
 
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობა 
 
 

სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი 

 
 
 

პროექტის დასახელება: „კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონის ასპინძის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში“ 

 
 

 
 

15 ივნისი - 14 სექტემბერი, 2020 წელი 

 



 

 კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 
ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ასპინძის, 
ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში; 

 კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა ცნობიერების დონის ამაღლება არჩევნებთან 
დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე, ასევე საარჩევნო 
პროცესში სრულფასოვნად ჩართულობის განმაპირობებელ ზოგად 
პოლიტიკურ და ორანიზაციულ საკითხებზე. 

 
 

განხორციელების არეალი:  
სამცხე - ჯავახეთი (ასპინძა, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) 
 
 

სამიზნე ჯგუფი: 18 პოლიტიკური პარტიების 60 წარმომადგენელი 

პროექტის მიზნები 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები 

პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა და განხორციელდა სატრენინგო კურსი 
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენებისთვის, შემდეგ საკითხებზე: 

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;  

 ძალადობისა და სიძულვილის ენისაგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო;  

 დეზინფორმაციის გავლენა სანდო საარჩევნო გარემოზე;  

 პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში;  

 ჩართული მხარეების საარჩევნო ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები;  
 წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები;  
 საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან 

დაკავშირებული რეგულაციები;  

 ორგანიზაციული გუნდის და მოხალისეების მართვა (მათ შორის აქტიური 

მოქალაქეობა და ახალგაზრდების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, 

რეგიონული წარმომადგენლობების განვითარება);  
 საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის წესი, არჩევნების ორგანიზება (საარჩევნო 

ციკლი) და კენჭისყრის დღე;  

 საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და ტექნიკა; 
 ინკლუზიური არჩევნები. 

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. 
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წარმომადგენლობა 

ეთნიკური უმცირესობა კაცი ქალი 

ტრენინგებზე დასწრების სტატისტიკა: 





 ხელი შეეწყო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ 

თავიანთი ფუნქციონალური მანდატის რეალიზების ხარისხის 

ამაღლებას; 

 პოლიტიკურ პარტიებს (მათი წარმომადგენლების მეშვეობით) 

შეექმნათ მკაფიო წარმოდგენა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებული 

ელექტორალური ხასიათის პრობლემატიკის, ისევე როგორც 

ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ელექტორალური წუხილებისა და 

საჭიროებების, ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური და საარჩევნო 

უფლებების რეალიზების ასპექტების შესახებ. 

 

მონაწილეთა დიდი ნაწილის შეფასებით, სატრენინგო თემები იყო 

მათთვის სასარგებლო და თანაბრად საინტერესო, ასევე დადებითად 

შეფასდა ტრენინგის მეთოდოლოგიაც.  

  

პროექტის განხორციელების შედეგად: 



მადლობა ყურადღებისთვის! 


