
პროექტი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო 

სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრის მიერ 

პროექტი - “თვითმმართველობის 
პოლიტიკური არჩევანი“ 



პროექტის მიზანი და ამოცანები  

 
მიზანი : 
 
კახეთის 4 ქალაქის (ახმეტის, ყვარლის, თელავის და ლაგოდეხის) 
რაიონების საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარმოდგენილი  
პოლიტიკური  პარტიების  მიერ დანიშნული წევრების და  
წარმომადგენლების მომზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის  
  
 ამოცანები : 
(1) საარჩევნო კომისიებში წარმოდგენილი  პოლიტიკური  პარტიების  

მიერ დანიშნული წევრების და  წარმომადგენლების (სულ 140 
ადამიანი) სათანადო ცოდნით აღჭურვა ტრენინგების მეშვეობით  
 

(2) საარჩევნო პროცესების მედია მხარდაჭერა ტელე-რადიო გადაცემათა 
ციკლის მომზადების გზით, რათა საზოგადოება ინფორმირებული 
იყოს მიმდინარე საარჩევნო პროცესების შესახებ.  



  
  
 
 
 

განხორციელებული აქტივობები და შედეგები: 
 

სამიზნე ჯგუფების და მონაწილეების   იდენტიფიცირება,  მონაწილეთა 
სიების დადგენა  

 
ბენეფიციართა  რაოდენობა  განისაზღვრა 140 კაცით, რომლებიც  წარმოდგენილნი 
უნდა ყოფილიყვნენ  20 კვალიფიციური  პარტიიდან და 8 არაკვალიფიციური 
პარტიიდან. 

 

პროექტში მონაწილეობა მიიღო 132-მა ადამიანმა, მათ შორის 67იყო ქალი და 65 
კაცი. 
 
არჩევნებამდე რადგან დიდი დრო იყო დარჩენილი, აღსანიშნავია, რომ ძალიან 
ბევრ პარტიას გაუჭირდა წარმომადგენლების წარგზავნა ტრენინგებზე; 
შეიმჩნეოდა მონაწილეთა სიმცირე რამოდენიმე პარტიიდან, კერძოდ: 
 
• კვალიფიციურმა პარტიამ სრულად მიიღო მონაწილეობა ყველა ტრენინგში, 

გარდა რესპუბლიკური პარტიისა ერთ ლოკაციაზე და გაერთიანებული 
დემოკრატიული მოძრაობისა ორ ლოკაციაზე; 

• არაკვალიფიციური პარტიებიდან სხვადასხვა ლოკაციებში აღინიშნა 
სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლობის ნაკლებობა, მაგრამ ყველა 
ტრენინგი იყო მონაწილეობითი და გამოირჩეოდა ჩართულობის მაღალი 
ხარისხით. 



  
  
 
 
 

განხორციელებული აქტივობები და შედეგები: 
 

ტრენინგების თემატიკა და ორგანიზება: 

 
 

ტრენინგები, როგორც პროექტში იყო მითითებული, ჩატარდა შემდეგი 
საკითხების ირგვლივ: 
 
• არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;  
• ინკლუზიური არჩევნები; 
• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის მოქმედი 

საარჩევნო სისტემა საქართველოში; 
• ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია, მათი უფლება-მოვალეობები 

საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო ეთიკა; 
• წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები; 
• კონფლიქტების მართვა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო 

სტანდარტები; 
• კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება; 
• კვლევების მნიშვნელობა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო 

შესაძლებლობების განვითარების პროცესში (დამატებითი კურსი). 
 

 



  
  
 
 
 

განხორციელებული აქტივობები და შედეგები: 
 
საგრანტო პროექტების განხორციელების პროცესში სწავლების 
ცენტრი, კონტრიბუციის სახით, უზრუნველყოფდა პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლების სწავლებას შემდეგ თემატიკაზე: 

 
• საარჩევნო ციკლი და საარჩევნო ოპერაციების მართვა (საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მოდელი და უფლებამოსილებები); კენჭისყრის დღე 
და კენჭისყრის პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპები; არჩევნების 
საანდოობა და უსაფრთხოება  
 

  

ყველა ტრენერს მომზადებული ჰქონდა სატრენინგო მოდულები, 
ასევე PPT (პაუერ პოინტ) პრეზენტაციები, 
ჰენდაუთები/სავარჯიშოები, დღის წესრიგი და ა.შ.  
 
მიუხედავად შერეული ჯგუფებისა, ტრენინგები ჩატარდა მშვიდ, 
კომფორტულ გარემოში. მონაწილეები იყვნენ დაინტერესებული 
ყველა საკითხით, დისკუსია ყველა თემის ირგვლივ და კითხვა-
პასუხის რეჟიმიც იყო დინამიური, საინტერესო და ნაყოფიერი. 
 



  
  
 
 
 

განხორციელებული აქტივობები და შედეგები: 

საინფორმაციო მხარდაჭერა 

 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან 
დაკავშირებული ტრენინგების გაშუქებას და პროექტის 
საინფორმაციო მხარდაჭერას ასრულებდა მედიაჰოლდინგი 
„აფხაზეთის ხმა“.  

 

პროექტზე ინფორმაცია გავრცელდა „აფხაზეთის ხმის“ 
ოფიციალურ ვებგვერდზე, „აფხაზეთის ხმის“ ეთერში 
საინფორმაციო გამოშვებებში 15:00 და 19:00-საათზე 
(განმეორებით); საინფორმაციო სააგენტო „ოლმედიაზე“; 
საინფორმაციო სააგენტო „ვექტორზე“; ტვ „აფხაზეთის ხმის“ 
საინფორმაციო გამოშვება „ნიუსვოისში“; ინფორმაცია ასევე 
აიტვირთა ვიდეოპორტალ „იუთუბზე“.    

 



პროექტის შედეგები 
 

 პროექტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარებაში და მათი ცნობიერების ამაღლებაში იმ 
მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც მათ პრაქტიკაში 
გამოადგებათ.  

 
 პროექტის  ბენეფიციარებმა პროფესიონალი ტრენერების 

დახმარებით შეისწავლეს ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც 
მთავარია არჩევნების ორგანიზების და ჩატარებისთვის. სამწუხაროა 
ის, რომ ზოგ პარტიას, რომლებსაც გაუჭირდა ადგილებზე 
წარმომადგენლის იდენტიფიცირება, მოუწევთ დამატებითი 
სამუშოების ჩატარება, იმისათვის რომ თავიანთი კადრები 
სათანადო ცოდნით აღჭურვონ. ეს პროექტი კარგი საშუალება იყო 
საამისოდ. 
 

 მიღებული  შედეგი  ხელს შეუწყობს ქვეყანაში საარჩევნო 
კულტურის განვითარებას და დემოკრატიული პროცესების 
ჩამოყალიბებას, რაც მნიშვნველოვანია ოქტომბერში გასამართი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების დემოკრატიულად 
განხორციელებისთვის.  
 
 



სკრინშოტები მედია მხარდაჭერის კომპონენტიდან 



სკრინშოტები მედია მხარდაჭერის კომპონენტიდან 



სკრინშოტები ტრენინგების კომპონენტიდან 



სკრინშოტები ტრენინგების კომპონენტიდან 



სკრინშოტები ტრენინგების კომპონენტიდან 



ჩვენი დაკვირვება/რეკომენდციები: 



ჩვენი დაკვირვება/რეკომენდაციები: 

1. ამ ტიპის პროექტები უნდა ჩატარდეს დანიშნული არჩევნების თარიღთან 
მიახლოებულ პერიოდში. ვიცით, წინა წლებში ასე ხდებოდა და რეკომენდაცია 
იყო, ცოტა ადრე დაწყებულიყო ტრენინგები, მაგრამ ამან საპირისპირო შედეგი 
გამოიღო: ძალიან ბევრ პარტიას გაუჭირდა რეალური წარმომადგენლების 
წარგზავნა ტრენინგებზე; შეიმჩნეოდა მონაწილეთა სიმცირე ისეთი მსხვილი 
და ისტორიის მქონე პარტიებშიც კი, როგორიცაა რესპუბლიკური პარტია და 
გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა; 

2. რეალობაა ის, რომ ძალიან ბევრი პარტია ე.წ. ერთკაციანი პარტიაა, რომელთაც 
არა თუ წარმომადგენლები სხვადასხვა რაიონებში, მცირე პარტიული გუნდიც 
არ ყავთ, ამიტომ კონკურსის გამოცხადებისას უნდა იქნეს კარგად 
შესწავლილი ამ პარტიების შესაძლებლობები და ორგანიზაციებსაც მოთხოვნა 
შესაბამისად დაუყენოთ, სხვანაირად ბევრი რამ ფორმალურ სახეს მიიღებს; 

3. ძალიან საინტერესო გამოდგა შერეულ ჯგუფებთან მუშობა, მიუხედავად 
პოლიტიკური იდეოლოგიების განსხვავებულობისა, ტრენინგები ჩატარდა 
მშვიდ გარემოში; იყო დისკუსია, კამათი, მაგრამ კონსტრუქციულ ფარგლებში. 
ასეთი ტიპის შეხვედრები პარტიებს შორის თანამშრომლობის და საკითხზე 
მსჯელობის კულტურას ნერგავს, რაც დამატებით ღირებულებაა ცოდნის 
მიღებასთან ერთად. 
 



გმადლობთ ყურადღებისთვის! 


