მეთოდოლოგია
ьшლчшу შчრчულ მчთოდოლოგыуს чყრდნობу: დოьუმчნტчბыს уნуლыზს, ыნტчრшыუчბს, მчდыыს
რуოდчნობრыш დу თшыსობრыш მონыტორыნგს.
დოьუმчნტчბыს уნуლыზы მოыცушდу სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыს მычრ რчьლуმыს уნ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს დу
მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბыს შчსწушლуს. სуჯуრო ыნფორმуცыыს სуხыთ დოьუმчნტчბыს გуმოთხოшыს გуრდу, уსчшч შчსწушლыლы ыყო სуხчლმწыფო შчსყыდшчბыს სууგчნტოს чლчქტრონულ
მონуცчმთу ბуზуშы ხчლმыსуწшდომы დოьუმчნტуცыу.
შчსწушლыლы ыყო уსчшч მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს
(WAN-IFRA) მычრ რბыლы ცчნზურыს გушლчნуზч ჩуტуრчბულы ьшლчшчბы.
ინტერვიუები. შчდგу სტრუქტურыრчბულы ьыთხшуრы, რომლыს მыზуნы ыყო სуჯуრო დуწчსчბულчბчბშы სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო თуნხчბыს გуნуწыლчბыს პრуქტыьыს დу ьრыტчრыუმчბыს შчსწушლу. სულ გуმოыьыთხу 22 რчსპონდчნტы, რომчლთуგуნ პыრыსპыრ ыნტчრшыუზч
მხოლოდ 16 უწყчბу დуთуნხმდу, 8-ыს1 გуმოьыთხшу ьы წчრыლობыთ მოხდу.
სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო ფуსыуნы სტуტычბыს გуნთушსчბыს პრуქტыьуსთуნ დуьушშыრчბыთ уსчшч გуმოыьыთხу 4 სуыნფორმуცыო სууგчნტოს წуრმომуდგчნчლы, Info 9-ыს წуრმომуდგчნчლы уრც პыრыსპыრ, уრც წчრыლობыთ ыნტчრшыუზч დуგшთуნხმდу.
მედია მონიტორინგი. ონლуыნ მчდыыს შыნууრსზч დуьшыრшчბу რуოდчნობრышы დу თшыსობრышы
სуხыთ გуნხორცычდლу (მчთოდოლოგыыს დчტуლურы уღწчრу ыხ. მч-5 ნуწыლშы). გуზчთчბშы
გуნთушსчბულы სуრчьლуმო სტуტычბზч დуьшыრшчბу შчმთხшчшыთы შчრჩчшыს პრыნცыპыთ, მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბშы მыთыთчბულ მონуცчმчბზч დуყრდნობыთ გуნხორცычლდу.
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1) რчგыონულы გуნшыთуრчბыსу დу ыნფრуსტრუქტურыს, 2) ფыნуნსთу სуმыნыსტრო, 3) სуსჯчლуღსრულчბыსу
დу პრობуცыыს სуმыნსыტრო, 4) ьულტურыსу დу ძчგლთу დуცшыს, 5) შыნуგуნ სуქმчთу, 6) чьონომыьыსу დу
მდგრуდы გуნшыთуრчბыს, 7) გуრчმოსу დу ბუნчბრышы რчსურსчბыს დуცшыს სуმыნыსტროчბы. 8) სуქуრთшчლოს
მთушრობу
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მთავარი მიგნებები და
რეკომენდაციები
ьшლчшыს შчდчგуდ შчმდчგы ტчნდчნცычბы გуმოыьшчთу:
განაწილების კრიტერიუმები და პროცედურები: სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს რчьლуმыს/ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшыს ьრыტчრыუმчბы დу პროცчდურчბы, რуც ყшчლуსთшыს თуნуბуრ პыრობчბს დу ьონьურчნცыуსу დу გуმჭшыრшуლობуს
უზრუნшчლყოფს, ფორმуლыზчბულы уრ уქшთ დу уმ მხრыш уრучრთგшуროшуნы პრуქტыьуу
დуმьшыდრчბულы.
რეიტინგებისა და ტირაჟების სისტემა: სчრტыფыცыრчბულы დу სучრთуშორыსო სტуნდуრტчბыს შчსуბуმыსы რчыტыნგчბыს სыსტчმу მხოლოდ მуუწყчბლчბыს შчმთხшчшуშы მოქმчდчბს,
რуც რчგыონულ ტчლчшыზычბს уრ მოыცушს; გуზчთчბыს ტыრуჟчბы გуუმჭшыრшуლчу დу уრც
ონლуыნ მчდыуზч წшდომыს სучრთуშორыსო სыსტчმчბыს გуმოყчნчბу ხდчბу, რуც ბუნდოшуნს
ხდыს, თუ რу ტчქნыьურ ьრыტчრыუმчბს чფუძნчბу ьონьრчტულы მчდычბыს შчრჩчшу რчგыონულы ტчლчшыზычბыს, გуზчთчბыსу დу ონლуыნ მчდыыს შчმთხшчшуშы.
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა: чшროპыს სуბჭოს რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) რчьომчნდуცыу #7, რომчლыც წчшრ სуხчლმწыფოчბს
ушуლდчბულчბს, уნტыდыსьრыმыნуცыულы პოლыტыьу ьონტრуქტчბыს შчმуდგчნლуდ уქცыონ,
მчდыу სуშუуლчბчბთуნ გуფორმчბულ ьონტრуქტчბშы уრ уыსуხчბу.
ქსენოფობიური, ჰომოფობიური და ანტიდასავლური მედია პლატფორმები: ცуლьчულы უწყчბчბы 2015 წчლსуც уგრძчლчბდნчნ ыსчთ მчდычბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბуს,
რომчლთу სуრчდуქცыო პოლыტыьу ქსчნოფობыуს, ჰომოფობыуს დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბს чფუძნчბу.
სპუტნიკის და სხვა რუსული პლატფორმების ტირაჟირება: პრორუსულ პуრტыу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ დу რუსულы პროპуგуნდыს პლуტფორმу еსპუტნыьთуნ” დуьушშыრчბულы სууგчნტო Newspress-ы еსპუტыьыს” პოპულуრыზуცыуს დу уნტыდуსушლურы გზушნыლчბыს რчდыსტრыბუცыуს уხდчნს დу სуბыუჯчტო დуფыნуნსчბыს მыმღчბთу შორыსуу (2015 წ: 23
371 ლуრы; 2016: 28 941 ლуრы).
ნაციონალური ტელევიზიები: ნуცыონуლურ ტчლчшыზычბსу დу შчრчულы დуფуრшыს уრხчბზч
რчьლуმыს გуნთушსчბу მчტწыლуდ სуტчლчшыზыო уუდыტორыыს ьшლчшыს შчდчგчბыს შчსуბуმыსуდ
ხდчბу დу уმ მხრыш სуტчლчшыზыო რчыტыნგчბშы პыრшчლ დу მчორч уდგыლზч მყოფы еრუსთушы
2” დу еыმчდы” ლыდчრობчნ. გуმონуьლыსыу GDS-ы, რომчლსуც სуტчლчшыზыო რчыტыნგчბშы 2015
წчლს მч-6 уდგыლы чьушу დу მч-3 уდგыლზч მყოფ მучსტროსთуნ შчდуრчბыთ 21,7%-ыთ ნуьლчბы, ხოლო მч-8 уდგыლზч მყოფ еьушьуსыуზч” 82,4%-ыთ მчტы შчმოსушуლы ჰქონდу.
კანონმდებლობის დარღვევა მაუწყებლების მიერ: როგორც ნуცыონуლურы, уსчшч რчგыონულы მуუწყчბლчბыს ზოგычრთы ьონტრуქტы ыთшуლыსწыნчბს ьуნონმდчბლობыთ уьრძуლულы სчრшыსыს გуწчшуს: уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ დуსპონსორчბულы გуდуცчმчბыსу დу დуფыნуნსчბულы გуდуცчმчბыს თუ სыუჟчტчბыს მომზуდчბуს, რуც სуრчდуქცыო
დуმოუьდчბლობуშы ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს.
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რчგыონულы ტчლчшыზычბы: რчგыონულ მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу
ქшчმო ქуრთლыს რчგыონულმу ტчლчшыზыуმ დу еრыონმу” მыыღчს. 4 რчგыონულы მуუწყчბლыს შчმოსушლчბы სრულуდ уნ 70%-ыთ სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზчу დуმოьыდчბულы, რуც
чრთგшуრы სუბსыდыრчბыს ხуსыуთს уტуრчბს.
რადიოები: რуდыო მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო რчьლуმу ჰოლდыნგ
еფორტუნуსу” დу რчგыონულ რуდыოს еძшчლы ქуლуქы” уქшთ მыღчბულы.
ბეჭდვითი მედია: ბчჭდшыთы მчდыыდуნ ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო შчმოსушуლы გуზчთчბს еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьу” დу еრчზონуნსы” уქшთ მыღчბულы. уმуსთуნушч გуრьшчულы გуზчთчბы чრთმуნчთыსგуნ მьуფыოდ уრ მыჯნушчნ სуმთушრობო თუ სხшу უწყчბчბыს მычრ დуფыნуნსчბულ სტуტычბსу დу სуრчდуქცыო მуსуლчბს, რуსуც შчცდომуშы შчჰყушს მომხმуრчბчლы.
ონლაინ მედია: სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს დуფыნуნსчბу ყოшчლთшыს уრ чფუძნчბу уუდыტორыыს მოცшыს уმოცуნуს, რуდგуნ თуნხчბыს გуმოყოფу ზოჯчრ уხლуდდуფუძნчბულы მчდыу
პლуტფორმчბыსთшыსуც ხდчბу. ьონტრуქტчბы გуრьшчულ შчმთხшчшчბშы შчыცушს ыსчთ დчბულчბчბს, რуც სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы уშьуრу ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს. დуფыნуნსчბულы სტуტычბы ძыრыთуდуდ уრ уრыს გуმოყოფыლы სуრчდуქცыო მуსуლчბыსგуნ, მуთ შორыს
პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულы ьონტчნტы. გуმონуьლыსы уრыს სуыნფორმуცыო სууგчნტო IPN,
რომчლыც წыნу წლчბыს პრуქტыьыსგуნ გуნსხшушчბыთ, დуფыნуნსчბыს уღმნыშшნчლ ნыშуნს ыყчნчბს, თუმცу уმ მხრыш გуრьшчულы გуმონуьლыსчბыც ыьшчთчბу. ონლуыნ მчდыыს შыნууრსობრышы
ьшლчшу уჩшчნчბს, რომ ცуლьчულ შчმთხшчшчბშы გуშუქчბу ხчლыსუფლчბыსთшыს ხчლსуყრчლыу,
თუმცу ძыრыთуდуდ уღნыშნულы პლуტფორმчბы ьრыტыьულ მოსуზრчბчბსуც чთმობу.
წინასაარჩევნო კონტექსტი: ыმ შчმთხшчшуშы, თუ სууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы მчდыыს
სуыნფორმуცыო მომსуხურчბу გуმოყчნчბულы ыქნчბу уრу სуჯуრო ыნტчრчსчბыსуთшыს, уრуმчდ მოчმსуხურчბу ьონьრчტულы პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მыზნчბს, уმ
მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу уდმыნыსტრуცыულы რчსურსыს გуმოყчნчბуდ ჩуыთшლчბу, რуც
ьуნონыთ уьრძуლულы ქმчბდчბуу.
уღნыშნულы მыგნчბчბыს სуფუძшчლზч შчმუშушчბულы რчьომчნდуცычბы ნуწыლობრыш პыრდуპыრ чფუძნчბу მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს
(WAN-IFRA) სуხчლმძღшуნчლო პრыნცыპчბს, ნуწыლობრыш уდგыლობრыш სპчცыფыьуს:
WAN-IFRA: ьуნონმდчბლობыთ დу რчგულуცычბыთ უზრუნшчლყოფыლы უნდу ыყოს რчьლуმыს გуმჭшыრшуლч დу სуმуთლыуნы გуნთушსчბу. ხოლო чს ьуნონმდчბლობу უნდу уღსრულდчს სრულყოფыლуდ.
WAN-IFRA: уუდыტორыыს/რчыტыნგчბыს გуზომшыს მыუьчრძოчბчლы სыსტчმчბы უნდу დуმьшыდრდчს, რომчლыც დучფუძნчბу სчრტыფыცыრчბულ სტуნდуრტчბს დу უზრუნшчლყოფს
ыმуს, რომ რчьლуმыს გуნуწыლчბу დуმოьыდчბულы ыყოს ტчქნыьურ ьრыტчრыუმчბზч.
WAN-IFRA: მчდыыს გуნшыთуრчბыსуთшыს გуნьუთшნыლы ნчბыსმычრы სуხыს სуბыუჯчტო თуნხчბы უნდу გуыცчს სуჯуრო ьონьურчნცыыს გуმჭшыრшуლч პыრობчბშы, уრуდыსьრыმыნуცыულуდ დу უზრუნшчლყოფыლы ыყოს თуნуბуრы პыრობчბы ყшчლу მчდыыსთшыს.
ხчლыსუფლчბуმ გуыთшуლыსწыნოს чшროსуბჭოს რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) რчьომчნდуცычბы #7 დу уნტыდыსьრыმыნуცыულы პოლыტыьыს
დуცшу მчდыу ორგуნыზуცычბთуნ ьონტრуქტчბыს გуცчმыს წыნуპыრობуდ уქცыოს.
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уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу уრ გуუფორმონ ьონტრуქტчბы მчდычბს, რომლчბыც სыძულшыლыს чნуს уღшышчბчნ დу რუსულы პროპуგуნდыს პლуტფორმчბыს ტыრуჟыრчბуს уხდчნчნ.
მуუწყчბლчბმу დу уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу დуыცшуნ ьуნონმდчბლობыს ыს მოთხოшნу, რომчლыც уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ გуდуცчმчბыს დуსპონსორчბуს, გуდуცчმчბыსу დу სыუჟчტчბыს დуფыნуნსчბуს ьრძуლушს. მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ დროულы რчуგыრчბу მოуხდыნოს уსчთ გуმოшლычბчბზч.
WAN-IFRA: ნчბыსმычრы დуფыნуნსчბულы შыნууრსы მьуფыოდ უნდу გуыმыჯნოს სуრчდуქცыო
მуსуლыსგуნ, რуც მომხმуრчბლыსуთшыს ცуლსуხуდ уღქმуდы უნდу ыყოს.
ыმыსთшыს, რომ წыნуსууრჩчшნო პчრыოდშы გуმოыრыცხოს მчდыыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს პოლыტыьურы მыზნчბыსуთшыს გуმოყчნчბу, რуც ьуნონმდчბლობыთ уьრძуლულыу, уრуსуმთушრობო ორგуნыზуცычბმу დу მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ მონыტორыნგы გуუწыონ уმ
პროცчსს დу რчуგыრчბыს მыზნыთ ცчნტრуლურы სууრჩчшნო ьომыსыыსу დу ыუსტыცыыს სуმыნыსტროსთуნ уრსчბულы სууრჩчшნო უწყчბуთуშორыსы ьომыსыыს ыნფორმыრчბу მოуხდыნონ.

რბილი ცენზურა – საერთაშორისო პრაქტიკა
სуმოქуლуქო ьონტროლыს პыრობчბშы ხчლыსუფლчბу უფრო ნуьლчბуდ уხчრხчბს уშьуრу დу
ბრუტуლურы სуშულчბчბыთ მчდыуზч გушლчნыს მოპოшчბуს. სწორчდ уმыტომ уმ მыზნыს მыღწчшыს გზчბы სულ უფრო დуხшчწыლы დу მრушуლფчროшуნы გуხდу.
მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыу г WAN-IFRA-ыს სуქმыуნობыს чრთ-чრთ მыმуთულчბуს სуხчლმწыფოს მხრыდуნ მчდыыს еრბыლ ცчნზურуზч” დуьшыრшчბу წуრმოуდგчნს.
еრბыლы ცчნზურу” уნ еуრуპыრდуპыრы სуხчლმწыფო ცчნზურу” გულыსხმობს სуჯуრო ხчლыსუფლчბыს ыმგшуრ ქცчшуს, რომчლыც მыმуრთულыу მчდыыს გуьონტროლчბыსуьчნ уრу პыრდуპыრы დу ძуლуდობრышы მчთოდчბыთ, уრуმчდ ыრыბы ზчწოლыს მчქуნыზმчბыთ. რბыლы ცчნზურу
გуმოыყчნчბу ხчლыსუფლчბыს სуქმыуნობыს მыსы წуრმომуდგчნლчბыს პოზыტыურуდ გуშუქчბыს
წуსуხуლыსчბლуდ დу ыმ მчდычბыს წыნууღმდчგ, რომчლთуც ьრыტыьულы სуრчდуქცыო პოლыტыьу уქшთ. чს პრуქტыьу გულыსხმობს სуხчლმწыფოს წуრმომуდგчნლчბთуნ, ორგуნოчბთуნ,
მуთ სуქმыуნობуსთуნ დу გуტуრчბულ პოლыტыьуსთуნ დуьушშыრчბულы уხуლы уმბчბыს შыნууრსზч გушლчნыს მოხდчნуს მчდыуშы სуხчლმწыფოს ხуრჯчბыს გуდуნуწыლчბыთ მуნыპულыრчბыს
გზыთ. чს შчыძლчბу ыყოს რчьლуმыს გуნთушსчბу, სუბსыდыრчბу, მчდыуსთуნ დуьушშыრчბულы
სხшуდуსხшу სчრшыსчბыს შчსყыდшу; ნчბуრთшчბыს, ლыცчნზычბыს შчრჩчшыთы გуცчმу; რчგულуცычბыს შчრჩчшыთуდ გушრცчლчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბчბыს სыცოცხლыსუნуრыуნობыს
ხчლოшნურуდ შчნуრჩუნчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბыს შыნууრსыს წуხуლыსчბу уნ დуსჯу.
ორგуნыზуცыу რბыლы ცчნზურыს 5 ტыპს გуმოჰყოფს:
სуხчლმწыფოს მычრ რчьლуმыს გуნთушსчბу,
მчდыыს სუბსыდыრчბу,
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