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 საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი 2000
წელს შეიქმნადა 400-მდე აქტიურ წევრს
აერთიანებს, ის რეგიონული არასამთავრობო
ორგანიზაციაა და ძირითადად ქვემო ქართლის
რეგიონში, ქალაქ თბილისში და საგარეჯოს
რაიონში ოპერირებს.



 აზერბაიჯანელ ქალთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 ქალებისა და ბავშებისათვის კულტურული,
საგანმანათლებლო, საქველმოქმედო და კულტურული
ღონისძიებების წარმართვა;

 აზერბაიჯანელ ქალთა ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების
დონეებზე;

 ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა;
 გენდერული ძალადობის აღმოფხვრა;
 ქართველ და აზერბაიჯანელ ხალხთა შორის
ურთიერთობების ხელშეწყობა;

 ”მშვიდობიანი კავკასიის იდეის განხორციელების
ხელშეწყობა.



 პროექტები
 2000 წლიდან ორგანიზაციას 40-მდე პროექტი
აქვს განხორციელებული, რომელიც სხვადასხვა
დონორების (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ფონდი,
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის
ფონდი(GTZ,) ეუთოს უსაფრთხოებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაცია(OSCE), ღია
საზოგადოება- საქართველო, აშშ- საელჩოს
მცირე გრანტების პროგრამა , USAID/IFES,
უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის
(ECMI) და სხვ. მიერ იქნა დაფინანსებული.



 პროექტის დონორი: სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

 პროექტის განხორციელების ადგილი: კახეთი (საგარეჯო)და ქვემო
ქართლი (მარნეული, გარდაბანი,დმანისი)

 პროექტის მოქმედების ვადა: 06.08.2016 – 07.10.2016 წ.



პროექტის მიზანია
 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, საარჩევნო კულტურის გაზრდა მათი
ინფორმირებულობის ხელშეწყობის გზით.

 პროექტის ამოცანებია:
 საარჩევნო კულტურის და არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების
აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფის საკითხებზე მუნიციპალურ
ცენტრებში/დიდ სოფლებში „მრგვალი მაგიდების“ჩატარება

 4 მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურად ჩასახლებულ ეთნიკურ სოფლებში
ავტოტურების- საინფორმაციო შეხვედრები მოსახლეობასთან, რომლის
დროსაც დარიგდება საარჩევნო საკითხებზე მომზადებული
საინფორმაციო მასალა.

 დიდ სოფლებში საკონსულტაციო-საინფორმაციო კარავის მოწყობა რის
მეშვეობით მოსახლეობას ექნება საშუალება საარჩევნო საკითხებთან
დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვით მიმართოს ექსპერტ/კონსულტანტს



 საინფორმაციო კამპანია - „ავტოტურები
სოფლებში“
 საინფორმაციო-საკონსულტაციო კარავი
 კონსულტაციების ჩატარება
 საინფორმაციო მასალა ქართულდა
აზერბაიჯანულ ენაზე
 „მრგვალი მაგიდების“ ჩატარება



 პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რეგიონის 3
მუნიციპალიტეტის 60და კახეტის რეგიონის 1
მუნიციპალეტში (იუორმუყალნო) სოფლელში
გაიმართა საინფორმაციო კამპანია „ავტოტურები
სოფლებში“ (მარნეულის მუნიციპალიტეტის 30
სოფელში,დმანისის - 15 სოფელში, გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის 12და საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის 3 სოფელი). პროექტის გუნდს
საინფორმაციო კამპანიის ყოველ დღეზე საშუალოდ
დაგეგმილი ჰქონდა სამი სოფლის მოცვა.  (დეტალური
ინფორმაცია იხ.დანართში „ღონისძიების
კალენდარი“).





 პროექტის ფარგლებში სამიზნე მუნიციპალიტეტების
დიდ სოფლებში გაიმართა რვა საკონსულტაციო
შეხვედრა საარჩევნო საკითხებზე. შეხვედრა
იმართებოდა მოძრავ, ნახევრად ღია კარავში, სადაც
მოსახლეობას ჰქონდა საშუალება საარჩევნო
საკითხებთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვით
მიემართა ექსპერტ/კონსულტანტისთვის. ამ
ღონისძიებას დაესწრო 400-ზე მეტი ადამიანი
(მარნეული - სოფელი მეორე ქესალო, სოფელი
სადახლო, სოფელი შულავერი, დმანისი - სოფელი
პანტიანი, ზემო ყარაბულახი, გარდაბანი - კარავი
ქესალო, ჯანდარა, საგარეჯო -ლამბალო)





 პროექტის ფარგლებში, კერძოთ 27 აგვისტოს, 10
სექტემბერს და 1 ოქტომბერს ორგანიზაციის
ოფისში, სამიზნე მუნიციპალიტეტების
საინფორმაციო შეხვედრების და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო კარავი დროს სოფლებში
მოსახლეობასთან,დაინტერესებულ პირებთან
გაიმართა კონსულტაციები საარჩევნო საკითხებზე.





 პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რეგიონის 3
მუნიციპალიტეტის და კახეტის რეგიონის 1
მუნიციპალიტეტის (მარნეულის
მუნიციპალიტეტის ქალაქ მარნეულში, ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავში,დმანისის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში,
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
იორმუყალნოშ) პროექტის თანახმად, პროექტის
გუნდმა ჩატარდა „მრგვალი მაგიდა“







 პროექტის განხორციელების შედეგად რაიონებში 4000-მდე (პირდაპირი
ბენეფიციარი) მიიღო ინფორმაცია საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობისა
და როლის შესახებ, ხოლო 10000 იქნება ირიბი ბენეფიციარი (რომლებიც
ინფორმაციას მიიღებენ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები, კერძოდ ოჯახის
წევრებიდან, მეზობლებიდან, მეგობრებიდან)

 „მრგვალი მაგიდების“ მონაწილე 107 ამომრჩველი მიიღეს ცოდნა არჩევნების
პროცედურების შესახებ. მიიღებს ინფორმაციას პარლამენტის როლზე
ფუნქციებზე სტრუქტურეზე და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე და
როლზე, გააკეთებს გათვითცნობიერებულ არჩევანს და შეძლებს დაიცვას
საკუთარი ხმა არჩევნების დროს.

 პროექტის შედეგად ამ რაიონებში გაიზარდა მოსახლეობის
ინფორმირებულობის დონე, თემებში გაიზარდა საარჩევნო ცნობიერება,
ადგილობრივი ეთნიკური მოსახლეობის საარჩევნო აქტივობისქენ აიმაღლო
საარჩვნო კულტურა.

 საკონსულტაციო-საინფორმაციო კარავის შედეგად 8 დიდ სოფლებში
მოსახლეობას მიაწდება ინფორმაცია საარჩევო საკითხებთან დაკავშირებით

 ოფისში გაიმართა კონსულტაციები და 30 ამომრჩეველს გაიზარდა საარჩევნო
ცნობიერება

 გავრცელდა საინფორმაციო მასალა საარჩევნო სლოგანით: 1500 ცალი კალამი,
1500 ცალი კალენდარი,  140 ცალი ბლოკნოტი საარჩევნო აპლიკაციით, 1500 ცალი
ჭიქა წარწერი/აპლიკაციით,  4000 ცალი ტრიპლეტი.



 გთხოვთ, დამატებითი ფოტომასალა იხილოთ:
 https://www.facebook.com/AzeriwomenGeorgia/media_set?set=a.692

704650877934.1073741854.100004152161440&type=3&pnref=story
 https://www.facebook.com/AzeriwomenGeorgia/media_set?set=a.699

442963537436.1073741855.100004152161440&type=3&pnref=story
 https://www.myvideo.ge/tv/marneulitv მარნეულის ტელევიზია -

2016-09-13 21:41:05
 http://www.electionreforms.ge/geo/list/show/1670-saqartvelos-

parlamentis-2016-tslis-8-oqtombris-archevnebistvis-amomrchevelta-
sainformatsio-kampania-grdzeldeba - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი ოფიციალური
საიტი, 20.09.2016, ფოტო გალერეა

 http://www.cesko.ge/geo/list/show/109117#none - ცესკოს
წარმომადგენლების შეხვედრა ქალ ამომრჩევლებთან - ცესკოს
ვებ-გვერდი



 ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ცხელი ხაზი: 251 - 00 – 51; http://www.cesko.ge
მისამართი:დ. აღმაშენებლის ხეივანი. მე-13 კმ.

 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
ტელ: (+995) 32 2612111; http://www.electionreforms.ge
მისამართი: ქ.თბილისი,დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ

 საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი
მისამართი: საქართველო, მარნეული, 3000, გიორგაძის ქუჩა #3ა
ტელეფონი: . +995 357 224540; +995 593 20 50 65.
ელ.ფოსტა: . azeriwomen@yahoo.com
facebook-გვერდი: . azeriwomengeorgia@facebook.com



დიდი მადლობა
Təşəkkür edirik




