
ინფორმირებული ამომრჩეველი პრეზიდენტის არჩევნებზე

ა(ა)იპ ,,ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი“

IDMC



შესავალი

 ა(ა)იპ „ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრმა“ (შემდგომში - „ცენტრი“)
წარმატებით განახორციელა სსიპ ,,საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმირებისა და
სწავლების ცენტრის“ მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ინფორმირებული ამომრჩეველი პრეზიდნეტის
არჩევნებზე” (შემდგომში - „პროექტი“).

 პროექტის ფარგლებში მოხდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული მოსახლეობისადმი
ზოგადად არჩევნებისა და კონრეტულად საარჩევნო პროცესში მათი უფლებების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება.



პროექტის მიზანი

 პროექტის მიზანი იყო რეგიონის მოსახლეობისათვის და განსაკუთრებით ეთნიკური
უმცირესობებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა საარჩევნო პროცესთან
დაკავშირებით.

 პროექტის ფარგლებში რეგიონის მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია არჩევნებისა და
საარჩევნო პროცესში მათი უფლებების შესახებ მათთვის გასაგებ ენაზე, დაურიგდათ რა
ორენოვანი საინფორმაციო ბუკლეტები. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდა იმიტირებული
არჩევნები.



პროექტის განხორციელების არეალი და სამიზნე ჯგუფი

 პროექტის განხორციელების არეალი მოიცავდა ქვემო ქართლს (რუსთავი, გარდაბანი,
მარნეული).

 პროექტის სამიზნე ჯგუფი მოიცავდა პროექტის განხორციელების არეალში მცხოვრებ
მოსახლეობას, მათ შორის ეთნიკური უნცირესობების წარმომადგენლებს.



განხორციელებული ღონისძიებები

 პროექტის ფარგლებში ჩატადა 3 გასვლითი ღონისძიება:

• 2018 წლის 1 სექტემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტში;

• 2018 წლის 9 სექტემბერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში;

• 2018 წლის 23 სექტემბერს ქალაქ რუსთავში.

 განხორციელებული ღონისძიებების ფარგლებში მოეწყო იმიტირებული საარჩევნო
პროცესი, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს ჰქონდა მონაწილოების
საშუალება. იმიტირებულ საარჩევნო პროცესში მონაწილოების სურვილი გამოხატა ბევრმა
მოქალაქემ, მათ არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად გაიარეს ყველა საჭირო
პროცედურა და დააფიქსირეს საკუთარი არჩევანი. იმიტირებული პროცესის მონაწილეებს
მიეწოდათ ინფორმაცია საარჩევნო პროცესთან და მათ უფლება-მოვალეობებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. ამასთანავე, ადგილობრივ მოსახლეობას დაურიგდა
საინფორმაციო ბუკლეტები (ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე, სულ 3000 ცალი).



განხორციელებული ღონისძიებები

მოსახლეობისთვის დარიგებული ბუკლეტები მოიცავდა ინფორმაციას  (ქართულ და
აზერბაიჯანულ ენებზე) შემდეგ საკითხებზე:

 არჩევნების მნიშვნელობის შესახებ;

 პრეზიდენტის არჩევის წესის შესახებ;

 პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შესახებ;

 არჩევნების დღისა და ხმის მიცემის დეტალური პროცედურის შესახებ.



განხორციელებული ღონისძიებები



განხორციელებული ღონისძიებები



განხორციელებული ღონისძიებები



გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

 პროექტის განხორციელების ძირითად შემაფერხებელ გარემოებებს წარმოადგენდა ადგილობრივი მოსახლეობის

არასათანადო დაინტერესება და მათი (განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების) უნდობლობა

მსგავსი სახის საჯარო ღონისძიებებისადმი.

 აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის მიზნით ცენტრმა ბუკლეტების გასავრცელებლად დაიქირავა დამხმარე პერსონალი,

რომლებიც ბუკლეტების დარიგებასთან ერთად იწვევდნენ მოსახლეობას იმიტირებულ არჩევნებზე .

 პროექტის განხრციელებისას ცენტრს მარნეულის, რუსთავის და გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიებმა დროებით

სარგებლობაში უსასყიდლოდ გადასცეს პროცესის ჩატარებისთვის საჭირო საარჩევნო ინვენტარი.



დასასრული


