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პროექტი: „პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 2017 წელს გასამართი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის“ 



პროექტის მიზანი 

 სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“ მიერ 2017 წლის 03 
თებერვალს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში,  საგრანტო საკონკურსო კომისიის 
გადაწყვეტილებით დაფინანსდა ა(ა)იპ  „სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნები“-ს პროექტი 
“პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა“ იმერეთის რეგიონში 
(ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, ქუთაისი) რომლის მიზანი გახლდათ პოლიტიკური პარტიების 
საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 2017 წელს გასამართი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის. პროექტის 
უშუალო მიზნებს წარმოადგენდა იმერეთის  რეგიონში (ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, ქუთაისი)  
მრავალპარტიული და კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებისთვის კვალიფიციური და 
არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარების ხელშეწყობა და არჩევნებთან დაკავშირებით შესაბამისი საგანმანათლებლო - საინფორმაციო 
ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება. 

 ა(ა)იპ „სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნების“ მიერ მომზადებულ იქნა პროექტი, რომელიც 
ითვალისწინებდა პოლიტიკური პარტიების რეგიონული წარმომადგენლების ინფორმირებას, როგორც 
საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებაში, ისე საერთაშორისო პრაქტიკასთან 
დაკავშირებით. მათ შორის, არჩევნებში ჩართული მხარეები, საარჩევნო ეთიკა, გუნდური მუშაობა, 
კომუნიკაცია, ანგარიშვალდებულება, კონფლიქტების მართვა, არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები, 
წინასაარჩევნო კამპანია, ადმინისტრაციული რესურსები, ქალის როლი პოლიტიკაში, ინკლუზიური 
არჩევნები და სხვა აქტუალური საკითხები. 



სამიზნე ჯგუფი 

 
 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ის პარტიები, რომლებსაც 
კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიებში წევრების 
დანიშვნის უფლება აქვთ, იმერეთის რეგიონის (ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, 
ქუთაისი) თითოეულ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან მიმართებაში პარტიის ორი 
წარმომადგენელი, ხოლო დანარჩენი კვალიფიციური პარტიების თითო 
წარმომადგენელი. 

 

ბოლო სამი წლის მანძილზე გამართულ საერთო არჩევნებში მონაწილე 
არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების თითო წარმომადგენლი იმერეთის 
რეგიონის (ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, ქუთაისი) თითოეულ საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში. 



პროექტში ჩაერთნენ და მონაწილეობა მიიღეს რეგიონში მოქმედი საოლქო საარჩევნო 
კომისიების რაოდენობების გათვალისწინებით შემდეგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა: 

 

კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს -8  წარმომადგენელი 

საქართველოს ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია - 8 წარმომადგენელი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო - 8 წარმომადგენელი 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 8 წარმომადგენელი 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 8 წარმომადგენელი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი  - 8 წარმომადგენელი 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია -4 წარმომადგენელი 

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია - 4 წარმომადგენელი 

ეროვნული ფორუმი - 4 წარმომადგენელი 

თავისუფალი დემოკრატები - 4 წარმომადგენელი 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 4 წარმომადგენელი 

დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო - 4 წარმომადგენელი 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი - 4 წარმომადგენელი 

თავისუფალი საქართველო - 4 წარმომადგენელი 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 4 წარმომადგენელი 

ახალი ქრისტიან დემოკრატები - 4 წარმომადგენელი  

სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო - 4 წარმომადგენელი 

 



არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტია 
 
 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალი ჩვენი სიმართლე - 4 წარმომადგენელი 

ქრისტიან დემოკრატიული პარტია - 4 წარმომადგენელი 

საქართველოს ევროპელი დემოკრატები - 4 წარმომადგენელი 

საქართველოს გზა - 4 წარმომადგენელი 

სახალხო პარტია - 4 წარმომადგენელი 

ახალი მემარჯვენეები - 4 წარმომადგენელი 

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ)  - 4 წარმომადგენელი 

საქართველო - 4 წარმომადგენელი 

საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია - 4 წარმომადგენელი 

მემარცხენე ალიანსი - 4 წარმომადგენელი 

 

პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 27 პოლიტიკური გაერთიანების (17 კვალიფიციური 
პარტიის და 10 არაკვალიფიციური პარტიის)  132 წარმომადგენელმა.  იმერეთის 
რეგიონის(ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, ქუთაისი) თითოეული ოლქის 33 წარმომადგენელმა. 

 აქედან 63  ქალი, მათ შორის 2 შშმ პირი - (სმენადაქვეითებული), ხოლო 69 კაცი.   

 

17 კვალიფიციური პარტიის 92 წარმომადგენელი.               ქალი - 47          კაცი -  45 

10  არაკვალიფიციური პარტიის 40 წარმომადგენელი.         ქალი -  16        კაცი - 24 

 

 



 

ასევე აღსანიშნავია, რომ ტრენინგს დაესწრენენ 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.  
კერძოდ, სმენადაქვეითებული  წარმომადგენლები. 

 

პროქტის შესახებ ინფორმაცია ეტაპობრივად 
თავსდებოდა ორგანიზაციის ფეისბუქ გვერდზე და 
პროექტის მიმდინარეობა გაშუქდა „პალიტრანუისის“  
საინფორმაციო გამოშვებაში. 



განხორციელებული აქტივობები  
პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა და დაიბეჭდა დამხმარე სახელმძღვანელო  
„პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძებლობების განვითარების ხელშეწყობა 
საქართველოში“ 

სახელმძღვანელო მოიცავდა ვრცელ ინფორმაციას პროექტით გათვალისწინებული 
საკითხების შესახებ, კერძოდ, არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები, ადგილობრივი 
თვითმმათველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის მოქმედი საარჩევნო სისტემა საქართველოში, 
ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია, მათი უფლებამოვალეოებები საარჩევნო 
პროცესში და საარჩევნო ეთიკა, წინა საარჩევნო კამპანიის/ აგიტაციის წარმოება და 
შეზღუდვები,  კონფლიქტის მართვა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო 
სტანდარტები, კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება, ინკლუზიური 
არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა),  ქალი და პოლიტიკა. 

ტრენიგის მონაწილეთათვის დამზადდა სერტიფიკატები. 

 

 



2017 წლის 17 ივნისი - 28 ივლისის პერიოდში განხორციელდა ტრენინგები პოლიტიკური პარტიის 
წარმომადგენელთათვის. 

პროექტის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, შემსრულებელთა ჯგუფის მიერ წინასწარ 
განხორციელდა ტრენინგის მონაწილეებთან სატელეფონო კომუნიკაცია, ინფორმირება და 
დეტალების დაზუსტება. 

თითოეული მონაწილე ჯგუფისთვის ტრენინგი მიმდინარეობდა 5 დღის განმავლობაში. ტრენინგები 
წარიმართა მაღალი კვალიფიკაციის ფასილიტატორისა და ტრენერების მიერ, რომელთაც გააჩნიათ 
მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ტრენინგების 
ორგანიზებისა და ჩატარების კუთხით. 

ასევე, პროექტის განხორციელების პროცესში სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა 
და სწავლების ცენტრი კონტრიბუციის სახით უზრუნველყოფდა პარტიების წარმომადგენელთა 
სწავლებას. 

ტრენინგის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საკითხების მიმოხილვისა და უკეთ შესწავლისათვის 
ფასილიტატორისა და ტრენერების მიერ შემუშავდა საპრეზენტაციო პროგრამა, ჯგუფური და 
სიტუაციური სავარჯიშოები. 

 



თითოეული სატრენინგო დღის ბოლოს ტარდებოდა მონაწილეთა ინტერაქტიული გამოკითხვა, 
განვლილი საკითხების შეფასება და პრეზენტაციები. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს 
გადაეცათ სერტიფიკატები. 



მიღწეული შედეგები 
იმერეთის რეგიონის (ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი, ქუთაისი) მასშტაბით, მნიშვნელოვნად ამარლდა 27 
პოლიტიკური პარტიის (17 კვალიფიციური და 10 არაკვალიფიციური პარტიის) 132 წარმომადგენლის 
კვალიფიკაციის დონე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: არჩევნების საერთაშორისო 
სტანდარტები; წინასაარჩევნო კამპანია; არჩევნებში ჩართული მხარეები; საარჩევნო ეთიკა; გუნდური 
მუშაობა და კომუნიკაცია; დროის მენეჯმენტი და ანგარიშვალდებულება; კონფლიქტების მართვა; 
საარჩევნო დავები; ადმინისტრაციული რესურსები; საარჩევნო ციკლი; ქალი და პოლიტიკა. 

პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენელთა ინტერპარტიულ გარემოში სწავლების მეთოდმა ხელი 
შეუწყო მათ შორის ურთიერთპატივისცემის კულტურის განვითარებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია 
რეგიონში პოლიტიური კულტურის დახვეწისა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის. მონაწილეთა 
შეფასებებიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ აღნიშნულმა ტრენინგებმა ხელი შეუწყო სხვადასხვა პოლიტიკური 
ინტერესებისა და შეხედულებების მქონე წარმომადგენელთა დაახლოებას და ნდობის ამაღლებას. 

მონაწილეთა კმაყოფილების დონე იმდენად მაღალი იყო ტრენინგების განხორციელების შემდგომ, 
კითხვებზე „მომავალში მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას მსგავსი ტიპის ტრენინგში“  
მონაწილეთა 100%-მა უპასუხა დიახ. 

პროექტმა თვალსაჩინოდ დაგვანახა, რომ საჭირო და მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით მსგავსი სასწავლო-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების გრძელვადიანი განხორციელება მათთვის საინტერესო 
საკითხებზე, რაც უზრუნველყოფს შიდა პარტიული დემოკრატიის წახალისებას და ხელს 
შეუწყობს პოლიტიკური პარტიების ეფექტურ და გამართულ მუშაობას. 

მონაწილეთა შეფასებებმა ნათლად დაგვანახა, რომ მათი ხედვა განხილულ საკითხებთან 
დაკავშირებით შეიცვალა და მათი მოლოდინები გამართლდა. 

  

 

 



მადლობა ყურადღებისთვის 
 


