
  პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარების ხელშეწყობა 

„პოლიტიკური კულტურა სამართლიანი არჩევნების საფუძველი“ 

 

ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის 

 

 

 

 

 
15 ივნისი - 14 სექტემბერი, 2020 წელი 



პროექტის მიზანი 

საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის განხორციელების გზით; 

 ქვემო ქართლის რეგიონში საარჩევნო და პოლიტიკური კულტურის განვითარების 
ხელშეწყობა;  

 პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების პოლიტიკური/საარჩევნო 
თანამონაწილეობის სურვილისა და ინფორმირებულობის ხარისხის ამაღლება 
საარჩევნო უფლებების შესახებ;  

 მოტივაცია, რათა მონაწილეობდნენ ქვეყნის ფორმირების უმნიშვნელოვანეს 
პროცესში, რასაც ზოგადად სამართლიანი არჩევნები ჰქვია. 

 

 

განხორციელების არეალი: ქვემო ქართლის რეგიონი (თეთრიწყაროს, წალკისა და 
დმანისის ოლქები)  

 

 

სამიზნე ჯგუფი: პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის ქალები, 
ახალგაზრდები, ეთნიკური უმცირესობების წრმომადგენლები და სხვა. 

 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები: 
 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სატრენინგო კურსი. ბენეფიციარებისთვის 
მიწიდებული იქნა  შემდეგი ინფორმაცია: 

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;  
 არჩევნებში ჩართული მხარეების  საარჩევნო ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები; 
 საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან 

დაკავშირებული რეგულაციები; 
 წინასაარჩევნო კამპანია/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები; 
 ინკლუზიური არჩევნები და გენდერული თანასწორობა არჩევნებში.  
 პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში; 
 დეზინფორმაციის გავლენა სანდო საარჩევნო გარემოზე და არჩევნების  

პოპულარიზაციისა და სამოქალაქო პასუხისგებლობის ზრდის უზრუნველყოფა;  
 ძალადობისა და სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო; 
 საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის წესი, არჩევნების ორგანიზება (საარჩევნო 

ციკლი), კენჭისყრის დღე და საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და 
ტექნიკა. 

 
პროექტის განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იყო კონტრიბუცია 

სწავლების ცენტრის მხრიდან შემდეგი საკითხების სწავლების კუთხით: საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მუშაობის წესი, არჩევნების ორგანიზება (საარჩევნო ციკლი) და 

კენჭისყრის დღე; საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და ტექნიკა. 
 

 



მონაწილეთა რაოდენობა 
სულ 84 ბენეფიციარი 
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თეთრიწყაროს პირველი ჯგუფი 



თეთრიწყაროს მეორე ჯგუფი 



წალკის პირველი ჯგუფი 



წალკის მეორე ჯგუფი 



დმანისის პირველი ჯგუფი 



დმანისის მეორე ჯგუფი 



პროექტის ეფექტი 

 პროექტში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებში ამაღლდა 
არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობის აღქმის დონე, გაძლიერდა მოტივაციის 
აღქმა ქვეყნისთვის და მით უფრო რეგიონისთვის მნიშვნელოვან ნებისმიერ 
საარჩევნო პროცესში ჩართულობის მნიშვნელობის კუთხით. 

 ჩატარებული საინფორმაციო/სასწავლო ხასიათის ტრენინგების ფორმატში, 
პარტიების წარმომადგენლებმა შეისწავლეს საარჩევნო სისტემის მართვის 
ძირითადი ელემენტები, ძენეფიციარებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მუშაობის წესის, არჩევნების ორგანიზების,  კენჭისყრის დღისა 
და საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძვლებისა და ტექნიკის შესახებ. 

 პროექტის ეფექტურობა განაპირობა, მასში მაღალი კვალიფიკაციის ტრენერების და 
ექსპერტების მონაწილეობამ, ასევე ბენეფიციარების მაღალმა მოტივაციამ, მათმა 
ენთუზიაზმმა და მოწადინებამ, რაც განაპირობებს საარჩევნო პროცესისადმი და 
არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საზოგადოებაში მაღალი ნდობის 
დამკვიდრებას, ეს კი ამართლებს პროექტის მიზანს, ხდის მას ეფექტურს და 
შეფასების დადებითობის ინდექსით ფასდება. 



გამოწვევები და გადაჭრის გზები 

მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად 
დასახული სტრატეგიისა და შესაბამისი გადაგმული ნაბიჯების წყალობით. 
შესაბამისად, პროექტის მთავარი გამოწვევა, რომ პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლებს, პოლიტიკური/საარჩევნო თანამონაწილეობის სურვილისა და 
შესაბამისი განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, გაეძლიერებინათ საარჩევნო 
კულტურა, რაც მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, - პროექტის 
შედეგად მიღწულ იქნა. ამაღლდა პროექტში მონაწილე ფართო საზოგადოების 
განწყობა არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებასთან დამოკიდებულებაში. 

 

პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები 

ა/მ 

 



მადლობა ყურადღებისათვის! 


