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Covid-19-ის პანდემიის გამოწვევების საპასუხოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტმა (IDFI) განახორციელა სხვადასხვა აქტივობები. კერძოდ, IDFI-მ მოამზადა 20 

ანალიტიკური სტატია, 1 ვიდეორგოლი, 5 ვიზუალიზაცია, ჩაატარა 1 ვებინარი/ონლაინ დისკუსია 

და 1 ტრენინგ-კურსი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლებისთვის. 

ასევე, IDFI-მ სოციალურად დაუცველ პირებს 2000 ერთეული ვირუსისგან დამცავი პირბადე 

გადასცა. 

წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია IDFI-ს მიიერ განხორციელებული აქტივობები შემდეგ 

მიმართულებებში:  კარგი მმართველობა, მედია, ინტერნეტი და ინოვაციები, ეკონომიკა და 

სოციალური პოლიტიკა, მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევები. 

 

 

IDFI-ი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს არ დაუშვას კანონპროექტის დაჩქარებული 

წესით მიღება  

 

IDFI-ის განცხადებით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს მკაფიო განმარტება მოსალოდნელი 

შეზღუდვების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ 

 

 

 

 ანალიზი თემაზე - Covid 19-თან დაკავშირებული გამარტივებული 
შესყიდვები ნაწილი I და ნაწილი II  
 
ვებინარი/ონლაინ დისკუსია თემაზე - Covid 19-თან დაკავშირებული 
გამარტივებული შესყიდვები 
 

 სტატია თემაზე - კოვიდ-19 კრიზისის დროს საჯარო დაწესებულებების მიერ 
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა 
 
 

 კოვიდ-19 კრიზისის დროს მთავრობების მიერ პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა და რეკომენდაციები კორონა 
ვირუსთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების განხორცილების 
შესახებ 
 

 სტატია თემაზე - პანდემია და კორუფციული რისკები  
 
 

 ანალიზი თემაზე - ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების საერთაშორისო პრაქტიკა 
 
 

კარგი მმართველობა 

 

IDFI-ს განცხადებები  

 

https://idfi.ge/ge/idfi-calls-on-the-parliament
https://idfi.ge/ge/idfi-calls-on-the-parliament
https://idfi.ge/ge/idfis_statement-state_of_emegrency
https://idfi.ge/ge/idfis_statement-state_of_emegrency
https://idfi.ge/ge/procurement_%20related_to_covid_19
https://idfi.ge/ge/procurement_related_to_covid_19_part_ii
https://www.facebook.com/watch/live/?v=948505152273922
https://www.facebook.com/watch/live/?v=948505152273922
https://idfi.ge/ge/list_of_proactively_published_information
https://idfi.ge/ge/list_of_proactively_published_information
https://idfi.ge/ge/guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://idfi.ge/ge/guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://idfi.ge/ge/guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://idfi.ge/ge/guidelines_on_the_proactive_publication_of_information_by_governments_during_the_covid-19_crisis_and_on_covid-19_related_public_procurement
https://idfi.ge/ge/international_practice_of_proactive_disclosure_of_information
https://idfi.ge/ge/international_practice_of_proactive_disclosure_of_information
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 სტატია თემაზე - ღია მონაცემების მნიშვნელობა პანდემიასთან ბრძოლაში: 
საერთაშორისო მაგალითები და საქართველო 
 

 სტატია თემაზე - COVID-19-ის კონტროლი და პრევენცია საქართველოს 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
 

 ანალიზი თემაზე - Covid-19-ის წინააღმდეგ მიღებული ზომები - 
საერთაშორისო პრაქტიკა 
 

 სტატია თემაზე - კორონავირუსის პანდემიის გავლენა ოჯახში და ქალთა 
მიმართ ძალადობაზე 
 

 სტატია თემაზე - საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის ვადის 
განმავლობაში ელექტრონული საქმისწარმოების, ადმინისტრაციული 
წარმოებისა და საჯარო ინფორმაციის გაცემის განსხვავებული წესები 
იმოქმედებს  
 

 სტატია თემაზე - Covid 19-ის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე მსოფლიოში 
 

 

 

 სტატია თემაზე - კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები COVID-19 
კრიზისის დროს 
 
ვიზუალიზაცია  
 

 ინფოგრაფიკა თემაზე- პროკურატურის მუშაობა საგანგებო მდგომარეობის 
ფარგლებში 
 

 

 

 

 სტატია ტემაზე - ინფექციური დაავადებების სტატისტიკა საქართველოში 
 

 

 

 

 

 სტატია თემაზე - ინტერნეტის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების 
ტენდენციები საქართველოში  
 

 

ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა 

 

კანონის უზენაესობა 

 

მედია, ინტერნეტი და ინოვაციები 

 

https://idfi.ge/ge/importance_of_open_data_in_the_fight_against_pandemics
https://idfi.ge/ge/importance_of_open_data_in_the_fight_against_pandemics
https://idfi.ge/ge/control_and_prevention_of_covid-19_in_georgian_prisons
https://idfi.ge/ge/control_and_prevention_of_covid-19_in_georgian_prisons
https://idfi.ge/ge/measures_taken_by_states_against_covid-19-international_practice
https://idfi.ge/ge/measures_taken_by_states_against_covid-19-international_practice
https://idfi.ge/ge/the_impact_of_new_coronavirus_pandemic_on_domestic_violence_and_violence_against_women
https://idfi.ge/ge/the_impact_of_new_coronavirus_pandemic_on_domestic_violence_and_violence_against_women
https://idfi.ge/ge/providing_public_infomation
https://idfi.ge/ge/providing_public_infomation
https://idfi.ge/ge/providing_public_infomation
https://idfi.ge/ge/providing_public_infomation
https://idfi.ge/ge/the_impact_of_covid-19_on_electoral_processes
https://idfi.ge/ge/rule_of_law_and_human_rights_during_the_covid-19_crisis
https://idfi.ge/ge/rule_of_law_and_human_rights_during_the_covid-19_crisis
https://idfi.ge/ge/rule-of-law-and-human-rights-during-covid-19
https://idfi.ge/ge/how_does_the_prosecutors_office_work_in_emergency_mode
https://idfi.ge/ge/how_does_the_prosecutors_office_work_in_emergency_mode
https://idfi.ge/ge/infectious_disease_statistics_in_georgia
https://idfi.ge/ge/internet_access_and_use_in_georgia
https://idfi.ge/ge/internet_access_and_use_in_georgia
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 სტატია თემაზე - 5G ტექნოლოგია, რუსული დეზინფორმაცია და 
კორონავირუსი 
 
 

 
 

სტატია თემაზე - რუსული პროპაგანდა და COVID-19 - უნდა გააფართოოს 
თუ არა საქართველომ სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან? 
 

 სტატია თემაზე - ანტივაქსერული მოძრაობა და რუსული პროპაგანდა 
 
 

 

ვიდეო თემაზე - ეპიდემიები მსოფლიო ისტორიაში და საქართველო 
 

 სტატია თემაზე - კოვიდ-19-ის დროს რუსეთის ფედერაციის 
კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები 

 

 

 

 სტატია თემაზე - საპარლამენტო საქმიანობა და საკანონმდებლო 
ზედამხედველობის პრაქტიკა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში 
 

 სტატია თემაზე - OGP-ის წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკა კოვიდ-19-თან 
დაკავშირებით 
 
 

 სტატია თემაზე - OGP-ის კამპანია - სოციალური ნდობის ამაღლება ღიაობის 
პრინციპების დანერგვით 
 

 ინფოგრაფიკა თემაზე - როგორ შეგვიძლია დავუკავშირდეთ პარლამენტს 
ან ჩავერთოთ საკანონმდებლო პროცესში საგანგებო მდგომარეობის 
დროს? 
 

 ინფოგრაფიკა თემაზე - კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია და 
საინფორმაციო წყაროები 
 

 ინფოგრაფიკა თემაზე - საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა 
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების პროცესში 
 

 ინფოგრაფიკა თემაზე - დეკრეტით და მთავრობის დადგენილებით 
განსაზღვრული შეზღუდვები 
 

მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევები 

 

ღია მმართველობის პარტნიორობა 

 

https://idfi.ge/ge/5g_technology_russian_disinformation_and_coronavirus
https://idfi.ge/ge/5g_technology_russian_disinformation_and_coronavirus
https://idfi.ge/ge/russian_propaganda_and_covid-19
https://idfi.ge/ge/russian_propaganda_and_covid-19
https://idfi.ge/ge/anti-waxer_movement_and_russian_propaganda
https://www.youtube.com/watch?v=woJezmrqINE&t=50s
https://idfi.ge/ge/amendments_in_the_legislature_of_the_russian_federation_during_covid-19
https://idfi.ge/ge/amendments_in_the_legislature_of_the_russian_federation_during_covid-19
https://idfi.ge/ge/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic
https://idfi.ge/ge/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic
https://idfi.ge/ge/ogp_member_states_regarding_the_code-19
https://idfi.ge/ge/ogp_member_states_regarding_the_code-19
https://idfi.ge/ge/ogp_campaign%20-%20building_trust_through_openness
https://idfi.ge/ge/ogp_campaign%20-%20building_trust_through_openness
https://idfi.ge/ge/visualization_how_to_contact_parliament
https://idfi.ge/ge/visualization_how_to_contact_parliament
https://idfi.ge/ge/visualization_how_to_contact_parliament
https://idfi.ge/ge/visualization-prevention_of_coronavirus_spread
https://idfi.ge/ge/visualization-prevention_of_coronavirus_spread
https://idfi.ge/ge/visualization_state_of_emergency
https://idfi.ge/ge/visualization_state_of_emergency
https://idfi.ge/ge/visualization_restrictions_set_by_the_government_decree
https://idfi.ge/ge/visualization_restrictions_set_by_the_government_decree
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 ტრენინგები აჭარის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლებისთვის 
 

https://idfi.ge/ge/trainings_on_remote_working_skills_for_staff_of_supreme_council_of_ajara

