალითისათვის სპორტში, ახდენენ თავიანთი თავის წარმოდგენას, ჯერ კიდევ მაღალი 
მნიშვნელობისაა. 

ერიკ დე ლესელუკიმ გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც თავის თანამოაზრეებთან ერთად 
სწავლობდა ქალი სპორტსმენების მდგომარეობას სიდნეის თამაშების დროს. ისინი 
შესწავლას შემდეგი ინდიკატორებით ახდენდნენ:  

● როგორ მოქმედებს მედია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების 
სტიგმატიზაციისა და დესტიგმატიზაციის პროცესებზე, მათთვის მოწყობილი 
ღონისძიებების გაშუქებისას;  

● უთმობს თუ არა სივრცეს მედია შშმ პირებს; 
● რა ფორმის არის ეს სივრცე; 
●  რა სახის სოციალურ წარმომადგენლობას გადასცემს მედია შეზღუდული 

შესაძლებლობების შესახებ; 
● შეაქვს თუ არა წვლილი ამ სოციალურ წარმომადგენლობას შშმ ქალების 

სტიგმატიზაციასა ან დესტიგმატიზაციაში; 
● ფოტოებისა და ილუსტრაციების რაოდენობა, რომლებიც გამოხატავენ ქალს ან 

მამაკაცს და მათ სივრცეს; 
● ქალთა და მამაკაცთა ილუსტრაციების რაოდენობა (ერთეული გაზომვა); 
● ქალებისა და მამაკაცების მონაწილეობის წილი  პარაოლიმპიურ თამაშებში 

მონაწილე შშმ სპორტსმენების მთლიან რაოდენობაში.  

სტატიის საშუალებით, ის ასკვნის, რომ ქალ ათლეტებს შეზღუდული შესაძლებლობებით 
უფრო ნაკლებად ახსენებენ და კიდევ უფრო ნაკლებად აღბეჭდავენ ფოტოებზე.  
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სტრატეგიული სფერო 4 : ძალადობა გენდერული ნიშნით  

გენდერული ნიშნით ძალადობა სპორტში ცნობილი ფენომენია, შესაბამისი გენდერული 
თანასწორობის ინდიკატორების სიმწირე კი შესამჩნევი-ფაქტორი. შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალები გენდერული ნიშნით ძალადობით, უფრო დიდ ზიანს იღებენ, 
ვიდრე სხვები, რომლებიც მხოლოდ გენდერული ნიშნით ძალადობა ვრცელდება.  
ევროკომისიის დაკვირვებით „ქმედება და შეფასება განსხვავდება სპორტისა და ქვეყნების 
მიხედვით. სპორტში გენდერული ნიშნით ძალადობა მოიცავს შეურაცხყოფასა და სექსუალურ 
შევიწროებას მამაკაცი მწვრთნელების მიერ გოგონებსა და ქალებზე.“ (ევრო კომისია 2013) 
საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის, WomenSport International (WSI), შემდეგი 
ინდიკატორების გამოყენებით, ხელს უწყობს გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრას 
სპორტში:  

● არსებობს თუ არა ეთიკის კოდექსი და სახელმძღვანელო მწვრთნელებისათვის. 
● სექსუალური შევიწროებისა და შეურაცხყოფის საკითხებზე მიმდინარეობს თუ არა ღია 

მსჯელობა. 
● არსებობს თუ არა ათლეტებისათვის და მშობლებისათვის განათლების პროგრამები, 

რომლებიც  აწვდიან ინფორმაციას ათლეტებს საკუთარი უფლებების შესახებ, რათა 
შეინარჩუნონ ერთიანობა და ავტონომია და  თანამშრომლების დანიშვნისათვის 
მკაცრი მონიტორინგის პროცედურების  გამოყენება. 

● არსებობს თუ არა შევიწროებისგან თავისუფალი პოლიტიკა და პროცედურები. 
● რამდენად ხშირად ხდება მათი მონიტორინგი ეფექტურობისათვის (საერთოდ ხდება  

თუ არა). 
● არსებობს თუ არა ტრენინგის პროგრამები  სპორტით დაკავებული ინდივიდებისთვის  

შევიწროებისგან თავისუფალი სპორტის შესახებ. 

ორივე, IOC და  ქალებისა და სპორტის კომისია იყენებენ ამ ინდიკატორებს თავიანთი 
სტრატეგიისათვის განხორციელებისთვის245. 

  

 
245 https://www.olympic.org/sha  
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სტრატეგიული სფერო 5: მონაწილეობა 

სპორტში მონაწილეობის ხარისხი ძირითადად იზომება აქტივობების სიხშირით. ევროპული 
ბარომეტრის კვლევის საშუალებით შეგროვდა სასარგებლო მონაცემები, ქალებისა და 
მამაკაცების განსხვავებული მაჩვენებლების შესახებ246. ბარომეტრი იყენებს ასაკისა და სქესის 
მიხედვით სიხშირის მოცულობას, მაგრამ ასევე მიმართავს სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, 
რომლებიც განსაზღვრავენ სხვადასხვა სქესის მონაწილეობას.  

მაგალითისათვის, ფიფა, უდიდესი სპორტული ფედერაცია, იყენებს ერთ მარტივ საზომს: 
დარეგისტრირებულ ქალ-ფეხბურთელთა გადანაწილება შედარებული მთლიანად 
მამაკაცებთან  და ქვეყნების მიხედვით;  რაც შეეხება EU SILC-ს ის ზომავს კინოთეატრში 
ვიზიტის, ლაივ წარმოდგენების, კულტურული სანახაობის ან სპორტულ ღონისძიებებზე 
დასწრების სიხშირეს, სქესისა და ასაკის მიხედვით, თუმცა არა რეგულარულად.  

 
გენდერული თანასწორობის მრავალი ინდიკატორი არსებობს. ზოგიერთი მათგანი 
გამოიყენება ისეთი მსხვილი სპორტული ორგანიზაციების მიერ როგორიც არის ICO/EWS. 
ინდიკატორების დიდი ნაწილის გამოყენება ძალიან სასარგებლოა ორგანიზაციაში უკეთესი 
დაგეგმვისათვის, გენდერული თანასწორობის ხარისხის დანერგვისა და შეფასებისთვის. 
აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანი მონაცემები იქნა შეგროვებული არსებული 
ინდიკატორების საფუძველზე; თუმცა ჯერ კიდევ რთულია გენდერული თანასწორობის 
მიღწევების (ან წარუმატებლობის) შედარება ორგანიზაციაში გარკვეული დროის პერიოდში.  
ძირითადად ინდიკატორები ზომავენ ქალთა რაოდენობას ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ეს კი 
უშუალოდ ორგანიზაცია EWS–ს მუშაობის დამსახურებაა. 

რაოდენობრივად ყველაზე ნაკლები ინდიკატორი გამოიყენება გენდერული ნიშნით 
ძალადობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანხმდება  ებრძოლოს სექსუალურ 
შევიწროებას, სპორტულ ორგანიზაციებში  მონაცემების შეგროვება შეზღუდულია. წლების 
მანძილზე განხორციელებულმა რამდენიმე მნიშნველოვანმა აკადემიურმა კვლევამ 
გამოავლინა პრობლემის არსი. ზოგიერთი ინდიკატორი შესაძლოა ჰარმონიზებული იქნას, 
შეიძინოს სისტემური ხასიათი და დაინერგოს  თავად სპორტული ორგანიზაციების მიერ  

რიგ ინდიკატორებს ერთი ნაკლოვანება ახასიათებთ, რომელიც დაკავშირებულია ჯვარედინ-
მითითებასთან- გენდერთან, ასაკთან, ეთნიკურ წარმომავლობასთან/რასასთან, 
სექსუალობასა და შეზღუდულ შესაძლებლობებთან (მაგ. დისკრიმინაციის სხვადასხვა 
საფუძველი) შემოსავალთან და განათლებასთან. არსებულ გამოწვევას წარმოადგენს, 
ინდიკატორების კომბინირება, ისე, რომ მათ მოიცვან გამოცდილება და გავლენა მოახდინონ 
ქალთა პოლიტიკაზე სპორტში და სპორტის სფეროში გატარებული პოლიტიკის გავლენა 
ასახონ სხვადასხვა გამოცდილების, ასაკის და შესაძლებლობების ქალებზე. 

გენდერულ ინდიკატორებთან დაკავშირებით ასევე საინტერესოა მათი დაჯგუფება შემდეგი 
სახით: სპორტის სფეროში სქესის მიხედვით საჭირო ინფორმაცია მოიცავს კონკრეტული 
პროგრამებისა და პროექტების მიხედვით სპეციფიკურ ინდიკატორებს, თუმცა სფეროში 
ზოგადი მაჩვენებლები შეგვიძლია გავაერთიანოთ შემდეგი სახის მონაცემებში247: 

 
246 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf  
247 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators  
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● დასაქმება სპორტის სახეობებში დასაქმების ტიპის (სპორტსმენი, მწვრთნელი და 
ა.შ.) და სქესის მიხედვით 

● სპორტის სახეობებში დასაქმებულთა ანაზღაურება დასაქმების ტიპის 
(სპორტსმენი, მწვრთნელი და ა.შ.) და სქესის მიხედვით 

● სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში სქესის მიხედვით 
თანამშრომელთა განაწილება 

● სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში თანამშრომელთა 
ანაზღაურება სქესის მიხედვით  

● სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში გადაწყვეტილების 
მიმღებ თანამდებობებზე თანამშრომელთა განაწილება სქესის მიხედვით  

● სპორტულ, ოლიმპიურ ორგანიზაციებსა და ფედერაციებში გადაწყვეტილების 
მიმღებ თანამდებობებზე თანამშრომელთა ანაზღაურება, სქესის მიხედვით  

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, აქტივობის ტიპის მიხედვით 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ოჯახური მდგომარეობის 
მიხედვით 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ასაკის მითითებით 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, განათლების დონის 
მითითებით 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, ეთნიკური წარმომავლობის 
მითითებით 

● ადამიანთა რაოდენობა სქესის მიხედვით, რომლებიც მისდევენ სპორტს სახლის 
გარეთ მინიმუმ კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველ დღე, შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის მიხედვით  

გენდერულ ინდიკატორებზე საუბარია ასევე საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებულ კვლევით 
პუბლიკაციაში „გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსი“248, რომელშიც სხვა სფეროებთან 
ერთად, ასევე მოცემულია სპორტის სფეროში, სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
რამდენიმე პროგრამის  შესაბამისი ინდიკატორები.  

  

 
     https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/gei  
248 http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/393-2018-04-17-09-38-15 
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სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები: 

● ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 
ჭრილში საგანმანათლებლო პროგრამების მონაწილეთა განსხვავებულ ფარდობას 
პროფესიების(მიმართულებების) მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით.  

● მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი (achievement) გენდერულ ჭრილში - 
მოსწავლეთა წარმატება საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე. 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები: 

● სახელოვნებო, საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარიცხვის მაჩვენებელი გენდერულ 
ჭრილში პროგრამების ტიპების მიხედვით:  

1. არაფორმალური განათლება  2. სასკოლო განათლება  3. უმაღლესი განათლება 

● სპორტულ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარიცხვის მაჩვენებელი გენდერულ 
ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით  

1. არაფორმალური განათლება 2. სასკოლო განათლება 3. უმაღლესი განათლება 

● სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების დამთავრების მაჩვენებელი 
გენდერულ ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით:  

1. არაფორმალური განათლება 2. სასკოლო განათლება 3. უმაღლესი განათლება 

● სპორტულ საგანმანათლებლო პროგრამების დამთავრების მაჩვენებელი გენდერულ 
ჭრილში პროგრამების ტიპების მიხედვით:  

1. სასკოლო განათლება 2. უმაღლესი განათლება 3. არაფორმალური განათლება 

ღონისძიებები: 249 

● საგანმანათლებლო აქტივობების შესახებ წარმოებული საინფორმაციო კამპანიების 
მოცვის   მაჩვენებლები 

მონაცემები: 

● ახლად ჩარიცხულ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (enrollment number) 
სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების მიხედვით 
(მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები)  

 
249 პროგრამების ღონისძიებებსა და მონაცემებში წარმოდგენილი ინფორმაცია მიზნად ისახავს 
წარმოადგინოს ის ძირითადი მონაცემები, რომლებიც შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს 
შუალედური/საბოლოო შედეგების შესახებ პირველადი ინფორმაციის წარმოდგენა. აღნიშნული არ 
მოიაზრებს გენდერული ანალიზისთვის პირველადი მონაცემების შეგროვების ტექნიკური ასპექტების 
შესახებ მითითებებს ან/და პირველადი მონაცემების მხოლოდ გენდერულ ჭრილში შეგროვებას. აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ გენდერული ანალიზის მიზნებისათვის(მ.შ. საჭიროების შემთხვევაში 
რეგრესიული ანალიზის განსახორციელებლად) შესაძლებელია საჭირო გახდეს ცვლადად 
სტანდარტული არა გენდერული მონაცემების გამოყენება და ქვემოთ წარმოდგენილი დანართი არ 
ისახავს მიზნად წარმოადგინოს ამ მიმართულებით ყველა შესაძლო ცვლადის შესახებ ინფორმაცია. 
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● ახლად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (enrollment number) 
სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების მიხედვით 
(მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები)  

● იმ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა (graduation 
number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების 
მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები)  

● იმ სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა (graduation 
number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების 
მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები)  

● იმ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა (graduation 
number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების 
მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები)  

● იმ სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა (graduation 
number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპების 
მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, 
სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო 
განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 
უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებები) 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები: 

● ჩართულობის ღიობი (gender-gap in sports consumption) - სპორტულ აქტივობებში 
ჩართულობის გენდერული კომპოზიცია  

● ქვეყნის ნაკრები გუნდების თანაბარი ხელშეწყობა - ქალთა და კაცთა ნაკრებების 
დაფინანსებასა და შრომის ანაზღაურებას შორის სხვაობა  

● მწვრთნელ-მასწავლებელთა ანაზღაურების სხვაობა გენდერულ ჭრილში 
შუალედური შედეგების ინდიკატორები: 

∙ საქართველოს ნაკრებთა თანაფარდობა (ქალთა ნაკრებები და კაცთა ნაკრებები) 

∙ საქართველოს პროფესიონალი სპორტსმენების გენდერული კომპოზიცია 
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∙ სპორტის ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებთა/ხელმძღვანელ პოზიციებზე მყოფ პირთა 
გენდერული კომპოზიცია 

∙ მწვრთნელ-მასწავლებელთა გენდერული კომპოზიცია 

ღონისძიებები: 

● მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებების განსაზღვრისა და 
განხორციელებისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება  

● აქტივობების შესახებ წარმოებული საინფორმაციო კამპანიების მოცვის მაჩვენებლები 
მონაცემები: 

● მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებებით დაფარული მოსახლეობის 
განაწილება გენდერულ ჭრილში  

● მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებებში მონაწილეების განაწილება 
გენდერულ ჭრილში, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით  

● ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებების რაოდენობა  
● რეგისტრირებულ ქალ და მამაკაც სპორტსმენთა რაოდენობა  
● ქალ და მამაკაც მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა  
● სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული კამპანიების 

რაოდენობა რეგიონებსა და ქალაქებში  
● სპორტის განვითარების სხვადასხვა პროგრამა/სტრატეგია, რომლებიც ითვალისწინებს 

გენდერულ ფაქტორს 
 


