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პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო 

შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 

2017 წლის ოქტომბერში გასამართი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნებისათვის 



 
მიზანი:  
კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ასპინძის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 
საარჩევნო ოლქებში 2017 წელს გასამართი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების არჩევნებისათვის.  

ამოცანა: 
კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა ცონობიერების დონის ამაღლება არჩევნებთან 
მიმართებაში სამართლებრივ საკითხებზე, ისევე როგორც სხვა 
ზოგად კონცეპტუალურ საკითხებზე, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონის ასპინძის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო 
ოლქებში საარჩევნო სპეციფიკისა და ადგილობრივი მოსახლეობის 
ელექტორალური წუხილებისა და საჭიროებების შესახებ. 



  × ასპინძა 

    ×  ახალქალაქი  

     ×  ნინოწმინდა  



7 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია (42 პირი), 
  
 რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად არჩევნებისთვის აღიჭურვებიან 
 უფლებით დანიშნონ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შემავალ შესაბამის სამ 
 საოლქო საარჩევნო კომისიაში წევრები, კერძოდ:  
 

   × მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 

   × ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

   × ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

   × გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

   × საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია 

   × ევროპული საქართველო 

   × საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 



10 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია (30 პირი) 

   × საქართველოს კონსერვატიული პარტია  

   × საქართველოს რესპუბლიკური პარტია  

   × ეროვნული ფორუმი 

   × თავისუფალი დემოკრატები 

   × დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო 

   × თავისუფალი საქართველო 

   × თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

   × საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 

   პოლიტიკური მოძრაობა 

   × ახალი ქრისტიან-დემოკრატები 

   × სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო 



8 არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტია (24 პირი)

   × საქართველოს მწვანეთა პარტია 

   × ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 

   × საქართველოს ევროპელი დემოკრატები 

   × რეფორმატორები 

   × ახალი მემარჯვენეები 

   × ქართული დასი  

   × მემარცხენე ალიანსი 

   × საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 

25 პოლიტიკური პარტიის 96 წარმომადგენელი



75% 

25% 

კვალიფიციური 72 არაკვალიფიციური 24 



 
[PERCENTA

GE] 

42% 

კვალიფიცური საარჩევნო 

სუბიექტები 

42 ქალი 30 კაცი 

 
[PERCENTA

GE] 

46% 

არაკვალიფიცური საარჩევნო 

სუბიექტები 

13 ქალი 11 კაცი 



0 1 2 3 4 5 6 7

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია 

ევროპული საქართველო 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია 

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 

ეროვნული ფორუმი 

თავისუფალი დემოკრატები 

დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო 

თავისუფალი საქართველო 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა … 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები 

სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო 

სულ კაცი ქალი 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

საქართველოს მწვანეთა პარტია 

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 

საქართველოს ევროპელი დემოკრატები 

რეფორმატორები 

ახალი მემარჯვენეები 

ქართული დასი 

მემარცხენე ალიანსი 

საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 

სულ კაცი ქალი 



37% 

63% 

კვალიფიციური 

პოლიტიკური პარტიები 

27 ეთნიკური უმცირესობა 

45ეთნიკური უმრავლესობა 

21% 

79% 

არაკვალიფიციური 

პოლიტიკური პარტიები 

5 ეთნიკური უმცირესობა 

19 ეთნიკური უმრავლესობა 



0 1 2 3 4 5 6 7

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია 

ევროპული საქართველო 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია 

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 

ეროვნული ფორუმი 

თავისუფალი დემოკრატები 

დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო 

თავისუფალი საქართველო 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა … 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები 

სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო 

სულ ეთნიკური უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობა 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

საქართველოს მწვანეთა პარტია 

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 

საქართველოს ევროპელი დემოკრატები 

რეფორმატორები 

ახალი მემარჯვენეები 

ქართული დასი 

მემარცხენე ალიანსი 

საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 

სულ ეთნიკური უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობა 



I - მოსამზადებელი ეტაპი 

II - საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 
პროგრამის რეალიზება 

• საპროექტო გუნდის ფუნქციონალური ორიენტაცია 
• ინდივიდუალური შეხვედრები და კონსულტაციები პარტიებთან 
• ექსპერტ-ტრენერებთან კომუნიკაცია, სატრენინგო მოდულზე 

მუშაობა და სასწავლო მასალების შემუშავება 

დაბა ბაკურიანი   5 სასწავლო ჯგუფი: 
  × 28 მაისი-1 ივნისი, 2017 წ. 
  × 4-8 ივნისი, 2017 წ. 
  × 11-15 ივნისი, 2017 წ. 
  × 18-22 ივნისი, 2017 წ. 
  × 25-29 ივნისი, 2017 წ. 



5, ხუთდღიანი  საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ტრენინგი

პოლიტიკური 
პარტიების  

წარმომადგენელთა 
მომზადება დამდეგი 

არჩევნებისათვის 

ტრენერთა უნარ-ჩვევების 
გადაცემა, შემდგომში 
პარტიის სხვა წევრთა 

მომზადებისათვის 

მეთოდოლოგია:  

 × სალექციო ნაწილი  

 × პრეზენტაცია 

 × პრაქტიკული სავარჯიშოები  

 × კაზუსები 

 × კითხვა-პასუხის სესია  და სხვ.  

 

ტრენერები: 

× ალექსანდრა კალატოზიშვილი 

× ლაშა ტუღუში 

× კოსნტანტინე კანდელაკი 

× სოსო პარუნაშვილი 

× ვლადიმერ ბოჟაძე 

× დიმიტრი ცერცვაძე 

 სწავლების ცენტრის კონტრიბუცია - პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლების სწავლება (1 დღე) 



 ტრენერთა ტრენინგი 

 კონფლიქტების მართვა 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის მოქმედი საარჩევნო სისტემა 

 არჩევნებში ჩართული მხარეები, საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია, მათი უფლება-მოვალეობები 
და საარჩევნო ეთიკა 

 წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები 

 საარჩევნო ციკლი და საარჩევნო ოპერაციების მართვა (საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდელი და 
უფლებამოსილება) 

 კენჭისყრის დღე და კენჭისყრის პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპები;  

 არჩევნების სანდოობა და უსაფრთხოება 

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო 
სტანდარტები 

 კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება 

 ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა), კვლევის შედეგების პრეზენტაცია 



 ხელი შეეწყო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ 
თავიანთი ფუნქციონალური მანდატის რეალიზების ხარისხის 
ამაღლებას; 

 
 პოლიტიკურ პარტიებს (მათი წარმომადგენლების მეშვეობით) შეექმნათ 

მკაფიო სურათი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებული 
ელექტორალური ხასიათის პრობლემატიკის, ისევე როგორც 
ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ელექტორალური წუხილებისა და 
საჭიროებების შესახებ; 
 

 აღნიშნული დახმარებას გაუწევს პოლიტიკურ პარტიებს, რათა მათ 
მიერ პროექტის ფარგლებში მიღებული ცოდნა, მიგნებები და 
რეკომენდაციები ფართოდ გაითვალისწინონ როგორც საარჩევნო 
კამპანიის დაგეგმვის, ასევე საპროგრამო დოკუმენტების მომზადების 
პროცესში, რათა ადგილობრივ ამომრჩეველთა ინტერესი აისახოს 
პარტიათა პოლიტიკურ დაპირებებსა და შეთავაზებებში. 



 ტრენინგის ხანგრძლივობა იყო მისაღები (86 კაცი) 
 ტრენინგმა გაამართლა მონაწილეთა უმრავლესობის მოლოდინი (89 კაცი) 
 მონაწილეთა უმრავლესობის შეფასებით, ყველა შემოთავაზებული საკითხი იყო 

ადვილად აღქმადი (57 კაცი) და თანაბრად საინტერესო (88 კაცი) 
 განსაკუთრებით აღინიშნა შემდეგი თემები (პრიორიტეტის მიხედვით):  
 × გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და ანგარიშვალდებულება 
 × კენჭისყრის დღის პროცედურები 
 × ტრენინგის ჩატარების ტექნიკები და ეტაპები 
 ×  ეთნიკურ უმცირესობათა ელექტორალური ჩართულობა 
 ×  კონფლიქტების მართვა 
 მაღალი შეფასება მიიღო პროექტში ჩართულმა ყველა ტრენერმა 
 დადებითად შეფასდა ტრენინგის მეთოდოლოგიაც (თეორიული ნაწილისა და 

პრაქტიკული სამუშაოს ბალანსი, ინტერაქტიულობა, თემების რელევანტურობა 
და ზოგადად სასწავლო გარემო) 

 დადებითად შეფასდა ტრენინგის ჩატარების ადგილი, ისევე როგორც 
სასტუმროს მომსახურეობა. 






